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SARRERA 

 

IX. legegintzaldian “Euskal Administrazio Publikoetako Bikoiztasun eta Ez-

eraginkortasunei buruzko txostena” azterlan zabala aurkeztu zen Eusko 

Legebiltzarrean, administrazio horietan dauden bikoiztasunak identifikatzeko 

eta ekonomian zenbaterainoko eragina duten kalkulatzeko Legebiltzarrak 

aurreko legegintzaldian egindako eskaerari erantzun nahian. 

Txosten garrantzitsua izan zen, eta balio handiko ibilbidea egin zuen Ganberan. 

Horren osagarri, hainbat agerraldi egin ziren txostenaren eragin politiko eta 

esperimentala errepasatzeko, eta azken batean, beste behin ere gure historia 

berrian, gure erakunde-egitura hainbaten arreta gogoetatsuaren jomuga bihurtu 

zen. Txostenak honela esan zuen, hitzez hitz: EAEko erakunde sarea geografia 

eremu berean maila askotako eragile instituzionalak hartzen dituen egitura 

instituzional konplexua da. Eragile horiek antzeko funtzio eta/edo zerbitzuak 

betetzeko eskumenak edo ahalmenak dituzte.  Euskal erakundeen artean maila 

anitzeko harremanak sortu dira eta subjektuen esparru anitza sortu da beraz, 

eta guk betiere esparru hori biziberritu eta sustatu nahi dugu, euskal gizartearen 

unean uneko premia eta zirkunstantzietara egokitzen joateko. 

Legegintzaldi berri honetan, kezka horrek lehentasunezko arreta bereganatzen 

jarraitu behar du, areago oraindik erakunde-esparruaren inguruan sortzen ari 

diren erabaki politikoak aintzat hartuta, askotan eraberritze demokratikoarekin 

zerikusia dutenak, eta gaur egun, ezbairik gabe, ekonomiaren arazoen 

sorburuan dauden balio eta printzipioen krisiari lotuta daudenak. Gainera, 

Legebiltzarrean badauzkagu egitura aproposak, legebiltzar-ponentzia bat kasu 

honetan, gai horietan guztietan sakontzeko eginkizun estrategikoa duena, eta 

abantaila hori ongi erabiltzen asmatu behar dugu. 

Nolanahi ere, erakunde-egitura aurreiritzirik eta apriorismorik gabe aztertu 

behar da. Esparru erregulatzailea —osorik edo zati bat— errealitate politiko, 
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ekonomiko eta sozialera egokitu behar da, behar-beharrezkoa izango da ongi 

oinarritutako azterketa bat eskuartean edukitzea. 

Horrela bada, txosten honen hasierako helburua honako hau da: bikoiztasun 

eta ez-eraginkortasunei buruz eman zen azterlana osatzea. Txosten hau 

egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde guztien iritzia jaso dugu, eta 

aurreko legegintzaldiaren esparruan aldez aurretik aurkeztutako gogoetak 

aztertu, balioztatu eta osatu ditugu. Azken batean, erakunde-maila bakoitzaren 

eskumenen mugak non dauden zehaztu nahi izan dugu, baita orain artean 

egindako kudeaketan atzemandako desadostasunak, bikoiztasunak eta ez-

eraginkortasunak non dauden argitu ere. 

Sarrera honetatik lanera hurbiltzeko proposamena egin nahi dizuegu, kontuan 

hartuz azterketa abiatzeko hartu dugun ikuspegiak ez dakarrela, inondik inora, 

aurreko txostena eztabaidatu beharra, edo, baliozkotu beharra. Txosten hori, 

berez, garrantzizko erreferentzia izan da, zalantzarik gabe, batik bat 

erakundeen eraginkortasunaren gaia mahai gainean jarri zuelako, baina 

aurrerantzean dugun zeregina erakundeen jardunean hobetzeko esparruak 

identifikatzea da eta dagokion konponbiderik eraginkorrena bideratzen jakitea. 

Helburu nagusia hori izanik, beraz, eta aurreko legegintzaldiaren esparruan 

aurkeztutako gogoetak kontuan hartuz, legealdi honetan gure gain hartu 

beharko genukeen ardura beste dokumentu bat adostea  litzateke, gu denon 

ahaleginak eta gogoetak lagungarriak izan daitezen gure erakundeen 

funtzionamendua hobetzeko. Horretarako, aukera paregabea dugu aurrean,  

legebiltzar-batzordeari txosten berri hau aurkeztuz eta denon artean 

adostasuna bilatuz eta lortuz. 

Landutako txostenean bi ikuspegi landuko dira. Bata orokorragoa izango da, eta 

bikoiztasunen kontzeptu orokorrari lotuagoa, eta bestea, berriz, administrazioen 

esparru bakoitzari lotuago izango da, eta sektore-proiekzioa izango du. Azken 

horrek sakonetik aztertu nahi ditu aurreko azterlanetan jasotako ez-

eraginkortasunak. Bi ikuspegi horiei barne-azterketaren ikuspegia eta kanpo-

azterketaren ikuspegia lotu behar zaizkie, halaber. Barne-azterketaren 
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ikuspegiaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen maila 

anitzeko esku-hartzeari dagozkion erreferentziak aztertzen dira. Kanpo-

azterketaren ikuspegiaren arabera, berriz, zenbait aipamen egiten dira Estatuko 

administrazioak autonomia-erkidegoan jardutean bete beharreko esku-hartze 

mailari buruz. Aurrerantzean ere sarri aipatuko denez, txosten honetan 

uztartzen saiatu gara ikuspegi kritikoa eta ikuspegi eraikitzailea, izan ere, orain 

arte identifikatu diren bikoiztasun eta ez-eraginkortasunen azterketa kritikotik 

abiatuta saiatu gara, dagokionean, hura bideratzeko proposamenak egiten edo 

konponbide egokia bilatzeko xedez, etorkizunean ekin beharko genizkiokeen 

lan-ildoak bereizten eta plazaratzen. 

Bestalde, kontzeptuen esparruan proposatu nahi dizuegu atzemandako 

bikoiztasunak eragin dituzten arrazoiak besterik gabe ez ukatzeko, eta, arrazoi 

horiei, dagokien garrantzia emateko, beste hainbat arrazoirekin batera 

administrazio-zereginaren funtzionamendu okerraren zergatia argitzeko 

lagungarri gerta baitaitezke: Izan ere, funtzionamendu oker hori da aztergai 

ditugun ez-eraginkortasun eta inefikazien sorburu nagusia. Horrela bada, oker 

horiek zuzentzeko asmoz, ados egon gaitezke gaia konplexua dela oso eta 

erakunde-egituraren konplexutasuna edota arau-euskarrien kalitaterik eza 

(berezkoa edo euskarri bakoitza bakarka hartuta) ezin daitezkeela izan 

erakunde-praxi okerraren erantzule bakarrak. Denak aztertu beharko ditugu, 

hortaz, dagokion konponbidea bilatze aldera. Ikerlan edo azterlan hau EAEko 

Administrazio Orokorreko sailen arlokako azterketa kritikotik abiatu zen eta 

azterketa hori nolabaiteko koherentzia eta batasuna eman ondoren EAEko 

Administrazio Orokorraren baitan, foru- eta toki-eragile nagusien iritziekin 

alderatu da. Beraz, EAEko erakundeen iritzi askotarikoa biltzen du eta lanerako 

dokumentu gisa aurkeztu nahi dugu, etorkizunean lantzeko eta garatzeko 

aproposa izan daitekeelakoan. 

  

6 



 

 

 

I.- EUSKAL ERAKUNDEEN HARREMAN ANITZEI BURUZKO 
AZTERKETA 

 

Txostenaren lehen zatiak gure erakunde-ereduaren ezaugarriak hartuko ditu 

hizpide, hau da, euskal erakunde-sistemaren eta haren harreman- eta jardun-

printzipioen ezaugarri nagusiak (ez soilik gastuaren efizientziaren 

printzipioarenak). Izan ere, printzipio horiei esker lortu dugu gauden egoerara 

iristea eta printzipio horietatik abiatuta hobetzen jarraitzea izango dugu helburu 

hemendik aurrera. Areago oraindik kontuan hartzen badugu une honetan 

bizitzen ari garen une historikoa. Izan ere, eredu sozioekonomikoaren egitura 

aldatzen ari da mundu osoan, eta horrenbestez, euskal erakunde-egiturak, 

benetan konplexua denak, lagungarri izan behar du aldaketa horri aurre egiteko 

eta krisialditik indartuta ateratzeko. Izan ere, horrexek izan behar du gure 

erakunde-eredua hobetzeko gogoeta ororen helburu edo jomuga nagusia.  

Hortaz, jardun publikoaren bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko 

azterketak gure erakunde-egituraren osasunari buruzko benetako diagnostikoa 

eskain diezagun, eta, hori ez ezik, haren erronkei aurre egiteko bide eman 

diezagun, behar-beharrezkoa da gastu publikoaren efizientzia soilik aintzat 

hartzen duen ikuspegiari gure sistemaren oinarri diren printzipioak kontuan 

hartuko dituen beste ikuspegi osoago bat eranstea. Izan ere, printzipio horiek 

ahalbidetzen dute, batetik, sistemaren legitimitate demokratikoan sakontzea, 

eta, bestetik, sistemaren jardunaren eraginkortasun handiagoa bermatzea. 
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1.  ESKUMENAK ELKARREN ARTEAN GURUTZATZEA, EUSKAL 
ERAKUNDE EREDUAREN BEREZKOA. ESKUMENA: ESKUMEN-GAIA 
ETA FUNTZIOA.  

 

1.1. Eskumenaren kontzeptua: lurralde boterearen banaketaren eredua 
materialki eta funtzionalki antolatzeko ardatza. 

 

Lurraldeko subjektu publikoen artean boterea banatzeko oinarrizko ardatzetako 

bat da eskumena, eta kontzeptu hori behar bezala ulertzea funtsezkoa da 

administrazio publiko guztien jardueraren jokalekua den konstituzio- eta 

estatutu-eredua ulertzeko. 

Doktrinak berehala jarri zuen zalantzan Konstituzioan, Gernikako Estatutuan 

eta Lurralde Historikoen Legean eskumenak banatzeko jasota dauden 

enuntziatuen literaltasuna, eta bide horretatik ukatu ere egin zuen gai jakin 

batzuen gaineko eskumenaren esklusibotasuna1. Hitzez hitz hartuta, 

eskumenen banaketari buruzko xedapenen enuntziatu horiek ulertu beharra 

zegoen  zerrendan jasotako gai guztiak Estatuaren edo Euskal Autonomia 

Erkidegoaren edo Lurralde Historiko baten esku utzi behar ziren. Alabaina, 

eskumenen berri ematen duten arau guztiak pixka bat sakonagotik irakurtzea 

nahikoa da inpresio hori faltsua dela egiaztatzeko. Kasu askotan, arau horiek 

ez dute titularraren esku gai oso bat jartzen, gai horren gainean gauza 

daitezkeen funtzio publiko zehatz eta espezifiko jakin batzuk baizik. 

Horregatik, sistema hori behar bezala ulertzeko, aldez aurretik aipatutako 

kontzeptuak (eskumen-gaia eta eskumena) zehatz-mehatz mugatu behar dira, 

baina beste kontzeptu bat ere ulertu behar da, eskumenak esleitzen dituen 

1 Hasiera-hasieran Viver irakasleak (“Materias competenciales y Tribunal Constitucional”. Ariel ed. 
Bartzelona 1989), gehienen doktrinarekin bat eginez, eskumen-gaiak eremu baztertzaile gisa mugatzeko 
modurik ez zegoela adierazi zuen. Izan ere, eskumen-gaiek, zuzenean edo zeharka, gizarte-errealitate 
jakin batzuekin zerikusia dutela egiaztatu zuen, eta errealitate horiek benetako continuum bat osatzen 
dutela mundu fisiko naturalean. Hortaz, botere batek ezin du edozein gairen gaineko erabateko 
eskuragarritasuna eduki. Hau da, gaiak lurralde-erakunde guztien artean argiro banatzeko modurik ez 
dago, erakunde horien artean betiere gainjartzeak, interferentziak eta eremu grisak agertzen direlako. (20. 
or. eta hurrengoak). 
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xedapen horietan erabiltzen ez bada ere haien testuingurutik ondorioztatzen 

dena, eta hizpide dugun gaia ulertzeko ezinbestekoa dena: funtzioaren edo 

ahalaren kontzeptua. 

Eskumen-gaiaren kontzeptua erabiltzen da jarduera edo funtzio publiko baten 

eraginpean egon daitekeen edozein errealitate fisiko, juridiko edo ekonomiko 

izendatzeko. Konstituzio Auzitegiaren arabera, eskumenak banatzeko sistemaren 

oinarrizko kontzeptu juridikoa da (39/1982 KAE), oso zehaztugabea bada ere 

(125/1984 KAE). Jarraian, eskumen-gaia honela definitu du Konstituzio-auzitegiak: 

"gizarte-bizitzaren sektore bati dagozkion jarduera, funtzio edo institutu 

juridikoen multzoa”'. (123/1984 KAE). Horren arabera, eskumen-gaiak zerikusia 

izan dezake arlo edo esparru bateko jarduera jakin batzuk gauzatzearekin 

(32/1981 KAE), zein "diziplina-sektore homogeneo bati" dagokion ahal-

multzoarekin (39/1982 KAE), non ezinezkoa den mugatzeko arau orokorrak aldez 

aurretik finkatzea. 

Funtzioek osatzen dute eskumenak banatzeko sistema egituratzen duten oinarrizko 

elementuen bigarren multzoa. Estatuari, Autonomia Erkidegoei edo Lurralde 

Historikoei esleitzen zaizkie funtzioak, gai desberdinei loturik. Eskumenak 

banatzeko arauak irakurtzean zera ikusten dugu, konstituziogileak, 

estatutugileak edo legegile arruntak ebaki bertikalak eginez diharduela, 

"eskumen-gaiak" bereiziz, baina baita gai horien ebaki horizontalak edo 

zeharkakoak eginez ere, eskumen-gai baten gainean gauza daitezkeen funtzio 

edo ahal publiko desberdinak bereiziz. Nolanahi ere, dirudienez, eskumen-gai 

gehienetan bi funtzio kategoria handi baino ez dira bereizten: funtzio edo ahal 

arau-emaileak eta egikaritzekoak.2 

Eskumen-kontzeptua, beraz, gai- eta funtzio-kontzeptuen arteko sintesia da, 

eta honela defini daiteke: funtzio edo ahal publiko jakin batek eskumen-gai 

jakin baten gainean titulartasuna izatea. Hala, oro har "eskumena edukitzea" 

2 Carles Viverrek argi eta garbi deskribatu duenez, “azken batean, honako bereizketa nagusi hau egin 
dezakegu: gaiak partekatu egiten dira, funtzioak baino ez dira banatzen, eta, beraz, lankidetza-
mekanismoak behar dira funtzioak ongi betetzea errazteko” (aipatutako lana, 21. or.)  
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hizpide hartzen badugu ere, esapide horrek arau-teknika eskasa uzten du 

agerian; izan ere, kontua ez da eskumena edukitzea, erakunde eskumenduna 

izatea baizik. 

 

1.2. Eskumen motak 
 

Horregatik, eta Estatu autonomikoa garatzen hasi zenez geroztik, doktrina 

zientifikoa eta Konstituzio Auzitegia behin eta berriz ahalegindu dira lurralde-

erakunde desberdinei dagozkien eskumenak kategoria orokorretan biltzen, eta 

sailkapen horietako arrakastatsuenaren arabera -doktrinak oro har bere egin 

duena- eskumenak esklusiboak, partekatuak eta konkurrenteak izan daitezke. 

Eskumenaren kontzeptuari buruz orain artean esan dugunari beste zerbait 

erantsi behar diogu, aldez aurretik isilbidez adierazi badugu ere: salbuespenezko 

kasuetan izan ezik, eskumenen banaketa Konstituzioaren eta Autonomia 

Estatutuen arteko joko konbinatuaren ondorioa3 da, eta banaketa horri tokiko 

erakundeen eskumen esparruari dagokionez legegile arrunta erantsi beharko 

litzaioke (oinarrizkoa zein ratione materiae sektoriala), eta Lurralde Historikoen 

Legea, gure lurralde historikoen eskumen esparrua zehazteari dagokionez. 

 

Azaltzen ari garenaren ildotik, konstituzio- eta administrazio-doktrina 

orokorraren arabera4 benetako eskumen esklusiboak  urriak dira gure sisteman, 

eta gehienak konkurrenteak edo partekatuak dira. Azken esamolde horren 

barruan zenbait kasu desberdin biltzen dira, ordea. Batzuetan, jarduera-sektore 

edo gai beraren gainean proiektatzen dira Estatuaren eta Autonomia 

Erkidegoen araudiak, baina irizpide desberdinetatik abiatuta: batak oinarrizko 

araudia ematen du eta besteak garapen-araudia eta araudia egikaritzea. Beste 

batzuetan, lurralde-eremu desberdinen irizpidea darabilte jarduera bera 

3 Fernández Farreresek hala dio, guztien izenean, “La contribución del Tribunal Constitucional al estado 
Autonómico” (Iustel.2005) lanean. 
4 Guztien ordez, Miguel Sánchez Morónek horretarako egindako taxonomia erabiliko dugu. Derecho 
Administrativo, Tecnos 2009, 244. or. eta hurrengoak 
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proiektatzeko; edo interesa (orokorra, autonomikoa, probintziala-forala, lokala) 

edo beste irizpide batzuk darabiltzate banaketarako. 

Beste batzuetan, eskumenak banatzen dira ez gai bat bere osotasunean aintzat 

hartuta, administrazio-jardun jakin batzuei dagokienez baizik. Hala, 

administrazio batek proiektu bat onartzen du hasiera batean, eta beste 

administrazio batek behin betiko egiten du (hirigintza-plangintzaren kasuan). 

Beste kasu batzuetan, administrazio desberdinek eskumenak dauzkate 

desberdinak badira ere lurralde berean gertatzen diren gaien inguruan. 

Beste zenbait kasutan, berriz, zera gertatzen da, administrazio batek bere 

eskumeneko gai batean hartutako erabakiek beste erakunde baten erabaki-

gaitasunean eragiten dutela. Esaterako, sektore publikoaren zerbitzuan 

diharduten langileen ordainsariei buruz estatuan hartutako erabakiek dauzkaten 

ondorioak.  

 

Batzuetan, eskumenak elkarren artean gurutzatzen dira atribuzioak egiteko 

erabilitako irizpide eta esamoldeak anfibologikoak direlako edo konpartimentu 

estankoak ez direlako. Hori gertatzen da, adibidez, “urak”, “ingurumena”, 

“hirigintza” eta “funtzio publikoa” hizpide hartzen direnean, eta kasu horietan 

exegesi baten atzean mugatu behar da bakoitzari dagokiona. 5 

Beste batzuetan, bereizi ezinezko eskumenak aurkitzen ditugu. Hori gertatzen 

da, esaterako, kultura-gaiarekin edo ikerketa zientifiko eta teknikoaren 

sustapenarekin zerikusia duenarekin. 

 

5 Lankidetza Autonomikoaren Zuzendaritza Nagusiaren Estatuko Administrazio Publikoen Ministerioaren 
eta Autonomia Erkidegoen arteko harremanei buruzko 2004ko txostenak ongi asko adierazten duenez: 
“berriz ere argi geratu da administrazioaren jardun-eremu batzuetan erlazio sendoak ezartzen direla 
eskumenen artean; beraz, litekeena da gai jakin baten erantzuna beste eskumen-eremu batean bilatu 
beharra, agian antolamendu politikoaren beste maila batean. Hala, ingurumen-politiken eta energia- edo 
industria-politiken artean inplikazioak daude, baita gizarte-zerbitzuen eta gizarte-segurantzaren 
eskumenen artean edota nekazaritza eta abeltzaintzaren eta ekonomiaren antolamendu orokorraren artean 
ere” (11. orria). 
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Eskumenak subsidiarioak ere izan daitezke, esate baterako, tokiko erakundeei 

nahitaezko zerbitzuak ematen laguntzea.  

Beste batzuetan, eskumen alternatiboak aurkitzen ditugu jardunaren 

garrantziaren arabera. Horren adibide dugu zigortzeko ahalaren kasua. Sarritan 

arau-haustearen garrantziaren arabera zigortzeko ahala erakunde bati edo 

beste bati esleitzen zaio.   

Azkenik, gure konstituzionaltasun-multzoan ezagunak dira, halaber, gaitzeko 

klausula orokorrak eta eskumen edo ahal inplizitu edo berezkoak esaten 

zaienak. Azken hori gertatzen da, esaterako, segurtasun pribatuarekin 

herritarren segurtasunari dagokionez, edota Konstituzioan esanbidez jasota ez 

dagoen lankidetza-printzipioarekin. 

 

Eskumenak esleitzeko sistemari dagokionez orain arte esan dugunetik zera 

ondoriozta dezakegu: azaleko azterketa baten arabera eskumenak esleitzeko 

mugak gutxi gorabehera zehaztuta daudela dirudien arren, egiari zor banaketa 

hori nahiko zehaztugabea dela, zenbait kasutan eskumen-banaketaren 

idazkera lausoak erakunde-maila guztiei aukera ematen baitie legez esku 

hartzeko eskumen-gai batean. Horregatik, botere politikoaren lurralde-

antolaketarako gure eredua federalismo integratu edo kooperatiboaren barruan 

kokatzen da, eskumenak estatu espainoleko (eta baita erkidego honen barruan) 

erakunde-maila desberdinen (estatukoa, autonomikoa, probintziala eta 

udalarena) artean banatuta baitago, eta legegintzako eta betearazteko 

konkurrentziak gertatzen dira maila desberdinen artean, ohiko eredu dualean ez 

bezala. Federalismo dualean maila bakoitzak bere legeak ematen eta 

betearazten ditu, elkarren artean guztiz bereizita dauden eremuak aurkitzen 

ditugularik. Nabarmentzekoa da zatiketa, osagarritasuna, interdependentzia eta 

interakzioa ohikoak direla, neurri handiagoan edo txikiagoan, sistema politiko-

administratibo deszentralizatu kooperatibo guztien funtzionamenduan, eta 

desadostasunak izateko aukerak askoz handiagoak direla azken eredu horretan 

lehenengoan baino. 
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Alejandro Nieto irakaslearen hitzak gogora ekarriz6,  “bereizteko harremanetan 

oinarritu beharrean lankidetza-harremanetan oinarrituta dagoen filosofia politiko 

baten alde egiteak zenbait zailtasun dakartza berekin, lankidetza-nozioari berari 

eta haren azken emaitzari eragiten diotenak. (….) alabaina, dirudienez inolako 

irtenbide alternatiborik ez dago, federalismo dualaren filosofian oinarritutako 

aurkako printzipio eta teknikek beste garai batzuetakoak diruditelako”.7 

 
1.3. Eredu federalei buruzko exegesi laburra. 
 

6 EAEren balizko lurralde-berrantolamenduari buruzko txostena, 1989ko martxoa, 17. or. eta hurrengoak. 

7 Estatuaren Administrazio Nagusiak ere iritzi horrekin bat egin zuen (Estatuaren eta autonomia-
erkidegoen arteko lankidetza-harremanei buruzko txostena 2004, Administrazio Publikoen Ministerioa): 
“Bere ezaugarri bereziak gorabehera, 1978ko Espainiako Konstituzioaren eskumenak banatzeko sistema 
orokorra akademikoki sistema duala dela esan dezakegu, konstituziogileak zenbait eremu material 
Estatuaren esku eta beste zenbait autonomia-erkidegoen esku utzi zituelako. 

Printzipio horretatik abiatuta, eta eskumenen arteko erlazioa Estatuaren neurri interbentzionistatzat jo 
lezaketen kritikak saihesteko, konstituzio-testuak ez du ezer esaten eskumenen elkarrekiko harremanei 
buruz edo Estatuaren barruan botere politikoek erlazionatzeko dauzkaten tresnei buruz. 

145. artikuluak bakarrik ematen du horrelakoetarako bidea, autonomia-erkidegoen arteko erlazioetara 
mugatzen baditu ere, eta, gainera, kautela-erregimen bat ezartzeko aukera ere ematen du, autonomia-
erkidegoek elkarren artean sina litzaketen hitzarmenei dagokienez. 

Planteamendu horiek ez dira soilik Espainiako Konstituzioan egiten, eta, horren adierazgarri, modu 
federalean antolatutako zenbait Estaturen Konstituzioan antzeko isiltasun esanguratsua nabari da unitate 
federatuek Estatu zentralarekin dauzkaten harremanei dagokienez. 

Nolanahi ere, praktikan ikus dezakegu Estatu horietan ere, poliki-poliki, lankidetza-harremanak erakunde-
mekanismoetan zailtasun handirik gabe integratu eta onartzeko joera nagusitzen ari dela. Ildo horretan, 
Alemanian 1969an egindako konstituzio-erreforma dugu lankidetza pixkana-pixkana instituzionalizatzeko 
joera horren adierazgarri. Izan ere, baterako plangintzaren (nahitaezkoa eta borondatezkoa aldi berean) 
figura sartu zuten bertan. Hau da, garapen federalaren praktikak lankidetza-printzipioa pixkana-pixkana 
onartzea ekarri zuen berekin” (5. orrialdea).  

Eta hau gaineratzen du: “Nolanahi ere, arau orokor hori, ñabardurak ñabardura eredu federal edo 
eskualdeko eredu guztietan betetzen dena, ezin daiteke beti argiro aplikatu, eta interpretazio-gatazkak 
saihesten ditu. Arau konplexua da, beraz, eta sarri auziak sortzen dira, ezinezkoa delako beti gai 
bakoitzaren konpartimentuak mugatzea eta gai baten eta bestearen konpartimentuak bereiztea. 
Alderantziz, normalean errealitatea konplexuagoa da konstituzio-diseinua baino, eta, horren ondorioz, 
gaiak gainjarri egiten dira. Alemanian politikverflichtung esamoldea (eskumen-nahaspila) sortu dute 
egoera hori izendatzeko”. (6. or.). 
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Gaur egungo eredu federalen historiari erreparatzen badiogu, hiru federalismo 

mota ikusten ditugu: federalismo dualak, federalismo kooperatiboak eta 

federalismo hertsatzaileak (azken hori AEBn garatzen ari da). Hala, ohiko 

federazio-ikuspuntuaren arabera, jardunak gobernu-mailen artean (bakoitza 

bere eskumen-esfera tasatuaren barruan) erabat bereiztea zen federazio baten 

gobernuen artean eskumenak banatzeko modurik onena. Alabaina, 

errealitateak erakutsi du federazioak ez direla gainjartzeak eta 

interdependentzia saihesteko gauza izan, eta, horrenbestez, sistemak oreka 

bilatu behar izan du inplikatutako erakundeen autonomiaren edo 

independentzia edo interdependentziaren artean. Alemanian “elkarri lotutako 

federalismoa” garatu dute, gobernuen arteko harremanak areagotuz, estatu 

federatuek legeria federalaren zati handi bat betearazteko ardura hartzen duten 

heinean. Azkenik, Estatu Batuetan gobernu federalak gero eta ahalmen 

handiagoa hartu du, eta horrek eta prebalentzia federalaren praktikak 

federalismo hertsatzailea ekarri dute berekin. 

 

Tratatu-idazleek adierazten dutenez, interdependentziaren garrantziaren eta 

erakundeetara eta lankidetza-prozeduretara jotzeko beharraren ondorioz, 

federazio gehienetan federalismo kooperatiboa nagusitu da. Federalismo 

horrek gatazka kopurua murrizten laguntzen du, eta koordinazioa errazten du. 

Alabaina, federalismo hori “elkarri lotutako federalismo” bihurtzen denean, 

ekiteko askatasuna edo proposamen desberdinak hautatzeko askatasuna 

kolokan egon daitekeela ikusi da, “elkarri lotutako federalismoak” baterako 

erabakiak hartzera —eta, horrenbestez, esku hartzen duten mailen 

erabakitzeko autonomia murriztera— behartzen duelako. Horregatik, 

“federalismo lehiakorraren” nozioa zabaldu da. Horren arabera, “herritarren 

zerbitzuan dauden gobernuen arteko lehiakortasunak bermatuko du herritarrei 

zerbitzu hobeak eskaintzea”; alabaina, lehiakortasun neurrigabe batek 

etengabeko gatazka eta federazioa zatitzea ekar lezake berekin8. 

8 Hala ikusi du R.L. Watsek “Sistemas federales comparados” lanean (Marcial Pons. Madril, Bartzelona 
2006) 
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Haberle irakasleak dioenez, kasu guztietarako balio duen teoria federal bakar 

bat ez dago. Denborak aurrera egin ahala konkurrentziarekin eta 

bereizketarekin zerikusia duten elementuak agertzen dira, baina baita 

lankidetzarekin eta elkartasunarekin zerikusia dutenak ere.9 

 

Tokiko erakundeek posizio berezia dute antolamenduaren arabera guztiz gaitua 

duten sustapen-gaitasunari dagokionez, eta horrek argi eta garbi erakusten du 

elkarri lotutako federalismo-kasu baten aurrean gaudela. 

 

Ezbairik gabe, kasu operatibo horiek aukera ematen dute euskal erakunde-

eredua deskribatutako modalitateetako batean sailkatzeko. 

  

 
9 Peter Häberle, “Comparación Constitucional y cultural de los modelos federales”. ReDCE, 8. zenbakia, 
2007ko uztaila-abendua, 177. orrialdea. 
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2.  FEDERALISMO KOOPERATIBOA ETA EAEREN ANTOLAMENDU 
JURIDIKOA. GURE ANTOLAMENDU JURIDIKOAREN GIDALERROAK, 
ETA, BEREZIKI, KOORDINAZIO, LAGUNTZA ETA LANKIDETZA 
PRINTZIPIOEN ERAGINA, SISTEMA ANTOLATZEN DUTEN 
PRINTZIPIOAK DIREN HEINEAN.  

 

2.1. Koordinazio-, laguntza- eta lankidetza-printzipioen garrantzia EAEren 
erakunde-harremanak antolatzean. 

 

Aldez aurretik adierazi dugunez, federalismo integratu edo kooperatiboetan 

eskumenak gurutzatu egiten dira elkarren artean, eta horrek eta esku hartzen 

duten administrazioen aniztasunak berak gaitasun-gatazka ugari sortzen ditu. 

Izan ere, eredu horretan legegintza- eta betearazte-ahalen konkurrentziak 

izaten dira maila desberdinen artean, baina ez beti arau-hutsuneen eraginez. 

Gauza bera esan dezakegu Estatu espainolean —eta baita erkidego honen 

barruan ere— eskumenak erakunde-maila desberdinen (estatukoa, 

autonomikoa, probintziala eta udalarena) artean banatzeko indarrean dagoen 

ereduari dagokionez. 

Nolanahi ere, eredu federal kooperatiboaren ezaugarriak —eskumenak elkarren 

artean gurutzatzea, gainjartzea eta gatazkak— aintzat hartzen ditu, eta ereduak 

berak konplexutasun hori kudeatzeko tresna egokiak sortzen ditu. Zehazkiago, 

ereduak erlazio-printzipio batzuk sortzen ditu, sisteman aniztasuna eta 

konplexutasuna modu ordenatuan eta orekatuan integratzeko helburuarekin. 

Ildo horretan, koordinazio-, lankidetza- eta laguntza-printzipioak nabarmendu 

behar dira, garrantzi handia dutelako. Printzipio horiek funtsezkoak dira 

Administrazio Publikoek interes publikoa bilatzeko nahitaez bete behar duten 

jardunean (Espainiako Konstituzioaren 103.1 artikulua), eta batzuetan 

hitzarmenak eta laguntza-akordioak izaten dira tresnarik egokienak 

erakundearen autonomiaren eta erakundeek batera erabakitzeko beharraren 

artean oreka hori lortzeko. Izan ere, Administrazio Publikoek, maiz oreka hori 

bilatzeko atakan egon ohi dira premia publikoak asetzeko zerbitzu, ekintza edo 
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obra publikoak batera antolatzeko unean. Gure antolamenduan 

nabarmentzekoa da, halaber, laguntza-, lankidetza- eta koordinazio-printzipio 

horiek erakunde arteko eta administrazio arteko harremanen alorrean daukaten 

garrantzia. Hala, Espainiako Konstituzioaren 103. artikuluari Espainiako 

Konstituzioaren 145.2 artikulua erantsi behar zaio. Autonomia Erkidegoek beren 

zerbitzuak eman eta kudeatzeko elkarren arteko hitzarmenak zer kasutan, 

baldintzatan eta terminotan gauza ditzaketen jasotzen da artikulu horretan. 

Halaber, autonomia-erkidegoen artean lankidetza-akordioak ezartzeko aukera 

aurreikusten du. 

Halaber, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 

Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea aldatzeko urtarrilaren 13ko 4/1999 

Legearen zioen azalpenak erakunde-leialtasunaren printzipioaren esku uzten 

du Administrazio Publikoen arteko laguntza erraztu eta gidatzeko irizpidea, eta 

irizpide hori agindu gisa jaso da 30/1992 Legearen 3.2 artikuluan. 

Horregatik guztiagatik, Konstituzio Auzitegiaren arabera, laguntza-printzipioa 

funtsezkoa da Estatuaren lurralde-antolamendurako (18/1982 KAE, martxoaren 

4koa). 

Euskal antolamenduaren eremuan azpimarratzekoa da gure oinarrizko 

erakunde-arauek (hau da, Autonomia Estatutuak, Lurralde Historikoen 27/1983 

Legeak eta Jaurlaritzari buruzko 7/1981 Legeak) funtzionamendu-arau eta –

printzipio horiek berenganatu dituztela euskal Administrazioentzat, haien 

erakunde-harremanen eta jardun publikoaren gidari izan daitezen. Besteak 

beste, objektibotasunaren, publizitatearen, efikaziaren, deszentralizazioaren, 

deskontzentrazioaren, laguntzaren eta koordinazioaren printzipioak aipa 

ditzakegu.  

Ildo horretan, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 22. artikuluaren arabera, 

autonomia-erkidego honek beste autonomia-erkidego batzuekin hitzarmenak 

egin ditzake beren bakarreko eskumeneko zerbitzu propioak kudeatu eta 

emateko. 22. artikulu horren 2. idatz-zatiaren arabera, berriz, Euskal Autonomia 
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Erkidegoak hitzarmenak egin ditzake beste foru-lurralde historiko batekin beren 

eskumeneko gaiei buruzko zerbitzu propioak kudeatu eta emateko, eta azkenik, 

3. idatz-zatiaren arabera, lankidetza-akordioak ere egin ditzake beste 

autonomia-erkidegoekin Gorte Nagusien aldez aurreko baimenarekin. 

Bestetik, Autonomia Estatutuaren 37. artikulua garatuz emandako Lurralde 

Historikoen 27/1983 Legeak, funtsezko xedetzat eskumenak EAEko erakunde 

komunen eta haien lurralde historikoen foru-organoen banatzea duenak10, 

EAEren eta lurralde historikoen Administrazio Nagusiaren jardun-eremua 

mugatzen du eskumen-printzipioan oinarrituta, sistema federalen berezko 

banaketa-ereduari jarraiki, funtsezko agintea (6. artikulua zena)11 EAEren 

erakunde komunen esku uzten badu ere. 8.-10. artikuluetan aurreikusitako 

eskumen-banaketa materialetik ondorioztatzen da, batetik, irizpide historikoetan 

oinarritzen dela, “foraltasunaren oinarrizko edukian” adibidez, eta, bestetik, 

hurbiltasun-irizpidea ere kontuan hartu nahi izan duela, nolabait. 

 

OHARRA, EUSKARAZKO BERTSIOAREN LEGE AIPAMENEI BURUZ: Txostenaren 
euskarazko bertsioan  jasotako lege aipamenak EHAAn argitaratutako testuetatik atera ditugu 
hitzez hitz, testu ofizialak direnez gero. Jabetzen gara beren joskera eta hiztegia ez direla gaur 
erabili ohi ditugunak eta irakurketa zaildu egin dezaketela, baina ez dugu bestelako bertsio ofizial 
gaurkotuagorik, beraz ofiziala diren testu horiek erabiliko dira. 

 

10 LURRALDE HISTORIKOEN LEGEAREN 1. ARTIKULUA. Autonomia-elkarte osorako erakundeen 
eta bertako kondaira-lurraldeetako foruzko ihardutze-erakundeen agintepideen banakuntza, horien 
jabegoari eta egiterapenari dagokienetan, Konstituzioan eta Autonomia Estatutoan ohartamendakoaren 
arauera, Lege honen bidez araupetuko da.2. Bakoitzeko Batzar Nagusiak eta Foru Diputazioak dira, bere 
kondairatikako tradizioaren arauera, kondaira-lurraldeetako foru-erakundeak. 

11 LURRALDE HISTORIKOEN LEGEAREN 6. ARTIKULUA. Autonomia Estatutuaren arabera, 
autonomia-elkarteari dagozkionak izanik, Estatuto horretan, Lege honetan edo gerokoren baten kondaira-
lurraldeetako foruzko ihardutze-sailei aitortu edo izendatu ez dakizkien gai guztiekiko legegintza eta 
egiterapena autonomia-elkarte osorako erakundeei dagokien agintipide da. 2. Betiere, lege-mailako 
arauak emateko ahalmena Legebiltzarrari bakar-bakarrik dagokio. 
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Orobat, laguntza- eta elkartasun-printzipioak finkatzen ditu Euskadiko erakunde 

komunen eta foru-organoen arteko harremanen jardun-printzipio gisa (2.1 

artikulua)12, eta Euskadiko Administrazio Publikoek esleituta dauzkaten 

eskumenak efikazia- eta koordinazio-printzipioetan oinarrituta gauzatu behar 

dituztela ezartzen du (2.2 artikulua zena)13, federalismo-eredu kooperatiboen 

berezko teknikak gaineratuz, gaur egungo federalismo lehiakorren (Alemaniako 

azken konstituzio-erreformaren joera) edo borondatezkoen (Suitzakoan 

adibidez, non erakunde-egonkortasun antolatuaren ideia lehenesten den, 

adostasun-mekanismoak erabiliz, aniztasuna integratuz eta gutxiengoak 

babestuz) ildo beretik. 

3. artikuluak14 toki-autonomiaren printzipioa onartzen du, eta 4. artikuluak, 

berriz, EAEren arau-ahalmena mugatzen du, lurralde historikoen arteko 

diskriminazioa debekatuz. 

Lurralde Historikoen Legeak esanbidez jasotzen du, halaber, Jaurlaritzak eta 

Foru Aldundiek, eta azken horiek elkarren artean, zerbitzuak emateko 

hitzarmenak egin ditzaketela beren eskumenen esparruan (5.1 artikulua). 

Bereziki, 5. artikuluko 1. eta 3. idatz-zatietan, foru-erakundeen arteko harreman 

horizontalak arautzen ditu, eta foru-erakundeak behartzen ditu Eusko 

Jaurlaritzari egindako hitzarmenen berri ematera, hau da, informazio-printzipioa 

sartzen du, beste printzipio federal baten (elkarrekiko leialtasun eta 

elkartasunaren printzipioa) adierazgarri izan daitekeena; azken hori euskal 

erakunde-sistemari esleitzen zaion interdependentzian dago jasota, isilbidez15. 

12 Lurralde Historikoen Legearen 2.1 artikulua. 1. Euskal Herri osorako erakundeen eta bertako kondaira-
lurraldeetako foruzko ihardutze-erakundeen arteko harremanak elkarkidetasunezko eta elkar laguntzazko 
sortarauetan oinarrituko dira. 
 
13 Lurralde Historikoen Legearen 2.2 artikulua. 2. Bakoitzari dagozkion agintepideen egiterapenean, 
Euskal Herriko Arduralaritzek eginkortasunezko eta elkarkidetasunezko sortarauen arauera jokatuko dute. 
 
14 Lurralde Historikoen Legearen 3 artikulua. Autonomia-elkarte osorako erakundeek ezingo dute, 
ahalmenak eta agintepideak aitortzerakoan, kondaira-lurraldeen arteko inolako bereizkeriarik egin. 
 
15 Lurralde Historikoen Legearen 5 artikulua: 1. Bakoitzari dagozkion agintepideen eremuan, Jaurlaritzak 
eta Foru Diputazio bakoitzak, eta horiek bere artean, zerbitzu-egitezko ituneak egin ahal izango dituzte. 
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Horrekin berresten da laguntza-, efikazia- eta koordinazio-printzipioak 

erreferentziazkoak direla EAEko erakunde komunen eta haien lurralde 

historikoetako foru-organoen arteko harremanetan, baita azken horien elkarren 

arteko harremanetan ere, eta, gainera, hitzarmenak jotzen dira erakunde arteko 

laguntza hori aurrera eramateko tresna egokitzat. 

 

Bestetik, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen arabera, 

Eusko Jaurlaritzari dagokio autonomia-erkidegoaren eta foru-lurralde 

historikoen arteko hitzarmenak baimentzea, eta, hala badagokio, onartzea, 

horien eskumen esklusiboko zerbitzuak kudeatzeko eta emateko (18.e 

artikulua). Gainera, lege-testu horren 53. artikuluak nabarmentzen du 16 EAEren 

Administrazioaren jardunak objektibotasuna, publizitatea, efikazia, 

deszentralizazioa, deskontzentrazioa eta organoen arteko eta lurralde 

historikoekiko koordinazioa izango dituela oinarri. Bestetik, 57. artikuluak ere 

efikazia-printzipio bat aurreikusten du. Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren lege-

proiektuen gaineko aurrekontu-kontrol bat ezartzen da, Legebiltzarrean 

aurkezten dituen lege-egitasmoen txostenak aurrekontuetan izango duen eragin 

ekonomikoa adierazi beharko baitu17. 

2. Jaurlaritzak Foru Diputazio batekin edo batzurekin izenpetu ditzan zerbitzu-egitezko itunetarako, Hari 
buruzkoan, Jaurlaritza Legearen 18.e) atalean ohartemandako legebiltzar-zaingoa izango delako bermeak 
izango du indarra. 
3. Foru Diputazioek, Euskal Herri osorako erakundeen agintepide eta ahalmenen kaltetan gabe, elkarren 
artean egin ditzaten itunen berri Eusko Jaurlaritzari emango zaio. 
 
16Jaurlaritzari buruzko Legearen 53. artikulua. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa, 
hierarkiaren arabera antolatutako organoez osatua, erantzukizun juridiko bakarrez ari da bere egitekoak 
betetzeko, eta bere jardunean objektibotasuna, publizitatea, eraginkortasuna, deszentralizazioa, 
deskontzentrazioa eta organoen arteko eta lurralde historikoekiko koordinazioa izango ditu oinarri. 

 

17 57 artikulua.-Gastu publikoa kontrolatzeko mekanismoak  

1. Eusko Legebiltzarrari aurkeztutako lege-proiektuek honako hauek jasoko dituzte: zioen adierazpen bat 
eta beharrezko aurrekariak, haiei buruzko iritzia eman ahal izateko; generoaren araberako inpaktuari 
buruzko aldez aurreko ebaluazioa eta neurri zuzentzaileak, eta proiektuak aurrekonturako kargarik 
dakarren ala ez. 
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2.2.  Koordinazio-printzipioaren garrantzia EAEren finantza-harreman 
ekonomikoetan. 

 

Erakunde komun eta foralen arteko finantza-harremanei dagokienez, 

erregulazio espezifikoa dute aipatutako Lurralde Historikoen Legearen 14. 

artikuluan18 eta hurrengoetan, eta, hura antolatzen duten printzipioen artean 

(finantza- eta aurrekontu-autonomiaren printzipioa, gastu publikoaren 

austeritate-printzipioa, elkartasun-printzipioa eta abar), koordinazio-printzipioak 

zeregin berezia jokatzen du, esanbidez hala aurreikusita egoteaz gain, alde 

batetik Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren bitartez antolatu delako, non 

erabakiak, oro har, kideen gehiengo absolutuaz hartzen diren, edo kasu jakin 

batzuetan, gehiengo kalifikatuen bitartez (28. artikulua), eta, bestetik, Legean 

aurreikusitako koordinazio-mekanismoen bitartez, 24. artikuluan 

2. Lege-proiektuek aurrekonturako kargarik badakarte, dagokion finantza-eranskina izango dute. Eranskin 
hori Legebiltzarraren Erregelamenduak lege-proiektuei buruz xedatutakoaren arabera eztabaidatu eta 
bozkatuko da. 

18 14. artikulua  

 

1. Euskal herriko Autonomia Elkartea eta hura osatzen duten Kondaira-Lurraldeetako bakoitza, bere 
agintepideak Autonomia Estatutoaren, Lege honek dakartzan erabakien, eta hoiekin erabilgarri izan 
daitezen gainontzeko legeen eremuaren barruan egiteratzeko dirubidez eta diruegitamuz burujabe izango 
dira. 

 

2. Kondaira-lurraldeen eta hoietako herri-alorraren dirubidetza-iharduna Euskal Herriko Herriogasuntza 
Nagusiarenarekin egokitua egingo da. 

 

3. Eusko Legebiltzarrak, gero, Autonomia Estatutoaren 41.2. a) atalak agintzen duenaren babespean 
kondaira-lurraldeen arteko zerga-antolakidetarako, erakidetarako eta elkar-lanerako arauak ematearen 
kaltetan gabe, ekonomia-ituneak aitortzen dien araugintza-ahalmenaz baliatuz horretarako gaitasuna 
duten foru-erabakiek har ditzaten erabakiek zergapide berezien funtsezko alderdiak berdintasun-arauz 
araupetuko dituzte. 
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aurreikusitakoen bitartez adibidez19 (lurralde historikoak Eusko Jaurlaritzaren 

plangintzara egokitzeko premia, finantzak eta aurrekontuak eskuordetze- eta 

transferentzia-legeen aurreikuspenari lotu beharra edo funts-transferentzia 

baldintzatuak). Hortaz, ikus daitekeenez, finantza-alorrean koordinazio-

printzipioak garrantzizko zeregina betetzen du. 

Beste lege batzuek ere, hala nola martxoaren 23ko 2/2007 Legeak, baliabideen 

behaketarako eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuan 

finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2007-2011 aldian aplikatuko 

den metodologiari buruzkoa, ezartzen dituzte, batetik, erakunde-

harremanetarako printzipioak, hala nola Foru Aldundiek Eusko Jaurlaritzari 

19 Lurralde Historikoen Legearen 24 artikulua. Sistema koordinatzeko tresnak: 

1. Aurreko ataletan agindutakoaren arauera autonomia-elkarte osorako erakundeei eta kondaira-
lurraldeetako foru-erakundeei izendatutako gastu-zenbatekoak, Lege honen 20garren atalean adimugatzen 
den bateango dirubidetza-ahalmena banatzeko izango dira erabilgarri, eta ez beste ezertarako; beraz, 
durubidetza-ahalmen horretzaz eta bakoitza bere berarizko irabazpideez baliatuz, batek nahiz bestek bere 
berenezko diruegitamu-politika egin, eta bere diruezarketen zenbatekoa eta bere ardurapeko herri-
zerbitzuen mailak nahi bezala erabaki ahal izango dituzte, egoki deritzen eskuarte-birbanakuntza eginez, 
Atal honen hurrengo zatietan agintzen denaren kaltetan gabe. 

2. Horrekiko egiteratze-ahalmena Foru Erakundeena deneko zerbitzuren baten egin beharreko herri-
diruezarketen egitamuketa egiteko ahalmena bateango erakundeei dagokienetan, foru-erakundeek 
diruezarketekiko bere jokabideak Euskal Herriko guztizko diruegitamuetan egon daitezen artezpide eta 
egitarauei egokitu beharko dizkiete, bere eraentza-ihardunaren kontuak urte oro Jaurlaritzari emanez, 
horrek Eusko Legebiltzarrari eraman diezazkion. 

3. Foru Erakundeek Lege honen 12garren atalean agindutakoaren arauera beretzakotutako agintepideak 
izan daitezenean, hoientzako dirubidetza eta diruegitamu-jaurpideak dagozkien eskuraketa eta eskuemate-
legetako bakoitzean agindu dedinari atxikiko zaizkio. 

4. Euskal Herriko Guztizko Diruegitamuetan baldintzapeko dirueskuraketak egon daitezke, Foru 
Diputazioei hoiekiko agintepideen jabegoa Jaurlaritzari dagokioneko diru-ezarketa eta zerbitzuen 
egiterapenerako dirubideak emateko. Diru-eskuarte hoiek nola erabiltzen direnaren kontuak urteoro 
Jaurlaritzari emango zaizkio, erabaki dedin eran, horrek Eusko Legebiltzarrari eraman diezazkion. 

5. Halaber, agintepideen jabegoa Foru Diputazioei dagokien gaietan Bateango Herri-diruezarketak 
egiteko hoiek eta Eusko Jaurlaritzak hitzarmenak egin ditzatenean ere aurreko zatian esandakoa egingo 
da. Hori ez da behin-behingotan baino egingo, bere haundia, Euskal Herri osorako interesgarritasuna edo 
kondaira-lurralde bat baino gehiago hartzen dutela eta, Eusko Jaurlaritzak hoietarako dirubideak egiten 
bere laguntza ematea beharrezko gertatu dedineko diruezarketetarako. Hitzarmen hoiek sendetsi baino 
lehen, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak bere arauzko erizpena eman beharko du , eta hitzarmen hoiek 
Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Herriogasun eta Diruegitamu Batzordeari ezagutaraziko zaizkio. 
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informazioa emateko betebeharra, eta, bestetik, koordinazio-mekanismoak, 

esaterako, Hirugarren Xedapen Gehigarrian aurreikusitakoak.20   

Azkenik, «zergapideen elkar-egokitasun, erakidetasun eta lankidetasuneko 

maiatzaren 30eko 3/1989 Eusko Legebiltzarraren Legeak» (zerga araubidearen 

bateratzeari, koordinazioari eta lankidetzari buruzkoa, euskara gaurkotu batean 

deituko genukeena), bere zioen adierazpenean adierazten du  zerga-

harremanen eremuan erakundeen artean koordinatu eta laguntzeko premia 

dagoela, eta gai hori euskal erakunde-legerian jasota dagoela azaltzen du: “argi 

dago, bada, gai honi heltzeko benetako premia dagoela; horrela, bide batez 

esanda, Autonomi Elkartearen araubidea osotzen duten lege ezberdinetako 

xedapenak betetzen joan dira. Eremu honetan funtsezkoa den beste alderdi bat 

ere nabarmentzen da, arau horiek Eusko Legebiltzarrak emanak izan behar 

dutela, alegia.” Aurrerago, zioen adierazpenean azpimarratzen du bete 

beharreko eginkizun hori benetan korapilatsua dela. Hitzez hitz, honela dio: 

“Gai honi heltzean, erakunde ezberdinen eskumenak begirunez eta kontu 

handiz hartu behar dira. Eta zerga-araubidearen dinamikari berari egokia den 

mekanika bizkorra bilatzeko premiak gomendatu du esparru lege bat onartzea, 

20 Ekarpenen Legearen hirugarren xedapen gehigarria:  

1.- Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak aho batez zehaztuko du zenbait plan eta proiektu burutzeko 
zenbatekoak finantzatzeko moduan, bai Estatuko Administrazioaren eskumenetan eragina dutelako, bai 
Euskadiren sustapenerako eta ekonomia-garapenerako berebiziko garrantzia dutelako, garrantzi handiko 
baliabide-izendapenak behar badituzte eta erakunde guztietan eragina badute. 

2.- Xedapen gehigarri honen babespean onartutako plan eta proiektuen finantzaketa banaketa bertikaleko 
ereduaren kenkari berezi moduan hartzen bada, metodologia honetako 3. eta 8. artikuluetan ezarritakoaren 
arabera jokatuko da, eta Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak zehaztutakoak izango dira hasierako eta 
amaierako zenbatekoak. 

Horretarako, geroko lankidetza-proiektuak onartu ahal izateko, hiru erakunde-mailen borondatezko 
atxikimenduaren irizpidea ezarriko da. Nolanahi ere, errespetatu egin beharko dira metodologia hau 
indarrean sartzean Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak onartutako zenbatekoak. 
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hain zuzen, zerga arloan bateratze, koordinazio eta lankidetza printzipioei 

berme osoz heldu ahal izateko .21 

21 Zergapideen elkar-egokitasun, erakidetasun eta lankidetasuneko 3/1989 Legearen zioen adierazpena: 
“Estatutua onartu zenetik argi gelditu zen kondaira-lurraldeetako erakunde eskudunei dagokienez 
zergapidetza harremanen inguruan elkar-egokitasuna, erakidetasuna eta lankidetasuna lortzeko premia 
zegoela. Premia horren ondorioz, aribidez, Euskadiko Autonomi Elkarte osorako erakundeen eta kondaira 
lurraldeetako erakunde eskudunen arteko harreman hestuak sortu ziren. Horrela bada, lan horiek egiatan 
egin izan direla esan daiteke. Eta horrek bidea zabaldu du harreman iraunkorrak eratzeko aurretik ere 
doakien Erakundeen arteko lankidetasun gogoak erraztuak zeudelarik. 

Hasierako urte hauetan ere aurrera egin da, eta hor elkar-egokitasuna eta erakidetasuna lankidetasun-giro 
orokorraren barnean egokitzeko dauden arazoak agerian geratzen joan dira. Halaber, orain arteko azturak, 
gaur egun, arrakasta izateko nahiko bermez, bete behar duten esparrua Elkartearen premia zehatzei 
egokitutako araupidea eskaintzeko moduan legez araupetzeari heltzeko aukera ematen da. 

Horrela bada, gure herriko legebidezko sarea osatzen joan diren bata-bestearen ondorengo Legeek arlo 
honetan emandako agindua betetzeko une egokia da hau. 

Alde batetik, Autonomia Estatutuko 41.2.a) atalean aipatzen da, Kondaira Lurraldeetako Erakunde 
eskudunek, bere lurraldeetan, zerga-jaurpideari eutsi, hori ezarri eta arautu ahal izango dutela, Itunean 
bertan estatuarekiko agertzen diren erakidetasun, zergapidezko elkar-egokitasun eta lankidetasun-
arauekin bat etorriz; baita Eusko Legebiltzarrak helburu berekin Autonomia Elkarterako emandakoekin 
ere. 

Halaber, Ekonomi Itunearen legeak, 3.1.4 atalean, Kondaira Lurraldeen Zerga Sistemaren oinarritakotzat 
hartzen du Kondaira Lurraldeetako Erakundeen arteko erakidetasuna, zergapidezko elkar-egokitasuna eta 
lankidetasuna, horretako Eusko Legebiltzarrak eman ditzan legeekin bat etorriz. 

Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta horko Kondaira Lurraldeetako Foruzko Ihardutze Sailen 
arteko Harremanei buruzko legeak, Kondaira Lurraldeetako Lege izenez ere ezagutzen denak, bere 14. 
ataleko 3. zatian, eten gabe aipatzen dituen bi alderdi hauek jasotzen ditu. Batetik, Ekonomi Itunean 
aitortutako arauak emateko ahalmenaz baliatuz, Foru Erakunde eskudunek eman ditzaten manuek zerga 
ezberdinen funtsezko gaiak eta bateratuz arautu beharra. Bestetik Eusko Legebiltzarrak Kondaira 
Lurraldeen arteko zergapidezko elkar-egokitasun, erakidetasun eta lankidetasunerako arauak 
osabideratuko dituela ohartematen da. 

Argi dago, bada, gai honi heltzeko benetako premia; horrela, bide batez, Autonomi Elkartearen 
legebidezko sarea osotzen joan diren lege ezberdinetako lege-aldetikako aitzin-oharpideak betetzen dira. 
Eremu araupetzeko funtsezkoa den beste alderdi bat ere nabari da, arau horiek Eusko Legebiltzarrak 
emanak izan behar dutela, alegia. 

Erraz uler daitekeenez, gai honi heltzeko bi bide zeuden. Osabideratu beharreko araupidetzan jasotzearen 
gai diren alor guztiak Lege bakar baten berariz eta zehazki arautzera iritsiz, alderdi guztiak eta bakoitza 
arautzean zetzan bat. Aukerako beste bidea, alderdirik zehatzenak eta berarizkoenak geroagoko baten 
osabideratzeko esparru-legea egitean datza. 

Gai honi heltzean, erakunde ezberdinen aginpideak begirunez eta kontu haundiz hartzeko, eta zerga-
araupidetzaren dinamikari berari egokigarri izanezko mekanika bizkorra bilatzeko premiak, elkar-
egokitasun, erakidetasun eta lankidetasun biderapen honi berme osoz heltzeko modurik egokiena esparru-
lege bat egitea hobetsi-arazi du. 
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2.3. Laguntza-, lankidetza- eta koordinazio-printzipioen arautze positiboa 
EAEren antolamendu juridikoan. 

 
Aldez aurretik deskribatutako arau-egiturak argi uzten du laguntza-printzipioari 

balio eman nahi zaiola Administrazio publikoen arteko harremanak arautu behar 

dituen printzipioa den heinean. Azken batean, eskumen-maila desberdinak 

dituzten Administrazio desberdinek eremu fisiko beraren gainean, jarduera 

baten gainean edo sektore jakin baten gainean esku har dezaten erraztu nahi 

da, batasun- eta aniztasun-printzipioak bateragarri eginez (214/1989 KAE, 

abenduaren 21ekoa. 20. Oinarri Juridikoa), eskumenak banatzeko sistematik 

eratorritako disfuntzioak prebenitzeko helburuarekin; izan ere, Konstituzio 

Lankidetasuna, Helburu bat bera lortzeko beste batzurekin elkar lanean aritzea dela, eta Erakidetasuna 
ekintza bateratu bat egiteko ahaleginak biltzea dela ulertzen badugu, denok bat etorriko gara hau 
pentsatzean: biderapen hauek antolatzeko, berauek egiteratzetik sor daitekeen baino zailtasun handiagorik 
ez dagoela. Horrela, biderapen hauek, berenez, lortu beharreko helburuen batasuna azaltzen dute. 

(…) 

Lehen esan denez, gai horiek guztiak lege baten arautzeak, zerga araubidean ematen diren etengabeko 
aldaketak direla eta sortuko lukeen zailtasunagatik, ez dirudi egokia denik. Horregatik, Legebiltzarrak 
emandako legezko erara jotzen da, zerga baten edo gehiagoren arau zehatzak horiek arautuko dituztelarik; 
horrela, elkar-egokitasunerako arauak eta kondaira lurraldeetan indarrean dauden araupidetzak mailaz 
maila joango dira egokitzen. 

Kondaira-lurraldeetako erakunde eskudunek emandako manuak antolakidetzazko arauetan agindutakoari 
egokitzen zaizkiola bermatzeko, legean sortzen den zerga-kidekaketarako Sailak arauzko txostena egin 
beharko duela agintzen da; hori aldi jakin baten egin beharko da eta erantzunik eza aldezkotzat ulertuko. 

Erakidetasunari buruzkoan, zerga-ebaskeria zebatzeko gizakizko eta gauzazko eskuarte hobeak jartzeko 
bide emateko, Foru Aldundi bakoitzak izan ditzakeen bere egitamuen kaltetan gabe, jokabide-aldetikako 
bekoizkeriak edo Lurraldetakoren baten horietakorik ez izatea eragotziz, ikuskaritza-egitamu bateratuak 
egitea erabakitzen da. Esaten da, baita ere, eskatzen diren behartze-indarreko argibideei erantzuna eman 
aurretikako txostenaren gai izan beharko dutela, eta hortarako sortutako erroldean eraso beharko direla. 
Horrela, erispideen arteko ezberdintasunak uxatuko dira araubide ezartzean. 

Lankidetasunari buruz ematen diren arauak batik bat informatika-alorreko lankidetzari buruzkoak dira, 
erakidetasunera zuzendutako arauak osatu ahal izateko. 

Ekintza horiek egite-moduaren aldetik gauzatzeko, legeak Zerga Kidekaketarako Saila sortzen du eta hor 
ordezkariak, Jaurlaritzak eta Aldundiek dituzte, Sailaren osatze-modua eta eginkizuna zehazten direlarik. 
Sail hau funtsezko alderdi gisa itxuratzen da eta horren inguruan ibili behar dira eremu honetan garatu 
beharreko ekintzak. Eginkizun zehatzak dituen sail berezia da hau : Horrela Autonomi Elkarteko eremu 
ezberdinetan ekintza egiterakorraren euskarri diren sailen arteko zati izango da, bakoitzak bere 
eginkizunak dituelarik”. 
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Auzitegiaren iritziz, Estatu autonomikoa osatzen duten subjektuetako bakoitza 

osotasun baten zati da, eta horrek eskumenak independentziaz gauzatzea 

galarazten du (27/1987 KAE, otsailaren 27koa. 2. Oinarri Juridikoa). 

Konstituzio Auzitegiak laguntza-printzipioa bete beharra dagoela ezarri du, 

“Konstituzioan ezarritako Estatuaren lurralde-antolamenduaren funtsean 

isilbidez jasota dagoena”. Horrela adierazi zuen, lehen aldiz, maiatzaren 4ko 

18/1982 KAEan (14. Oinarri Juridikoa), eta, ondoren beste hainbat epaitan, hala 

nola 152/1988 KAEan (6. Oinarri Juridikoa), 96/1996 KAEan (8. Oinarri 

Juridikoa) eta 118/1996 KAEan (66. Oinarri Juridikoa), baina epai horiek 

urratzeak ez du ondorio praktikorik, harekin batera konstituzionaltasun-multzoko 

beste agindu bat urratzen ez bada. 

Administrazio Publikoen arteko harremanen alorrean, laguntza, lankidetza eta 

koordinazioa aipatzen dira erakunde arteko eta administrazio arteko 

harremanak arautzeko printzipio gisa. Berdintsuak diruditen arren, hiru termino 

horiek ez dira gauza bera eta bakoitzak duen gauzatzeko modua aintzat 

hartuta, zenbait nabardura aipatu behar dira. 

Hala, laguntza lankidetzaren edo koordinazioaren bitartez gauza daiteke. Lehen 

kasuan, laguntza/lankidetza borondatezkoa da, eta eskumenak batera 

gauzatzea dakar berekin. Ildo horretan, laguntza/lankidetza gauzatzean 

sortutako harremanen helburua erabakiak batera hartzea da. Lankidetzari 

esker, beraz, erakunde edo administrazioek partekatzen dituzten eskumenei 

dagozkien gaietan efikazia handiagoz jardutea errazten da. Nolanahi ere, 

horretarako ezinbestekoa da borondate politikoek bat egitea, adostasun 

politikoa funtsezkoa baita administrazioen arteko harremanetarako tresna hori 

abian jartzeko. 

Konstituzio Auzitegiaren iritziz, lankidetza-printzipioak erakunde publikoei 

agintzen die elkar laguntzeko mekanismoak edo bideak hartzeko, elkarrekiko 

interferentziak saihesteko, eta, hala badagokio, ahaleginen barreiadura eta 
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lehentasunezko xederako kaltegarri diren ekimenak baztertzeko (159/2012 

KAE. 5. Oinarri Juridikoa). 

Administrazio arteko harremanak bideratzeko zenbait tresna erabiltzen dira, eta 

laguntza-hitzarmenak dira gehien erabiltzen direnetako bat. Laguntza-

hitzarmenen oinarrizko ezaugarrietako bat malgutasuna da, baina 

malgutasunak oztopatzen du, halaber, haien kategorizazio juridikoa, kontuan 

hartuta lankidetza-hitzarmenaren izendapenaren barruan, oro har, kategoria 

bakarrean nekez sailkatzeko moduko jardun desberdin ugari biltzen direla. 

Horregatik, laguntza-tresna horietako bakoitzak zehazki zer eduki duen jakin 

behar dugu, aplikatu beharreko araubide juridikoa ezarri aurretik.  

Zentzu hertsian, laguntza-hitzarmenek juridikoki lotesleak diren edo juridikoki 

eskatzekoak diren konpromisoak bildu behar dituzte, bete beharreko erabakiak 

bildu beharrean konpromiso politikoak edo judizialki eskatzekoak ez diren 

proposamenak biltzen dituzten beste figura batzuek ez bezala. Konstituzio 

Auzitegiak bereizketa hori babestu du, hitzarmenen eta beste kasu batzuen 

arteko aldea nabarmentzen duelako. “azken horiek —baterako asmo-

adierazpenak, eduki loteslerik gabeko proposamenak edo ildo nagusi edo 

jardun-ildoen azalpen soilak, esaterako— ez dute kalifikazio juridiko hori 

merezi” (44/1986 KAE, apirilaren 17koa. 3. Oinarri Juridikoa). 

Nolanahi ere, malgutasuna da, hain zuzen, lankidetza-hitzarmenen alde on 

nagusietako bat, eta, horri esker, sinatzen dituztenen premietara egokitzeko eta 

premia horiei erantzuteko aukera dute, Administrazio Publikoen administrazio 

arteko edo erakunde arteko harremanen mesedetan, alde batera utzita 

laguntza-hitzarmenen benetako figura hartzen duten edo lankidetza-akordio, 

jardun-protokolo edo konpromiso politikoa funtsezkoa den beste figura batzuen 

itxura hartzen duten. 

Erakunde arteko eta administrazio arteko laguntzarako hitzarmenak eginez, 

errespetua adierazten zaio beste Administrazio Publiko batzuek beren 

eskumenak gauzatzeko daukaten ahalmenari, hitzarmena sinatzen duten 
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alderdiek, batetik, ponderazio-irizpideak erabili behar dituztelako hitzarmenaren 

xede diren zereginak kudeatzean, eta, bestetik, besteen eskumen-esparruan 

kokatutako interes publikoak babestu behar dituztelako, hori guztia elkarrekiko 

deliberazioaren, kontsultaren eta entzunaldiaren esparruan, dagokion 

hitzarmenaren proposamen fasean. 

Bilbao Ría 2000 sozietate publikoa dugu erakunde arteko laguntzaren adibide 

hurbilen eta berrienetako bat, non eskumen-maila desberdinetako 

(materialtasunean zein intentsitatean) administrazio publiko desberdinek 

elkarlanean jardun duten 22. Ezbairik gabe, erakunde horrek arrakasta handia 

izan du eta politikari gehienen laguntza jaso du, Euskal Sozialistak legebiltzar-

taldeak 2013ko irailean Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako legez besteko 

proposamenaren izapidetze aldian agerian geratu zen bezala 23. 

Koordinazioari dagokionez, Konstituzio Auzitegiak uste du “alderdi edo 

azpisistemen aniztasuna sistemaren osotasunean integratzea bilatzen duela, 

kontraesanak saihestuz, eta, indarrean jarraituz gero, sistemaren errealitatea 

22 BILBAO RIA 2000 Bilboko eta inguruetako hirigintza onbideratzeko sozietatea kapital publikoko 
sozietate anonimoa da, Estatuko Administrazioak bere mendeko zenbait enpresaren bitartez —SEPES 
Lurzoruaren Enpresa Entitate Publikoa, Bilboko Portu Agintaritza eta ADIF—eta euskal administrazioek 
(Eusko Jaurlaritza, Bilboko Foru Aldundia eta Bilboko eta Barakaldoko Udalak) erdi bana eratua. 

23 Sozietate horrek gauzatzeke zeuzkan proiektuak gauzatzeko eskatzeko Eusko Legebiltzarraren Osoko 
Bilkuran eztabaidatzeko aurkeztutako legez besteko proposamen horren egileek honako argudio hauek 
eman zituzten proposamena izapidetu beharra justifikatzeko: 

Euskal Sozialistak legebiltzar-taldearen ustez, Bilbao Ría 2000 erakunde arteko (Espainiako 
Gobernua, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Udala eta Barakaldoko Udala) 
laguntzaren eta elkarlanaren adibidea da, eta bide batez esan elkarlan horren haritik zenbait 
arrakasta etorri direla, Bilboko hirigintzaren eraldaketa, esaterako. 

Gure ustez, eredu hori ez dago agortuta, inondik inora. Aitzitik, Bizkaia garatzearen aldeko 
lanaren adierazgarri da, eta ildo horretan oraindik garrantzizko zenbait jardun gauzatu behar 
dira zenbait udalerritan, Barakaldon edo Basaurin adibidez. 

Bilbao Ría 2000 sozietateak ahalbidetu du Bizkaiko hiriburuaren hirigintza onbideratzea eta 
eraldatzea, baina baita lurraldea aberastea eta ekonomikoki garatzea ere. Horregatik uste dugu 
lanean jarraitu behar dugula sozietateak gauzatzeke dauzkan proiektuak finantzatzeko 
alternatiben bila, Bizkaiko hirigintza onbideratzen jarraitzeko batetik, eta hazkunde ekonomikoa 
bultzatzeko bestetik. 
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galarazi edo oztopatuko luketen disfuntzioak murriztuz”, eta, ildo horretan, 

koordinazioa honela definitzen du: “estatuko eta erkidegoko agintariek beren 

eskumenak gauzatzean batera ekitea eta alderdi jakin batzuetan elkarrekiko 

informazioa eta homogeneotasun teknikoa ahalbidetzen duten harreman-

sistema eta -baliabideak finkatzea” (32/1983 KAE, apirilaren 28koa. 2. Oinarri 

Juridikoa).  

Nolanahi ere, Konstituzio Auzitegiaren ustez koordinazioak inposizioa dakar 

berekin (lankidetza-harremanen berezko borondatezkotasunaren desberdina), 

nolabaiteko zuzentze-ahalmena biltzen duelako, koordinatzen duena 

koordinatuarekiko duen nagusitasun-egoeraren ondorioz (214/1989 KAE, 

abenduaren 21ekoa. 20 f Oinarri Juridikoa), baina horrek ez du esan nahi 

hierarkia ezarri beharra dagoenik, “koordinazio-baliabide eta -teknikek 

askatasunez erabakitzeko tarte bat edo diskrezionalitate-tarte bat utzi behar 

dutelako koordinazio horri lotutako Administrazioen alde, hori gabe ezinezkoa 

delako benetako autonomia izatea” (27/1987 KAE, otsailaren 27koa. 6. Oinarri 

Juridikoa). 

Doktrinak24 zenbait irizpide teoriko sortu ditu figura hori mugatzeko. Lehenik eta 

behin, koordinazio hierarkikoaren eta lankidetzazko edo laguntzako 

borondatezko koordinazioaren arteko bereizketa egiten du, azken horrek 

antzeko zeregina egiten ari diren erakundeen ahalegin askeari erantzuten 

diolarik. Bereizketa egiten du, halaber, koordinatzeko formula organikoen eta 

koordinatzeko jardun-tekniken (informazioa, plangintza) artean, baimentzeko, 

kontrolatzeko, ikuskatzeko eta homologatzeko jardueretarako tokirik utzi gabe, 

Konstituzio Auzitegiak adierazi duenez. 

Azken batean, koordinazio-jardueraren bitartez kontraesanak saihestu nahi dira 

zenbait entitatek egiten dituzten jardun partzialetan, eta hori bortxaz egin 

24 Alejandro Nieto. Estudio sobre cuestiones a tener en cuenta para una eventual reordenación territorial 
de la CAPV, 1989ko martxoa, 127.-144. or. Egile horrek egiztatu duenez, zenbait kasutan, laguntza 
lankideen barneko eta borondatezko koordinazioaren ondorio da; beste batzuetan, berriz, koordinazioak 
nolabaiteko laguntza eskatzen du. 
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daiteke, maila handiagoko instantzia baten bitartez, edo bestela borondatez, 

laguntzaren edo lankidetzaren bitartez.  

 

2.4. Ondorioa: lankidetza/laguntza-kulturan sakondu beharra. 
 
Orain artean adierazi dugunetik ondoriozta daiteke teorian behintzat baditugula 

nahikoa arrazoi baieztatzeko indarreko antolamendu juridikoak euskal 

administrazio publikoen esku jartzen dituela erakunde arteko eta administrazio 

arteko elkarlanerako mekanismoak, hala nola erakunde arteko ordezkaritza 

duten kide anitzeko organo aholku-emaileak, sektore-konferentziak, edo 

erakunde- eta eskumen-kontzentrazioak kudeatzeko organoak, jardun 

materialei dagokienez gerta daitezkeen gainjartzeak saihesteko jarduera 

publikoaren hainbat eremu kudeatzean, eta, aldi berean, gastu publikoaren 

kudeaketan efizientzia bultzatzeko. Azpimarratzekoa da, nolanahi ere, 

Administrazio guztietako maila guztietan sustraitutako laguntza-kulturarik ez 

dagoela, eta batzuetan horrek oztopatzen duela kalitatezko zerbitzu integratuak 

lortzea, herritarrari zerbitzu bateratua ematen diona, parte hartzen duten 

administrazioak edozein izanik ere. 

Horregatik, politika publikoan hainbat subjektuk parte hartu ahal izateko, parte-

hartze hori ongi koordinatu behar da, helburu publikoak batera diseinatuta eta 

planifikatuta. Azken batean, politika publikoak aurrera eramateko, efizientzia- 

eta efikazia-printzipioak hartu behar dira aintzat, eta horiek ahalbidetzeko 

tresna nagusia koordinazioa da, bikoiztasunak deuseztatzeko gauza dena. 

Koordinazioari esker, subjektu desberdinen arteko komunikazioaren 

hobekuntzak, ezbairik gabe efikazagoak eta ekonomikoagoak diren prozesuak 

dakartza berekin. Koordinazioaren eskutik, halaber, lankidetza-eredu batean 

barneratzen gara, eta eredu horrek, eskumen-banaketaren etengabeko 

ebaluazioari uko egin gabe, institutu juridiko errealistagoak sortu eta haietan 

sakontzen du, sisteman ez-eraginkortasunak saihesteko, parametro 
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ekonomikoak ez ezik, erakunde publikoei dagokien mota guztietako errealitatea 

ere kontuan hartuz. 

Ikuspegi horretatik, parte-hartzean oinarritutako erakunde anitzeko prozedurak 

bultzatu behar dira batik bat, politika publiko jakin batzuk diseinatu, planifikatu 

edo egikaritzeko. Eta bereziki, batetik, argi eta garbi horizontalak diren 

eskumenak gauzatzean (ingurumen-eskumena adibide ezin hobea izango 

litzateke), eta, bestetik, eskumenak elkarren artean gurutzatzen direnean, titular 

desberdinek zenbait ekintza eremu fisiko berean egin behar dutenean. 

Deskribatutako egoerek zilegi egingo lukete erakunde-maila guztiek jarduera-

sektoreetan parte hartzea, elkarrekin planifikatuz, arautuz, programa eta 

ekintzak abiaraziz eta abar. Zilegi izan arren, ordea, horrek interferentziak 

sortzen ditu maiz erakunde arteko harremanetan.  Horrez gain, eskumen jakin 

batzuen horizontaltasunak gatazkak sortzen ditu edo sor ditzake sektoreen 

artean; eskumen jakin bat zenbait sektoretan barneratzen bada, arlo 

bakoitzaren plangintza ezin daiteke bakarka egin, besteetatik aparte, eta, hori 

gertatzen bada, ziurrenik disfuntzioak agertuko dira, eta, azken batean, 

gatazkak sortuko dira. Azken finean, gero eta gehiago dira esku-hartze publiko 

anitza eskatzen duten sektore arteko guneak, eta hori dela eta esku-hartze 

publikoak sektore arteko plangintza eskaintzeko gauza izan beharko du. 

Aldez aurretik esandakoak agerian utziko luke "erakunde bakoitzak bere 

politika" dioen premisa gainditzeko premia, diseinu konplexuago baten 

mesedetan, batetik, parte-hartzea bultzatuko duena, jarduten duten subjektuei 

dagokienez, hau da, erakunde-maila guztiek esku hartzea erraztuko duena, eta, 

bestetik, xedeari dagokionez elkarreragilea izango dena, hots, sektore-erabaki 

desberdinen arteko elkarreraginari adi egongo dena. Ildo beretik, azkenaldian 

erabili den “administrazio bakoitzak eskumen bat” esamoldea ere gainditu 

behar da. Hortaz, behar-beharrezkoa da zeregin publikoari erakunde 

artekotasuna eta sektore artekotasuna txertatzea eta bide horretarik sare-

kontzeptu modernoagora hurbiltzea zeregin publikoa. Zaharkitua geratu da 

jadanik erakunde uniforme eta hierarkiko handien azpian funtzio publiko guztiak 
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bateratu beharra, administrazioak betidanik, oker bada ere, horrela jokatu duen 

arren. 

 
3.  EUSKAL ERAKUNDE SISTEMAREN BIKOIZTASUNAK 
 

EAEren erakunde arteko harremanak orekaz antolatzeko esparru juridikoak 

eskaintzen dituen tresnak aztertu ondoren, hobetu beharreko alderdiei buruzko 

gogoeta egin behar da. Horretarako, bikoiztasun-noziotik abiatuko gara, haren 

alderdi edo adierazpen guztiak aintzat hartuz, eta, jarraian, sistemak jasotako 

tresnak aztertuko ditugu, haiek saihesteko, edo, hala badagokio, zuzentzeko.  

3.1. Bikoiztasun-nozioak eta bikoiztasun motak. 
 

Eskumenak egikaritzeari dagokion eremuan, arau-eremuan eta antolamendu-

eremuan gerta daitezke bikoiztasunak. 

Eskumenak egikaritzeari dagozkion bikoiztasunak gertatzen dira Administrazio 

publiko desberdinek zerbitzu berberak jartzen dituztenean hartzaile berberen 

eskura, administratuak bataren edo bestearen artean hautatzeko aukera 

duelarik. 

Arau-bikoiztasunak, berriz, lurralde bereko bi erakundek edo gehiagok gai 

berberei buruzko arauak onartzen dituztenean gertatzen dira.  

Azkenik, bikoiztasun organikoak gertatzen dira erakunde edo organo berberek 

zeregin berberak dituztenean eta subjektu berberen gainean jarduten dutenean.  

Kontuan hartzekoa da Konstituzio Auzitegiak arau-bikoiztasuna onartu duela 

eskumenak banatzeko indarreko sistemaren ezaugarri gisa (hala, esaterako, 

eremu material partekatuetan oinarrizko araudia eta garapeneko araudia 

agertzen dira aldi berean) eta hortik ondorioztatzen dugu arau-bikoiztasunen 

eremuko ez-eraginkortasunak, oro har, koordinaziorik eta laguntzarik ez 

dagoelako gertatzen direla. 
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3.2. Arau-bikoiztasunak 
 

Gure ustez, arau-bikoiztasuna gertatzen da bi lurralde-erakundek edo gehiagok 

-Estatua, autonomia-erkidegoa eta lurralde historikoak- arau-funtzio berberak 

egiten dituztenean eskumen-gai berberen gainean lurralde berean. Lehen 

hurbilketa honetan aurrera dezakegu gai honi dagokionez kontuan hartzeko 

moduko zenbait ñabardura egin behar direla. Izan ere, litekeena da arau-

funtzioak egitea eskumen eta lurralde beraren gainean, baina arau-dentsitate 

desberdin edo tresna arau-emaile desberdinen bitartez (oinarrizko araudia eta 

garapen araudia; legea-erregelamendua), batetik bestera alde nabaria 

dagoelarik, askotan aldez aurretik aipatutako bikoiztasun-ezaugarria 

desagertzeraino. 

 

3.2.1.Arau-bikoiztasunak Estatuarekiko eskumen banaketari dagokionez. 
 

Aipatzekoa da estatuko legegileak edozein eskumen-eremu materialetan 

diharduela, eta edozein politika publiko diseinatzean esku hartzen duela. 

Baieztapen horrek ez du salbuespenetarako tokirik uzten; estatuko legegileak 

eremu guztietan dihardu, baita autonomia-erkidegoei eskumen esklusiboak 

esleitu zaizkien eremuetan ere.  

Horrek esan nahi du, noski, arau-bikoiztasuna gertatzen dela Estatuaren eta 

EAEren artean, EAEri legegintza-eskumena eman zaion eremu material 

guztietan. Konstituzio Auzitegiak, oso kasu bakanetan izan ezik, Estatuko 

legegileak haren eskumenei emandako hedapen materialaren 
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konstituzionaltasuna babestu du25 eta, horren ondorioz, eskumenak banatzeko 

indarreko sistemaren berezko arau-bikoiztasuna onartu du.26 

Errealitate hori beste edozein eremu materialetan gauzatzen da, eta Espainiako 

Konstituzioaren 149.1.1; 149.1.13 eta 135. “zeharkako” eskumen-tituluen bidez 

(zeharkakotzat jo izan baitira); baita dena delako jarduera autonomia-

erkidegoko lurraldez gaindiko izateak ere Estatuko eskumen esparrua zabaldu 

ohi du; eta, azkenaldi honetan, merkatuaren batasuna babestea eta haren 

zatiketa saihestea ere Estatuaren eskumen esparrua zabaltzeko erabiltzen ari 

dira. Ez dugu ahaztu behar, halaber, Estatuko legegileak gero eta intentsitate 

handiagoarekin erabiltzen duela oinarrizko araudia, xehatze-teknikaren bitartez, 

autonomia-erkidegoen legeztatzeko ahala zedarritzeko eta mugatzeko,  

Konstituzioaren arabera oinarriaren eta garapenaren araberako eredu 

partekatua duten gaietan. 

 

3.2.2. Arau-bikoiztasunak EAEren barruan eskumenak banatzeko 
sisteman. 

 

EAEren barruan arau bikoiztasuna oso gutxitan gertatzen da euskal 

erakundeen artean (Eusko Legebiltzarra-Batzar Nagusiak), arau-funtzioan 

eskumenen banaketa itxiagoa delako. Euskal Herriaren Autonomia 

Estatutuaren 25. artikuluak ezartzen duenez, "Eusko Legebiltzarrak legegintza-

agintea du, aurrekontuak onartu... beti ere Estatutu horren 37. artikuluan 

aipatutako erakundeen eskumenei kalterik egin gabe". Lurralde Historikoez ari 

da jakina. Lurralde Historikoen eskumen esparruak, foraltasunaren nukleo 

25 30/2011 KAEak (8. Oinarri Juridikoa) honako hau iragartzen du Andaluziako Estatutuari dagokionez: 
araudi autonomikoak betiere "aurreikusi behar du, ezinbestean, antolamenduaren azken batasuna 
bermatu beharra dagoela, Estatuak, bere legegintza-eskumenak betez, bermatu behar duen izendatzaile 
komun bati jarraiki". 
26 Kataluniako Estatutuari buruzko 31/2010 KAEak, berriz, honako hau dio: Estatutuak Generalitateari 
eskumen esklusiboa ematen dio, eta esklusibotasun hori oso zentzu hertsian definitzen du; hala eta guztiz 
ere, hori ez da oztopo Estatuak ere araudia emateko aukera izan dezan, baldin eta estatuko legegileak, 
askatasun osoz, araudi hori bere estatu-eskumenen barruan dagoela uste badu. 
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ukiezina osatzen duten eskumenei dagokienez eta 37.3 artikuluari jarraiki, 

honako ahalak biltzen ditu: beren erakunde propioen antolaketa, araubidea eta 

jarduera; aurrekontuak; udalaz gaindiko lurralde barrutiak; probintziaren eta 

udalen ondasunen araubidea; udal-hauteskundeen araubidea; eta Estatutuan 

zehaztutako gainerakoak, hala nola, itun ekonomikoaren araubideari 

dagokionez Estatutuaren 41. artikulutik eratorritakoak edo 10.1 eta 3 

artikuluetan aurreikusitakoak. 27).  

Ildo beretik, Lurralde Historikoen Legearen 6. artikuluak ezartzen duenez,  

EAEko erakunde komunen eskumenekoak dira EAEren eskumeneko gaiei 

buruzko legeak ematea eta lege horiek betearaztea, baldin eta gai horiek, 

Estatutuan edo legeetan, lurralde historikoetako foru-organoei esleitzen ez 

bazaizkie. Jarraian, 7. artikuluak lurralde historikoen eskumenak zerrendatzen 

ditu, bai esklusiboak, bai garatu eta egikaritu beharrekoak.  

Egia esan, foraltasunaren nukleo ukiezin gisa definitu dugun eremuaz aparte 

(Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 37.3 artikulua), lurralde historikoei 

esleitzen zaizkien gainerako eskumenetan errazagoa izan daiteke arauak 

gainjartzea, nahiz eta euskal erakunde-arauak berak arau-disfuntzioak 

saihesteko tresna egokia eskaintzen duen: Arbitraje Batzordea. Gainjartze 

horiek gertatzen dira, batetik, 37.4 artikuluaren eta transferitutako eskumenen 

kasuetan —Lurralde Historikoen Legearen bidez, oro har—, eta, bestetik, 

27 76/1988 KAE: “Foru-berme horren edukia, hemen nahitaezko erreferentzia dena Autonomia 
Estatutuaren xedapenak aplikatu eta interpretatzeko, 37. artikuluaren 3. eta 4. ataletan jaso da. Eta hori ez 
da egin, inondik inora, «adierazteko soilik» edo eredugarri izateko, errekurtsoa aurkeztu dutenek dioten 
bezala. Alderantziz, lurralde historikoei dagozkien bi eskumen mota zehazten ditu: 
 
a) Estatututik zuzenean eratorritako eskumen esklusiboak: 3. atalaren a) eta e) idatz-zatietan 
zehaztutakoak eta 1) idatz-zatiaren lehen tartekian bildutakoak dira, «Estatutu honetan zehaztutako 
guztiak». 
 
b) Erkidegoko aginteen jardun zehatzaren bitartez zehaztu beharko diren eskumenak, nola, Estatutuak 
nork zehaztu gabe ere, «transferitu egiten zaizkien» eskumen esklusiboak, hala «Eusko legebiltzarrak 
adierazitako gaiei buruzko arauak lurraldean garatzea eta betearaztea» (37.4 artikulua). 
 
Hala, estatutuaren aginduei jarraiki, foru-araubidearen edukiari buruzko nukleo ukiezina agertzen da: 
gutxieneko bat da, eta, hura gabe, foraltasunaren irudia bera desagertu egingo litzateke; hori ez ezik, 
araubide hori hedatzeko eremu bat ere agertzen da, beste organo batzuen jardunaren mendekoa.” 
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Legebiltzarrak, sektore-eremu jakinetan, lurralde historikoei beren legeak 

emateko aukera ematen dien kasuetan. 

 

3.2.3.EAEren antolamendu juridikoak arau-bikoiztasunak aurreikusteko 
dituen tresnak:  

 

a) Arbitraje Batzordea 

 

Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 39. artikuluak Arbitraje Batzordea 

sortu du autonomia-erkidegoko erakundeen eta lurralde historiko bakoitzaren 

erakundeen artean sor daitezkeen eskumen-gatazkak konpontzeko28. IX 

Legegintzaldian bikoiztasunak aztertzeko sortutako legebiltzar-batzordearen 

aurrean Arbitraje Batzordeko presidenteak egindako agerraldian adierazi 

zuenez29, Batzordeak dagokion erakunde-xedeari egindako ekarpenak “bake 

juridikoaren printzipioa du gidari eta diskurtso juridikoaren garrantzia oinarri, 

eskumen-desadostasunen ondorioz botere publikoen artean sor daitezkeen 

gatazkak konpontzeko”. Ibarra Robles jaunak arbitraje-organoaren haritik 

sortutako ereduaren ahulezien berri eman zuen, eta ahulezia horietako azkena 

ekarriko dugu lerro hauetara, txosten honen xederako interesatzen zaigun 

neurrian: “Lurralde Historikoen Legeak ez zituen behar bezala aurreikusi, 

batetik, koordinazio-ardurak esleitzea, koordinazio-organoak sortzea eta 

koordinazio-teknikak erabiltzea, eta, bestetik, koordinaziotik bereizita 

lankidetza-teknikak, hain zuen, autonomia-erkidegoko erakundeen eta lurralde 

historikoetako foru-organoen arteko eskumen partekatu edo konkurrenteak 

betetzean erakunde-leialtasunaren printzipioa bermatzeko”. 

28 13/1994 Legearen arabera, Arbitraje Batzordearen esku uzten dira, batetik, gobernuen (Eusko 
Jaurlaritza edo Foru Aldundiak) xedapen, ebazpen edo egintzei dagokienez sortzen diren eskumen-
gatazkak, eta, bestetik, legegintza-ganbaretan (Eusko Legebiltzarra edo lurralde historiko bakoitzeko 
Batzar Nagusiak) izapidetzen ari diren legezko edo foru-arauzko proposamen eta proiektuei dagokienez 
sortzen diren eskumen-gaiak.  
292012ko urtarrilaren 16an Arbitraje Batzordeko presidente Ibarra Robles jaunak euskal erakundeen 
egituran dauden bikoiztasun eta ez-eraginkortasunak aztertzeko legebiltzar-batzordearen aurrean 
egindako agerraldia. 
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Arbitraje Batzordeko presidentearen hitz horiek oso kontuan hartzekoak dira, 

beraz, argi eta garbi azpimarratzen duelako Lurralde Historikoen Legearen 2. 

artikuluan jasotako printzipioak garatzea ezinbestekoa dela, eta garapen horrek 

eskumen-gatazkei dagokienez prebentzio-funtzioak betetzea eskatuko luke. 

Azkenik, Arbitraje Batzordeari dagokionez, azterketa horretatik ondorioztatu da 

Batzordeak esku har lezakeela, halaber, legegintza-ganbaretan zuzendutako 

testuetan, hau da, eskumenei dagokienez sor daitezkeen gatazkak konpon 

daitezke ere, legebiltzarrean izapidetu ondoren dagokien ponentzian onartu 

diren testuetan oinarrituta. Horrek beste aurrerapauso bat eskatuko luke, hau 

da, Batzordeak aztertu beharko lituzke, ganberetan hasiera batean 

aurkeztutako testuez gain, zuzenketen bidez sartutako aldaketen ondorio diren 

testuak ere. 

 

b) Maiatzaren 30eko 3/1989 Legea, zerga araubidearen bateratzeari, 
koordinazioari eta lankidetzari buruzkoa.  

 

Lan honetan gorago adierazi dugunez, euskal erakunde-ereduaren barruan 

bada arau-lankidetzarako bigarren bitarteko bat: 3/1989 Legea, maiatzaren 

30ekoa, zerga araubidearen bateratzeari, koordinazioari eta elkarri laguntzeari 

buruzkoa. Lege horretan ezartzen da lurralde historikoetako erakundeek 

bateratzeko, koordinatzeko eta elkarri laguntzeko zer arau-esparru izango 

duten beren zerga-araubidea mantendu, ezarri eta arautzeko. Lurralde 

Historikoen Legearen 14.3 artikulua da arau-esparru horren oinarria, izan ere, 

bertan xedatzen da lege ahala erabiliz foru-organoek ematen dituzten arauetan 

modu bateratuan arautu behar dituztela zergen oinarrizko elementuak eta, hori 

ez ezik, zerga-alorrean bateratzeko, koordinatzeko eta elkarri laguntzeko 

arauak egiteko ardura Legebiltzarrari esleitzen dio. 

Azkenik, 3/1989 Legeak zergak koordinatzeko organo bat sortu du, lankidetza-

ekintza bateratzailearen oinarria ezartzen duen funtsezko organoa. Izan ere, 

37 



 

 

 

besteak beste, nahitaezko txostena ematen du foru-erakundeek emandako 

xedapenak arau bateratzaileetara egokitzen direla bermatzeko. 

 

3.3. Bikoiztasun organikoak edo antolamenduzkoak 
 

Jarraian, bikoiztasun organiko edo antolamenduzkoei helduko diegu, hau da, 

erakunde edo organo berberek zeregin berberak dituztenean eta subjektu 

berberen gainean jarduten dutenean sortzen diren bikoiztasunei, haiei buruzko 

azterketa funtsezkoa delako erakunde-bikoiztasunei buruz itxuratu nahi dugun 

edozein ikuspegitarako.  

Bi gobernu-mailak edo gehiagok funtzio betearazleak bete ahala, jarduera 

horiek egiteko erakundeak sortu dira, besteak beste. 

 

3.3.1.Estatuko Administrazioarekiko bikoiztasun organikoak 
 

Estatuko Administrazioarekiko erlazioan bikoiztasun organikoen egoera 

aurkitzen dugu. Izan ere, sarritan Estatuko administrazioak nolabaiteko 

antolamendu-autonomia eta autonomia funtzionala duten menpeko erakundeak 

sortzen ditu eta esleitzen dizkie eta autonomia-erkidegoaz gaindiko funtzioak, 

autonomia erkidegoak betetzen dituen funtzioak bikoiztuz.   

Eremu hori behar bezala aztertzeko, IX. Legegintzaldian egindako txostenean 

jasota ez dagoela aintzat hartuta, Estatuko aurrekontu orokorrak aztertu egingo 

ditugu, Estatuak betearazteko funtziorik ez duen gaietan diharduten estatu-

egiturak sektorez sektore sailkatuz (ministerioetan bildutakoak zein erakunde 

independente gisa eratutakoak).30 

30 Kataluniako Generalitateak lan oso bat egin zuen horren inguruan: ESTATUAREN ETA 
KATALUNIAKO GENERALITATEAREN ARTEKO FUNTZIO ETA ANTOLAMENDU 
BIKOIZTASUNEI BURUZKO TXOSTENA: ESKUMENEKO ETA EFIZIENTZIAKO ARAZOAK 
(2012ko urria) 
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CORA txostenak erantzun egokia eman du horren inguruan: 

birzentralizatzearen aldeko planteamendu batetik abiatuta, honako hau 

gomendatzen du: “zerbitzu edo jarduera jakin batzuk Administrazio 

autonomikoari zenbat kostatzen zaizkion eta zerbitzu horiek estatuko kalitate 

bereko edo handiagoko organo baten esku uzteko aukera aztertu ondoren, 

organo autonomikoek egindako hainbat funtzio estatuko organoen esku uztea 

planteatu da. Zehazkiago, honako erakunde hauei dagozkien eskumenetarako 

balio du aurrekoak: Kontu Auzitegiak, datuak Babesteko Agentziak, 

Administrazio Kontratazioko Kontsulta Batzordeak, Kontratu errekurtsoetarako 

Administrazio Epaitegiak, unibertsitate-eremua ebaluatzeko agentziak, 

energiaren agentzia autonomikoak, meteorologia-agentziak, aireportuak 

ikuskatzeko organoak, iritzi-institutuak, kartografia-institutu edo -zerbitzuak eta 

lehia defendatzeko organoak, besteak beste”.31 Gainera, Estatuko Gobernuak, 

2012ko martxoaren 16an Ministroen Kontseiluak hartutako erabakiaren bitartez, 

estatuko enpresa- eta fundazio-sektorea berregituratu eta arrazionalizatzeko 

plana onartu du, desegite, bat-egite desinbertsio eta likidazio guztiak aintzat 

hartuta 86 sozietate eta fundazio publikori eragiten diena.32 

31 Laburpen exekutiboa, 2013an Administrazio Publikoak Berritzeko Batzordeak Administrazio Publikoei 
buruz egindako txostenaren (CORA) 15. orrialdea. 
32 CORAren baitan egindako azterketaren emaitzaren ondorioz (ikus laburpen exekutiboaren 17. eta 18. 
orriak) Estatuko Administrazio orokorraren eremuan honako neurri hauek hartu dira: 
— Honako erakunde autonomo hauek desegin dira, eta haien baliabideak dagokien ministerio-erakundean 
integratu dira, azken horrek bere gain hartu dituelarik desegindako erakundeak esleituta zeuzkan 
funtzioak: Indar Armatuen Zaldi Hazkuntza eta Espainiako Gazteriaren Kontseilua. 
— Honako erakunde autonomo hauek lehendik dauden beste batzuetan integratu dira, azken horiek 
helburu orokorragoak dituztelako eta baliabide eta jarduera gehiago dituztelako: El Pardoko Esperientzia 
Hidrodinamikoen Kanala (INTAn integratu da); Eraikinen Zerbitzu Militarra (INVIEDen integratu da); 
eta Kontsumo Institutu Nazionala (Elikagaien Segurtasuneko eta Nutrizioko Espainiako Agentzian 
integratu da). 
— Honako erakunde autonomiko honek bere gain hartu ditu orain artean ministerio-antolamenduari 
atxikita zegoen zuzendaritza-zentro baten funtzioak eta baliabideak: Emakumearen Erakundea, Aukera 
Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiaren funtzioak bere gain hartu dituena. 
— Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaile eta zerbitzu komun hauek erakunde bakar batean bateratu 
dira: Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala, Itsasoko Gizarte Institutua eta Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Orokorra. 
— Lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen mutualitateetako entitate mankomunitateak desegin dira. 
— Honako partzuergo hauek desegin dira: Decathlon Eguzki Partzuergoa, Malagako Entzunaretoa 
Eraikitzeko Partzuergoa, Zaragozako Klima Aldaketari buruzko Ikerketarako Institutu Partzuergoa 
(I2C2); Sareko Ikerketa Biomedikoko 8 Zentro Partzuergoak (CIBER) pertsona juridiko bakar batean 

39 

                                                             



 

 

 

Estatuko Administrazio periferikoari dagokionez, aipatzekoa da, labur bada ere, 

EAEren eta Estatuaren arteko eskumenen banaketa aplikatzean 

gainjartzeak 33, -eta askotan ez-eraginkortasunak- gertatzen direla, Estatuak 

bateratzea, eta ekonomia- eta administrazio-kudeaketa zentralizatzea, ikerketa-inbertsioak lehenesteko eta 
optimizatzeko. 
— Honako fundazio hauek desegin dira, eta haien baliabideak ministerio-antolamenduan, beste erakunde 
publiko batzuetan edo beste fundazio batzuetan integratu dira: MAEC-AECID Ikastetxe Nagusien F. EOI 
Fundazioan integratu da; Itsasoko Kultura eta Zientziak Sustatzeko F. Iberoamerikarra (FOMAR) desegin 
eta likidatu da; AENA Fundazioak eta Espainiako Trenbideen Fundazioak bat egin dute Garraioaren 
Fundazio berria sortzeko; Espainiako Unibertsitateak nazioartean proiektatzeko Fundazioa 
(Unibertsitateak.) F. Europako Hezkuntza programen Erakunde Autonomoan integratu da; Taller Juan 
José Fundazioa desegin eta likidatu da; Beiraren Zentro Nazionala Fundazioaren kudeaketa EOI 
Fundazioaren ardura izango da hemendik aurrera, zehaztuko denaren arabera; Ekonomia eta merkataritza 
Ikasketen Zentroaren Fundazioa (CECO) ICEXen integratu da; Informazio Teknologien Aplikazioaren 
erreferentziazko Zentroaren Fundazioa (CENATIC) Red.es Erakunde Publikoan integratu da; Energiaren 
Hiria Fundazioa (CIUDEN) IDAEn integratu da, museo-jarduerak izan ezik; Artisautza berritzeko 
Espainiako Fundazioa EOI Fundazioan integratu da; Ikatz Meategietako Eremuetan Prestakuntza 
garatzeko Fundazioa (FUNDESFOR); Akuikulturako Espainiako Behatokiaren Fundazioa (OESA) 
Biodibertsitatearen Fundazioan edo enpresa-erakundean integratu da; eta F. ENRESA ENRESA 
merkataritza-sozietatean integratu da. 
— Honako fundazio hauek ez dira hemendik aurrera fundazio publiko izango: Espainiako Aeronautika 
eta Astronautika Fundazioa, Galiziako Museo do Mar Fundazioa, Las Palmaseko Portuetako Kanariar 
Fundazioa eta UNEDen Fundazio Orokorra. 
— Fundazio hau beste ministerio bati atxiki zaio, eta, hala badagokio beste babesletza bati: 
Terrorismoaren Biktimen Fundazioa Barne Arazoetako Ministerioaren esku geratu da. 
— Fundazio hau erakunde publiko bihurtuko da, autonomia-erkidegoek gai berean dauzkaten baliabideen 
parte-hartzea eta integrazioa ahabidetzeko: Kalitatearen eta Akreditazioaren Agentzia Nazionalaren 
Fundazioa (ANECA). 
— Entitate publiko hau desegin da, eta haren baliabideak ministerio-antolamenduan integratu dira, gara 
litzakeen funtzio publikoak azken horren esku geratzen direlarik: Ontzigintza Sektorearen Kudeatzailetza. 
— Honako merkataritza-sozietate hauek desegin dira. Aldez aurretik aipatutako Ministro Kontseiluaren 
erabakiaren eraginpean daudenez gain, honako hauek desegiteko aukera aztertu da: Trenbide garraioko 
eta Logistikako Sozietatea, SA (LTF); La Gomerako Portuko Zamalanetako Sozietatea, Hierroko La 
Estaca Portuko Zamalanetako Sozietatea; Irrati-difusioko Ustiapen eta programetako merkataritza 
Sozietatea, SA (PROERSA); eta La Almoraima Merkataritza Sozietatea, SA. 
— Honako erakunde autonomo hauek, eta haien zerbitzu komunak osatzen dituzten estatu-agentziak: 
i. Prestakuntza-jarduerak: Ikasketa Juridikoen Zentroa (CEJ), Ikasketa Fiskalen Zentroa (IEF), 
herri Administrazioaren Institutu Nazionala eta Politika eta Konstituzio Ikasketen Zentroa 
(CEPCO). 
ii. Ikerketa-jarduerak: Zientzia Ikerketako Goi Kontseiluaren Estatu Agentzia (CSIC); Energia, 
Ingurumen eta Teknologia Ikerketen Zentroa (CIEMAT); Nekazaritza eta Elikadurako Ikerketa eta 
Teknologiako Institutu Nazionala (INIA); Ozeanografia Ikasketen Institutua (IEO); Espainiako Geologia 
eta Meatze Institutua (IGME); Carlos III Osasun Institutua; eta Kanarietako Astrofisika Institutua (IAC). 
33 Oro har, Estatuari oro har dagozkion bikoiztasun organiko edo antolamenduzkoei dagokienez, aldez 
aurretik aipatutako txosten osoa ekarri nahi dugu, hau da, Informe sobre las Duplicidades Funcionales y 
Organizativas entre el Estado y la Generalitat de Catalunya: Problemas competenciales y de eficiencia 
txostena (Estatuaren eta Kataluniako Generalitatearen arteko funtzio- eta antolamendu-bikoiztasunei 
buruzko txostena. Eskumen- eta efizientzia-arazoak) (2012ko urria), no sailez saileko azterketa egiaztatua 
egiten den bikoiztasun organikoak gertatzen diren alorren inguruan, hala nola kontsumoa, kultura, kirola, 
gazteria, ingurumena, naturguneak eta meteorologia, genero-politika, toki-araubidea, gizarte-zerbitzuak, 
boluntariotza, adingabeak eta familien sustapena, lana eta lan-harremanak, eta turismoa. 
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bere ahalmenak betetzean gehiegikeriaz jokatzen duelako, edo estatutuak 

EAEri esleitutako gaiekin zerikusia duten funtzioak eta zerbitzuak transferitu 

gabe daudelako.  

Aurreko baieztapena frogatzeko errazena hauxe da: Estatuko Administrazio 

periferikoaren (oro har, Gobernuaren ordezkaritza esaten zaio EAEn) 34 

zerbitzuen bitartez Estatuak EAEn betetzen dituen funtzioen esparruarekin 

erkatzea. 

Jakina denez, gobernuaren Ordezkaritza Konstituzioan -Espainiako 

Konstituzioaren 154. Artikulua-35 eta Estatutuan -Euskal Herriaren Autonomia 

Estatutuaren 23. Artikulua-36 esanbidez onartutako organoa da, eta bere 

eginkizunak bi dira:  bere esku uzten da estatuko zerbitzuak zuzentzea 

autonomia-erkidego bakoitzaren lurraldean batetik, eta bi administrazioen 

arteko koordinazioa zaintzea bestetik.  

Baieztapen hori gorabehera, lehen zalantza bat plantea dezakegu gobernu 

delegatuari esleitutako funtzioen eta autonomia-erkidego bakoitzean Estatuko 

ordezkari arruntak (presidenteak (Espainiako Konstituzioaren 152.1 artikulua) 

edo lehendakariak (Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 33.2 artikulua 

zena) bete behar du zeregin hori) bete beharreko zereginaren arteko mugei 

dagokienez. 

Bestalde, esleitutako koordinazio-ahalen esleipena ez dator bat arlo horretan 

betetzen dituen eginkizunekin, normalean, estatuko eta autonomia-erkidegoko 

administrazioen artean lantzen baitira, ez Gobernuko delegatuaren eskutik, alde 

biko organoen edo sektore anitzeko organoen bitartez baizik, edo bestela 

34Haren funtzioak honako honetan zehaztu dira: funciones administración periférica del Estado. 
Delegación del Gobierno 
 
35 Konstituzioaren 154. artikuluak honako hau dio: “Gobernuak ordezkaria izendatuko du, eta ordezkari 
horrek estatuaren administrazioa gidatuko du autonomia-erkidegoaren lurraldean, eta, hala denean, hori 
koordinatuko du erkidegoaren berezko administrazioarekin”. 
36 Espainiako Konstituzioaren 154. artikuluari buruz esanbidezko aipamena eginez, Euskal herriaren 
Autonomia Estatutuaren 23.2 artikuluak aurreikusten du Gobernuak izendatutako ordezkari batek 
zuzenduko duela Estatuaren administrazio zibila Euskadin, eta, egoki denean, Autonomia Erkidegoaren 
Administrazioarekin koordinatuko. 
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Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioaren zuzendaritza espezifikoen 

bitartez (autonomia-erkidegoekin eta tokiko entitateekin eskumenak 

koordinatzeko zuzendaritza nagusia). Horrek agerian uzten du konpondu 

beharreko bikoiztasun argi bat dagoela arlo horretan. 

Ordezkaritzen egitura sakonagotik aztertuz, Estatuko Administrazio periferikoak 

eskainitako zerbitzuak ekarri behar ditugu gogora, baita zerbitzu horiek 

daukaten antolamendu-egitura ere: 

Ordezkaritzek honako organo hauek dituzte: 

Azpiordezkaritzak probintzietan (gaur egun, Gobernuko 44 azpiordezkari 

daude Estatuan). 

Idazkaritza Nagusia, zerbitzu komunak kudeatzeko organo gisa 

diharduena (gaur egun, 59 idazkaritza nagusi daude Estatu osoan). 

Zerbitzu integratuak kudeatzeko funtzio-arloak. 

Delegatuari laguntzeko kabinetea (gainera, Estatuko zerbitzu juridikoko 

eta Esku-hartze Orokorreko langileek beren gain hartzen dituzte laguntza 

juridikoko eta finantza-kontroleko funtzioak). 

Administrazio periferikoko zerbitzuak zerbitzu integratuak eta zerbitzu integratu 

gabeak izan daitezke. Kontuan hartzekoa da zerbitzu periferikoetako langile 

gehienak integratu gabeko zerbitzuetan biltzen direla, hau da, besteak beste, 

eta garrantzitsuenak aipatzearren, Zerga Administrazioko Estatuko Agentzian 

eta Ekonomia eta Ogasun Ordezkaritzetan, Guardia Zibilean eta Polizia 

Nazionalean, espetxeetan, Estatuko artxiboetan; Laneko eta Gizarte 

Segurantzako Ikuskatzailetzan, SEPEn, Gizarte Segurantzako Institutu 

Nazionalean, Meteorologiako Estatu Agentzian, IMSERSOn edo INGESAn. 

Txosten honetarako erabili dugun ikuspegian benetako gainjartzeak eta ez-

eraginkortasunak bildu dira, eskumen bati dagozkion baliabide eta zerbitzuak 

transferitu ez izanaren ondorio direnak. Izan ere, eskumen hori, EAErena bada 
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ere, oraindik ere Estatuko organo horien esku dago, autonomia-erkidego honi 

eskualdatu gabe, eta horrek, horrenbestez, eskumen horren erabateko 

estatutu-garapena galarazten du. 

Jarraian, emakumearen aurkako indarkeriaren aurkako koordinazio-unitateen 

eta Desjabetzeko Epaitegi Probintzialen idazkaritza-zerbitzuak ekarri nahi 

ditugu gogora, Idazkaritza Nagusiaren mendekoak direnak, baita herritarren 

segurtasuna eta eskubideak bermatzeko unitatearen zenbait jardun ere.  

Desjabetzeko epaitegi probintzialek, 1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko 

desjabetzeari buruzko Legearen 32. artikuluan aurreikusitakoek, ez-

eraginkortasunak sor ditzakete beren funtzioetan lege autonomikoak sortu eta 

araututako desjabetzeko lurralde-epaitegiekiko (Euskadiko Lurzoru eta 

Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen Xedapen Gehigarriak 

1987ko azaroaren 20ko lurralde-epaitegiak arautzeko lehen legearen eskemari 

jarraitzen dio); izan ere, Konstituzio Auzitegiak azken horiei emandako 

kategorizazioa eta babesa aintzat hartuta37, litekeena da epaitegi desberdinek 

bi administrazio desberdinek desjabetutako ondasun berberak balioestea, 

irizpide desberdinei jarraiki. 

Genero-indarkeriarekin zerikusia duten jardunei dagokienez, EAEren organoek 

(zehazkiago, Lehendakaritza eta Emakunde), ezbairik gabe, ongi betetzen 

dituzte jardun horiek, eta beraz, Gobernuko Ordezkaritzaren zerbitzuak 

bikoiztasuna dakar berekin. 

Herritarren segurtasuna eta eskubideak bermatzeko unitateari dagokionez, argi 

dago segurtasun pribatuaren alorrean baimentzeko eta zehatzeko prozedurekin 

zerikusia duten zerbitzuak transferitu egin daitezkeela, EAEren eskumenen 

barnean bilduta daudelako. 

Funtzio Arloetan kudeatzen dira zerbitzu integratu gehienak: Sustapena; 

Industria eta Energia; Nekazaritza eta Arrantza; Osasuna eta Gizarte Politika; 

37 Guztietarako, ikus 251/2006 eta 364/2006 KAEak. 
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Hezkuntzaren Goi Ikuskaritza; eta Lana eta Immigrazioa. Integratu gabeko 

zerbitzuei dagokienez, honako hauek nabarmendu behar dira, duten 

garrantziarengatik: Barne Arazoetako Ministerioaren guardia zibila, polizia 

nazionala eta espetxeak; kultura-alorraren estatu-artxiboak; enplegu eta 

gizarte-segurantzako alorraren laneko eta gizarte-segurantzako ikuskatzailetza, 

estatuko enplegu-zerbitzu publikoa eta gizarte-segurantzako institutu nazionala; 

Meteorologiako Estatu Agentzia; edo IMSERSO. Zerbitzu horietako asko EAEri 

transferitu zaizkio edo transferi dakizkioke, autonomia-erkidego honi esleitutako 

eskumenei eragiten dietelako, eta oraindik eskualdatu ez izanak 

disfuntzionalitate argia dakar berekin. 

Hezkuntza-alorrean sakontzeko asmorik gabe, Gobernuko Ordezkaritzek 

emandako zerbitzuetako batzuk ekainaren 28ko 135/201138 Dekretuaren 

bitartez transferitu zaizkio EAEri,  hain zuzen unibertsitatetik kanpoko 

irakaskuntzetako atzerriko ikasketa eta tituluak homologatu eta baliozkotzeko 

funtzioak eta zerbitzuak bere gain hartu zituen.  

Eskualdatze horri jarraiki, EAEk bere gain hartu ditu unibertsitatetik kanpoko 

irakaskuntzetako atzerriko ikasketa eta tituluak homologatu eta baliozkotzeko 

funtzioak, unean-unean indarrean dauden baliokidetasun-taulen arabera, edo, 

hala badagokio, Hezkuntza Ministerioak landutako korrespondentzia-taula eta 

irizpide orokorren arabera.  

Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zaizkio halaber, Euskal Autonomia 

Erkidegoko lurralde-eremuan kokatutako atzerriko zentroetan egindako ikasketa 

ez-unibertsitarioak onestearekin zerikusia duten funtzioak eta zerbitzuak, 

irakaskuntza eta zentroen funtzionamendu eta izen-ematearekin zerikusia 

duten baimenak barne, hezkuntza-sistema edozein izanik ere. 

38 135/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, irakaskuntza-alorreko irailaren 26ko 2808/1980 Errege 
Dekretuak (unibertsitatetik kanpoko irakaskuntzetako atzerriko ikasketa eta tituluak homologatu eta 
baliozkotzea) Euskal Autonomia Erkidegoari transferitutako funtzio eta zerbitzuak zabaltzeari buruz 
2011ko ekainaren 22an Transferentzien Batzorde Mistoak hartutako Erabakia onartzen duena. 
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Arrantza-alorrean, Gobernuaren ordezkaritzei esleitutako funtzio eta zerbitzu 

batzuk EAEri eskualdatu zaizkio, nautikako eta arrantzako irakaskuntzen arloei, 

uretako eta urpeko kirolen irakaskuntzen arloei eta urpekaritza profesionalaren 

arloari buruzko ekainaren 28ko 136/2011 Dekretuaren bitartez39.  

Dekretu horri jarraiki, EAEri transferitu zaio nautikako eta arrantzako titulazio 

profesional guztiei dagozkien txartel eta tituluak emateko, berritzeko eta 

iraungitzeko eskumena, baita dagozkion baliozkotzeak ere. Nautikako eta 

arrantzako irakaskuntza profesionalen alorrean Estatuaren oinarrizko araudian 

ezartzen diren irizpideei jarraiki betetzen dira funtzio horiek. 

Transferigarriak izanik oraindik transferitu ez diren zerbitzuen alorrean, 

konstituzionaltasun-multzoak eskumena EAEri esleitu badio ere, 

nabarmentzekoa da farmazia-produktuei buruzko estatuko legeria nola 

betearazten ari den, haren funtzio eta zerbitzuetako batzuk emateko ardura, 

gaur egun, Gobernuaren Ordezkaritzaren esku daudela. Ildo horretan, 

Konstituzioaren 149.1.16. artikuluak Estatuaren esku uzten du kanpo-

osasunaren, osasunaren oinarrien eta koordinazio orokorraren eta farmazia-

produktuei buruzko legeriaren gaineko eskumen esklusiboa. Bestetik, Euskal 

Herriaren Autonomia Estatutuaren 18.3 artikuluak ezartzen duenez, autonomia-

erkidegoari dagokio farmazia-produktuei buruzko Estatuko legeria betearaztea. 

Sustapen-alorrean, Gobernuaren Ordezkaritzak garraio- eta errepide-zerbitzuen 

kudeaketa egiten du, eta, ildo horretan, zehatze-prozedurak abian jartzen ditu 

edota baimenak ematen ditu, Espainiako Konstituzioaren 1. Xedapen 

Gehigarriak euskal erakundeei ematen dien berezitasunari jarraiki.  

Bestetik, ildo horretan aipatzekoa da Estatuko Segurtasun eta Indar Kidegoak 

Euskadin zabaltzeak egoera korapilatsua dakarrela berekin (Estatuko 

39 136/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 20an 
onartutako Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, gehitu egiten dira abenduaren 20ko 
3391/1981 Errege Dekretuaren bidez nautikako eta arrantzako irakaskuntzen arloetan eta uztailaren 28ko 
1544/1994 Errege Dekretuaren bidez uretako eta urpeko kirolen irakaskuntzen arloetan egindako 
eskualdaketak, zeregin eta zerbitzu berriak eskualdatuz, eta bestalde urpekaritza profesionalari buruzko 
zereginak eta zerbitzuak eskualdatzen zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoari. 
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administrazio periferikoaren integratu gabeko zerbitzuak). Segurtasun eta Indar 

Kidegoek atzera egin ez izanaren eta estatutuaren arabera zegozkien 

funtzioetara egokitu ez izanaren ondorioz sortutako ez-eraginkortasunei 

dagokienez, administrazio-funtzioen garapenean efikazia eta bikoiztasunik eza 

bermatzeko konstituzio-printzipioak behartzen du kidego horien esleipen 

orokorra eskainitako zerbitzuen mugaketa funtzionalera egokitzera, eta, 

mugaketa horren arabera, Estatuko Segurtasun eta Indar Kidegoek bertan 

behera utzi beharko lituzkete Eusko Jaurlaritzaren eskumen-eremuaren 

berezko funtzioak. Segurtasun Batzordeak egokitze horren irizpideak ezarri 

beharko lituzke, eta egokitzea nola garatzen den jakin beharko luke; horren 

eraginez, Estatuko Segurtasun eta Indar Kidegoek Euskadin dauzkaten kideak 

murriztuko lirateke, arrazoizko ratio bat lortzeko. 

Barne Arazoetako Ministerioaren integratu gabeko zerbitzuen eremuari 

dagokionez aipatzekoa da, halaber, Eusko Jaurlaritzak eta Eusko 

Legebiltzarrak behin eta berriz ohartarazi dutela espetxeetako zerbitzuak eta 

funtzioak eskualdatu gabe daudela, eta eskualdatze hori burutzeko inolako 

aurrerapausorik egin ez izana disfuntzionalitate larri bat bihurtu da azkenean. 

Arlo berean, Estatuak trafiko-istripuen biktimen arretarako unitateak sortu ditu 

probintziako trafikoko buruzagitzetan, Eusko Jaurlaritzak trafiko-alorrean 

dauzkan eskumenen kaltetan. 

Gobernuak EAEn duen Ordezkaritzak bete beharreko zerbitzu batzuk 

gutxienekora murriztu dira Euskadiri eskualdatu zaizkiolako (estatuko 

artxiboak40, enplegu-politika aktiboak41, Laneko eta Gizarte Segurantzako 

40 42/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko ekainaren 
22ko Akordioa onartzen duena. Estatuaren titulartasuneko artxiboak kudeatzeari buruzko irailaren 28ko 
3069/1980 Errege Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion Estatuko 
Administrazio Orokorraren eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeari buruzkoa da akordio hori. 

41 289/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, Transferentzien Batzorde Mistoaren 2010eko urriaren 28ko 
Akordioa onartzen duena: Akordio horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio 
lanaren, enpleguaren eta enplegurako lanbide-heziketaren esparruan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak 
burutzen dituen lan-arloko legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak, azaroaren 5eko 1441/2010 
Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera. 
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IKuskatzailetza42), baina nolanahi ere, egitura periferikoak autonomia-

erkidegoan duen presentzia ez da murriztu. 

 

3.3.2.EAEren erakunde-egituraren barneko bikoiztasun organikoak. 
 

Bigarren tokian, antolamendu-bikoiztasuna EAEren barneko erakunde-eremuan 

ere gerta daiteke, baita erakunde bakoitzaren eremuan ere. Ez daukagu 

antolamendu-bikoiztasunei buruzko azterlanik, foru-erakundeek eta erakunde 

komunek partekatutako funtzioei dagokienez. Alabaina, euskal erakunde 

guztien banan banako azterlan bat egin beharko genuke aldez aurretik, hortik 

abiatuta, gerta litezkeen ez-eraginkortasunak konpontzeko ondorio onuragarriak 

ateratzeko. 

Ildo horretan, erakunde komunei dagokienez, Eusko Jaurlaritzak EAEren 

sektore publikoa berrantolatzeko eta arrazionalizatzeko estrategia landu du.43 

Azterlana baliabide propioekin egin da, eta EAEren antolamendu-egituren 

arrazionalizazioari buruz egin den azterlanik osoena eta zorrotzena da; 

horregatik, horren ondorioak kontuan hartu ditugu txosten hau egiterakoan. 

Laburbilduz44, berrantolatzeko eta arrazionalizatzeko estrategiaren dokumentua 

(Estrategiaren dokumentua, hemendik aurrera),  EAEko erakunde komunen 

eremuko erakunde-mapan jasotako datu hauetatik abiatu da:  

- 9 erakunde autonomo  

42 243/2011 DEKRETUA, azaroaren 22koa, Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko azaroaren 
16ko Akordioa onartzeko dena. Akordio horren gaia hauxe da: Estatuko Administrazioak Euskal 
Autonomia Erkidegoari ekaiaren 24ko 895/2011 Errege Dekretuaren bidez esleitutako zerbitzuei eta 
zereginei atxikitako ondare- eta giza-baliabideak aldatzea- Zeregin eta zerbitzu horiek lan eta gizarte-
segurantzako ikuskaritzak betetzen dituen ikuskaritzako funtzio publikoaren arlokoak dira. 
43 Gobernu Kontseiluak, uztailaren 30ean egindako bilkuran, Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore 
publikoa berrantolatzeko eta arrazionalizatzeko estrategia onartzea erabaki zuen. 
44 Ikus, batetik, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuak eta Ogasun eta Finantzetako sailburuak, 
beraiek eskaturik, Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoa berrantolatzeko eta 
arrazionalizatzeko estrategia" aurkezteko egindako baterako agerraldiaren hitzaldia, eta, bestetik, Euskal 
Autonomia Erkidegoaren sektore publikoa berrantolatzeko eta arrazionalizatzeko estrategia azaltzeko 
talde mistoa-UpyDko legebiltzarkide Gorka Maneiro Labayen jaunak egindako eskaerarekin bat etorriz 
batzordeak eskaturik Herri Administrazio eta Justiziako sailburuak egindako agerraldia (2013/11/20) 
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- Zuzenbide pribatuko 9 erakunde publiko. 

- Sektore publikoaren 8 fundazio. 

- 42 sozietate publiko 

- Partzuergo 1 

- Partaidetutako 123 entitate: Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazio 

nagusiaren edo aldez aurretik aipatutako entitateen zuzeneko partaidetza duten 

merkataritza-sozietateak, fundazioak edo partzuergoak. 

Datu horiek baliatuz hasierako egoerari buruzko diagnostikoa egiten da, eta 

horrek aukera ematen du Euskadiko Administrazio Orokorraren eta haren 

erakunde instrumentalen antolamendu-egiturak berraztertu eta 

arrazionalizatzeko estrategia diseinatzeko. Lehenik eta behin, lehendakariak X 

Legegintzaldirako honako konpromiso hau hartu du: sektore publiko 

instrumentalaren antolamendu-egiturak % 20 murriztea, eta haren 

zuzendaritza-egituren % 20 lautzea eta argaltzea. Horren ondorioz, 

Burdinbidearen Euskal Museoaren Fundazioa desegingo da, eta Haurreskolak 

Partzuergoak birformulatzeko aukera aztertuko da, 2 sozietate likidatuko dira, 

Zumaiako Kirol Portua Euskadiko Kirol Portuan integratuko da, eta hiru parke 

teknologikoak eta 12 industrialdeak bateratuko dira45. Gainera, partaidetutako 

entitateen kopurua nabarmen aldatzeko proposamena egin da: 123 izatetik 88 

izatera igaroko litzateke. Neurri horiek guztiak 2013. urtean hartzen hasi dira, 

eta estrategiaren dokumentuan jasotako denbora-egutegia betetzen ari da46 . 

Azken batean, Estrategiaren dokumentuan jasotzen denez, “berehala ekiteko 

Planean planteatutako 3 helburuetan [honako hauek lortzen dira]: entitate 

publikoen kopurua % 25 murriztea, zuzendaritza-egiturak % 20 lautzea eta 

argaltzea, eta funtzionamendu-gastuak % 20 doitzea (luzatutako 

aurrekontuaren oinarriaren gainean)”.  

45 Ikus Berehala Ekiteko Planaren atala, “Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa berrantolatzeko 
eta arrazionalizatzeko estrategia” dokumentuaren barruan.  
46 Berehala Ekiteko Planaren Denboralizazioari buruzko atala. 
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II. BEREHALA EKITEKO PLANA 
 
 
2.5 Berehala ekiteko planaren helburuak betetzea. 
 
Beheko koadroetan, berehala ekiteko planean ezarritako 3 helburuetarako aurreikusi diren aldakuntzak jaso dira, entitate moten 
arabera: entitate publikoen kopurua % 25 murriztea, haien zuzendaritza-egiturak % 20 lautzea eta argaltzea, eta funtzionamendu-
gastuak % 20 doitzea, luzatutako aurrekontua oinarritzat hartuta. 
 
HELBURUA. 1  Entitate publikoen kopurua % 25 murriztea. 
 

Entitate mota/Eremua Egungo egoera (entitate 
kopurua) 

Proposatutako egoera 
(entitate kopurua) 

Aldakuntza 

ERAKUNDE 
AUTONOMOAK 

9 9 0 

ZUZENBIDE PRIBATUKO 
ERAKUNDE PUBLIKOAK 

9 9 0 

SEKTORE PUBLIKOKO 
FUNDAZIOAK 

8 7 -1 

SEKTORE PUBLIKOKO 
PARTZUERGOAK 

1 1 0 

SOZIETATE PUBLIKOAK 42 28 -14 
GUZTIRA 69 54 % 21,7 
    
Entitate mota/Eremua Egungo egoera (entitate 

kopurua) 
Proposatutako egoera 

(entitate kopurua) 
Aldakuntza 

PARTAIDETUTAKO 
ENTITATEAK 

123 88 -35 

GUZTIRA 123 88 % -28,4 
  

Murrizketa 50 entitate 
1. HELBURUA: % -26,0 

 
II BEREHALA EKITEKO PLANA 
 
 
2.5 Berehala ekiteko Planaren helburuak betetzea 
 
2 HELBURUA. Entitate publikoen zuzendaritza-egiturak % 20 lautzea eta argaltzea (partaidetutako entitateak alde batera utzita). 
 
 

Entitate mota/Eremua Egungo egoera (entitate 
kopurua) 

Proposatutako egoera 
(entitate kopurua) 

Aldakuntza 

ERAKUNDE 
AUTONOMOAK 

16 16 0 

ZUZENBIDE PRIBATUKO 
ERAKUNDE PUBLIKOAK 

140 112 -28 

SEKTORE PUBLIKOKO 
FUNDAZIOAK 

9 7 -2 

SEKTORE PUBLIKOKO 
PARTZUERGOAK 

1 1 0 

SOZIETATE PUBLIKOAK 73 56 -17 
GUZTIRA 239 192 -47 

 
Murrizketa 47 zuzendari 

 
2. HELBURUA: % -19,66 

 
 
3 HELBURUA: Funtzionamendu-gastuak % 20 doitzea. 
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Entitate mota/Eremua Ekarpenak – Gastu arrunta 
(2012) 

Ekarpenak – Gastu arrunta 
(2013) 

Aldakuntza 

ERAKUNDE 
AUTONOMOAK 

872.514.999 669.826.856 -202.688.143 

ZUZENBIDE PRIBATUKO 
ERAKUNDE 
PUBLIKOAK(*) 
SEKTORE PUBLIKOKO 
FUNDAZIOAK 
SOZIETATE PUBLIKOAK 

171.406.128 148.867.302 -22.538.826 

SEKTORE PUBLIKOKO 
PARTZUERGOAK 

45.000.000 40.494.000 -4.506.000 

GUZTIRA 1.088.921.127 859.188.158 -229.732.969 
    
Entitate mota/Eremua Ekarpenak – Gastu arrunta 

(2012) 
Ekarpenak – Gastu arrunta 

(2013) 
Aldakuntza 

PARTAIDETUTAKO 
ENTITATEAK 

30.376.288 24.811.462 -5.564.746 

GUZTIRA 30.376.288 24.811.462 -5.564.746 
 

Murrizketa 235.297.715 
 

3. HELBURUA: % -21,02 
 
(*): Gastu arrunt sanitarioak alde batera utzita. 
 
Iturria: EAEren sektore publikoa berrantolatzeko eta arrazionalizatzeko estrategia (Gobernu Kontseiluak 

2013ko uztailaren 30an hartutako erabakia) 

 

Egin beharreko urrats garrantzitsuenetako bat Plan Estrategiko Orokorra egitea 

da, EAEren zerbitzu publikoaren antolamendu- eta funtzionamendu-eredua 

diseinatzeko, erregulatzeko eta ezartzeko gidari izango dena. Eredu hori 

zenbait printzipiotan oinarritzen da, bereziki i) zerbitzu-kalitatearen printzipioan: 

erakunde publiko orok zerbitzu-ematea hobetzeko xedea eduki behar du; (ii) 
koherentzia: administrazioek sistema publiko integratua eta koherentea sustatu 

behar dute, gainjartzeak eta erredundantziak saihestuz sektore publikoen 

antolamenduan; (iii) subsidiariotasuna: entitateak eratzea bidezkoa izango da 

soilik, interes orokorra administrazio nagusiko organoetatik lortzea ezinezkoa 

bada, eta ekimen pribatuak behar adina bermatzen ez badu zerbitzu jakin bat 

jasotzeko aukera; (iv) iraunkortasun eta bideragarritasun ekonomikoa; (v) 
ekonomia eta efizientzia: helburuak kostu ekonomiko arrazionalarekin lortzea; 

eta (vi), erakunde arteko laguntza eta koordinazioa, sinergien sorkuntza 

aprobetxatuz eta gainjartzeak eta bikoiztasunak saihestuz. 
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Aldi berean, EAEren Administrazio Publikoari buruzko lege-proiektua lantzen ari 

da, euskal administrazio publikoaren antolamendua eta funtzionamendua 

arautzeko haren pertsonifikazio modu guztietan. Lege horrek aukera emango 

du identifikatzeko euskal administrazio publikoaren jarduera-printzipioak, 

erakunde publikoak sortu, mantendu eta iraungitzeko irizpideak eta 

gardentasun- eta ebaluazio-irizpideak. 

Estrategia aplikatzeak eskatuko du, halaber, egungo erakunde-egituratik 

zerbitzu publikoaren antolamendu- eta funtzionamendu-eredua diseinatu 

ondoren sortuko den egitura berrira igarotzea (besteak beste, bat-egiteak edo 

gaur egungo figura juridikoa mantentzea edo aldatzea). 

Ildo horretatik, komenigarria litzateke sektore publikoa berrantolatzeko 

horrelako azterlanak gainerako euskal erakundeetara zabaltzea, inplikatutako 

maila baten (EAEren erakunde-administrazio orokorra) mapa ez ezik, maila 

guztien eta bakoitzaren mapa ere lortzeko. Azterketa zabal horrek 

ahalbideratuko lituzke ondorio interesgarrienak. 

 

3.4. Ondorioak: 
 

Azken batean, euskal gobernantzaren ezaugarriak konplexutasuna, aniztasuna, 

interdependentzia, erantzukizuna eta berrikuntza izanik, erakunde-

interdependentzia organikoki antolatu behar da aniztasuna aintzat hartuta, 

baina efikazia handitzeari uko egin gabe.  Eraginkortasunez jardungo duen eta 

aldi berean gizartetik gertu egongo den erakunde multzoa lortzea izan behar 

dugu xede, eta, ildo horretan, baliabide eta sinergia guztiak modu ezin hobean 

aprobetxatzen jakin behar dugu. Gainera, herritarrek beren erakundeekin bat 

egiteko, herritarrek gai publikoetan eduki behar duten parte-hartzean 

sakontzeak azken helburu horretan lagunduko luke. 

Azken batean, sistema federal kooperatiboagoen berezko printzipioetan 

sakontzea komeni ote den aztertu behar da, jardun publikoa ahalik eta 
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efikazena izan dadin lortzeko eta euskal herritarrek beren erakundeekin bat 

egiteko, euskal erakundeen sare-jardunaren bitartez. Hala, indarreko esparru 

juridikoaren printzipioetatik abiatuta, erakunde-harremanaren eta jardun 

publikoaren indarreko printzipioek helburu hori lortzeko zenbateraino balio 

duten hausnartu behar dugu, eta positibizatu gabeko harreman- eta jardun-

printzipio berriak txertatzeko aukera ere aztertu behar da, gutxienez gure 

sistemaren erakunde-maila guztien arteko harremanei dagokienez. 

Subsidiariotasun-printzipioari dagokionez gertatuko litzateke hori. 
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4.  SUBSIDIARIOTASUN PRINTZIPIOA: EAEREN ANTOLAMENDU 
JURIDIKOAN HURA POSITIBATZEA KOMENI OTE DEN AZTERTZEA. 

 

4.1. Egungo egoera  
 

Hizpide hartu dugun subsidiariotasun-printzipioa ez dago positibizatuta EAEren 

eta Estatuaren antolamendu juridikoan. Nolanahi ere, printzipio hori gero eta 

indar handiagoa hartzen ari da konstituzio-antolamendu federaletan (Alemania, 

Suitza, Italia eta abar), baita Europako antolamenduan ere, non Europar 

Batasuneko Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 5.3 artikuluan 

positibizatua dagoen: «Estatu kideek, nahiz beren gobernu zentralaren bidez, 

nahiz eskualde- zein toki-erakundeen bidez, xede-ekintzaren helburuak ondo 

lortu ezin dituztenean, eta, xede-ekintzaren maila edo ondorioak direla-eta, 

helburuak Batasunaren bidez hobeto lortzeko modukoak direnean, orduantxe 

bakarrik, eta hein horretan, subsidiariotasun-printzipioaren arabera hartuko du 

parte Batasunak bere eskumen esklusibokoak ez diren eremuetan». 

Europako Kontseiluaren eremuan, halaber, printzipio hori definitu da 1985eko 

urriaren 15eko Toki Autonomiari buruzko Europako Gutunaren 4.3 artikuluan: 

«eskumen publikoak gauzatzea, oro har, herritarrengandik gertuen dauden 

agintariei dagokie bereziki. Eskumen bat beste agintari bati esleitzeak 

zereginaren handitasuna edo izaera edo efikaziako edo ekonomiako premiak 

hartu behar ditu kontuan. 

Estatu espainolaren antolamenduari dagokionez, Konstituzioan aipatzen ez 

bada ere, zenbait legetan, Toki-araubideren Oinarriak arautzen dituen Legearen 

2.1 artikuluan horri buruzko aipamen hau jaso da: «Konstituzioak toki-

erakundeei bermatzen dien autonomia eraginkorra izan dadin, Konstituzioak 

ezarritako eskumen-banaketaren arabera herri-ekintzako arloak arautzen 

dituzten Estatuko eta autonomia-erkidegoetako legediek ziurtatu beharko diete 

udalerri, probintzia eta uharteei beren interesen esparruari zuzenean eragiten 

dioten gai guztietan esku hartzeko eskubidea, eta kasuan kasuko herri-

jardueraren ezaugarrien araberako eta toki-erakundearen kudeaketa-
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gaitasunaren araberako eskumenak eman, deszentralizazioa eta administrazio-

kudeaketa herritarrei ahalik eta gehien hurbiltzea printzipiotzat hartuta.»47 

 

Azkenik, EAEren antolamendu juridikoari dagokionez, gorago aipatu dugunez, 

ez dago positibizatua harremanaren eta administrazio-jardunaren printzipio 

juridiko gisa. 

 

4.2. Subsidiariotasun-printzipioaren hiru alderdiak 
 

Printzipio horrek hiru alderdi ditu: filosofikoa, politikoa eta juridikoa. Azken 

horretan arau bihurtzen da, eta ondorio juridikoak esleitzen zaizkio. 

a) Eliza katolikoaren doktrina sozialean gaur egun indarrean dagoen alderdi 

filosofikoaren arabera, gizartea antolatzeko eta familiaren eta botere publikoen 

arteko jardun-eremuak mugatzeko printzipio orokorra da. 

b) Arau politiko gisa, subsidiariotasunari “hurbiltasun-printzipioa” ere esaten 

zaio, eta erakunde-sistemaren legezkotasun demokratikoan sakontzea du 

xedetzat. Horren arabera, eguneroko errealitatera eta herritarren esperientzia 

zehatz eta berezietara gehien “hurbiltzen den” gobernari edo politikaria da 

legitimoena. Hala, eskumenak banatzeko, lortu nahi den deszentralizazio-maila 

zehazteko balio du arau politiko horrek. Printzipio horrekin bat etorriz, 

eskumenak banatzeko irizpidetzat hartu duten sistema federaletan, 

47 Kongresuan izapidetzen ari den Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunerako Lege 
Proiektuan testu hori aldatu da, honako hau proposatuta: 
«1. Konstituzioak toki-erakundeei bermatzen dien autonomia eraginkorra izan dadin Konstituzioak 
ezarritako eskumen-banaketaren arabera herri-ekintzako arloak arautzen dituzten Estatuko eta 
autonomia-erkidegoetako legediek ziurtatu beharko diete udalerri, probintzia eta uharteei beren 
interesen esparruari zuzenean eragiten dioten gai guztietan esku hartzeko eskubidea, eta kasuan kasuko 
herri-jardueraren ezaugarrien araberako eta toki-erakundearen kudeaketa-gaitasunaren araberako 
eskumenak eman, deszentralizazioa, efikazia, efizientzia eta administrazio-kudeaketa herritarrei ahalik 
eta gehien hurbiltzea printzipiotzat hartuta, eta aurrekontu-egonkortasuneko eta finantza-
iraunkortasuneko araudia guztiz betez ». 
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federatutako entitateen aldeko hondar-klausula bat edo funtsezko aginteko 

klausula bat sartu dute. 

Azken batean, subsidiariotasun-printzipioa, arau politikoa den heinean, botere 

publikoak egoki antolatzeko oinarrizko printzipiotzat jotzen da48, gaur egun 

botere publikoaren antolamendua eta haren lurralde-banaketa legitimatzen 

dituen heinean. 

Doktrinaren arabera49, subsidiariotasun-printzipioa «funtsean printzipio politikoa 

da, subjektiboa, jokoan dauden baloreen azterketa eskatzen duena. Horrela, 

erakundeen ahalmenen esku dago hautematea barne-helburuak lortzeko beren 

jarduera nahikoa ote den edo ez (nahikotasun-froga) eta zein ote den haren 

balio erantsia (efikazia- eta dimentsio-froga). Azterketa horren ondorioz, erabaki 

ahal izango du eskumen jakin bat Batasunaren mailan egikaritu behar den edo 

lurralde-maila txikiagoan. Europako proposamenak ezarritako helburuak 

lortzeko beharrezkoa denaz haratago ez joatea ere balioetsi beharko da 

(proportzionaltasun-froga)» 

c) Azkenik, subsidiariotasun-printzipioa printzipio juridikoa izan daiteke. 

Printzipio juridiko horren ezaugarriak honela labur daitezke. 

Subsidiariotasun printzipio juridikoak ez du erakundeen artean eskumenak 

banatzeko balio; aitzitik, gai jakin baten eskumeneko Administrazioa zein den 

ebatzi ondoren dihardu, baita Administrazio horren jarduna legitimatzeko 

irizpide gisa ere. Hortaz, eskumenak gauzatzeko irizpide bat da, eta ez 

hainbeste eskumenak esleitzeko irizpide bat. Horregatik, partekatutzat edo 

konkurrentetzat hartutako eskumenen eremuan aplikatzen da bakarrik, eta ez 

esklusiboen eremuan. 

48 MARTINEZ LÓPEZ MUÑIZ J.L.:" El principio de subsidiariedad” Ean Los principios jurídicos del 
derecho administrativo.Las Rozas (Madril): La Ley, 2010, 1275.-1310. or. 
 
49 Francina Esteve García , Mariona Illamola Dausà: “El control de la subsidiariedad y de la 
proporcionalidad por las Cortes Generales - comisión mixta para la UE - y por los Parlamentos 
Autonómicos en España” in La administración autonómica y el Tratado de Lisboa / Andreu Olesti Rayo 
(egil.), 2012, 153.-222. or. 
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Deszentralizatzeko asmoa onartzen zaio, herritarrengandik gertuen dagoen 

erakunde-mailaren aldekoa, baina, aldi berean, zentralizatzearen aldeko indarra 

ezin zaio ukatu, maila handiagoko Administrazioari jarduteko aukera ematen 

diolako maila txikiagoko jarduna “nahikoa” ez denean lortu nahi den helburua 

betetzeko. 

 

Indar zentralizatzaile hori mugatzeko, antolamenduan positibizatzen denean, 

arau hori gauzatzeko mugak edo “aplikatzeko jarraibideak” ezartzen dira, 

eskumenak esleitzeko printzipioan, egokitasun-printzipioan eta 

proportzionaltasun-printzipioan oinarrituta. Hau da, herritarrengandik hurbilagoa 

izaki hasiera batean maila txikiagoko administrazio bati dagokion eskumen bat 

gauzatu nahi duen administrazio publikoak ongi justifikatu beharko du, lehenik 

eta behin, esku hartzeko eskumen-tituluaren jabe dela; jarraian, bere esku-

hartze subsidiarioaren premia; eta, azkenik, esku-hartzearen maila, lortu nahi 

den helburuarekiko proportzionala dela, eta ez behar baino handiagoa. 

 

Printzipio dinamikoa eta malgua da, esku-hartze federala edo maila 

handiagokoa zabaltzeko aukera ematen duelako egoerak horretara behartzen 

duenean, eta, aitzitik, hura murriztea edo bertan behera uztea ahalbidetzen 

duelako justifikazioak indarra galtzen duenean. 

 

Subsidiariotasun-printzipioari juridikotasuna emateak honako hau dakar 

berekin: auzitegiek printzipio horretan oinarritutako jardunak berrazter 

ditzaketela.  

 

5. TOKI ERAKUNDEAK EUSKADIN. 
 

5.1. Euskadiko Udal Lege-egitasmoa 
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Orain artean esandakoa alde batera utzi gabe, gehiengoaren ustea da toki-

erakundeen mailan beharrezkoa dugula Udal Lege bat onartzea erakunde-

maila hori beste bi mailen aldean (autonomikoa eta lurralde historikoei 

dagokiena) ongi antolatzeko, eskumen-kontzeptuari eta gure ereduaren 

kooperatibotasunari dagokienez (toki-erakundeen mailan ere guztiz 

aplikatzekoak dira), euskal erakunde multzoaren eskumenen mapa 

berrantolatzeko subsidiariotasun-printzipiotik abiatuta. Ildo horretan, legegintza-

mugarri hori euskal udalerrien finantziazio egokiaren gaia konpontzeko 

baliagarri izango dela uste da. Euskadin, kontzertua kudeatzetik eratorritako 

diru-sarrerak honela banatzen dira erakundeen artean: % 12 udalentzat, % 18 

lurralde historikoentzat eta % 70 erkidegoko erakundeentzat. Nolanahi ere, 

azpimarratzekoa da gaur egun Foru Aldundiek euskal udalerrien esku jartzen 

dituzten baliabideak gainditu egiten dituztela, 1etik 2´4rako proportzioan, 

araubide komuneko udalerriek dauzkatenak.  

Gogora ekarri behar da, halaber, toki-eskumenen multzoa, gutxieneko 

zerbitzuak izan ezik, ez dela toki-legeetan zehazten, sektore-legerian baizik. 

Nolanahi ere, toki-legeek erakunde horien gutxieneko interesguneak ezar 

ditzakete, sektorez sektore zehaztu aurretik. 
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5.2. Estatuaren toki-araubideko erreformak izango duen eragina 

Udalerrien eskumenei eta beren gastu-jarduerari dagokienez azpimarratzekoa 

da, halaber, bikoiztasunei buruzko txostena eta Bikoiztasunen Batzordearen 

barruko esku-hartzeak indarreko Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

Legearen eta Toki Ogasunari buruzko Legearen erregulazioetan oinarritu direla. 

Nolanahi ere, laster Gorte Nagusiek Toki araubidearen garrantzizko erreforma 

onartuko dute eta udalerrien jardun-eremuan zuzen-zuzenean eragingo du, 

toki-jardueraren eremuak murriztuz eskumen propioetan nahiz eskuordetuetan. 

Nolanahi ere, autonomia-erkidegoek, beren ratione materiae eskumen 

multzotik, eremu horiek zabaltzeko aukera izango dute. Toki Araubide berrituan 

ohiko eskumen-klausula orokorra birdefinituko da, egungo 7. artikuluari 3. atal 

berria erantsiz eta 25.1 artikulua berridatziz; halaber, udalerriei  jarduera 

osagarriak (berez beste administrazio publiko batzuei dagozkienak) 

ahalbidetzen zituen eskumena kenduko da (egungo 28. artikulua); eta jarduera 

ekonomikoak garatzeko toki-ekimena nabarmen baldintzatuko da, 86. artikulua 

berridatziz. 

Ezbairik gabe esan dezakegu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

Legearen aldaketak beste ikuspegi bat ekarriko duela udalerrien jarduerari eta 

gastuari dagokienez, eskumen propioei eta nahitaezko zerbitzuei lehentasuna 

emanez, eremu eskuordetuak bigarren maila batean utziz -nolanahi ere, eta 

indarreko erregulazioan ez bezala, udalerriaren onarpena beharko delarik (Lege 

Proiektuaren 27.5 artikulua)-, eta, azkenik, propioak eta eskuordetuak ez diren 

gainerako eskumenak ahalbidetuz (lehen aipatu dugun ohiko eskumen-klausula 

orokorra), baldin eta udal-ogasunaren finantza-egonkortasuna kolokan jartzen 

ez bada, udalaren finantza-tutoretzaren ardura den Administrazioaren 

nahitaezko txosten loteslearen arabera, eta baldin eta, aldi berean, beste 

Administrazio batek zerbitzu publiko bera egikaritzen ez badu, gai horretan 

eskumenekoa den Administrazioaren txostena horretarako nahitaezkoa eta 

loteslea izango delarik. 
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Azkenik, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen lege-proiektu berrian 

indartu dira, halaber, toki-eskumenak elkarren artean eta gainerako 

Administrazio publikoetako eskumenekin koordinatzeko eskumenak, batez ere 

aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko legeria 

betetzen dela ziurtatzeko (10.3 artikulua zena), eta, aurrerantzean, lege 

berriarekin sektore-legeek udalerrien eskumen propioak zehaztu beharko 

dituzte, debekatuta egonik aldi berean eskumen horiek beste Administrazio 

publiko bati esleitzea (25.5 artikulua). 

 

Probintziei dagokienez, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 

testu berriak, oro har, probintzien eskumen-multzoa indartzen du udalerrien 

aldean. Horrela, 20.000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerrietan honako 

eginkizunak indartu dituzte probintziek haien zuzeneko prestazioa beregana 

dezaketelarik:  laguntza, lankidetza juridikoa, ekonomikoa eta teknikoa, udalez 

gaindiko zerbitzuak ematea eta zerbitzu publiko jakin batzuk emateko moduak 

zehaztea,  eta abar. 

 
5.3. Sustatze ahala. Probintzien sustatze ahalei buruzko aipamen berezia. 
 

Sustapenari dagokionez, Probintzien eskumenei buruz ari den 36.1 artikulu 

berriari egungo e) letra kenduko zaio [“Orokorrean, probintziaren interes 

bereziak sustatzea eta administratzea”],  udalerrien alde onartutako eskumen-

klausula orokor baliokidearen modulazio murriztailea ahalbidetukoz, Toki 

Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 7.3 eta 25.1 artikulu berrietan 

jaso dena. Bestalde, egungo d) letra mantendu da (“Probintziako lurraldearen 

garapen ekonomiko eta soziala sustatzeko eta plangintza egiteko lankidetza 

ematea, arlo horretan beste herri-administrazioek dituzten eskumenekin bat 

etorriz”), eta horrek probintziaren sustatzeko gaitasuna ahalbidetzen du, ongi 

ulertuta -doktrinaren aho batez ulertzen duenari jarraiki- Aldundiek xede 

horretarako abian jarritako ekimenak ezin daitezkeela beste Administrazio 

batzuen eskumenetarako kaltegarri izan, ezta eskumen horiek gauzatzeko 

orduan ere.  
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Horiek horrela, toki erakundeetako gainjartzeak eta ez-eraginkortasunak 

aztertzerakoan kontuan hartu beharko dugu Bikoiztasunei buruzko Txostena 

eta Bikoiztasunen Batzordearen barruko esku-hartzeak indarreko Toki 

Araubidearen Oinarriak arautzeko Legearen erregulazioetan oinarritu direla, 

toki-erakundeen eskumenei eta gastu-jarduerari dagokienez eta aurreikustekoa 

da lege hori aipatutako zentzuan aldatuko dela, probintziako gobernu- eta 

administrazio-organoen jarduera- eta gastu-eremuari eta euskal udalei buruzko 

etorkizuneko Legearen edukiei nabarmen eragingo dielarik. 

 

Kontuan hartzekoa da, halaber, lurralde historikoek bi alde dituztela (batetik, 

Euskal Autonomia Erkidegoaren botere publikoak dira, eta, bestetik, toki 

erakundeak, eta hori erraz asko ikus daiteke estatuaren zenbait agindutan, hala 

nola Estatutuaren 24. eta 37. artikuluetan50; Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren 

50 EUSKAL HERRIAREN AGINTEAK 
ATARIKO KAPITULUA  
24. artikulua 
1. Euskal Herriaren aginteak Legebiltzarraren, Jaurlaritzaren eta lehendakariaren bidez gauzatuko dira.. 
2. Lurralde historikoek beren foru-erakundeak gorde eta antolatuko dituzte, Estatutu honen 3. artikuluan 
xedatutakoarekin bat. 
IV. KAPITULUA Lurralde historikoetako erakundeak 
37. artikulua  
1. Lurralde historikoetako foru-erakundeek bakoitzak berea duen lege-araubideari jarraituko diote. 
2. Estatutu honetan xedatutakoak ez du ekarriko lurralde historiko bakoitzak bereak dituen foru-
araubidearen izaeraren zein bakoitzak bereziak dituen araubidearen eskumenen aldaketarik . 
3. Nolanahi ere, bakarreko eskumena izango du bakoitzak bere lurralde barruan honako gaiotan:: 
1. a) Bere erakunde propioen antolaketa, araubidea eta jarduera.. 
2. b) Bere aurrekontuan prestatuta onartzea. 
3. c) Probintzia-mugak gainditzen ez dituzten udalaz gaindiko lurralde-barrutiak. 
4. d) Probintziaren eta udalen ondasunen araubidea, bai jabetza publikokoak zein ondarekoak eta herri-

lurrak. 
5. e) Udal-hauteskundeen araubidea. 
6. f) Estatutu honetan zehaztu daitezen edota eskuordetu dakizkien guztiak. 
4. Eusko Legebiltzarrak zehaztu ditzan gaietan, arau bidez garatu eta beren lurraldean betearaztea ere 
egokituko zaie. 
5. Lurralde Historikoetako ordezkaritza-organoak hautatzerakoan bozketa orokor, aske, zuzen eta isilpeko 
eta proportziozkoaren irizpideari jarraituko zaio, lurralde bakoitzeko eskualde guztiei ordezkaritza egokia 
bideratuko dien hautes-barrutiekin.] 
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4. idatz-zatian 51; eta Lurralde Historiko bakoitzaren erakunde-antolamenduko 

Foru Arauetan52 ), eta horrek honako hau dakar berekin, Jose Manuel Castells 

Arteche jaunak dioenez: 53; “lurralde historikoek, gaitasun orokor hori betez, 

Tomás Ramón Fernández jaunak esan zuen bezala, edozein eremutako mota 

guztietako sustapen edo promozio-jarduerak garatzeko gaitasuna dute, 

gainerako toki-entitateek bezala, inolako eskumen-titulu espezifikorik eduki 

beharrik gabe eta beste erakunde batzuetako eskumen-esparruetan sartzea 

ekarri gabe. Hala ere, sustapen-jarduera horrek baditu muga batzuk: jarduera 

horretatik ezin daiteke eratorri ekintza hertsatzailerik herritarrentzako; era 

berean, jarduera hori dagokion sustatze esparru orokorrarekin (erkidegokoa 

edo estatukoa) kontraesanean ez da egon behar, hau da, maila handiagoko 

lurralde-eremuko erakundeen plangintzak edo koordinazioak aldez aurretik 

ezarritako jarraibideen barruan jardun beharko da beti”. 

51 Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985Legearen bigarren xedapen 
gehigarria. 
Lege honetako xedapenak, Konstituzioaren eta Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren arabera, Araba 
Gipuzkoa eta Bizkaiko lurralde historikoetan ondorengo berezitasunei kalterik egin gabe ezarriko dira: 
(…) 4. Lurralde historikoetako foru-erakundeek Estatuko Administrazioaren eta autonomia-erkidegoaren 
eskumeneko alorretan jarduten badute, probintzietako diputazioen eta Estatuko Administrazioaren eta, 
hala bada, autonomia-erkidegokoa administrazioaren arteko harremanak arautzen dituen lege honetako 
arauak aplikatukok zaizkie, baldin eta jarduera horiek probintzietako diputazio arrunt bezala burutzen 
badituzte, eta ez beren araubide bereziaren arabera foru erakunde bezala, ezin izango baitzaizkie aplikatu 
arau horiek, Estatuko oinarrizko legedia garatzen edo aplikatzen ari direnean nahiz Estatuaren 
eskumenetan sartzen ari direnean izan ezik. 
52 Foru Araua, 1983ko martxoaren 7koa, Arabako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketari 
buruzkoa, 3.e) artikulua: “Araba Lurralde Historikoen Foru Erakundeek bere ihardun publikoa beteko 
dute eskumen-esparru mugatuan jarraingoan mugatuak: …e) Jaurpide arruntean Aldundiek diharduen 
eskumen-esparrua xedatzen duten legezko xedapenak. 
-Foru Araua, 1983ko otsailaren 26koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketari 
buruzkoa (sic), 3.d) artikulua: “Gipuzkoako Lurralde Historikoko Instituzioak eta Foru Erakundeak beren 
guztiekiko ekintza beteko dute hurrengo entitateek markaturiko ahalmen barrutian: …d) Erregimen 
Amankomunean Aldundiek gaurregun dabiltzen ahalmen eremua finkatzen duten legezko disposizioak. 
--Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa, erregimen eta funtzionamenduari 
buruzko otsailaren 13ko 1987/3. Foru Araua,, 3.d) artikulua: “Bizkaiko erakundeek eta organoek, beren 
eskumen bereziak burutzean, Legearen eta Zuzenbidearen pean zeharo egonaz ihardungo dute: …d) 
Erregimen Komuneko Aldundiak egun dabiltzaneko eskumenezko markoa ezarria duten legezko 
xedapenek eta bereziki, Toki Erregimeneko oinarriak erregulatzen dituen apirilaren 2ko 85/7. Legearen 
2g.Xedapen Gehigarrian xedaturikoaren arabera. 
53 Jose Manuel Castells Arteche. Los regímenes especiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Tratado de Derecho Municipal. Civitas, l, 2.715 or. eta hurrengoak.  
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Ildo beretik, Jose Luis Etxeberría Monasterio54 jaunak honako hau dio Foru 

Aldundiei dagokienez, Toki Araubideren Oinarriak arautzen dituen Legearen 

36.1 artikuluaren babesean: Foru Aldundiak “edozein sektore edo eremutan 

sustatuz jardun dezakete, eta horrek ez du esan nahi besteren eskumenak 

inbaditzen ari direnik.  Inbasioa gertatuko litzateke soilik baldin eta sustapen-

ekintzak ezkutatuko balu, zuzenean edo zeharka, herritarren askatasuna 

hertsatzea edo mugatzea; sektore-antolamenduko ohiko xedeak bete nahiko 

balitu bere konfigurazio zehatzaren arabera; edota maila handiagoko entitate 

politiko batek ezarritako printzipio eta jarraibideekiko bateraezina edo 

kontraesankorra balitz”. 

Azkenik, azpimarratu behar da EAEko erakunde komunek, eskumenak 

gauzatzean estatutuaren gaitasunetan oinarritzeaz gain, edozein jarduera-

sektoretan politika nagusiak ezartzeko plus bat ere badutela (Euskal Herriaren 

Autonomia Estatutuaren 10. eta 25. artikuluak, Lurralde Historikoen Legearen 

22.3 artikuluari loturik), baldin eta politika horiek Euskal Autonomia Erkidegoko 

erakundeak kohesionatzeko lagungarri badira. 

 

6.  BERTARATUEN ETA LEGEBILTZAR TALDEEN ADIERAZPENAK. 
 

Eusko Legebiltzarreko talde guztiak, UPyD izan ezik, eta bikoiztasunak 

aztertzeko Batzordera bertaratu diren guztiak, bat etorri dira oro har, uste 

dutelako Euskal Herriaren Autonomia Estatutua ez dela aldatu behar 

eskumenak EAEren lurraldeko botere publikoko hiru eremuen artean 

birbanatzeko. Horren ondorioz, lurralde historikoen zerga-eskumenek bere 

horretan jarraituko dute, aldaketarik gabe. Gainera, EAEko erakunde komunen 

jarduera areagotuko litzateke, lurralde historikoen eskumenak koordinatu, 

54 Jose Luis Etxeberría Monasterio. Capacidad de fomento de las Diputaciones Forales: 
Sobre las presuntas duplicidades en el entramado institucional vasco. La revista tributaria 
de Alava. 2012 
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bateratu eta elkarren lagungarri izateko (Euskal Herriaren Autonomia 

Estatutuaren 41. artikulua), zergei zein iruzurraren aurkako borrokari 

dagokienez. Aldez aurretik aipatutakoari utzi gabe, diru-sarrera fiskalak 

jasotzeko politiketan ez da tirabirarik atzeman ez eredua diseinoagatik, ez 

erakunde komunei esleitutako eskumenak ez gauzatzeagatik. 

Sektore-eremu bakoitzean, eskumenak administrazio publiko desberdinen 

artean nola banatzen diren ebaluatu behar da, gatazkak saihesteko eta jardun-

eremu efikazagoak bilatzeko. Gainera, oro har, legebiltzar-talde guztietako 

(UpyD izan ezik) ordezkariek zein Legebiltzar Batzordera bertaratu diren 

guztiek aho batez adierazi dute gure erakunde-ereduaren erreforma handi bat 

egin beharrean -kontuan hartuta eredu horrek, indarrean egon den azken 30 

urteetan, izugarrizko ongizate- eta garapen-maila ekarri duela, gure inguruan 

aurrekaririk ez duena- sistemako mekanismo guztiak ikertu behar direla 

eraginkortasunaren mesedetan, eta bereziki, batetik, zerbitzu publikoak 

ematearekin zerikusia duen gastuan, eta, bestetik, hainbat neurriren bitartez, 

herritarren interes orokor edo partikularren sustapenean. Aldiz, ez da kezka 

handirik nabari Administrazio desberdinek ahalmen arau-emailea 

gauzatzearekin zerikusia duten administrazio-jardunaren inguruan, ezta 

administrazio-poliziaren jardueren inguruan ere.  

Bikoiztasuna aztertzeko Batzordera bertaratu diren guztiek aho batez 

gomendatu dute koordinazio-, lankidetza- eta laguntza-mekanismoak 

indartzeko, politika publikoen efizientziaren eta efikaziaren mesedetan. 

Orain gutxi beste azterlan batzuk egin dira gure erakunde-sistemaren berezkoa 

den maila anitzeko eskumenak banatzeko eredutik eratorritako ez-

eraginkortasunen inguruan, eta azterlan horien egileek antzeko gomendioak 

egin dizkigute.  

Batetik, eta euskal erakunde-sistemaren ezaugarriei eta sistema horrek aurre 

egin beharreko erronkei dagokienez, Eusko Jaurlaritzaren eskaerari jarraiki 

2009. urtean Gallastegi & Gurrutxaga irakasleek egindako Informe sobre el 
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Sistema Vasco de Gobernanza (Euskal Gobernantza Sistemari buruzko 

Txostena) lana ekarri behar dugu, gure ustez hartan jasotakoak interesgarriak 

direlako. Txosten horretan, erronka nagusi horiek honela deskribatu ziren: 

• Sistemak eta politika publikoak koordinatzea aniztasunaren, 

konplexutasunaren, interdependentziaren, erantzukizunaren eta 

berrikuntzaren mendean. Hau da, argi ikusten da gastu publikoari 

buruzko politiken koordinazioa hobetu beharra dagoela, baina 

sistemaren bereizgarriak errespetatuz. Horretarako, administrazio-

ereduak honako hiru tresna hauek behar ditu, ezinbestean: i) eskumenak 

argitzea; ii) subsidiariotasun-printzipioa gaineratzea, eta, iii) lidergoa. 

 

• Herritarrek etorkizuneko xedeetan parte hartzea, gobernantza-

prozesuaren oinarrian dauden printzipioak aintzat hartuz. Gizartearen 

parte-hartzea da sistemaren zilegitasuna lortzeko elementu 

garrantzitsuenetako bat, eta kontuan hartzekoa da, gainera, erabaki 

publikoak hartzeko prozesuan herritarrek izan beharreko parte-

hartzerako oraindik ez dela konponbide egokirik lortu. Nolanahi ere, gai 

irekia da doktrinari dagokionez, eta “deliberazioaren eta agintearen 

arteko harremanaren arazoa” ez da oraindik ebatzi. Arazo hori honela 

definitu da, ongi definitu ere: arrazoiak elkartrukatzeko prozesu idealen 

eta botere zilegia gauzatzeko modu eta baldintzak ezartzen dituzten 

arau-sistemen arteko harremana antolatzeko mekanismo demokratikorik 

eza”. 

 

• Antolamendu-printzipioaren barnean gogoeta sartzen duten 

mekanismoen beharra du sistemak. Ebaluazioa hiru unetan egin behar 

dela planteatzen du: ex ante, bitartean eta ex post. 

 

64 



 

 

 

Gallastegi & Gurrutxaga irakasleek Euskal Gobernantza Sistemari buruz 

egindako txosten horretan (2009:213-224) aipatu dutenez, politika publikoen 

ebaluazioa ezinbesteko helburua da edozein gobernantza-planetan, «baliabide 

publikoen erabilera arrazionalizatzeko eta gastuaren kalitatea hobetzeko 

premiari erantzun positibo bat emateko aukera bakarra delako, gure gizarteen 

herritartasunaren erronkari eta kalitate demokratikoaren erronkari aldi bereko 

erantzuna emanez» (Garde, 2006). 

Gallastegi & Gurrutxaga irakasleek diotenez, ebaluazioaren asmoa 

gobernantza-prozesuaren etapa guztiak aztertzea da, esku hartzeko erabakia 

hartzen denetik inpaktuak nabarmendu arte, eta horrek eskatzen du esku-

hartzearen diseinua, kudeaketa, abian jartzea eta emaitzak balioestea. Hala, 

politika publikoak ebaluatuz, esku-hartze publiko bati nahikoa zilegitasuna 

eman nahi zaio, gardentasunaren, efikaziaren, efizientziaren eta 

arrazionaltasunaren printzipioetan sakonduz. Azken batean, mekanismo horrek 

kudeaketa publikoa herritarrengana hurbildu nahi du, herritarrak zeregin 

publikoa balioetsi dezan.  

Politika publikoen ebaluazioa gobernantza-sistema hobetzeko tresna 

estrategikoa da, eta, aldi berean, kudeaketa publikoaren berrikuntza eta 

modernotasunaren adierazgarri ere bada, batetik, interesdun guztien eskura 

informazioa jartzen duelako politika desberdinen emaitzak ezagutaraztekoan, 

eta, aldi berean, etorkizuneko jardunetan hobetzeko aukera ematen duelako, 

gogoeta eginez eta jarduera ebaluatzailearen ondorioz sortzen diren ondorio 

eta gomendioak sartuz. 

Azken batean, ebaluazioak zenbait funtzio betetzen ditu gobernantza-sistema 

moderno bat hobetzeko: 

a) Esku-hartze publikoa legitimatzen du. 

b) Sektore publikoaren gardentasunean sakontzen du. 

c) Jardunak programatzeko fasea hobetzen du. 
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d) Sektore publikoaren efizientzia sustatzen du, jardun bakoitzaren 

onurak eta kostuak ezagutzeko aukera ematen duelako 

e) Erabakiak hartzearen koherentzia eta arrazionaltasuna hobetzen du. 

f) Ikaskuntza eta berrikuntza bultzatzen ditu. 

Nolanahi ere, txosten horrek ohartarazten duenez, ebaluazioak garrantzizko 

zeregina bete dezan gobernantza-sistemak hobetzeko mekanismo gisa, 

ebaluazioa erakunde-prozesuetan integratu behar da.  

Bestetik, CORA Administrazio Publikoak Berritzeko Batzordeak 2013ko 

ekainaren 19an Administrazio Publikoak berritzeari buruz egindako txostena ere 

aipatzekoa da,55 estatu autonomikoak zenbait eremutan dauzkan ez-

eraginkortasunak aipatzen dituelako: 

- Erabakiak hartzeko eta politika publikoak diseinatu, betearazi eta 

ebaluatzeko eremuan, nabarmentzekoa da ez dagoela plangintza-

prozesu partekatu edo integraturik. Horrek batzuetan politika publiko 

koherenteak betearaztea galarazten du politiken arteko osagarritasuna 

murrizten duelako eta baliabide publikoen erabilera efizientea galarazten 

eta oztopatzen duelako. Horren ondorioz gehiegizko finantziazioko edo 

hornidura-defiziteko egoerak sortu ohi dira. 

- Lankidetzaren eremuan, eskuragarri dauden lankidetza-tresnen 

erabilera eskasa izan ohi da. 

- Erantzukizun- eta gardentasun-printzipioei dagokienez, politika eta 

zerbitzu publikoen efikazia eta efizientzia ezagutu eta alderatzeko aukera 

ematen duten informazio-sistema fidagarririk ez dago. 

- Politikak finantzatzeko eremuan ere ez-eraginkortasunak gertatu ohi 

dira. 

55 CORA Administrazio Publikoak Berritzeko Batzordeak Administrazio Publikoei buruz egindako 
txostena, 2013ko ekaina. 
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7.  ONDORIOA: EUSKADIKO POLITIKA PUBLIKOEN LANKIDETZA 
ANTOLATZEA 

 

Txosten honetan, laguntza-, lankidetza- eta koordinazio-kontzeptuak zedarritu 

dira, eta esan dezakegu txosten honetan deskribatutako eszenatoki juridikoa 

bat datorrela Bikoiztasunei buruzko Eusko Legebiltzarrean eratutako 

Batzordean egin izan diren ekarpen gehienekin, kontuan hartuta Batzordean 

parte hartu dutenek gehien azaldu duten kezketako bat izan dela sakondu 

behar dela euskal erakundeen artean elkarrekiko laguntzan, lankidetzan, 

efikazian eta elkartasunean. Txosten honetan ere kontzeptu horietan guztietan 

sakondu nahi izan dugu balio erantsia emateko asmoz. 

Eta zalantzarik ez dago efizientziaren eta efikaziaren aldeko koordinazio-, 

lankidetza- eta laguntza-mekanismoek garrantzi berezia dutela legegintzaldi 

honetan; ez bakarrik zerbitzu publikoak emateari dagozkion antolamenduarekin 

edo efikaziarekin soilik zerikusia duten arrazoiengatik, baita baliabide publikoen 

erabileran ekonomiarekin eta efizientziarekin zerikusia duten arrazoiengatik ere. 

Horregatik, legegintzaldi honen hasieran argi ikusi zen Euskal Autonomia 

Erkidegoko sektore publikoaren dimentsioa aztertu beharra zegoela, hala 

bazegokion, sektore publikoa modu arrazionalago batean antolatzeko, 

sakabanatzea gutxituz eta efizientzia hobetuz, horrela zerbitzu publikoak 

hobetzeko asmoz.  

Bikoiztasunei buruzko txostenaren azterketaren ondorioz ikusten da erakunde-

egituraren konplexutasuna ez dela bikoiztasun bataren edo bestearen eragile. 

Aitzitik, konplexutasuna, subjektu-aniztasunaren ondorio baino gehiago, 

eskumenak gauzatzean subjektuek diharduten moduaren ondorio dela.  

Halaber, txostenak agerian jarri duenez, ekintza publikoa babesten duen 

“eskumenen arau-euskarri berariazko” bat izateak edo ez izateak bikoiztasunak 

agertzeko bidea erraz dezake batzuetan, baina berez, ez du zertan horrelakorik 

sortu. Gainera, “eskumenen arau-euskarri berariazkorik” ez izatean 

oinarritutako irizpideak orientatzeko baino ez du balio, eta oso baldintzatua 
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dago botere publikoek politika publikoak betearazteko darabilten jardunbidearen 

antolamendua nola interpretatzen den, hau da, antolamendu hori positibotzat 

edo negatibotzat jotzen den. Bestetik, lehenago azaldu dugunez, “Administrazio 

bat, eskumen bat” proposatzen duen esamoldeak, eskumenak subjektu 

publikoen artean banatzeko irizpide gisa, nekez lortuko luke gure sistema 

publikoaren oinarri den eredu kooperatiboarekin bat etortzea. Nolanahi ere, gai 

horretan ez da sekulan behin betiko konponbiderik aurkituko, nahiz eta 

antolamendu juridikoa garbitzeko egundoko ahaleginak egin. 

Azken batean, ondorioztatu beharko dugu atzemandako bikoiztasunak ez 

direla, per se, ez gure erakunde-ereduaren konplexutasunaren ondorio, ez 

erakunde bakoitzaren gastua ahalbidetzen duen “eskumenen arau-euskarri 

berariazkoaren” ondorio, Administrazio publikoek eta haien sektore publikoek 

batzuetan koordinaziorik gabe jardutearen ondorio baizik. Lankidetza-kulturan 

sakondu beharra dago, beraz, eta horri eman behar zaio lehentasuna, 

txostenarekin guztiz bat etorriz. 

Azkenik, bikoiztasunaren, disfuntzioaren eta akatsaren kontzeptuen inguruko 

gogoeta laburra egin beharra dagoela uste dugu. 

Hasiera batean, egikaritze-bikoiztasunaren kontzeptuak honako hau esan nahi 

du: bi administrazio publikok edo gehiagok ekintza publiko bera egitea -obra 

bat, zerbitzu bat, azpiegitura bat, sustapen bat edo laguntza bat-, lurralde 

berean eta herritar berberei dagokienez. Hortaz, administrazio publiko batek 

egindako ekintza publiko bat beste batekin osatzea ez litzateke bikoiztasuntzat 

jo behar, ezta bi administrazio publikok edo gehiagok ekintza bat itundu eta 

gauzatzea ere. 

Bestetik, eskumenak aldi berean gauzatuta jarduten denean ez litzateke ez-

eraginkortasunik izango, lankidetza eta laguntza erakunde-sisteman eta 

antolamendu juridikoan ezin hobeto finkatuta daudelako, efikaziari eta 

efizientziari loturik; hala, zenbait adibide ematearren: azpiegitura-alorreko 

erakunde arteko hitzarmenak lankidetzaren adierazgarri dira, eta ez 
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bikoiztasunen adierazgarri, eta gauza bera esan dezakegu “industrialdeei”, 

berrikuntza-zentro eta -proiektuei, Estatuaren interes orokorrekoak izanik 

Euskadin euskal erakundeek sustatzen dituzten portu eta aireportuei eta 

azpiegituren alorrean administrazio desberdinek sinatutako beste hitzarmen 

guztiei dagokienez, oso bereziki Bilbao Ría 2000 sozietate publikoaren kasuan, 

dokumentu honetan lehenago adierazi dugunez.  

Aipatzekoa da, halaber, krisi ekonomikoa, erakunde-maila desberdinetako 

aurrekontuak uzkurtuz, obrak eta azpiegiturak egitearekin edota zerbitzuak edo 

laguntzak ematearekin zerikusia duten disfuntzioak zuzentzen ari dela, aldez 

aurretik aipatutako ildotik. Krisiak egoera batzuetan ez gastatzea ekar dezake 

berekin, baina hala eta guztiz ere, gaur egun egoera horiei ere aurre egin behar 

zaie, nahitaez emateko zerbitzu publikoak tartean daudela kontuan hartuta. 

Honaino iritsita esan dezakegu gutxieneko adostasun bat badagoela, ia-ia 

ahobatezkoa, gure erakunde-sisteman bildutako harreman-mekanismoak 

(efizientziaren eta efikaziaren aldeko lankidetza eta laguntza) garatzeko, 

esparru organiko egokiak sortuz, printzipio horiek, lehia-printzipioarekin batera, 

Euskadiko politika publikoen jarduna bideratu eta gida dezaten, eta, aldi 

berean, aldez aurretik adierazi dugunez, egikaritze-bikoiztasunak (jardun-

bikoiztasunak dira, administrazio desberdinek zerbitzu berberak hartzaile 

berberen esku jartzen dituztenean sortzen dira, eta administratuak 

administrazio publiko bat edo bestea aukera dezake) eta arau-bikoiztasunak 

edota bikoiztasun organikoak (erakunde edo organo berberek zeregin berberak 

dituztenean, subjektu berberen gainean jardunez) saihestu ditzaten. Aurrekoa 

gorabehera, printzipio berriak -subsidiariotasun-printzipioa eta politika publikoak 

ebaluatzeko printzipioa- sartzeko aukera ez da inoiz baztertu behar.  

Aipatutako printzipio guztiak, eta oso bereziki lankidetza-printzipioa, euskal 

erakunde-maila desberdinetako politika publikoetan behar bezala erabili ahal 

izateko lurralde berean eta herritar berberen gainean diharduten botereak 

hobeto kohesionatzeko asmoz, besteak beste, maila anitzeko organo bat 
sortuz lor liteke, Politika Publikoek Euskal Kontseilua izenda litekeena, eta 
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sektorez sektore eratuko litzatekeena aztertu beharreko gaien arabera. Hartan, 

interes komuneko gaiak eztabaidatuko lirateke, eta gainera, arazoak 

bideratzeko aukerak eta tresnak eskainiko lituzke, hala nola eskumenak 

betetzean disfuntzionalitateak garaiz atzematea edo ohartaraztea. Erakunde 

horrek arazoak saihesteko prozesuak abian jartzeko tresna egokiak izango 

lituzke, etorkizunean arazo horiek berriz agertzea saihesteko arau-

proposamenak lantzeko prozesuak sustatuz, eta euskal erakunde-maila 

desberdinen arteko koherentzia handitzeko, politika publikoen ebaluazio 

tresnen bitartez.  

 

Bestetik, printzipio, prozesu eta teknika horiek ezagunak dira gure erakunde-

inguruan56, behar adina garatu dira, zenbaitetan bilakaera handiko ereduei 

jarraiki, eta erreferentzia gisa lagungarri izan litezke Euskadin ere, antzeko 

funtzionalitatea duten egitura eta prozesuak ezartzeko, hala nola: 

- Erakunde-leialtasunaren printzipioa (Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 4.1 

artikulua57). Administrazioen arteko harremanetan, honako hau esan 

56 Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 
30/1992 Legea, lankidetzazko printzipio, prozesu eta teknika horietako askoren adierazgarri argia da. 
Zioen Azalpenaren VI. Atalean honela jaso du: “I. tituluak Administrazio Publikoen arteko harremanei 
heltzen die; batzuetan , harreman horiek zuzenak dira, eta beste batzuetan, berriz, Gobernuko organo 
gorenen bitartez eginak, harreman horiek oinarritzat eduki behar dituzten konstituzio-leialtasunaren eta 
laguntzaren premisetatik abiatuta, Konstituzioak Estatuaren lurraldea antolatzeko ezarritako ereduarekin 
bat etorriz. 
Hori ezinbesteko baldintza da administrazio-jardueraren jardun ordenatua antolatzeko, zenbait 
Administraziok lurralde-eremu berean, eremu pertsonal berean, eta, batzuetan, eremu pertsonal berean 
jarduten dutelako, efikazia-irizpidea betez baina besteren eskumenei kalterik eragin gabe. Faktore horiek 
guztiak bateratzeko, lankidetza-harremanak areagotu behar dira, elkarri lagunduz, informazioa 
elkartrukatuz, arlokako batzarrak antolatuz irizpide edo ikuspegi komunak erabiltzeko sektore bakoitzeko 
arazoei heltzerakoan, edo elkarri laguntzeko hitzarmenak eginez, alderdi horiek guztiak zehazteko aukera 
izango delarik administrazio-jardueraren sektore guztietan. 
Alderdi horiek guztiak emankorrak direla frogatu da praktikan, eta horregatik Legeak jaso ditu, eta beste 
elementu berri bat erantsi du, Arlokako Batzarreko Hitzarmena, sektore-ekintzetarako alde anitzeko 
akordioa sustatuko duena hasiera batean itundutakoari kalterik eragin gabe, horretarako esku hartzen 
duten alderdi guztiek aldez aurretik ados daudela adierazi behar dutelarik. Hala, arlokako batzarrek, 
Administrazio Publiko bakoitzaren erabakitzeko ahalmena ordeztu edo baliogabetu gabe, bultzada berri 
bat jasoko dute Autonomien Estatua finkatzean jokatzen ari diren zeregin erabakigarrian” 
 
57 “4. artikulua. Herri Administrazioen arteko harremanen printzipioak  
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nahi du: a) Gainerako administrazioek beren eskumenak zuzenbidearen 

arabera erabiltzea errespetatu; b) Ongi neurtu, norberaren eskumenak 

baliatzerakoan, ukitutako interes publiko guztiak, eta, zehazki, gainerako 

administrazioek kudeatu behar dituztenak; c) Gainerako Administrazioei 

beren eskumenak baliatuz darabilten jarduerari buruz behar duten 

informazioa eman, eta, d) Norberaren eremuan lankidetza eta laguntza 

aktiboa eskaini gainerako administrazioei, beren eskumenak modu 

eraginkorrean baliatzeko eskatzen dutenean. 

- Prozedurei jarraiki (txostenak emanez edo Administrazioen arteko 

alegazioak sortuz) lankidetzan jarduteko modu desberdinak. 

- Laguntza eta aholkularitza, teknikoa eta/edo ekonomikoa (toki-eremuan 

oso ezaguna).  

1. Herri Administrazioek beren jardunean eta elkarrekiko harremanetan erakundeen arteko 
leialtasunaren printzipioaren arabera jokatuko dute, eta, beraz, hau egin behar dute: 
7. a) Gainerako administrazioek beren eskumenak zuzenbidearen arabera erabiltzea errespetatu. 
8. b) Ongi neurtu, norberaren eskumenak baliatzerakoan, ukitutako interes publiko guztiak, eta, 

zehazki, gainerako administrazioek kudeatu behar dituztenak. 
9. c) Gainerako Administrazioei beren eskumenak baliatuz darabilten jarduerari buruz behar duten 

informazioa eman.. 
10. d) Norberaren eremuan lankidetza eta laguntza aktiboa eskaini gainerako administrazioei, beren 

eskumenak modu eraginkorrean baliatzeko eskatzen dutenean. 
2. Aurreko paragrafoaren c) eta d) idatz zatietan xedatutakoa betetzeko, .herri-administrazioek datuak, 
agiriak eta frogabideak eska diezazkiokete halakoak dituen erakundeari. Bestalde, laguntza eskatzea ere 
badute beren eskumenak baliatzeko. 
3. Eskatutako laguntza eta lankidetza bakar-bakarrik uka daitezke eskatu zaion erakundeak laguntza hori 
emateko ahalmenik ez badu, horrelako baliabide nahikorik ez badauka ed laguntza emateak kalte larria 
ekartzen badie erakundeak babestu beharreko interesei edo bere egitekoak betetzeari. Laguntza ukatuz 
gero, adierazi egin behar zaioa administrazio eskatzaileari, arrazoiak emanez. 
4. Estatuko administrazio orokorrak, autonomia-erkidegoetakoek eta tokikoa administrazioko erakundeek 
lankidetzan ari eta elkarri lagundu behar diote, egintzak bakoitzaren eskumen-lurraldetik kanpo 
betearazi behar direnean. 
5. Estatuko administrazio orokorrak eta autonomia-erkidegoetako administrazioak, elkarri laguntza 
eman behar diotenean, berek adostuta eta beren borondatez ezarriko dute zein agiri mota eta zein 
prozedura erabiliko dituzten. 
Gaiari buruzko eskumenak bi administrazioen artean bananduta dituztelako edo gaiak elkarrekin 
jardutea eskatzen dielako, lankidetzaren printzipioari jarraituz, jarduera eraginkorragoa izan dadin 
erabakiak elkarrekin hartzea denean harreman horien helburua, orduan, hurrengo artikuluetan aipatzen 
diren lankidetzako agiri eta prozedurak errespetatuko dira. 
 
(Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 
30/1992 Legea aldatzeko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legean jaso da 4. artikulu hori. Urtarrilaren 14ko 
BOE) 
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- Lankidetza organikoa, zenbait Administraziok partaidetutako 

erakundeak sortuz beren eskumen-eremuak hobeto kudeatzeko, hala 

nola mankomunitateak, partzuergoak eta enpresa publikoak.  

- Lankidetza organikoa, organoak sortuz, Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 5. 

artikuluan aurreikusitako Arlokako Batzarren antzera58, beren 

funtzionamendu-arauekin eta arlokako batzarreko hitzarmenen arabera 

egindako akordioek sinatzaileak juridikoki behartzen dituztelarik, Herri 

58 5. artikulua. Arlokako batzarrak eta beste lankidetza-organoak.  
1. Estatuko administrazio orokorrak eta autonomia-erkidegoetako administrazioak lankidetza-organoak 
sor ditzakete beren artean, bataren eta bestearen eskumenak elkarri lotu. Horien osaera bitarikoa zein 
askotarikoa izan daiteke, eremuari dagokionez, orokorra nahiz arlo jakin batekoa. Egoera zein den 
ikusita, berriz, koordinazioa edo lankidetza izango da organo horien zeregina. 
Kapitulu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, estatuko administrazio orokorrak bere eskumenak 
baliatzeko sortutako kide anitzeko organoak ez dira lankidetza-organotzat joko. Baldin eta beren osaeran 
autonomia-erkidegoetako administrazioko ordezkariak, aholkua emateko badaude 
2. Lankidetza-organoen izena bitariko lankidetza-batzordea izango da, beren osaera bitarikoa izanik, 
eremu orokorrekoak direnean, parte-hartzaileak honako hauke badira: alde batetik, gobernuko kideak, 
estatuko administrazio orokorraren ordezkari. Organo hori akordioaren bitartez sortuko da, eta akordio 
horretan bertan ezarriko da bere oinarrizko araubidea. 
3. Lankidetza-organoen izena arloko batzarra izango da, beren osaera askotarikoa izanik, eremu jakin 
batekoak direnean, parte-hartzaileak honako hauek badira: alde batetik, gobernuko kideak, estatuko 
administrazio orokorraren ordezkari, eta, bestetik, gobernu-kontseiluetako kideak, autonomia-
erkidegoetako administrazioen ordezkari. Organo hori akordioaren bitartez sortuko da, eta akordio 
horretan bertan ezarriko da bere oinarrizko araubidea. Arloko batzar bakoitzaren araubidea dagokion 
erakundetze-akordioan eta bere barne-araudian ezarritakoa da. 
4. Arloko batzarreko gaian eskumena duen edo duten ministroek egingo dute bilera-deia. Behar besteko 
denboraz egingo da, gai-zerrenda erantsiko zaio, eta, behar izanez gero, batzarra aurrez prestatzeko 
dokumentazioa ere bai. 
5. Arloko batzarrean hartutako erabakiak izenpetu, bai eskumena duen edo duten ministroek, bai 
autonomia-erkidegoetako doakien gobernu-organoetako titularrek izenpetuko dituzte. Erabaki horiek 
arloko batzarreko hitzarmen modura formula daitezke. 
6. Arlokako batzarretan batzordeak eta lan-taldeak sortzeko erabakia har dezakete, batzarreko 
eztabaida-eremuari dagozkion gai jakinak prestatu, aztertu eta gara ditzaten. 
7. Helburu berberarekin, eztabaida-eremu zehatzetan, estatuko administrazio orokorrak eta autonomia-
erkidegoetako administrazioek, arloko arduradunak bilduta, beste lankidetza-organo batzuk ere eratu 
ditzakete. 
8. Askotariko osaera duen lankidetza-organoaren arloko gaia tokiko administrazioko erakundeen 
eskumenei buruzkoa bada edo eskumen horiei eragiten badie, osoko bilkurak erabaki dezake tokiko 
administrazioko erakundeen estatuko elkarterik hedatuenari bileretara joateko gonbita egitea, modu 
iraunkorrean edo gai-zerrendaren arabera . 
 
(Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 
30/1992 legea aldatzeko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legean jaso da 5. artikulu hori. Urtarrilaren 14ko BOE). 
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Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 

Erkidearen 8.2 artikulua59. 

- Lankidetza organikoa, sektore-legeetan laguntzarako aurreikusitako 

organoak sortuz. 

-.Lankidetza organikoa, elkarri lagintzeko organoak sortuz, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 

Erkidearen Legearen 7. artikuluan60 eta Toki-araubidearen oinarriak 

59 8. artikulua. Hitzarmenen ondorioak.  
1. Arloko batzarreko hitzarmenak eta elkarri laguntzekoak izenpetuta ere, administrazio parte-hartzaileek 
ez diete inola ere beren eskumenei uko egingo. 
2. Arloko batzarreko hitzarmenak eta elkarri laguntzekoak bete, izenpetzen diren unetik bete behar dituzte 
administrazio parte-hartzaileek, beti ere, hitzarmenotan besterik ezartzen ez bada. 
Mota bietako hitzarmenak argitaratu egin behar dira bai Estatuko Aldizkari Ofizialean bai dagokion 
autonomia-erkidegoko agintaritzaren aldizkarian . 
3. Hitzarmen horiek interpretatu eta betetzerakoan gerta daitezkeen auziak, beti ere 6.3 artikuluaren 
mendean, administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren ardurapekoak eta eskumenekoak izango dira, eta, 
egokituz gero, Konstituzio Auzitegiaren eskumenekoak. 
 
 
60 7. artikulua. Elkarrekin egiteko plan eta egitarauak.  
1. Estatuko administrazio orokorrak eta autonomia-erkidegoetako administrazioak jarduteko plan eta 
egitarauak elkarrekin egitea erabaki dezakete, erkide dituzten helburuak betetzearren, biak eskudun diren 
gaietan. 
2. Bakoitzari dagokion arloaren barruan, arlokako batzarren ekimenez erabakiko da planak edo 
egitarauak elkarrekin egitea, horien edukia onartzea eta guztien artean bilakaeraren jarraipena eta 
ebaluazioa egitea. 
3. Planak edo egitarauak elkarrekin egitea onartzeko erabakietan, nolakoak diren aintzat hartuta, honako 
osagai hauek zehaztuko dira: 
Bete behar diren denen intereseko helburuak. 
Administrazioetako bakoitzak egin beharreko jarduna. 
Administrazio bakoitzak eman beharreko giza baliabideak eta baliabide materialak . 
Finantza-baliabideak jartzeko konpromisoak. 
Iraupena, eta jarraipena egiteko, ebaluatzeko eta aldatzeko modua ere bai. 
4. Elkarrekin egitekoa den plana edo egitaraua onartzeko erabakia eraginkorra da estatuko 
administrazio orokorra eta hitzarmena izenpetu duten autonomia-erkidegoetako administrazioak lotzeko, 
eta, gaiak administrazio horietako bakoitzarekin zehaztu beharrekoak badira, elkarri laguntzeko bitariko 
hitzarmenen bidez osa daiteke. 
5. Elkarrekin egitekoak diren planak edo egitarauak onartzeko erabakiek argitalpen ofiziala behar dute. 
 
(Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 
30/1992 Legea aldatzeko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legean jaso da 7. artikulu hori. Urtarrilaren 14ko 
BOE). 
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arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 58. artikuluan 

jasotakoaren arabera61. 

 

- Administrazioen artean elkarri laguntzeko hitzarmenak, bai Estatuko 

Administrazioaren eta autonomia-erkidegoetako administrazioen artean 

elkarri laguntzekoak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 6. eta 8. artikuluei 

jarraiki62, bai toki-administrazioaren eta Estatuko edo autonomia-

61 58. artikulua. 
1. Estatuko eta autonomia-erkidegoetako legeek , administrazioa koordinatzeko, administrazio horien eta 
toki-erakundeen arteko lankidetzarako organoak sortu ahal izango dituzte. Organo horiek eztabaidagune 
edo aholku-emaile izango dira soilik, autonomia-erkidegoa edo probintzia izan dezakete eremu, eta 
orokorrak edo arlokakoak izan daitezke. 
Inbertsioen arloan eta zerbitzuak emateari buruzko arloan Estatuko Administrazioaren eta toki-
administrazioaren arteko lankidetza ziurtatzeko, toki-administrazioko lurralde-batzorde bat sortu ahal 
izango du gobernuak autonomia-erkidego bakoitzean. Erregelamenduz ezarriko dira batzorde horren 
osaera, antolakuntza eta jarduteko modua. 
2. Estatuko Administrazioak eta autonomia-erkidegoetako administrazioek bakoitzak bere aldetik 
ezarritako lankidetzarako organo bakoitzean bi administrazioek parte hartu ahal izango dute. 
Nolanahi ere, plangintza-tresnak zehaztu eta onartzeko eskumena duten administrazioek partaidetza eman 
beharko diete besteei, eragindako herri-interesak harmonizatu ahal izateko moduan. 
Udalerriek berei dagozkien herri-lanetako plan orokorrak egiten parte-hartzea, arloko legediak 
xedatutakoarekin bat etorriz egingo da. Era berean, beste administrazio batzuek, beren eskumeneko jabari 
publikoari buruzko emakiden eta baimenen gainean, erabilera erabakitzeko eta ebazpenak hartzeko, 
ezinbesteko baldintza izango da jabari publiko hori dagoen lurraldeko udalerrien aurretiko txostena 
onartzea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 82. eta 83. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz. 
 
62 6. artikulua. Elkarri laguntzeko hitzarmenak.  
1. Administrazio orokorrak eta bere mendean edo berari lotuta dauden herri-erakundeek elkarri 
laguntzeko hitzarmenak izenpetu ditzakete autonomia-erkidegoetako dagokien organoekin, beti ere 
bakoitzaren eskumenen eremuan. 
2. Hitzarmen-agirietan honako hauek zehaztu behar dituzte, dagokionean: 
11. a) Zein diren hitzarmena izenpetzen duten organoak, eta zein gaitasun juridikoz diharduten. 
12. b) Zein den Administrazio bakoitzaren eskumena. 
13. c) Hitzarmenaren finantza-bideak. 
14. d) Hitzarmena betetzeko adostu diren ekintzak. 
15. e) Kudeaketarako antolakundetik behar ote den. 
16. f) Hitzarmenaren indarraldia, nahiz eta hitzarmen-egileek luza dezaketen hala erabakiz gero. 
17. g) Hitzarmenaren amaiera, aurreko idatz-zatian jasotakoaz beste arrazoiren bategatik bada, eta, 

amaituz gero, nola burutuko diren egiten ari diren ekintzak. 
3. Hitzarmena zaintzeko eta kontrolatzeko organo mistoa eratzen bada, organo horrek ebatziko ditu 
elkarri laguntzeko hitzarmena interpretatzerakoan eta betetzerakoan azal daitezkeen arazoak. 
4. Protokolo orokorra izango da hitzarmenaren izena, helburu bakarra hauetakoren bat denean: 
administrazioetako bakoitzak denen intereseko gai batean nola jardun zehaztuz jarraibide politikoak 
ezartzeko hitzarmena denean; edo eskumenak elkarri lotuta dauden arlo batean edo guztientzat 
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erkidegoetako administrazioen artean elkarri laguntzekoak, Toki-

araubidearen oinarriak arautzen dituen Legearen 57. artikuluari jarraiki63. 

Batera burutzeko planak eta programak, Herri Administrazioen 

Araubide Juridikoaren Legearen 7. artikuluari jarraiki 64, non batera 

daitezkeen, batetik, eskumen konkurrenteak dituzten Administrazio 

desberdinak, eta, bestetik, jarduerari berari buruzko titulu desberdinak. 

Halaber, gogora ekartzea komeni da EAEko erakunde-esparruan, lehenago 

azaldu dugunez, baditugula erakundeen arteko harremanetan zenbait prozesu 

modu kooperatiboan egituratuta, batzuetan organoak ad hoc sortu behar 

direlarik. Hala, Eusko Legebiltzarraren 3/1989 Legeak, zerga araubidearen 

bateratzeari, koordinazioari eta lankidetzari buruzkoak, Euskal Herriaren 

Autonomia Estatutuaren 41.2 artikuluan, Kontzertu Ekonomikoaren 3.1.4 

artikuluan eta Lurralde Historikoen Legearen 14.3 artikuluan bildutako aginduak 

artikulatu ditu diru-sarrera fiskalei dagokienez, eta horiek behar bezala 

koordinatzeko. 

Halaber, Euskadin botere publikoa duten lurralde-maila desberdinen arteko 

finantza-harremanak espezifikoki arautu dira Lurralde Historikoen Legearen 14. 

eta ondorengo artikuluetan, eta koordinazio-mailari garrantzi berezia ematen 

interesgarria den gai batean lankidetzan aritzeko esparru orokorra eta metodologia finkatzeko 
hitzarmena denean. 
5. Hitzarmena kudeatzeko elkarren arteko antolakundea eratu beharra ikusiz gero, nortasun juridikoa 
duen partzuergoa edo baltzua era daiteke. 
Partzuergoaren estatutuetan, helburuak, antolakuntza, funtzionamendua eta finantza-bidea zehaztuko 
dira. 
Partzuergoko organo erabakitzaileetan partzuergoko erakunde guztien ordezkariak izango dira, 
estatutuetan ezarritako heinean. 
Partzuergoari agindutako zerbitzuak kudeatzeko, administrazio partzuerrei aplikatzen zaien legedian 
jasotako edozein bide erabil daiteke. 
 
 
63 57. artikulua. 
Toki-administrazioaren eta Estatuko eta autonomia-erkidegoetako administrazioen arteko ekonomia, 
teknika eta administrazioko arloetako lankidetza, bai toki-zerbitzuetan bai guztien intereseko gaietan, 
borondatez burutuko da, legeetan ohartemandako moduan eta erara; nolanahi ere, izenpetu ditzaten 
administrazio-mailako partzuergo edo hitzarmenen bidez ere buru daiteke. 
 
64 Ikus 41. oharra. 
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zaio, zenbaitetan horretarako eratutako organo baten bidez  -Finantzen Euskal 

Kontseilua- antolatu dena, non, oro har, erabakiak kideen gehiengo osoz edo 

gehiengo kalifikatuz hartzen diren (28. artikuluan aipatutakoak), eta, beste 

batzuetan, erakunde-maila desberdinen arteko koordinazio-mekanismo 

espezifikoen bitartez (24. artikuluan jasotakoak, adibidez): plangintzari lotutako 

gastua; eskuordetze- eta/edo transferentzia-legeen aurreikuspenaren mendeko 

finantza- eta aurrekontu-aurreikuspenak; funts-transferentzia baldintzatuak eta 

abar.  

Baliabideen behaketarako eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren 

aurrekontuan finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2007-2011 

aldian aplikatuko den metodologiari buruzko martxoaren 23ko 2/2007 Legeak 

ezartzen ditu, batetik, erakunde arteko finantza-harremanetarako printzipioak, 

hala nola Foru Aldundiek Eusko Jaurlaritzari informazioa emateko betebeharra, 

eta, bestetik, koordinazio-mekanismoak, esaterako, Hirugarren Xedapen 

Gehigarrian aurreikusitakoak.  

Azken batean, EAEn, aldez aurretik adierazi dugun bezala, koordinazioa eta 

lankidetza dira aurreikusitako harreman-printzipioak, nola erakunde-eragileen 

arteko zerga-jardueran hala haien finantza-harremanetan. Horrela bada, euskal 

erakundeen gastuaren bitartez bideratutako politika publikoei dagokienez ere, 

modu berean jardun beharko genuke, hau da, gure antolamenduaren oinarrizko 

erakunde-arauetan zatika eta sakabanatuta aurkitzen duguna sistematikoki 

antolatuz.  

Erakunde komunen eta foru-organoen arteko harremanak eraikitzeari 

dagokionez, Lurralde Historikoen Legearen 2. artikulua izan liteke giltzarri 

nagusia65, Autonomia Estatutuan zein Jaurlaritzari buruzko Legean jasotako 

65Autonomia Estatutuaren 37. artikulua garatuz emandako Lurralde Historikoen 27/1983 Legeak laguntza 
eta elkartasuna jotzen ditu EAEko erakunde komunen eta foru-organoen arteko harremanen jardun-
printzipiotzat. 
1. Euskal Herri Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-
Erakundeen arteko harremanak elkarkidetasunezko elkarlaguntzazko sortarauetan oinarrituko dira. 
2. Bakoitzari dagozkion agintepideen egiterapenean, Euskal Herriko Arduralaritzek eginkortasunezko eta 
elkarkidetasunezko sortarauen arauera jokatuko dute. 
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beste zenbait agindurekin batera, 53. artikuluari jarraiki66, antolamendua aldatu 

baino gehiago antolamendu hori garatzen baitute. 

Udalerriei dagokienez ere, beren jarduera eta beren politika publikoak EAEko 

gainerako erakunde-mailekin egituratutako sistema kooperatibo batean 

antolatzeko, Gernikako Autonomia Estatutuaren 10.4 artikuluan jasotako 

eskumenaren bidez egin daiteke 67, hau da Eusko Legebiltzarraren lege baten 

bidez. Nolanahi ere, Gernikako Autonomia Estatutuaren 10.4 artikuluko 

eskumen hori Lurralde Historikoen Legearen 2. artikuluarekin batera erabili 

daiteke eta bi xedapen horietan oinarritutako lege bat onartu. Bi eskumen 

horietan oinarritutako lege batek arau lezake, beraz, EAEko politika publikoen 

lankidetza esparrua. Beste aukera bat izan daiteke onartzeke dagoen EAEko 

Udal Legean txertatzea politika publikoen koordinaziorako tresnak, alabaina, 

deigarria litzateke hiru erakunde-mailen arteko lankidetza-alternatiba hori toki-

araubide juridikoan baitan ezartzea, araubidearen sistematikaren ikuspegitik 

bederen. 

 

8. EAEKO MAILA ANITZEKO ERAKUNDE HARREMANEI BURUZKO 
AZTERKETAREN ONDORIOEN LABURBILTZEA. HOBETZEKO 
PROPOSAMENAK. 

 
(i)  Euskadiko Politika Publikoen Kontseilua sortzea 

 
Euskadiko erakunde-maila guztietako politika publikoei dagokienez lankidetza-

printzipioaren egituratze eguneratuan sakontzeko eta, era horretan, politika 

 
66 Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 53. artikuluak honako hau ezartzen du: 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa, hierarkiaren arabera antolatutako organoez osatua, 
erantzukizun juridiko bakarrez ari da bere egitekoak betetzeko, eta bere jardunean objektibotasuna, 
publizitatea, eraginkortasuna, deszentralizazioa, deskontzentrazioa eta organoen arteko eta lurralde 
historikoekiko koordinazioa izango ditu oinarri. 
 
67 Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 10.4 artikulua: “Euskal Herriko Autonomia Erkidegoak 
bakarreko eskumena du honako gai hauetan: …..4. Toki-araubidea eta Euskal Herriko zein 
administrazioko funtzionarioen estatutua, Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan finkatutakoari kalterik egin 
gabe”. 
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horiei kohesio, osagarritasun, efikazia eta efizientzia handiagoa emateko eta 

euskal herritarrei zerbitzu hobea eskaintzeko, Euskadiko Politika Publikoen 

Kontseilua sortzea komeni da.  

 

(ii)  Arbitraje Batzordearen funtzioak zabaltzea. 

Azterketa honetan, Arbitraje Batzordearen zeregina legegintza-ganberetan 

zuzendutako testuetara zabaltzeko aukera dagoela ikusi da. Era horretan, 

Legebiltzarrean edo Batzar Nagusietan izapidetu ondoren dagokien lege 

testuetan onartzen diren zuzenketetan oinarrituta ere ebatziko dira eskumen-

gatazkak, hau da, beste urrats bat egingo da, eta Batzordeak, ganberetan 

aurkezten diren hasierako testuak ez ezik, zuzenketen bidez egindako 

aldaketen emaitzazko testuak ere aztertuko ditu. 

 

(iii)  Sektore publikoa erakunde-maila guztietan berrantolatzeko aukerari 
buruzko azterlana  

Sektore publikoaren arrazionalizazioari eta berrantolamenduari buruzko 

azterlanak EAEko gainerako erakundeetara zabal dadila proposatzen da. Era 

horretan, inplikatutako maila bakar baten (hots, EAEko administrazio orokor eta 

instituzionalaren) mapa ez ezik, maila guztien mapa ere lortuko da, eta 

azterketa orokor bat egin ahal izango da, horren bidez hainbat erakunde-

mailatan eginkizun berdinak dituzten eta subjektu beretan eragiten duten 

antolamendu-egituren gainjartzeak ikusi eta azter daitezen.  

Estatuko Administrazioari dagokionez, 

(iv) Geratzen diren funtzio eta zerbitzuen transferentzien bitartez 
Estatutuaren garapena burutzea. 

(v) Estatuak eskumen-titulu horizontalei (Konstituzioaren 149.1.1, 
149.1.13, 149.1.14, 149.1.18, 135. eta 139. artikuluei, besteak 
beste) ematen dien erabilera disfuntzionala eta gehiegizkoa 
berrikustea. 
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(vi) Estatuaren Administrazioak EAEn dituen zerbitzuak 
antolamendu-arrazionaltasuneko irizpideen arabera egokitzea, 
aginduta dituen zereginak betetzeko.  

(vii) Estatuko Administrazioaren antolamendua berrikustea, eta, 
horretarako, Estatuak funtzio betearazlerik ez duen arloetan 
jarduerak egiten dituzten estatu-egiturak (ministerioen 
barrukoak zein organismo independente gisa eratutakoak) 
sektoreen arabera identifikatzea. 
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II POLITIKA PUBLIKOEI BURUZKO AZTERKETA. TXOSTENAK 
ERAGINPEAN HARTUTAKO SEKTOREEN KONTSIDERAZIOAK  

 

Ondoren, sailek IX. legegintzaldiko lanean eraginpean hartzen dituzten 

ondorioei dagokienez egin dituzten kontsiderazioak azalduko ditugu. 

Aurreratu daitekeenez, sektore bakoitzean edo politika publiko bakoitzean 

islatzen den eskumen-erregimenak berretsi egin ditu gaur egun indarrean 

dauden lege-aurreikuspenak baliatuta ezinbestez indartu behar diren 

lankidetza-mekanismoak. Izan ere, eskumen-erregimen hori lankidetzaren 

edukia eta antolaketa ebaluatzeko giltza da68. 

Txostenak eraginpean hartutako sektore guztietan, ikusiko dugunez, egindako 

proposamenak bat datoz, oro har, ondorio orokorrarekin. Ondorio horren 

arabera, gaur egungo arau-esparruak eskaintzen dituen lankidetza-tresnak 

garatzea komeni da (plangintza-tresnak, plan estrategikoak edo erakunde 

arteko planak), lankidetza eta parte-hartzerako organoen bitartez. Halaber, 

planteamendu sektorialetatik ondoriozta daitekeenez, indarrean dauden legeak 

garatu eta, zenbaitetan, sektore baten alderdi jakin batzuk arautzeko lege 

berriak onartu behar dira. 

Azken batean, ez da Euskadiko Autonomia Estatutuaren aldaketa planteatzen, 

ezta Lurralde Historikoen Legearena ere, nekazaritza-politikari eta etxebizitza-

politikari lotutako ohar bereziak aparte utzi gabe. Izan ere, ikus daitekeenez, 

Lurralde Historikoen Legean aurreikusitako eskumen-banaketa eta elkarreragin-

eredua gaindituta geratu dira politika horien alderdiren batean.  

  

68 “Las relaciones intergubernamentales en el estado autonómico” azterlanean (Azterlan Politiko eta 
Konstituzionalen Zentroa, Madril 2006), sektoreak lankidetzaren quantuma ezartzen duela dio García 
Morales irakasleak. Zehazki, honako hau dio: “lankidetza-harremanak urriak dira eskumena Estatuarena 
baino ez den eremuetan, ugariagoak eskumen-lotura oso handia den eremuetan, eta, harrigarria bada ere, 
autonomia-erkidegoen eskumeneko sektoreetan agertzen da lankidetzarik handiena. Nolanahi ere, 
Estatuak autonomia-erkidegoetako ekimenak finantzatzeko duen gastu-ahalmena lurraldearen arabera 
ezartzeko balio dute batez ere harreman horiek” (25. or.). 
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PROPOSAMEN SEKTORIALEN LABURTZILTZEA – EKINTZEN LABURPENA 

1. Ekonomia sustatzeko politikak:  

1. Industria Jarduerari lotutako erakunde arteko lau urteko Plan 

Estrategikoak lantzea. Plan horietan, industria-politika zuzenduko 

duten eta aldundiek beren sustapen-politikak lantzeko kontuan 

hartuko dituzten ildoak finkatuko dira. 

2. Merkataritza-jardueraren arloan, udalek merkataritza-orientazioko 

planak onartzea, Eusko Jaurlaritzak landutako Txikizkako Merkataritza 

Egokitzeko Planaren esparruan. 

3. Berrikuntzaren arloan, egungo Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 

Plana (2011-2015) garatu eta aplikatzea. 

4. Ekintzailetzari dagokionez, sektore arteko eta erakunde arteko plan 

bat lantzen ari da, eta ildo horretan jokatuko da, halaber, enplegu- eta 

prestakuntza-politikari lotutako proposamenetan. 

 

2. Turismo-politika:  

1. Euskal Turismoaren 2020ko Plan Estrategikoak erakunde arteko 

koordinazioa bultzatuko du, eraginkorrak ez diren jardunak gutxiagotu 

daitezen.  

 

3. Nekazaritza- eta arrantza-politika: 

1. Nekazaritza eta Elikadura Politikako Batzordea nekazaritza- eta 

elikadura-politikak diseinatzeko EAEko erakunde arteko organo gisa 

sustatzea. Batzorde horren baitan, 2014-2020ko Landa Garapeneko 

Programa landuko da, eta Foru Aldundiek hartuko dute parte bertan. 

Beraz, nekazaritza-politikari dagokionez, parte-hartzearen hainbat 

maila bereizi behar dira, fasearen arabera: plangintzaren fasean, 

inplikatutako administrazio guztiek esku hartu behar dute (gure 
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kasuan, Foru Aldundiek eta Jaurlaritzak, nagusiki); araudia 

lantzeko fasea Jaurlaritzari dagokio, eta inplementazio- eta 

kontrol-fasea, berriz, Foru Aldundiei. Horrela, beraz, Lurralde 

Historikoen Legea egokitu beharko litzateke. 

2. Landaberriren eta horren homologoen (Landaraba, Landabizkaia eta 

Landagipuzkoa) zeregina berriz planteatzea. Izan ere, beharrezkoa 

den koordinazioa ematen ez duela ikusi da (bere osaera politikoagatik 

edota bere zabaltasun eta orokortasunagatik), eta haren esku-hartzea 

arauak lantzeko prozeduren barruko izapideetako bat baino ez da, eta 

atzerapena dakar prozedura horietan. 

3. Mendiei dagokienez, sektore anitzeko esku-hartze bat ikusi da, ondare 

natural horren bereizgarri diren alderdietan oinarritua. Ildo horretan, 

ondarearen, nekazaritzaren eta industriaren ikuspegitik zein 

ingurumenaren ikuspegitik, erakunde-maila guztien parte-hartzea 

justifikatuta dago.  

 

4. Gizarte-zerbitzuen arloko politika: 

Oharra: toki-administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko lege-

proiektuak (txosten hau idatzi den datan izapidetzen ari denak) eragina izango du, lege 

gisa onartzean, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren mende dauden eta atal 

honetan zehaztuta dauden politika sektorialen edukian. Izan ere, proiektu horretan 

aldatu egiten da oraindik indarrean dagoen Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

Legeak toki-erakundeei arlo horietan egindako eskumen-esleipena, eta zuzeneko 

eragina du gizarte-zerbitzuak arautzen dituen EAEko egungo araudian. 

 

1. Aurreikusitakoaren arabera, Lanbideren Plan Estrategiko bat 

landuko da, laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonen 

kolektiboentzako arretan beste gizarte-eragile batzuekiko 

lankidetza-prozesuak antolatzeko. Izan ere, diru-sarrerak 
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bermatzeko errentaren kudeaketa enpleguaren sustapenarekin 

lotu izanaren eta kudeaketa hori Lanbideko bulegoetan 

zentralizatu izanaren ondorioz, arreta-bulegoek gainezka egin 

dute, prozesuak mantsotu egin dira, erabiltzaileek zailtasun 

handiagoak dituzte, eta, udalak eta aldundiak izapide horiek egin 

behar ez badituzte ere, gizarte-errealitatea eta pertsonen premiak 

ezagutzeko funtsezko tresna bat galdu dute. 

2. Bestalde, azpimarratu beharra dago Estatuko Administrazioak ez 

dituela bete, prestazio jakin batzuetan, Mendetasunari buruzko 

Legean aurreikusitako finantzaketa-konpromisoak. Horren 

ondorioz, euskal erakundeak ari dira prestazio horiek osatzen, 

herritarrek eskatzen duten zerbitzu-mailari eusten jarraitzeko. 

3. Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari buruzko Dekretua lantzea; 

eskumen-eremuak mugatzeko eta argitzeko tresna juridikoa 

izango da. 

 

5. Enplegu- eta prestakuntza-politika: 

1. Euskal Enplegu Sistema propioa diseinatzea. Horretarako, Enpleguari 

buruzko Legea eta Lanbideren Plan Estrategikoa lantzea planteatu da. 

2. Aurrerapen handiak egin dira “Ekintzailetza Jarduera Babesteko 

Erakunde arteko Planaren” edukian. Plan hori, alde batetik, Eusko 

Jaurlaritzaren beste sail batzuekin adostuta landu da, aurreko beste 

atal batean jasoarazi denez, eta, bestetik, gainerako 

administrazioekin, eta, bereziki, hiru foru-aldundiekin. 

 

6. Etxebizitza-politika: 
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1. Eusko Legebiltzarrean izapidetzen ari den Etxebizitzari buruzko Lege 

Proposamenak babes publikoko etxebizitza eta zuzkidura-alojamendu 

oro sustatzeko ahalmena esleitzen die Foru Aldundiei. Horrela, beraz, 

Lurralde Historikoen Legea aldatu beharko litzateke. 

2. Etxebizitza Plan Zuzentzaile berriak plangintza- eta koordinazio-arazo 

puntualak konponduko dituen tresna izan behar du. Lankidetza horren 

alderdi batzuk islatzeko, zerga-pizgarrien arloko politika bat eta 

alokairua bultzatzeko eta hiri-birgaitzea eta hiri-eraberritzea 

sustatzeko arau-esparru egonkor eta malgu bat ezarri beharko dira. 

Halaber, eskaria kudeatzeko eta etxebizitza-politikak planifikatzeko 

efikaza izango den etxebizitza-eskatzaileen erregistro bakarra eratu 

beharko da. 

 

7. Hezkuntza-politika: 

 

1. Haur-hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta hezkuntza bereziko 

eraikinen mantentze, kontserbazio eta zaintzari dagokienez gaur 

egungo eskumen-esleipenean dagoen distortsioa konponduta geratu 

da Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari 

buruzko Legearen testu berrian, eskumen horiek autonomia-

erkidegoei esleitzen baitzaizkie. 

2. Udal-baliabideak lanbide-heziketako programak ematen dituzten 

ikastetxeen, Helduen Heziketako Ikastetxeen eta Lanbide 

Hastapenetarako Ikastegien jarduerara bideratzeari lotutako arazoa 

konponduta geratu da Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege 

Organiko berrian (LOMCE). Izan ere, lege horrek ikastetxeetan eman 

beharreko derrigorrezko irakaskuntzen barruan kokatzen du oinarrizko 

lanbide-heziketa. 
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3. Arautu gabeko prestakuntza-eskaintzari dagokionez, berriki 

onartutako Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko Legeak lanbide-

heziketako sistema integratu bat eratu du. Sistema horrek, bizialdi 

osoko ikaskuntzaren kontzeptuan oinarrituta, euskal herritar guztiek 

lanbide-ibilbide osoan dituzten kualifikazio- eta birkualifikazio-premiei 

erantzungo die. 

 

8. Kultura-politika: 

1. Kultura-eskubideen garapena eta bermea egungo kultura-politiken 

ardatz handi gisa berresteko, komeni da Euskadin kultura-arloko 

eskumenak dituzten administrazio publiko guztien erakunde-oinarriak, 

prozedura-oinarriak eta kudeaketa koordinaturako oinarriak ezartzea, 

beren kultura-jardunak eta kultura-politikak garatzen dituztenean 

kulturara iristeko eta kultura-bizitzan parte hartzeko eskubideei 

dagokienez eraginkortasun handiagoa lor dadin.  

Horretarako, erakundeen jardun-eremuak zehazten ari dira “Kultura 

Auzolanean” Planaren erakunde-foroaren bitartez. Nolanahi ere, plan 

hori lantzean, orain arte EAEn egindako kultura-plangintzako 

prozesua hartu da kontuan (eta, bereziki, Kulturaren Euskal Planean 

eta Kulturen aldeko Herritar Kontratuan garatutakoa). 

2. Artxibo, liburutegi eta museoen arloan, erakunde arteko lankidetzaren 

eta laguntzaren printzipioak behar bezala hedatzeko aukeran sakondu 

beharra dago, administrazio bakoitzaren funtzioak eta eskumenak 

behar bezala integra daitezen. Ildo horretan, Euskadiko Kultura 

Ondareari buruzko Legea eta Euskadiko Dokumentu eta Artxiboei 

buruzko Legea lantzea aurreikusi da, eta dokumentuak –analogikoak 

eta elektronikoak– eta artxiboak kudeatzeko sistema integratu bat 

eratzeko eta Euskadiko Artxibo Historikoa sortzeko oinarriak finkatzea 

izango dute helburu nagusi. 
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9. Segurtasun-politika: 

 

1. Estatuko segurtasuneko indar eta kidegoak murriztu ez izanaren eta 

estatutu-funtzioetara egokitu ez izanaren ondoriozko ez-

eraginkortasunei dagokienez, kideen esleipen orokorra emandako 

zerbitzuen mugaketa funtzionalera egokitzera behartzen du funtzio 

administratiboen garapenari lotutako efikaziaren eta bikoiztasunik 

ezaren printzipio konstituzionalak. Hortaz, mugaketa horren ondorioz, 

Estatuko segurtasuneko indar eta kidegoek Eusko Jaurlaritzaren 

eskumen-eremuko funtzioak betetzeari utzi beharko diote. Segurtasun 

Batzordeak egokitze horretarako irizpideak ezarri eta horren garapena 

ezagutu beharko luke. Horren ondorioz, Estatuko segurtasuneko indar 

eta kidegoetako kideen kopurua murriztu egin beharko litzateke, 

zentzuzko ratio bat izateko. 

 

10. Sanitateko eta osasun publikoko politika: 

1. Osasun Plan berriak egitura koordinatu eta zeharkako bati erantzungo 

dioten lan-ildo batzuk diseinatuko ditu. Udal-eremuko arau-esparru 

berriak egungo egoera aldatuko du seguruenik. Hortaz, hori gertatu 

arte, Eusko Jaurlaritzak ez du aurreikusi Osasun Publikoaren Euskal 

Legea lantzeko aukera. 

2. Zerbitzu soziosanitarioak. Eriondoan dauden mendeko pertsonen 

arretari dagokionez, egitura-gabezia bat ikusi da eremu horretan, baita 

hutsune bat ere, zerbitzu soziosanitarioen horniduraren erregulazioan. 

Hobekuntza bat planteatu da lankidetza soziosanitarioari buruzko 

esparru-dokumentuaren bitartez. Dokumentu horrek, egitura-mailan, 

ildo estrategiko soziosanitarioak biltzen ditu, eta gaur egungo egoera 

“autonomiaren sustapenera eta mendetasun-egoeren prebentziora 
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bideratutako programak bultzatzeko” neurrien bidez hobetzeko aukera 

planteatzen du.  

 

11. Garraio-politika: 

1. Estatuarekiko zein foru- eta toki-erakundeekiko lankidetzarako 

organoak eta mekanismoak berrikusi eta sustatzea. Aireportuen 

eremuan, Aireportuak Koordinatzeko Batzordeak eskaintzen dituen 

aukerak ikertzeko beharra planteatu da. Batzorde hori Sustapen 

Ministerioaren mende egongo da, eta honako arlo hauetan txostena 

egiteko eta aholkularitza emateko funtzioak beteko ditu: Estatuko eta 

Autonomia Erkidegoko aireportu-politikak, eta politika horien eta 

Autonomia Erkidegoko hirigintza-, lurralde- eta ingurumen-politiken 

arteko koordinazioa. 

2. Txartel bakarra ezartzeko Elkarreragingarritasun Plana. 

3. Portu-eremuan, lantzeko fasean dago EAEko Portuen Legea. 

4. Foru-aldundiekin eta udalekin lankidetzan, txirrindularientzako 

bideetarako plan baten garapena sustatzea. 

 

12. Ingurumen-politika: 

 

1. Euskadiko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legea 

aldatzea, esku-hartze administratiboa arintzeko eta prozedurak 

Estatuak landutako eta berriki onartutako Ingurumena Ebaluatzeko 

Legera egokitzeko. Halaber, Euskadiko Natura Babesteko ekainaren 

30eko 16/1994 Legearen testu bategin bat lantzea aurreikusi da. 
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2. Erkidego arteko arroen kudeaketari dagokionez, Estatuarekin uren 

arloko kudeaketa-agindu berri bat negoziatu eta adostea planteatu da. 
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III FITXA SEKTORIALAK  

 

 

 

 

  

 

IX. legegintzaldiko 
bikoiztasun eta ez-
eraginkortasunei buruzko 
txostenean adierazitako 
politika sektorialen ondorio 
bakoitzaren inguruko 
ikuspegi kritiko bat, 
ikusitako ez-
eraginkortasunei buruzko 
azterketa bat eta hobetzeko 
proposamenen atal bat 
biltzen ditu fitxa bakoitzak 
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1 – EKONOMIA SUSTATZEKO POLITIKA 

1.- 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. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Jaurlaritzaren ustez, foru-aldundien jardun batzuek honako hauek dituzte 

helburu: ekintzailetzaren kultura bultzatzea, nazioartekotzeko (ETEen 

nazioartekotzea babesteko programak garatuz), proiektu estrategikoak 

babesteko eta zientzia, teknologia eta berrikuntzako sarea garatzeko politika 

bat garatzea, enpresa-proiektuen ezarpena erraztea eta, azken batean, 

dagokion lurraldeko jarduera ekonomikoa bultzatzea. 

Jardun horiek eragina dute Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta 

Lehiakortasun Sailaren jardun-eremuko hainbat arlo eta azpiarlotan: industria, 

berrikuntza eta teknologia, ikerketa zientifiko eta teknikoa, nazioartekotzea, 

ekintzailetza, eta merkataritza eta turismoa. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartutako Euskal Herriko 

Autonomia Estatutuak eskumen esklusiboa esleitzen dio EAEri honako arlo 

hauetan: 

10.30. artikulua. Industria, salbu eta arau berezien peko industriak ezartzea, 

handitzea eta lekualdatzea, dela segurtasunagatik, armadaren eta osasunaren 

interesagatik edota eginkizunotarako legeria berezia behar dutenak eta 

atzerriko teknologia eskuratzeko aurretiazko kontratuak behar dituztenak. 
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10.27 artikulua. Barne-merkataritza, baina prezioen politika orokorrari, Estatuko 

lurraldean ondasunen joan-etorri askeari eta lehiaren babeserako legeriari 

kalterik egin gabe. 

10.25 artikulua. Euskal Herriko jarduera ekonomikoaren sustapena, garapen 

ekonomikoa eta plangintza. 

10.36 artikulua. Turismoa. 

Foru-organoek arlo horietan dituzten eskumenak finkatzeko, aztertutako 

xedapenez gain Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 

7/1985 Legea aztertu behar dugu. Izan ere, Lege horrek udalerria, probintzia 

eta uhartea hartzen ditu lurraldeko toki-erakundetzat (Espainiako 

Konstituzioaren 137. artikuluak horien autonomia aitortzen du), eta Lurralde 

Historikoetako foru-organoen esanbidezko aipamena egiten du, osagarri gisa 

aplikatzeko. Izan ere, “araubide bereziei” buruzko 39. artikuluan honako hau 

ezartzen du: 

<< Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru-organoek eutsi egiten diote beren 

araubide bereziari, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren esparruan. Hala 

ere, lege honen xedapenak osagarri moduan aplikatuko zaizkie. 

 

Sustapenari dagokionez, eta gaur egun toki-administrazioaren arrazionalizazio 

eta iraunkortasunari buruzko lege-proiektuaren bidez izapidetzen ari den toki-

erregimenaren erregulazioaren aldaketa kontuan hartuta, 36.1 artikuluaren 

testu berrian ezabatu egin da egungo e) letra [“Orokorrean, probintziaren 

interes bereziak sustatzea eta administratzea”], eta, aldi berean, udalerrien alde 

aitortutako eskumen-klausula orokor baliokidearen mugaketa modulatu da Toki 

Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 7.3 eta 25.1 artikulu 

berrietan. Gainera, egungo d) letra bere horretan utzi da (“Probintziako 

lurraldearen garapen ekonomiko eta soziala sustatzeko eta plangintza egiteko 

lankidetza ematea, arlo horretan beste herri-administrazioek dituzten 

eskumenekin bat etorriz”), eta, era horretan, probintziak sustatzeko duen 
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ahalmena ahalbidetzen da, aldundiek helburu horrekin garatzen dituzten 

ekimenek beste administrazio batzuen eskumenak kaltetu ezin dituztela eta 

eskumen horien erabilera oztopatu ezin dutela ulertzen baita, ahobatezko 

interpretazio doktrinalaren arabera.  

 

Azken batean, toki-erakundeen eskumenen eta gastu-jardueraren inguruan 

agerian utzi denez, indarrean dagoen Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 

dituen Legearen erregulazioetan oinarritu dira bikoiztasunei buruzko txostena 

zein Bikoiztasunen Batzordearen baitan egindako esku-hartzeak. 

Aurreikusitakoaren arabera, lege hori aldatu egingo da adierazitako zentzuan, 

eta horrek eragin handia izango du probintziako gobernu- eta administrazio-

organoen jarduera eta gastuaren eremuan eta etorkizuneko Udalerrien Euskal 

Legearen edukietan. 

 

Halaber, kontuan hartu behar da Lurralde Historikoen bi alderdiko izaera 

(Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoak eta toki-erakundeak, hainbat 

estatutu-agindutan argi eta garbi ikus daitezkeenez, hala nola Toki 

Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 24. 

artikuluan, 37. artikuluan eta bigarren xedapen gehigarriaren 4. idatz-zatian, eta 

Lurralde Historiko bakoitzeko erakunde-antolamenduari buruzko foru-arauetan). 

Industriaren arloan, industriako legeak modulatu eta baldintzatu egin lezake 

aldundiek plan estrategikoen barruan egiten duten sustapen-jarduera, plan 

horien erakunde arteko izaera aurreikusten baitu. Nolanahi ere, Eusko 

Jaurlaritzak industrian eskumena duen organoaren bitartez lantzen ditu Plan 

Estrategikoak: 

20. artikulua. Plan estrategikoak  

Industriako eskumena daukan sailak industria-jarduerari buruzko lau urteko plan 

estrategikoak egingo ditu. Planak erakundeen artekoak izango dira eta gaiarekin 

zerikusia duten gizarte- eta ekonomia-eragile guztiek hartuko dute parte. Gai hauek 

jorratuko dituzte planek: lege honetan aurreikusten diren industria-politiken 
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diagnostikoak, printzipioak, helburuak, politikak, baliabideak, finantzaketa eta 

ebaluazioa. Eusko Legebiltzarrari bidaliko zaizkio plan horiek, eztabaida ditzan, eta 

haien betetze-mailari buruzko ebaluazioa egingo da aldian-aldian. 

Halaber, industria-lurzoruaren kudeaketan esku hartzen dute, hirigintza-

antolamendurako tresnak onartzeko eskumena baitute foru-organoek (Lurralde 

Historikoen Legearen 7.c.5 artikulua). Lurralde-antolamenduari buruzko legeak 

lurraldearen antolamendua lantzeko koordinazio administratiboko printzipio bat 

ezartzen du Autonomia Erkidegoaren, foru-aldundien eta udalen mailan. 

Bestalde, merkataritzaren arloan, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

Legeak, Estatuko eta autonomia-erkidegoetako legeriari dagokionez, 

eskumenak esleitzen dizkie udalerriei hainbat arlotan, hala nola feria eta 

azoketan, hiltegietan, elikagaien horniduran eta hirigintza-eremuko 

antolamendu, kudeaketa, egikaritze eta diziplinan. 

Autonomia Erkidegoaren eremuan, hain zuzen ere merkataritza-jarduerari 

buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legeak aurreikusten duenez, udalek 

merkataritza-orientazioko planak onartu eta egikaritu ahal izango dituzte Eusko 

Jaurlaritzak landutako Txikizkako Merkataritza Egokitzeko Planean bildutako 

jarraibide, programa eta jardunen esparruan eta horiei jarraiki. Plan horietan, 

lortu beharreko helburuak eta hartu beharreko neurriak zehazten dituzte udalek, 

betiere Eusko Jaurlaritzaren jarraibideen arabera. 

Hortaz, udalek merkataritza-jarduera sustatu eta dinamizatzeko jardunak egin 

ahal izango dituzte merkataritza-orientazioko planen bidez.  

Hobetzeko proposamenak. 

Industrializazio Plana. 

Industriako Legearen 20. artikuluak industria-arloan eskumena daukan sailari 
esleitzen dio industria-jarduerari buruzko lau urteko plan estrategikoak egiteko 
zeregina. Artikulu horren arabera, planak erakunde artekoak izango dira eta 
gaiarekin zerikusia duten gizarte- eta ekonomia-eragile guztiek hartuko dute 
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parte. Plan horietan, industria-politika zuzenduko duten ildoak zehaztuko dira, 
eta esku hartzen duten erakunde guztiek errespetatu beharko dituzte ildo horiek. 

Merkataritza-orientazioko planak. 

Merkataritza-jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legeak aurreikusten 
duenez, udalek merkataritza-orientazioko planak onartu eta egikaritu ahal izango 
dituzte Eusko Jaurlaritzak landutako Txikizkako Merkataritza Egokitzeko Planean 
bildutako jarraibide, programa eta jardunen esparruan eta horiei jarraiki. Plan 
horietan, lortu beharreko helburuak eta hartu beharreko neurriak zehazten 
dituzte udalek, betiere Eusko Jaurlaritzaren jarraibideen arabera. 
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2.- “Aipagarria 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 % 15 foru-aldundiek. 
Ekarpen horiek berrikuntzaren arloko eskumenen aldaketa eragiten dute; 
izan ere, Eusko Jaurlaritzak du arlo horretako eskumen esklusiboa”.  

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

 

Atal honetan adierazitakoa ez da ezein ez-eraginkortasunaren ondoriozkoa. 

Foru-aldundiek Berrikuntza Funtsari egindako ekarpenetarako, Finantzen 

Euskal Kontseiluak ekarpen gisa jarritako 200 milioi euroak erabili ziren; 

zenbateko horren % 85 Eusko Jaurlaritzak finantzatu zuen, eta % 15 foru-

aldundiek. Ildo horretan, ezin da alde batera utzi baliabideen banaketarako eta 

foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak finantzatzeko egin 

beharreko ekarpenak zehazteko 2007-2011 aldian aplikatuko den metodologiari 

buruzko martxoaren 23ko 2/2007 Legearen (Ekarpenen Legearen) 3. Xedapen 

Gehigarrian aurreikusitakoa: “Finantzen Euskal Kontseiluak aho batez 

zehaztuko du zenbait plan eta proiektu burutzeko zenbatekoak finantzatzeko 

modua, bai Estatuko Administrazioaren eskumenetan eragina dutelako, bai 

Euskadiren sustapenerako eta ekonomia-garapenerako berebiziko garrantzia 

dutelako, garrantzi handiko baliabide-izendapenak behar badituzte eta 

erakunde guztietan eragina badute”. 

Azterketa. 

2015. urtean I+Gko guztizko inbertsioa BPGaren % 3ra iristeko konpromisoak 

hainbat administrazio publikok mobilizatutako baliabideak nabarmen 

areagotzea dakar. Eusko Jaurlaritzak Berrikuntza Funts Estrategikoaren 

bitartez bideratu nahi du zientzia eta teknologiarako aurrekontu-baliabide 

publikoen igoera handi hori. Tresna hori bazegoen aurreko Planean (Zientzia, 

Teknologia eta Berrikuntza Plana 2010), baina aurrekontuko diru-izendapen 
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urria zuen. Egungo Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren arabera, 

Berrikuntza Funts Estrategikoaren hasierako diru-izendapena 40 milioi euro da 

2011n, eta 180 milioi eurora iritsiko da 2015ean; horrela, beraz, lau aldi eta 

erditan gehituko da hasierako aurrekontua (guztira 530 milioi euro izango dira 

2011-2015 aldian). 

 Hobetzeko proposamenak. 

Egungo Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana (2011-2015) garatu eta 
aplikatzea. 
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3.- “Egoera horren eraginez, zerbitzuak planifikatzeko, emateko eta haien 
jarraipena egiteko egitura administratibo gehiegi dago. Hala, politika 
horretan 17 erakunde instrumentalen jarduera identifikatu da. Erakunde 
horietatik, hamaika foru-aldundien eta udalen mendekoak dira; hau da, ez 
dute eskumenik industria eta I+G+B+N arloan”. 

 

Atal honetako ikuspegi kritikoa eta ez-eraginkortasunen azterketa bat datoz 

sustapen ekonomikoko politikari lotutako aurreko 1. eta 2. atalekin. 

Bestalde, txosten honen beste leku batean agerian utzi denez, berrantolatzeko 

eta arrazionalizatzeko estrategiaren dokumentuak hasierako egoeraz egiten 

duen diagnostikoak Euskadiko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde 

instrumentalen antolamendu-egiturak berrikusi eta sinplifikatzeko estrategia bat 

diseinatzea ahalbidetzen du. Hartutako lehen erabakia lehendakariak X. 

legegintzaldirako hartu duen konpromisoa izan da: zerbitzu publiko 

instrumentalaren antolamendu-egiturak % 20an murriztea, eta zuzendaritza-

egiturak % 20an berdindu eta mehetzea. Ildo horretan, hiru parke teknologikoen 

eta 12 industrialdeen bat-egitea hartzen da kontuan69. Halaber, aldaketa 

garrantzitsu bat proposatzen da partaidetutako erakundeen kopuruan (123ren 

ordez 88 izango lirateke). Neurri horiek guztiak 2013. urtean hasi dira hartzen, 

eta, beraz, Estrategiari buruzko dokumentuan jasotako egutegia70 bete da. 

 

Hobetzeko proposamenak. 

Industrializazio-planak. 

Zientzia eta Teknologia Plana. 

Sektore Publikoa Berrantolatzeko Plana. 

  

69 Ikus Berehalako Ekintza Planari buruzko atala “Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa 
berrantolatzeko eta arrazionalizatzeko estrategia” dokumentuaren barruan.  
70 Tenporalizazioari buruzko atala, Berehalako Ekintza Planaren barruan. 
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4.- “Bestalde, arau-babesik gabe jarduteaz gain, foru-aldundiek I+G+B 
arloan gauzatzen dituzten jarduerak ez daude bat eginda Eusko Jaurlaritzak 
egindako planifikazioarekin, eta Eusko Jaurlaritza da, hain zuzen ere, gai 
horretan eskumena duen eragilea”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

 

Atal honetako ikuspegi kritikoa bat dator sustapen ekonomikoko politikari 

lotutako aurreko 1. eta 2. atalean egindakoarekin. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Egia da I+G+Baren arloan egiten den guztia lagungarria dela Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntza Planean I+G+Bko inbertsioa BPGaren % 3ra iristeko ezarritako helburua 

lortzeko, baina egia da, halaber, jardun horiek ez dutela kontraesanik izan behar Eusko 

Jaurlaritzaren politikarekin, erakunde bakoitzaren berezko eskumenekiko 

errespetuaren printzipioan oinarrituta. 

Hobetzeko proposamenak. 

Industrializazio-planak. 

Zientzia eta Teknologia Plana. 
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5.- “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”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Gaur egun, erregulazio espezifiko bat dago enpresa- eta teknologia-

ekintzailetzaren arloan: 16/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko 

ekintzaileei eta enpresa txikiei laguntzekoa. Lege horren xedea, nolanahi ere, 

EAEko eremuan ekintzailetza-jarduera bultzatzea eta sustatzea da. 

Hori arautzeko gaitzen duen eskumen-titulua Euskal Herriko Autonomia 

Estatutua onartzen duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 10. 

artikuluko 25. idatz-zatian <<Euskadiko jarduera ekonomikoaren sustapena, 

garapen ekonomikoa eta plangintza, ekonomiaren antolamendu orokorraren 

arabera>> eta 30. idatz-zatian << industria…>> ezarrita dago. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailari, bere jardun-arloen artean, 

enpresa-ekintzailetza dagokio, eta, ildo horretan, enpresa-ekintzailetzaren 

kultura sustatuko du, eta ekintzailetza-ekintzarako prestakuntza eta, bereziki, 

ekintzaileen trebakuntza hobetzeko neurriak hartuko ditu. Adierazitako funtzioak 

Sailaren hainbat zuzendaritzari esleitu zaizkie, hala nola Ekintzailetzaren, 

Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritzari, Turismo 

Zuzendaritzari eta Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar 

Politiketako Zuzendaritzari.  

Sailak ekintzailetza-jardueraren sustapenaren arloan egin beharreko jardunen 

artean, honako hauek aipa ditzakegu: enpresak abiarazteko proiektuak egiteko 

laguntza-programak, inbertsiorako eta ekintzaileen prestakuntzarako laguntzak 

ezartzen dituzten SPRIren programak, eta Business Angels sareen programak. 
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Edonola ere, Eusko Jaurlaritzaren beste sail batzuek ere badituzte eskumenak 

arlo horretan. Adibidez, eta zehazteko asmorik gabe, honako hauek aipa 

daitezke: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, hots, enpresa-kultura 

bultzatzeaz arduratzen dena (apirilaren 9ko 191/2013 Dekretuaren 9. artikulua), 

eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila, hots, hezkuntza-sisteman 

Lanbide Heziketa ikasten duten ikasleengan ekintzaile-espiritua sustatzeaz eta 

enpresa-kultura bultzatzeaz arduratzen dena (apirilaren 9ko 193/2013 

Dekretuaren 17. artikulua). Era berean, Ogasun eta Finantza Sailari hainbat 

eskumen esleitu zaizkio, hala nola plangintza ekonomikoa (Jaurlaritzaren 

politika ekonomikoaren jarraibideak eta orientabideak lantzearen bidez) eta 

sailen jardunen koordinazioa (apirilaren 9ko 192/2013 Dekretuaren 14. 

artikulua). 

Halaber, foru-organoek hainbat alderdi material eta sektorialetan esleituta 

dituzten funtzioek ekintzailetza-arloko politikan esku hartzeko aukera ematen 

dute. 

Hori guztia dela-eta, Euskadiko ekintzaileei eta enpresa txikiari laguntzeko 

ekainaren 28ko 16/2012 Legearen 13. artikuluak xedatzen duenez, 

ekintzailetza-jardueran laguntzeko erakunde arteko plan bat egingo du Eusko 

Jaurlaritzak. 

Plana lau urtekoa izango da, eta era koordinatu eta orokor batean jaso beharko 

ditu Euskadiko administrazioek esparru hori indartu, bultzatu eta sustatzeko 

egingo dituzten programak eta jardunak. 

Hobetzeko proposamenak. 

Eusko Jaurlaritza sail arteko eta erakunde arteko plan bat lantzen ari da 
foru-aldundiekin, eta amaitzear dago. Plan horren helburua honako hau 
da: gaur egun administrazio bakoitzak ekintzailetzaren arloan zer egiten 
duen aztertu eta bateratzea, eta administrazio guztien artean arlo horretan 
sortutako premiei nola erantzun dakiekeen ikustea. 
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2 – TURISMO POLITIKA. 

6.- “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”. 

 

8.- “Egoera hori norakoa sustatzeko jarduerak duen izaera geografikoak eta 
lurralde-esparru desberdinetako aktibo turistikoen kokapenak eragiten dute, 
horien promozioa zenbait maila administratiboren mende baitago”. 

 

9.- “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 ekonomikoak ez direlako optimizatzen”. 

 

10.- “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 
partzial eta heterogeneoak gauzatzen baitira, sektorearen egoerari eta 
etorkizuneko potentzialari buruzko baterako ikuspegia izatea zailtzen 
dutenak”. 

 

11.- “Maila instituzionalek sektoreko eragileei ematen dizkieten eta antzeko 
helburuak dituzten laguntza-lerroak (agian modu bateratuan planifikatu ez 
direnak) bikoizteak eraginkortasun-falta eragin dezake turismo-politikako 
baliabide publikoetarako hornidura arrazionalizatzean, eta karga eta kostu 
administratiboak eragin ditzake sektore turistikoko erakundeetan, haien 
lehiakortasuna kaltetuz”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Espainiako Konstituzioaren 149. artikuluan ez dago jasota Estatuaren aldeko 

ezein eskumen-erreserbarik turismoaren arloan. Hala ere, eskumen-titulu jakin 
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batzuei jarraiki (8. artikulua, 149.1.1, 10, 13 artikulua…), eragina izan dezake 

autonomia-erkidegoen eskumen esklusiboko eremu batzuetan. Konstituzio 

Auzitegiak berak adierazi zuen (125/1984 Konstituzio Auzitegiaren Epaia eta 

242/99 KAE) “turismo” arloak beste kontzeptu material batzuen barruan sailka 

daitezkeen alderdiak dituela eta, hortaz, beste eskumen-titulu batzuetan sar 

daitezkeela, batez ere kanpo-merkataritzan (Espainiako Konstituzioaren 

149.1.10 artikulua) eta plangintza ekonomikoan (Espainiako Konstituzioaren 

149.1.13 artikulua). 

Horrela, beraz, zeharkako titulu horiei jarraiki, turismo-arloko eskumen jakin 

batzuk izan ditzake Estatuak, eta Estatuko lurralde osoan eragina duten 

jardunak egiteko gaitzen dute Estatua eskumen horiek. 

Ildo horretan, eremu nazionaleko turismo-politikak zehaztu, garatu, koordinatu 

eta egikaritzeko ekintzak egiten ditu Estatuak. Adibidez, turismo-produktuak eta 

turismo-helmugak sustatzen eta merkaturatzen ditu nazioarteko merkatuetan 

(TURESPAÑA Espainiako Turismo Institutuaren bitartez), eta informazio 

estatistikoa ematen du. 

Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak onartutako Euskal Herriko 

Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluak eskumen esklusiboa esleitzen dio 

EAEri turismoaren arloan. 

Eskumen esklusibo hori garatzeko, turismoaren antolaketari buruzko 

martxoaren 16ko 6/1994 Legea onartu zen. Lege horren 5. artikuluaren 1. idatz-

zatian, honako eskumen hauek esleitzen zaizkio EAEko Administrazioari: 

turismo-jardueraren antolamendua, ikuskapena, turismo-eskaintza bultzatu eta 

sustatzeko neurriak hartzea, erreklamazioak bideratzea, zigorrak ezartzea, eta 

turismo-baliabideak antolatzeko lurraldearen arloko planak eta eskualdeko plan 

estrategikoak onartzea; eta, 5.2.2 artikuluak xedatutakoaren arabera, beste 

organo batzuei beren eskumenen eremuan dagozkien eskumenak aparte utzi 

gabe”. 

103 



 

 

 

Dena dela, beste administrazio publiko batzuek turismoaren arloan eskumena 

dutela aipatzen du lege sektorialak berak: 

a)  5.1 d) artikuluan, administrazio horiek turismo-eskaintza bultzatu eta 

sustatzearen arloan ere eskumena dutela ondoriozta daiteke, haiek 

hartutako neurriak koordinatzeko eskumena esleitzen baitio EAEko 

Administrazioari. 

b)  53. artikuluan, udalerriak bereziki aipatzen dira Eusko Jaurlaritzari 

barneko eta kanpoko turismoa sustatzeko eskumena esleitu ondoren, 

eta, Estatuarekin itundutako ekintza aparte utzi gabe, bertako turismo-

eskaintzaren sustapena esleitzen zaie udalerriei, betiere indarreko 

araudiari jarraiki. 

c)  Turismo-baliabideak antolatzeko lurraldearen arloko planak eta 

eskualdeko plan estrategikoak onartzeko eskumena EAEko 

Administrazioarena bada ere, 51.3 artikuluan foru-aldundien, 

mankomunitateen eta udalerrien parte-hartzea ere aurreikusten da, hain 

zuzen ere Autonomia Erkidegoko turismo-sektorea planifikatu eta 

sustatzeko tresnak lantzeko zereginean (eskualdeetako turismo-

baliabideak antolatzeko plan estrategikoak, zehazki). 

 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

 

Udalerriak. 

 

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 

turismoaren arloko eskumenak esleitzen dizkie esanbidez udalerriei. Adibidez, 

udalerrien eskumenei buruzko 25.2 artikuluak honako hau ezartzen du: 
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<< 2. Udalerriak, beti, Estatuko eta autonomia-erkidegoetako legedian 

ezarritako moduan, gai hauetako eskumenak beteko ditu… m) Kultura 

eta kiroletako jarduerak zein instalazioak; aisialdia betetzea; turismoa> 

 

Halaber, martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 53. artikuluan, Eusko Jaurlaritzari 

barneko eta kanpoko turismoa sustatzeko eskumena esleitu ondoren, 

Estatuarekin itundutako ekintza aparte utzi gabe, <<bertako turismo-

eskaintzaren sustapena>> esleitzen zaie udalerriei, betiere indarreko araudiari 

jarraiki. 

Horrela, beraz, turismo-arloko udal-eskumena bertako turismo-eskaintzara 

mugatzen dela dirudi. Nolanahi ere, adierazi beharra dago 1998ko urtarrilaren 

22ko Instrumentuak berretsitako urriaren 15eko Tokiko Autonomiaren Europako 

Gutunak beren ekimenak egiteko askatasuna ematen diela toki-erakundeei 

beren eskumenetik kanpo edo beste agintaritza publiko bati esleituta ez dagoen 

arlo orotan, baita beren interesak eraginpean har ditzaketen plangintza- eta 

erabaki-prozesuetan parte hartzeko eskubidea ere. 

Aldundiak. 

 

Turismoari lotutako arlo espezifikoetan esanbidezko eskumen-esleipenik ez 

badago ere, kontuan hartu behar da Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 

dituen Legean beste eskumen-titulu batzuk aurreikusten direla probintzietarako, 

eta foru-organoak horietan babes daitezkeela jardun jakin batzuk egiteko. Lege-

testu horren 36. artikuluak aldundiei dagozkien eskumenak ezartzen ditu; horien 

artean, 36.1. d) eta e) artikuluan bildutakoak aipa daitezke, honako arlo 

hauetakoak: udalerrietarako laguntza eta lankidetza juridikoa eta teknikoa, 

probintziako garapen ekonomiko eta sozialerako eta plangintzarako lankidetza 

(gainerako administrazio publikoek eremu horretan dituzten eskumenei jarraiki), 

eta, oro har, probintziako interes berezien sustapena eta administrazioa. 
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Turismoaren arloan, <<udalerrietarako laguntza eta lankidetza juridiko, 

ekonomiko eta teknikoaren>> (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

Legearen 36. artikulua) arloko eskumenaren bidez, udalerriek lege sektorialean 

esleituta dituzten eskumenei lotutako laguntza-jardunak egin ditzakete 

aldundiek. Hala ere, Arbitraje Batzordeak adierazi duenez, bide horrek ez die 

esku hartzeko aukera mugagabeak ematen Lurralde Historikoei. Ildo horretan, 

legegile material eskudunak zehazten dituen printzipio eta ildoetara egokitu 

beharko dute Lurralde Historikoek. 

Ikusi dugunez, legegile arruntak turismo-arloko eskumenak eslei ditzake, eta 

lege sektorialaren 5. artikuluan bertan, beste administrazio publiko batzuek 

bertako turismo-eskaintza bultzatu eta sustatzeko duten eskumena aitortzen da, 

beste administrazio batzuek hartutako neurriak koordinatzeko eta administrazio 

horiekin lankidetzan jarduteko eskumena esleitzen baitzaio EAEri. Turismo-

eskaintza bultzatu eta sustatzeko jardueraren muga erakunde bakoitzaren 

interesak biltzen dituen lurraldeak ezarriko du. 

5.1.d) artikuluak honako hau xedatzen du: 

<<Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio… 

turismo-eskaintza bultzatu eta sustatzeko neurri egokiak hartzea, beste administrazio 

eta erakunde batzuek beren eskumenak baliatuz hartutakoekin koordinatuz eta haiekin 

lankidetzan>>. 

Nolanahi ere, lege sektorialaren 51.3 artikuluan foru-aldundien, 

mankomunitateen eta udalerrien parte-hartzea aurreikusten da, hain zuzen ere 

EAEko turismo-sektorea planifikatu eta sustatzeko tresnak lantzeko zereginean 

(eskualdeetako turismo-baliabideak antolatzeko plan estrategikoak, zehazki). 

Hobetzeko proposamenak. 

Euskal Turismoaren 2020ko Plan Estrategikoa; Euskal Turismoaren 2010-2013ko 
Lehiakortasun Planak bezalaxe, “erakunde arteko koordinazioa bultzatzeko” 
ekimena bilduko du. 
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7.- “Hiriaren, eskualdearen edo lurraldearen estrategiari loturik plan turistiko 
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 
koordinatu gabe; hala, irudi lausoa proiektatzen da”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Turismoaren sektorearen balio-katean, hainbat sektoretako eragileen 

heterogeneotasuna (ostalaritza, kultura, merkataritza, garraioa eta abar) eta 

sektoreak berak sortutako jarduera azpimarratu behar dira. Ildo horretan, 

turismo-sektorearen osaera bera dela-eta, zeharka eta beste politika publiko 

batzuekin lerrokatutako ikuspegi batekin ulertu behar da turismo-politika. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Hainbat erakunde-mailatatik zuzenduta dauden plan turistiko desberdinak 

batera egotearen ondorioz sor daitezkeen ez-eraginkortasunei dagokienez, 

2020ko Plan Estrategikoa aipatu beharra dago. Plan horretan, dauden egitura 

eta figuren sare konplexuaren eta sare hori etorkizunean iraunkorra ez izateko 

arriskuaren aurrean, eskumen, ahalmen eta baliabide guztien rola argitzeko 

gogoetak eta proposamenak egiten dira, norabide berean bultzatzeko. 

Era berean, Euskadi-Basque Country marka aipatu beharra dago, herrialde-

marka hori hiru lurraldeen oinarrizko erreferentzia baita Euskadiren turismo-

marka finkatzeko. Gure helmugaren aurkezpenetan erabiltzen ari den marka 

da. 

Zehaztugabetasun-maila handia dago eskumen-funtzioei eta eskumen-

esleipenei dagokienez. Oinarrizko legeriak, erreferentziazko arau sektorialak 

eta turismo-politikaren lurralde-osagaiak erraztu egiten dute udalerri askotan 

eta foru-aldundietan erakunde-maila guztiak batera esku hartzea.  
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Hori dela-eta, rolak argitzeko eta, batez ere, egitura osoa estrategia bateratu, 

operatibo eta iraunkor batean koordinatuta egoteko gogoeta eta proposamenak 

egingo ditugu Plan berriaren barruan. 

Halaber, 2014-2017ko Marketin Plan berrian, aurrez hiriburuen eta lurraldeen 

arabera zehaztutako ildoak partekatu eta adostuko dira, baita produktuaren 

sorkuntzari, sustapen eta merkaturatzeari, helmugaren inguruko informazio eta 

arretari eta turismo-sektorearen dinamizazioari lotutako jardunak ere.  

Hobetzeko proposamenak. 

2020ko Plan Estrategikoa eta 2014-2017ko Marketin Plana. 
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12.- “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 orientaziorik ez izateagatik eta eragileen ahalegin, kostu 
eta/edo denbora sakabanatzen delako”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Turismo-arloan hainbat erakunde-mailatatik zuzendutako lankidetza-organo 

publiko-pribatu ugari egoteak (oro har, elkarren artean koordinatu gabe) ez-

eraginkortasuna eragiten duela ikusten da.  

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Eusko Jaurlaritzak turismo-arloan duen eskumen esklusiboa eta bestelako 

eskumenak direla-eta, tokiko informazioaren arloko udal-eskumena aparte utzi 

gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Turismoko Aholku Kontseilua sortzen duen 

martxoaren 31ko 80/1992 Dekretuan araututa dagoen eta hainbat aldaketa izan 

dituen Turismoko Aholku Batzordea sustatu beharko litzateke. Eta, hain zuzen 

ere, turismo-arloan aholkatzen duen organo hori EAEko Administrazioak, 

Lurralde Historikoek, Euskadiko hiru hiriburuek, Eudelek, sindikatuek, elkarte 

sektorialek, kontsumitzaileen elkarteek eta merkataritza-ganberek osatzen 

dutelako eta inplikatutako sektore eta administrazio guztiak bertan biltzen 

direlako sustatu beharko litzateke. 

Hobetzeko proposamenak. 

EAEko Administrazioa, Lurralde Historikoak, Euskadiko hiru hiriburuak, 
Eudel, sindikatuak, elkarte sektorialak, kontsumitzaileen elkarteak, 
merkataritza-ganberak eta abar biltzen dituen Euskadiko Turismoko 
Aholku Kontseilua dinamizatzea. 
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3 – NEKAZARITZA ETA ARRANTZA POLITIKA. 

13.- “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 
eraginkortasun-falta eragiten dute”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Arloagatik foru-aldundiei dagozkien sustapen esku-hartzeak egin edo laguntzak 

ezartzen ditu Eusko Jaurlaritzak. Edonola ere, esku-hartze horiek foru-

aldundiek berek eskatzen dituzte, eta adostu eta partekatu egiten dira.  

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Adierazi beharra dago txostena oker dagoela administrazio batek eskumen 

partekatuko arloetan duen esku-hartzea bikoiztasunekin lotzen duenean.  

Hobetzeko proposamenak. 

Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko abenduaren 23ko 17/2008 
Legeak Euskadiko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Kontseilua eta Nekazaritza 
eta Elikadura Politikako Batzordea sortzen ditu, 92. eta 93. artikuluetan, hurrenez 
hurren.  

 
EAEko Administrazio Orokorraren eta foru-aldundien arteko lankidetza 
Nekazaritza eta Elikadura Politikako Batzordean (kide anitzeko organo gisa) 
islatzen da. Gaur egun, Nekazaritza eta Elikadura Politikako Batzordea, 
Europako Erkidegoko programazio-esparru berria garatuz, 2014-2020ko Landa 
Garapeneko Programa lantzen ari da. Horretarako, maila teknikoko 5 lan-talde 
sortu dira Batzordean. Talde horiek hainbat arlotan aurkeztuko dizkiote beren 
proposamenak Batzordeari. 
 
2014-2020ko Landa Garapeneko Programa berria lantzeko zereginean parte 
hartzearen bidez ezarri behar dituzte administrazio eskudunek, argi eta garbi, 
beren sustapen-arloko jardun-eremuak. Halaber, aldundiek neurrien 
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kudeaketan eta Programaren egikaritzearen kontrolean parte hartzea 
aurreikusita dago.  
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14.- “Landa-garapenaren alorreko jardueraren zeharkako izaerak 
baldintzatu egiten du jarduera bera. Lurralde beraren gaineko jarduerak 
dira, nahiz eta jakineko arloetan eskumenak dituzten eragile desberdinek 
gauzatzen dituzten. Horiek zuzenean edo zeharka laguntzen dute landa-
eremuetan bizi diren pertsonen bizi-kalitatea hobetzen (politika ugaritako 
jarduerek egiten dute bat: Nekazaritza eta Arrantza, Sustapen Ekonomikoa, 
Ingurumena, Etxebizitza eta abar). 

 

Parte hartzeko prozesuan esku hartu duten aginteek adierazi dutenez, 

lehendik zeuden koordinazio-organoek nolabaiteko gabeziak dituztela 

dirudi. Landaberriren eta haren homologoen (Landaraba, Landabizkaia 

eta Landagipuzkoa) kasua da hori, Landa Garapenaren Legearen 

babesean eratu baitziren. Lege horretan, horien osaera, funtzioak eta 

helburuak ezartzen ziren, baina urteetan jarduera urri samarra izan dute, 

eta, gaur egun, ibilbide eskaseko eta erabilgarritasun urri samarreko 

egituratzat hartzen dira”. 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Urte hauetan izandako bilakaerarik garrantzitsuenetako bat landa-

garapenarena izan da, nekazaritza-politikaren esparrurik garrantzitsuenetako 

bat baita gaur egun. Landa-garapena esparru zabala da, nekazaritzaren 

garapenaz haratago doana. Landa-garapenak nekazaritzaren garapena biltzen 

du, baino gehiago da: landa-eremuetako ekonomiaren eta bizi-baldintzen 

sustapena eta garapen integrala, azpiegiturak, etxebizitza, hezkuntza eta abar 

barnean hartuta.  

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Kontuan hartu behar da landa-garapeneko politikak –eta gainerako nekazaritza-

politikak gero eta neurri handiagoan– ez direla guztiz autonomoak. Politika 

horietako gehienak Europako Erkidegoko araudiaren ondoriozkoak dira, eta 

FEAGA eta LGENF erakundeek finantzatzen dituzte; beraz, araudi horretan 

plangintzari, kudeaketari eta ordainketari dagokienez ezarrita dauden arauei eta 

baldintzei lotuta daude.  
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Europako Erkidegoko arau eta eskakizunen, Europako Erkidegoko funtsen 

erregulazioen, EAE osorako erakunde ordaintzaile bakarraren edota EAE 

osorako programa bakarraren premiaren ondorioz, Lurralde Historikoen Legean 

aurreikusitako elkarreragin-eredua eta eskumen-banaketa gaindituta geratu dira 

eremu horretan.  

Administrazioek Europako Erkidegoko zuzeneko laguntzak ordaintzeko 

egindako jardunei dagokienez, xehetasun handiz arautu dira hainbat arauren 

bidez eta Lurralde Historiko bakoitzarekiko hitzarmen espezifiko baten bidez. 

Hortaz, eskumen-banaketaren gaia bare dago gaur egun. Hala ere, hainbat ez-

eraginkortasun daude egikaritzean eta, bereziki, kontrolen arloan. Zuzeneko 

ordainketa horietan, hainbat alderdi kontrolatu behar dira, hala nola laguntzak 

lortzeko baldintzen betetzea, baldintzak berak eta abereen osasun-baldintzen 

betetzea. Esparru horietan diharduten administrazio-unitateak desberdinak 

direnez gero, hainbat kontrol egiten dira abeletxe berean (administrazio-unitate 

bakoitzak bere eremukoa egiten du), eremu guztiak bilduko dituen kontrol 

bakarra egin ordez. 

Landa-garapenari dagokionez, Erkidego osorako landa-garapeneko programa 

bakarra lantzea eta onartzea da Europako Erkidegoko zuzenbidearen funtsezko 

eskakizunetako bat. Neurri horietarako guztietarako Europako Erkidegoko 

baterako finantzaketari heldu nahi izanez gero, eskualde-mailarako (gure 

kasuan, EAErako) Landa Garapeneko Plan bakarra landu eta Autonomia 

Erkidego osorako esparru-arau bakarra ezarri behar da, erregelamenduzko 

aginduz. Esan beharrik ez dago foru-aldundiek aktiboki esku hartzen dutela 

Landa Garapeneko Plana lantzeko zereginean. 

Hori dela-eta, Landa Garapeneko Planaren neurri guztiak jasotzen dituen 

esparru-dekretuak aukera ematen die Lurralde Historikoei askatasun osoz 

ezartzen duten nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerari lotutako neurriak eta 

jardunak garatzeko eta egikaritzeko. Ildo horretan, Lurralde Historikoek Landa 

Garapen Iraunkorreko Programan aurreikusitako neurrien artean kuantitatiboki 
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eta kualitatiboki garrantzitsuenak direnak garatu dituzte, eta kudeatzen eta 

egikaritzen dituzte.  

Efizientziaren ikuspegitik, arazo bat dago: askotan, Lurralde Historikoek egiten 

dituzten jardunak oso desberdinak dira, eta, horren ondorioz, landa-garapenari 

lotutako politikak ez dira guztiz koherenteak lurralde batzuetan eta besteetan, 

eta gero zaila da Europar Batasunean politika horiek justifikatzea eta urteko 

finantzaketa lortzea. Gainera, Landa Garapeneko Elkarteek (LGE) autonomia 

handiz dihardute eremu horretan. Hori dela-eta, eragile asko ari dira lanean 

eremu horretan, eta jardunen nolabaiteko bereizketa gertatzen da.  

Maila politiko handiko organo bat izateak (Landaberri edo haren probintzietako 

homologoak) ez du beharrezkoa den koordinazioa ematen, bere osaera 

politikoagatik edota bere zabaltasun eta orokortasunagatik; hortaz, haren esku-

hartzea arauak lantzeko prozeduren barruko izapideetako bat baino ez da. 

Zenbait kasutan, aurrez beste fase edo izapide batzuetan landutako gaiak 

berriz irekitzea eragiten du Landaberriren esku-hartzeak (fase horietan, 

Landaberrin ordezkatuta dauden instantziei berei egin zaie kontsulta), eta 

horrek atzerapena dakar prozeduretan.  

 Hobetzeko proposamenak. 

Efizientziaren ikuspuntutik, Landa Garapeneko Plana ahalik eta osatuena 
eta zehatzena izatea da garrantzitsuena.  

Bestalde, Landaberriren (eta probintzietako homologoen) zeregina 
berrikusi beharko litzateke.  
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15.- “Nekazaritza-politikaren ezaugarri nagusia da neurriz kanpo zatikatuta 
dagoela, EAEko Autonomia Estatutuak eta Lurralde Historikoen Legeak 
ematen dituzten eskumenei jarraiki. Ildo horretan, gaur egun ez da politika 
bat modu integralean jorratzen, ekoizpena foru-mailan baita, eta 
merkaturatzea, berriz, erkidego-mailan”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

EAEko erakunde-arkitektura bereziaren eta eskumen batzuk partekatuak 

izatearen ondorioz, Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek beste materia edo 

azpisektore batzuetan esku hartzen dute. Hori dela-eta, administrazio 

bakoitzaren zereginei buruzko oso erregulazio zehatzak daude, eta efikazia 

urriko koordinazio-organoak ugaldu dira. Inguruabar horiek, zehazki, animalien 

osasun eta ongizatean, pentsuen kontrolean eta elikakatearen kontrolean 

agertzen dira. Halaber, kontuan hartu behar da Estatuko araudi asko daudela 

gaur egun, eta araudi horiek oso intrusiboak izan ohi direla eta autonomia-

erkidegoetako administrazioen jarduna baldintzatzen dutela. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen arauan zein arau 

espezifikoetan, oso erregulazio zehatzak egiten dira, eta funtzioak esleitzen 

dira, baita Sailburuordetzaren hainbat zuzendaritzari ere. Praktikak agerian utzi 

duenez, horrek gatazka eta ez-eraginkortasuna dakar, zenbaitetan 

kontraesanak agertzen baitira arlo horretarako arau espezifikoaren eta egitura 

organiko eta funtzionalari buruzko Dekretuaren artean. Praktikak agerian utzi 

du, halaber, aurreikusitako koordinazio-organoak ez direla operatiboak. Hori 

dela-eta, komenigarria izango litzateke eskema sinpleagoetara jotzea eta, arlo 

jakin batean, funtzioak Jaurlaritzaren barruko zuzendaritza bakar bati esleitzea. 

Lurralde Historikoen eta erakunde komunen arteko funtzio-banaketari 

dagokionez, plangintza-funtzioak eta kontrol-funtzioak ez dira garbi bereizten 

edota nahasi egiten dira, eta horrek gatazkak eta ez-eraginkortasunak eragiten 

ditu.  
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Ondorio gisa, esan daiteke eskumenak partekatuta dauden arloen kasuan 

badagoela oinarrizko eskema bat erregulazio horren azpian, Lurralde 

Historikoen Legeak egindako eskumen-banaketa eremu edo arlo askotan 

gainditu bada ere, legea onartu zen garaian horrelako arlorik ez zegoelako 

edota gerora agertutako beste instantzia batzuk (Europar Batasuna) iritsi 

zirelako. Eskema horren arabera, hiru fase bereiz ditzakegu arlo jakin batean 

politika jakin bat garatzeko garaian: programazioaren edo plangintzaren fasea, 

politika horri EAE osoan zentzua eta koherentzia emango dion oinarrizko araudi 

komuna lantzeko fasea, eta politika hori ezarri eta kontrolatzeko fasea. 

Plangintzaren fasean, inplikatutako administrazio guztiek esku hartu behar dute 

(gure kasuan, foru-aldundiek eta Jaurlaritzak); araudia lantzeko fasea 

Jaurlaritzari dagokio; eta politika ezarri eta kontrolatzeko fasea, berriz, foru-

aldundiei. Funtzionamendu-eskema hori agertzen da landa-garapenaren 

eremuan. Nolanahi ere, eremu hori oso konplexua da, eta ongi samar 

funtzionatu duela esan daiteke, arestian adierazitako berezitasunekin. 

Hobetzeko proposamenak. 

Nekazaritza-politikan, plangintzaren fasea (bi gobernu-mailen parte-
hartzearekin: erakunde komunak eta foru-erakundeak), araudia lantzeko 
fasea (erakunde komunen kontura) eta politika ezartzeko eta 
kontrolatzeko fasea (foru-erakundeen kontura) bereizteak Lurralde 
Historikoen Legea berrikustea eragingo luke, eta arlo horretako eskumen-
errealitatea argituko luke. 

Lehen fase horretan, EAEko Administrazio Orokorraren eta foru-aldundien arteko 
lankidetza islatzeko organo egokia Nekazaritza eta Elikadura Politikako 
Batzordea da. Lankidetza hori agerikoa da gaur egun Europako Erkidegoko 
programazio-esparru berria garatuz egiten ari den 2014-2020ko Landa 
Garapeneko Programa lantzeko fasean. Esparru horretan, inplikatutako 

administrazio guztiak ari dira aktiboki parte hartzen.  
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16.- “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”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Mendiei dagokienez, ondare natural horren bereizgarri diren alderdiek 

bideratutako sektore anitzeko esku-hartze bat dagoela ikus daiteke. Ildo 

horretan, erakunde-maila guztien parte-hartzea justifikatuta dago, ondare-

alderdian, nekazaritza-alderdian, industria-alderdian zein ingurumen-alderdian.  

. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen eta Lurralde Historikoetako Foru 

Organoen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeari 

jarraiki, foru-organo horiei dagokie probintzia- eta udal-ondasunen 

erregimenaren eskumen esklusiboa, jabari publikokoena zein ondasun-

izaerakoena, propioena eta komunalena (7.a.7 artikulua), mendi, 

aprobetxamendu, baso-zerbitzu, abelbide eta larreen eskumena (Autonomia 

Estatutuaren 10.8 artikuluari jarraiki), baso-zaintza eta nekazaritza- eta baso-

arloko lurzoruen kontserbazio eta hobekuntzarena (7.-9. artikuluak), erakunde 

komunek landare-osasunaren, nekazaritzaren erreforma eta garapenaren, 

nekazaritza-arloaren zabalkunde, sustapen eta trebakuntzaren, mahastigintza 

eta enologiaren, eta landare-produkzioaren (haziak eta mintegietako landareak 

izan ezik) arloan egindako arauen garapen eta egikaritzearena (7.b.1 artikulua), 

abereen produkzio eta osasunarena (7.b.2 artikulua), eta ibaiko arrantza-
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aberastasunaren eta ehiza-aberastasunaren aprobetxamendu-erregimenarena 

(7.b.3 artikulua). 

Ondare- eta nekazaritza-ikuspegi horretatik, Lurralde Historikoek mendi-arloko 

eskumenak dituzte, indarrean dagoen legeriaren babesean. 

Klima-aldaketaren lege-proiektuari jarraiki, mendien ingurumen-izaera 

azpimarratu beharra dago. Erregulazioaren xede den funtsezko arloa kontuan 

hartuta, abiapuntutzat hartu behar dugu ingurumenaren babesa, oro har, 

EAEko erakunde komunena den eskumena dela, Autonomia Erkidegoko 

Erakunde Komunen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko 

Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 6. artikuluari jarraiki. 

Edonola ere, foru-organoek eskumen batzuk dituzte esleituta aztertutako 

ekimenaren xede den arloari lotutako beste arlo batzuetan, hala nola Obra eta 

Zerbitzuen Foru Planaren idazkuntza eta onarpenean, toki-erakundeentzako 

laguntza eta aholkularitza teknikoan, probintzia- eta udal-ondasunen (jabari 

publikokoen zein ondare-izaerakoen, propioen edo komunalen) erregimenean, 

errepide eta bideen plangintza, proiektu, eraikuntza, kontserbazio, aldaketa, 

finantzaketa, erabilera eta zehaztapenean, mendietan eta nekazaritza- eta 

baso-lurzoruen kontserbazio eta hobekuntzan, babestutako espazio naturalen 

administrazioan, eta beste Lurralde Historikoak kaltetzen ez dituzten edo Eusko 

Jaurlaritzak interes orokortzat hartzen ez dituen obra publikoetan.  

 

Ingurumenaren ikuspegitik, Lurralde Historikoen eskumen horiek klima-

aldaketaren lege-proiektuan foru-aldundiei funtzio jakin batzuek aitortzea 

dakarte kasu batzuetan (klima-aldaketaren aurkako borrokaren esparruan), eta 

foru-aldundiek, behar bezala ordezkatuta dauden kide anitzeko organoen 

bitartez (hala nola Euskadiko Ingurumen Batzordearen bitartez), Klima 

Aldaketaren Euskal Plana lantzeko zereginean parte hartzea beste batzuetan. 

 

Hobetzeko proposamenak 
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Eremu horretan ez-eraginkortasunik ikusi ez denez gero, ez dago 
hobetzeko ezein proposamenen beharrik. 
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4 – GIZARTE ZERBITZUEN ARLOKO POLITIKA. 

Oharra: toki-administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko lege-proiektuak 

(txosten hau idatzi den datan izapidetzen ari denak) eragina izango du, lege gisa onartzean, 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren mende dauden eta atal honetan zehaztuta dauden 

politika sektorialen edukian. Izan ere, proiektu horretan aldatu egiten da oraindik indarrean 

dagoen Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak toki-erakundeei arlo horietan 

egindako eskumen-esleipena, eta zuzeneko eragina du gizarte-zerbitzuak arautzen dituen 

EAEko egungo araudian. 

 

17.- “Gizarte-zerbitzuei dagokienez, egungo egoera behin-behinekoa da; 
izan ere, 12/2008 Legeak eta haren etorkizuneko garapenak ezarritako 
eskumen-esparru berrira egokitzeko trantsizioaldian gaude”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

 

Jaurlaritzak onartzen du Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen arau-garapenean 

dagoen atzerapena. Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 

Legearen Lehen Xedapen Gehigarriak ezartzen duenez, Eusko Jaurlaritzak, 

legea indarrean jarri eta urtebeteko epean, 23. artikuluan arautzen den Zerbitzu 

eta Prestazioen Kartera prestatu eta onartuko du. 

 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

 

Atzerapenaren arrazoiak asko dira, eta, horien artean, hiru administrazio-mailen 
arteko adostasuna eragiteko premia aipa daiteke. Hau da, udalen, foru-
aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artekoa. 

 

Jaurlaritzak aurreikusten duenez, Dekretua 2014ko legen seihilekoan emango 
da argitara. 
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Hobetzeko proposamenak. 

 

Gizarte Zerbitzuei buruzko Legean aurreikusitako Zerbitzu eta Prestazioen 
Kartera onartzea.  
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18.- “Gizarte-zerbitzuak ematea continuum bat da: norbanakoa autonomiatik 
mendetasunera 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 batetik besterako trantsizio-
prozesuak. Horrek zaildu eta eragotzi egiten du onuradunari eman 
beharreko zerbitzua; onuraduna bere beharretara egokitutako mailara 
bideratu beharrean, hasierako baliabidean mantentzen da”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

 

Paragrafo horretan adierazitakoa ez dator bat errealitatearekin. Egia da gizarte-

zerbitzuen prestazioa continuum bat dela, baina administrazioen artean (batez 

ere udal-administrazioaren eta foru-administrazioaren artean, hau da, oinarrizko 

gizarte-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzu espezializatuen artean) beharrezkoa den 

koordinazioa izateak bermatu egiten du zainketen continuum hori. Gainera, 

gizarte-zerbitzuen erabiltzaileak jakin badaki zainketen continuum hori 

oinarrizko gizarte-zerbitzuekin hasten dela beti, sistemaren sarrera baitira. 

 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

 

2010. urtean Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren eta Etxebizitzako 

Gastuetarako Prestazio Osagarriaren izapidetzean sartutako aldaketek 

erakunde-maila bakar batean zentralizatu zuten kudeaketa, baina agerian utzi 

zuten horrek ez dakarrela nahitaez kudeaketaren efizientziaren hobekuntzarik. 

 

Diru-sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketa enpleguaren sustapenarekin 

lotu izanaren eta kudeaketa hori Lanbideko bulegoetan zentralizatu izanaren 
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ondorioz, arreta-bulegoek gainezka egin dute, prozesuak mantsotu egin dira, 

erabiltzaileek zailtasun handiagoak dituzte, eta, udalak eta aldundiak izapide 

horiek egin behar ez badituzte ere, gizarte-errealitatea eta pertsonen premiak 

ezagutzeko funtsezko tresna bat galdu dute.  

 

 Hobetzeko proposamenak. 

 

Hobetzeko proposamenak Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila gaur 
egun egiten ari den ekimen batzuei lotuta daude; alde batetik, gizarte-
zerbitzuen kartera diseinatzea, Zerbitzuei buruzko Legearen beharrezko 
garapena betez (era horretan, erakunde bakoitzaren eskumenak eta 
koordinazio-prozesuak argitasun handiagoarekin mugatu eta finkatuko 
dira); bestetik, arreta soziosanitarioko kartera bat zehaztea, Osasun 
Sailarekin lankidetzan; eta, azkenik, Lanbideren Plan Estrategikoa lantzea 
(plan horrek laneratzeko zailtasunak dituzten eta gaur egun gizarte-
laguntzak izapidetzera Lanbidera joan behar duten pertsonen 
kolektiboentzako arretan beste gizarte-eragile batzuekin lankidetzan 
jarduteko prozesuak antolatuko ditu).   
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19.- “Hainbat administraziok esku hartzen duten zerbitzuak 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 
laguntzaren zenbatekoa”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Edozein zerbitzu publikoren prestazioan, eta, jakina, gizarte-zerbitzuen 

prestazioan ere bai, beharrezkoa da beti administrazioen arteko lankidetza. 

Beraz, logikoa da –eta beharrezkoa ere bai– zerbitzu edo prestazio jakin batzuk 

nola eman behar diren adostea, batez ere zerbitzu horiek herritarrei beren 

administraziorik hurbilenean emateko aukera dakarren subsidiariotasun-

printzipioa errespetatu nahi denean. Horixe da gizarte-larrialdietarako laguntzen 

kasua. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Euskadiko gizarte-zerbitzuen prestazioan hainbat erakunde-mailak parte-

hartzeak ez du ez-eraginkortasunik eragiten. Aitzitik, pertsonen arreta eta 

zaintzarako sistema efikaza dela frogatu da zenbait urtetan, hiru ildotan 

gainera: lehenik eta behin, sisteman erakunderik hurbilenetik sartzeko aukera 

ematen die gizarte-zerbitzu bat erabiltzen edo eskatzen duten pertsonei; 

bigarrenik, arreta-ibilbide bat diseinatu eta eskaintzen du, kasu bakoitzean 

beharrezkoa den espezializazio-mailaren arabera; eta hirugarrenik, inguruneko 

egoera benetan ezagutzeko tresnak eskaintzen dizkie oinarrizko gizarte-

zerbitzuei. 
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Mende honen lehen hamarkadan ibilbide horiek antolatzeko hainbat erakunde-

mailatan lortutako akordioei eta ondorengo 12/2008 Legeari esker, zereginen 

banaketa hori erraza eta eraginkorra izan da.    

Bestalde, azpimarratu beharra dago Estatuko Administrazioak ez dituela bete, 

prestazio jakin batzuetan, Mendetasunari buruzko Legean aurreikusitako 

finantzaketa-konpromisoak. Horren ondorioz, euskal erakundeak ari dira 

prestazio horiek osatzen, herritarrek eskatzen duten zerbitzu-mailari eusten 

jarraitzeko.      

 Hobetzeko proposamenak. 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren kasuan bezala, eskumenen 
kudeaketa osoa eskumen-maila berean biltzeak ez dakar, ezinbestez, 
arreta hobea eta eraginkorragoa herritarrentzat. Horrela, beraz, hobetzeko 
proposamenak prozesuak hobetzera eta erakunde- eta gizarte-eragileen 
arteko koordinazioa lortzera bideratuta daude.  
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20.- “Eskumenak erakunde-maila guztiei esleitzearen eraginez, gizarte-
zerbitzuen arloak parte hartzeko eta lankidetzako egiturak sortzeko joera 
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”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Organo horiek aholku-funtzioez gain ikertzeko, dokumentatzeko eta azterlanak 

eta/edo analisiak egiteko funtzioak betetzen dituzten ikusi, eta funtzio horiek 

beste organo mota batzuen (hala nola behatokien) berezkoagoak ez ote diren 

balioetsi beharko litzateke. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Ez dago Sailaren informaziorik. 

 

Hobetzeko proposamenak. 

Komenigarria izango litzateke gizarte-zerbitzuen eremuan funtzioak 
betetzen dituzten administrazio-organoen gaindimentsioari buruzko 
azterlan bat egitea, gizarte-zerbitzuek betetzen dituzten (eta kasu 
gehienetan aholkularitza-izaera duten) funtzioetan edota organoen 
osaeran bikoiztasunik dagoen ikusteko, organo horiek erakunde-
ordezkaritza bera baitute sarritan. 

Euskadik bertako gizarte-zerbitzuak kudeatzeko duen egitura oso 
deszentralizatuta dago. Horren ondorioz, gerta daiteke herritarren parte-
hartzerako organo batzuk bikoiztea. Nolanahi ere, banan-banan aztertu 
behar dira, gerta baitaiteke proposatzen dena bezalako herritarren parte-
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hartzerako egitura zentral batek (Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluak) 
lurralde-eskaerei edo eskaera sektorialei ez erantzutea. 

Gure ustez, herritarren parte-hartzerako organoak berrikusi beharko 
lirateke, baina, nolanahi ere, gizarte zibil antolatuari gure Erkidegoko 
erakundeen gobernuetan parte hartzeko aukera bermatu beharko 
litzaioke, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen aurreikuspenei jarraiki. 
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21.- “Erakunde-maila bati baino gehiagori oso antzekoak diren 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)”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

 

Jaurlaritzak ez du bikoiztasunik ikusten gizarte-zerbitzuen deribazio bidezko eta 

foru-aldundien eskumeneko familia-elkarguneen eta deribazio judizialaren 

bidezko eta Autonomia Erkidegoaren eskumeneko familia-elkarguneen artean. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

 

Familia-bitartekotzaren arloari dagokionez (gizarte-zerbitzuak), arlo horrek 

honako arau hauetan du eskumen-euskarria: 

Eusko Jaurlaritza: 

1/2008 Legea, otsailaren 8koa, Familia Bitartekaritzakoa: 3. artikuluan, 

eskumen-banaketa ezartzen du; ildo horretan, lehen epigrafeko a) letran, 

honako eskumen hau esleitzen dio Eusko Jaurlaritzari: 

“Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako administrazio publikoekin 

elkarlanean, eta bere eskumenen esparruan, familia-bitartekaritzako zerbitzu 

publiko integralak egongo direla eta herritar guztiek familia-bitartekaritzako 

zerbitzu eta programak erabili ahal izango dituztela bermatuko du. Halaber, arlo 

horri lotutako gizarte-ekimeneko programak sustatuko ditu baldin eta horiek 

beharrezkotzat jotzen badira zerbitzu publikoek aurreikusita dituzten jarduerak 

osatzeko”. 
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20/2012 Dekretua, abenduaren 15ekoa, lehendakariarena, Euskal Autonomia 

Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta 

horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena: 8.1 artikuluaren m) letrak 

familia-bitartekotza esleitzen dio Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari, beste 

zenbait funtzio eta jardun-arloren artean. 

191/2013 Dekretua, apirilaren 9koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren 

egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena: 15. artikuluaren g) letrak 

Bitartekarien Erregistroaren kudeaketa eta mantentzea esleitzen dio Familia 

Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzari. 

Aurreko guztia betez, eta familia-bitartekotzarako eskubidea kontuan hartuta, 

Eusko Jaurlaritzak (Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak) familia-

bitartekotzako doako zerbitzu integralak eskaintzen ditu. 

Foru-aldundiak: 

1/2008 Legea, otsailaren 8koa, Familia Bitartekaritzakoa: 3. artikuluaren 2. 

epigrafeko b) letrak xedatzen duenez, toki- eta foru-erakundeek honako 

eskumen hauek izango dituzte familia-bitartekotzaren arloan: 

“Familia-bitartekaritzaren arloan, eta beren eskumenen esparruan, zerbitzu 

edota programa propioak sor daitezen sustatuko dute, eta, halakorik badago, 

abian diren bitartekaritza integralerako gizarte-ekimeneko programak babestuko 

dituzte, betiere horien ildotik sortutako jarduerak kalitatekoak izango direla eta 

erregelamenduz ezartzen den moduan lege honi egokitzen direla bermatuta”. 

 

Aurreko xedapenean babestuta, foru-erakundeak berak babestutako 

adingabeen kasuetarako ezarritako edota foru-izaerako baliabide edo 

zerbitzuen bidez zaintzen diren adingabeen (eta horien senideen) jarraipena 

edo ikuskapena egitera bideratutako bisita-erregimenak gauzatzeko arreta 

espezializatuko familia-elkarguneak sor ditzakete foru-aldundiek, adibidez.  
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Eta deribazio judizialaren bidezko familia-elkarguneei dagokienez, 188/2013 

Dekretua, apirilaren 9koa, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura 

organikoa eta funtzionala ezartzekoa: 21. artikuluaren h) letrak deribazio 

judizialaren bidezko familia elkarguneak sortu eta kudeatzeko eskumena 

esleitzen dio Justizia Zuzendaritzari. 

Familia-elkargune horiek honako hauetara bideratuta daude: banantze-

prozesuen, dibortzio-prozesuen, deuseztasun-prozesuen edo izatezko bikoteen 

inguruko neurriak arautzeko prozesuen emaitzazko harremanetan seme-alaben 

eta aitaren, amaren, bi horien familiaren, tutoretza edo zaintza esleituta duen 

pertsonaren edo hurbileko beste pertsona batzuen arteko harremanak 

bermatzera; gurasoentzako euskarri fisiko gisa (lokala) eta, zenbaitetan, 

lanbide-euskarri gisa balio izatera (autonomia lor dezaten eta etorkizunean 

zerbitzu horren mende egon gabe seme-alabekin harremanak izan ditzaten); 

eta bisitek tutoretzapekoak izan behar duten kasuetan adingabeen osotasuna 

eta ongizatea zaintzera. 

Zerbitzu horren prestazioari dagokionez, adierazi beharra dago deribazio 

judizialaren bidezko familia-elkarguneen inguruko eskumena Eusko Jaurlaritzak 

duela EAEn, eta hark lankidetza-hitzarmen bat izenpetu zuela Bizkaiko Foru 

Aldundiarekin. Hitzarmen horren bidez, Eusko Jaurlaritzak deribazio judizialaren 

bidezko familia-elkargunearen zerbitzuaren prestazioaren kudeaketa agindu 

zion Foru Aldundiari; agindu horren baldintzak izenpetutako hitzarmen horretan 

araututa daude. 

Eta deribazio judizialaren bidezko Arabako eta Gipuzkoako familia-elkarguneei 

dagokienez, Lurralde Historiko horietako foru-erakundeekin zerbitzu horren 

kudeaketari inguruan ezein hitzarmenik egin ez denez gero, Eusko Jaurlaritzak 

zerbitzua kontratatu du. 

Hobetzeko proposamenak. 
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Ez da beharrezkotzat hartzen hobetzeko ezein proposamen egitea. Izan 
ere, arestian esan dugunez, antzeko izaera duten, baina helburu guztiz 
desberdinak dituzten bi zerbitzu dira; bata zailtasun-egoeran dauden 
adingabeen ongizateari lotuta dago, eta bestea, berriz, adingabeen 
sufrimendua eragin dezaketen, baina haienganako tratu txarren, babesik 
ezaren edo abandonuaren arriskurik ez duten banantze gatazkatsuei 
lotutako bikote-arazoei lotuta.  
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22.- “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 
ematen du”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

 

Jaurlaritza bat dator puntu horretan adierazitakoarekin. 

 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

 

Aipatutako jardueren sustapena Lurralde Historikoen Legeak ezarritako 

eskumen-banaketak baldintzatu du orain arte, eta gizarte-zerbitzuen karterari 

buruzko Dekretuaren behin betiko konfigurazioak baldintzatzen du gaur egun. 

Hain zuzen ere, orduan geratuko dira mugatuta eta argituta EAEko 

administrazio publiko bakoitzean hirugarren sektoreko jarduerak babestu eta 

bultzatzeko eskumen-eremuak.  

Hobetzeko proposamenak. 

Zerbitzuen karterari buruzko dekretu-proiektua; EAEko administrazio 
publiko bakoitzean hirugarren sektoreko jarduerak babestu eta 
bultzatzeko eskumen-eremuak mugatu eta argitzen dituen tresna juridikoa 
da. 
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23.- “Zerbitzu, prestazio ekonomiko, baliabide fiskal eta onuradunei buruzko 
informazioa trukatzeko eragileen artean dagoen koordinaziorik ezak iruzurra 
ahalbidetzen du. Hori dela-eta, administrazio batzuk akordioak formalizatzen 
hasi dira jada, baina oraindik ez da garatu planteamendu instituzional 
komunik”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Jaurlaritzaren ustez, ez dago ebidentzia praktikorik IX. Legegintzaldiari buruzko 

txostenean jasotako balioespen hori oinarritzen duenik, eta, beraz, ez da 

ondorioztatu behar koordinaziorik ezak iruzur-eremuak sortzen dituenik. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Datu pertsonalak babesteari buruzko lege organikoak adierazten duenarekiko 

errespetuaren barruan EAEko administrazioen artean beharrezkoa den 

harremana eta koordinazioa bermatzen duten protokoloak badaudela esan 

daiteke. 

Hobetzeko proposamenak. 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren eremuan, hobetzeko 
proposamenik garrantzitsuenak gaur egun Lanbide bere efikazia eta 
herritarrentzako arreta areagotzeko egiten ari den jardunen barruan 
bilduta daude (Lanpostuen Zerrenda eta Plan Estrategikoa); zehazki, lan-
talde espezifiko bat Lanbideren bitartez bideratzen diren gizarte-
prestazioak ikuskatu eta kontrolatzeko zereginetara zuzentzea aurreikusi 
da.   
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5 – ENPLEGU ETA PRESTAKUNTZA POLITIKA. 

24.- “Gaur egun, hainbat eragilek hartzen dute parte enplegu-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”. 

 

25.- “Arautu gabeko prestakuntza-ikastaroen egoera nabarmentzekoa da; 
hainbat eragilek ematen dituzte, eduki eta iraupen ezberdina dute, eta 
sektore pribatuaren parte-hartzea eskasa da”. 

 

26.- “Bestalde, eragile horien parte-hartzeak enpleguaren eta 
prestakuntzaren arloko zerbitzuen planifikazio, prestazio eta segimendurako 
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 zein 
sustapen ekonomikoarekin lotutako jarduerak barne hartzen baitituzte”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

 

Jaurlaritzaren ustez, hainbat eragile publikok eta pribatuk irabazi-asmoz edo 

irabazi-asmorik gabe enplegurako prestakuntzari, orientabideari, laneratzeari 

eta enpleguaren sustapenari lotutako jardueretan parte hartzearen ondoriozko 

egoera heterogeneoak ez dio erantzuten arlo horretan egindako ahaleginei 

ahalik eta errendimendurik handiena aterako dien plangintza orokor bati.  

Jaurlaritzaren ustez, halaber, administrazio-mailen arteko erantzukidetasuna 

premiazkoa da sistemaren funtzionamendu egokirako. Benetako arazoa esku 

hartzen duten eragileen arteko koordinazioan dago. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 
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Jaurlaritzak arlo horretan egindako ahaleginak Euskal Enplegu Sistema 

eratzera bideratuta daude. Sistema horrek Euskadin enpleguaren sustapenari 

begira egindako ahalegin eta baliabide guztiak bideratu, antolatu eta 

koordinatuko ditu, eta eragile bakoitzak sistema integratu horretan betetzen 

duen zeregina zehaztuko du. Edonola ere, sistema horren lehen mugarria 

iragarrita dagoen eta egungo Jaurlaritzak sustatuko duen Enpleguaren Legea 

izango da. 

Administrazio publikoek (beren enplegu-politika aktiboak garatzeko baliatutako 

tresnen bidez), enpresek, langileen ordezkariek, zerbitzuak ematen dituzten 

erakundeek eta beste erakunde batzuek beren ekarpena egin diezaiokete, eta 

egin behar diote, sistema komunari. 

Gakoa ekarpen hori era ordenatuan egitean datza, eta horixe egiten da Euskal 

Enplegu Sistemaren diseinuaren bidez. Helburua sistema nola antolatu nahi 

den, zer zerbitzu eman nahi diren eta sistema osatzen duten eragileak 

(publikoak zein pribatuak) zein diren zehaztea da. 

Euskal Enplegu Sistemak, halaber, bertako eragile bakoitzak bete behar duen 

zeregina jaso, eta ekintzak nola finantzatuko diren ezarri behar du. 

Gainera, ez-eraginkortasun garrantzitsu bat ikusi da: Lanbide ez da egokitu 

beren izaera berezia dela-eta laneratze-prozesu normalizatuetan parte hartu 

ezin duten kolektiboentzako (hala nola adineko pentsiodunentzako eta 

bazterkeria-egoeran edo bazterkeria-arriskuan dauden pertsonentzako) diru-

sarrerak bermatzeko errentaren izapidetzera. 

Egoera horrek oztopatu egiten ditu enplegua sustatzeko tresna baten berezko 

zereginak: enplegurako prestakuntza, lan-orientabidea, bitartekotza merkatuan, 

ekintzailetzaren sustapena eta abar. 

 

Euskal Enplegu Sistema zehazteko dago oraindik, baina ez da egokia tokiko 

garapen-agentzia guztiak batera balioestea. Izan ere, denak ez dira berdinak, 
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ez daude modu berean eratuta, ez dituzte zerbitzu berak eskaintzen, eta 

sortzeko arrazoia ez da bera guztientzat. Sistemaren helburuak honako hau 

izan behar du: sistema bakar batean ordena jartzea, bikoiztasunak eta ez-

eraginkortasunak saihestea, eta beste administrazio batzuk modu jakin batean 

eratzera ez behartzea. 

 

Askotan, tokiko garapen-agentziak ekintzak lurralde jakin batean aplikatzeko 

benetako bitartekoak dira, eta oso ongi ezagutzen dute errealitatea. Edonola 

ere, ez dituzte beste eragile batzuk ordeztu behar, eta ez dituzte ekintza jakin 

batzuk baliatu behar beren egitura egonkorrak finantzatzeko.  

 

Hobetzeko proposamenak. 

Euskadiko enplegu-politika aktiboen garapenaren erronka handia, 
nolanahi ere, egungo egoera hobetuko duen eta enpresen eta langabeen 
premiei erantzungo dien Euskal Enplegu Sistema diseinatzean datza. 

 

Enpleguaren lege-proiektua (X. Legegintzaldiko Egutegian txertatua). 

Lanbideren Plan Estrategikoa (gaur egun lantzeko fasean dagoena), 
erakunde autonomo horren prestazioak hobetzera zuzendua. 
Aurreikusitakoaren arabera, 2013. urtearen amaierarako egongo da 
amaituta. 
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27.- “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”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Bat gatoz erabat adierazitakoarekin. Erabaki zuzenak hartzen lagunduko duen 

eta baldintzetan ezarritako betekizunak bete direla egiaztatzera mugatuko ez 

den ebaluazio-mekanismo bat behar du sistemak. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Adierazitako ez-eraginkortasunak beste erakunde-maila batzuk eraginpean 

hartzen ez baditu ere, ebaluazioa helburuetara eta laneratzeari lotutako 

emaitzetara bideratu behar dela esan daiteke. Prestakuntza-ekintzak neurri 

handiagoan egokitu behar dira lan-merkatuaren benetako premietara, eta, 

beraz, emaitzak eskaintzen dituzten ekimenak babestu behar dira.  

Hobetzeko proposamenak. 

Zehazki, Lanbideren jarduera efizientzia- eta efikazia-irizpideekin antolatu 
eta dinamizatzeko antolamendu- eta kudeaketa-eredu berri batez hornitzea 
da Plan Estrategikoan planteatzen den ardatz estrategikoetako bat. 
Zehazki, Lanbideren kudeaketa-prozesuen eta enpleguaren, 
prestakuntzaren eta gizarte-kohesioaren arloko programen efikaziaren 
inguruko Ebaluazio, Kalitate eta Etengabeko Hobekuntzaren Eredua 
diseinatzean eta abian jartzean datza Ardatz Estrategiko horren barruan 
planteatzen diren ekintza-ildoetako bat. 

Gaineratu beharra dago proposatutako Lanbideren Plan Estrategikoa 
lurraldean diharduten eragileekin egin dela, Administrazio Kontseiluko 
kideekin adostu dela, eta aurki onartuko dela erakundearen baitan. 
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28.- “Gastuari dagokionez, tarte handia aurkitu da erakunde finantzatzaile 
nagusien eta zerbitzuen zati handi bat ematen duten erakundeen 
(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”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Zenbaitetan, sistemari ekarpenik egiten ez dioten bitarteko izapide gehiegi 

daudela onartu beharra dago. Prozedura sinplifikatu eta finantzaketa ekintzara, 

hau da, erabiltzailearengana hurbildu behar da ahal den heinean. Ildo horretan, 

bere funtzio errealetarako gobernantza-sistema egokiago batez hornitu behar 

da Lanbide. 

 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

 

Nolanahi ere, esku hartzen duten administrazio publiko askok hainbat urtetan 

arlo horretan eskumenik ez izatearen ondorioz esku hartzen dute; alternatiba 

gisa, hainbat egitura garatu ziren (oro har, Eusko Jaurlaritzak berak 

finantzatutakoak, eta baliabideak eta rolak egoera berrira egokitu behar 

dituztenak). 

 

Hobetzeko proposamenak. 

Jaurlaritzaren ustez, sortzen ari den Euskal Enplegu Sistemak lurraldean 
dauden baliabide guztiak bildu eta errentagarri egin behar ditu, norenak 
diren alde batera utzita. Esku hartzen duten eragileen ekintzak antolatzean 
eta bakoitzak bete beharreko rola argitzean datza erronka. Hau da, Euskal 
Enplegu Sistemaren funtsezko helburua. 
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Lanbideren jarduera inguruabar jakin batzuetan hasi zen, eta, horien 
artean, ez da ahaztu behar garai hartako errealitatea. Enpleguaren 
eremuan profesionaltasunez ziharduten eta kontuan hartu behar diren 
egitura batzuk zeuden. Nolanahi ere, horien esperientziak eta jakintzak 
baliatu beharko lirateke. 

Zalantzarik gabe, esku hartzen duten eragileen rolak zehaztean, Sistemak 
esleitzen dizkion rolei –eta horiei baino ez– erantzun beharko die eragile 
bakoitzak, eta beharrezkoa izango da baliabideak eta rolak berriz 
egokitzeko aldi bat. Sail horren inguruko atalaren hasierako oharrean 
adierazi denez, toki-administrazioa eraginpean hartzen duen eta 
dirudienez aurki onartuko den araudi berriak orientatu egin behar gaitu 
udalerriei erantzukizunak eta jardun-eremuak esleitzeko garaian. 

Helburu hori lortzeko moduari dagokionez, ildo horretan aurrera egitera 
bideratuta dauden eta Planaren jardun-ildo batzuetan jasota agertzen 
diren neurri batzuk aurreikusi dira Plan Estrategikoan. Haien artean, 
kanpoko erakunde laguntzaileekiko harreman-eredua eta horren euskarri 
izango den arau-esparrua zehazteko neurria azpimarratu behar da. 
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29.- “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”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Jaurlaritza bat dator ekintzailetza-ekintzak zehazteko premiarekin. 

 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

 

EAEn ekintzailetza-ekintzak zehazteko premia Eusko Jaurlaritzak arlo horretako 

adierazleak igotzeko landutako agendan jasota dago. Eremu horretan, halaber, 

enpresa-ideia baten garapen-maila guztietan jardungo duen sistema 

integratzaile bat antolatu eta egituratu beharra dago.  

Hobetzeko proposamenak. 

Aurrerapen handiak egin dira “Ekintzailetza Jarduera Babesteko Erakunde 
arteko Planaren” edukian. Plan hori, alde batetik, Eusko Jaurlaritzaren 
beste sail batzuekin adostuta landu da, eta, bestetik, gainerako 
administrazioekin, eta, bereziki, hiru foru-aldundiekin. 
 
Gaur egun, Plan horren zirriborro bat dugu, oso aurreratua eta adostua 
(ikus, ildo horretan, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren 
txostenaren 5. atala). Plan horren helburu nagusietako bat, ekintzailetza 
ahalik eta eremu guztietan bultzatzeaz eta pizteaz gain, Eusko Jaurlaritzak 
zein gainerako administrazioek (eta, bereziki, foru-aldundiek) garatutako 
jardunak antolatzea da. 
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Zalantzarik gabe, EAEn garatzen diren ekimen guztien koordinazioa eta 
efikazia hobetu behar da Plan horren bidez. 
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6 – ETXEBIZITZA POLITIKA. 

30.- “Euskal Autonomia Erkidegoko Etxebizitza Politikako egungo eskumen-
banaketan ardurakidetzen sare konplexua dago politika gauzatzean; 
horretan, instituzio ugarik 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”. 

 

31.- “Nabarmentzekoa da Eusko Jaurlaritzak eta udalek dituztela, gaur 
egun, etxebizitza-arloko eskumenak. Beraz, babes publikoko etxebizitzak 
sustatzean eta hiru Foru Organoek horretarako lursailak erostean, 
bikoiztasun bat sortzen da, sektoreko edo oinarrizko arau-babesik ez 
dagoelako”. 

 

34.- “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”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Jaurlaritzaren ustez, txostenean etxebizitza-arloko politikari dagokionez islatuta 

dauden ez-eraginkortasunak bikoiztasunen zuzeneko ondorioak dira. Izan ere, 

Euskadin hiru erakundek parte hartzen dute etxebizitza publikoen sustapenean 

(Eusko Jaurlaritzak, udalek eta foru-aldundiek), bereziki azken horietan 

eskumen-titulu espezifikorik ez izateagatik.  

Udalerriei dagokienez, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 

25.2 artikuluan “etxebizitzen sustapen eta kudeaketaren” arloan “Estatuko eta 

autonomia-erkidegoetako legedian ezarritako moduan” udalei aitortzen dien 

eskumena (Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari 

buruzko Lege Proiektuak bere horretan uzten du udalek etxebizitza-arloan 

duten eskumenari, eta “finantza-iraunkortasuneko irizpideekin” baino ez du 
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gaineratzen) bereziki justifikatuta dago hurbiltasunak zerbitzuaren prestazioaren 

kalitate handiagoa ekar dezakeen zerbitzuetako esku-hartzearen printzipiopean 

(jardun hori foru-aldundiek osatzen dute biztanle kopuru txikiko udalerrietan). 

 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Esperientziak erakusten duenez, hiru maila horietako ekimenak hainbat 

kolektibotara zuzendu dira, eta ez da elkarren arteko interferentziarik izan, 

lurzoruak, baliabideak edo eskatzaileak lortzeko lehiarik ez baitute izan. 

Udalerriei dagokienez, agertutako ez-eraginkortasunak plangintza desegokiaren 

ondorioz sortu dira (gehiegizko eskaintza edota eskaintza eskari errealera 

behar bezala egokitu ez izana), eta, kasuren batean, erakundeen koordinaziorik 

ezaren ondorioz. 

 Bi administraziok edo gehiagok zerbitzu bera ematen duten kasuan 

bikoiztasunaren kalifikazioa saihesteko, araudiak ikuspuntu funtzional eta 

lurralde-ikuspuntu batetik esleitu beharko luke eragile bakoitzaren 

erantzukizuna, araua errealitatera behar bezala egokituta ez dagoela ikus 

baitaiteke.  

Ez dago eskumenen mugaketa funtzionalik eta lurralde-mugaketarik, eta 

Administrazioaren hiru mailek esku hartzen dute etxebizitza-arloko ia politika 

guztietan (sustapena/eskuragarritasuna, birgaitzea).  

 

Hobetzeko proposamenak. 

Foru-aldundiek etxebizitza-arloan duten eskumenari lege-estaldura 
ematea planteatzen du Eusko Legebiltzarrean izapidetzen ari den 
Etxebizitzari buruzko etorkizuneko Legeak. Ildo horretan, Lurralde 
Historikoen Legea har lezake eraginpean.  
  

144 



 

 

 

32. - “Ikusi da lurra erosteko eta etxebizitzak sustatzeko/kudeatzeko 
egiturak ugaritu egin direla. Zehazki, Txosten honetarako hautatu den lagin 
instituzionalari lotuta dauden 17 erakunde instrumentalek esku hartzen dute 
etxebizitza-politikan (Birgaitzeko Hirigintza Sozietateak, Etxebizitza eta Lur 
Sozietateek eta abar)”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Aldez aurretik, adierazi beharra dago IX. Legegintzaldiaren txostenean aztertu ziren 17 

erakunde instrumentaletako gehienak (3 izan ezik) Eusko Jaurlaritzaren eta udalen 

erantzukidetasun-eremukoak direla, eta eremu horretan ez dagoela bikoiztasun eta ez-

eraginkortasunik. Ildo horretan, Jaurlaritzaren ustez, birgaitzeko hirigintza-sozietateak 

birgaitze-arloko tresna baliagarriak dira. 

 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

 
Birgaitzeko hirigintza-sozietateak hurbilago daude herritarrengandik, eta lagungarriak 

izan daitezke adierazitako eremuko izapideetan (hala nola erakundeek birgaitzeko 

eskaintzen dituzten laguntzen kudeaketan).  

 

 

Hobetzeko proposamenak. 
 

Birgaitzeko hirigintza-sozietateen zeregina bultzatu behar da. Izan ere, 
herritarrekiko hurbiltasuna dela-eta, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan 
jardun dezakete birgaitzeko laguntzen zabalkundean eta harreran, eta 
herritarrak eta jabeen erkidegoak kontzientziatzeko zereginean. 
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33.- “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”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

 

Hasiera batean, ez da ez-eraginkortasunik ikusi atal honetan. Izan ere, 

txostenaren sustatzailearen iradokizun bati erantzuten diola esan daiteke. 

Jaurlaritza bat dator etxebizitza-arloko plangintza zerga-neurriekin lerrokatzeko 

premiarekin (berrikuntzaren sustapena, oin berriko eraikuntzaren ordez).  

 Hobetzeko proposamenak. 

Zerga-pizgarrien arloko politika bat eta alokairua bultzatzeko eta hiri-
birgaitzea eta hiri-eraberritzea sustatzeko arau-esparru egonkor eta malgu 
bat proposatzen da. 
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35.- “Eraginkortasun-falta hauteman da etxebizitza-eskatzaileen eta 
etxebizitza babestuen esleipenen izapidetze, instrukzio eta kudeaketan, 
eskatzaileen datu-babesak eta etxebizitza-zozketa desberdinak daudelako 
aldi berean (udalen berezko zerrendak eta Etxebide). Nahiz eta zenbait 
udalek lankidetza-hitzarmenak dituzten Etxebiderekin (Etxebizitzen 
Eskatzaileen Zerrenda Bakarra), halakoak ez daude erabat zabalduta”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Bat gatoz eskatzaileen eta etxebizitzen zozketen hainbat datu-base aldi 

berean egoteagatik etxebizitza-eskatzaileen eta etxebizitza babestuen 

esleipenen izapidetze, instrukzio eta kudeaketan agertutako ez-

eraginkortasunak hobetzeko premiarekin. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Gaur egun, etxebizitza-eskatzaileen udal-erregistroak daude oraindik. Erregistro 

horiek pixkanaka murriztu, eta eskaria kudeatzeko eta etxebizitza-politikak 

planifikatzeko eraginkorra izango den etxebizitza-eskatzaileen erregistro 

bakarra sortu behar da. Erregistro bakarraren ideia hori da, hain zuzen ere, 

Etxebideren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren jatorria. 

Udalek beren etxebizitza-eskatzaileen udal-erregistroak Etxebideren Etxebizitza 

Eskatzaileen Erregistroan txertatzeko errezeloak dituzten heinean, eskatzen 

duten toki-erakundeekin esleipen-prozeduretarako lankidetza-hitzarmenak 

izenpetzen jarraituko da. 

Hobetzeko proposamenak. 

Eskaria kudeatzeko eta etxebizitza-politikak planifikatzeko eraginkorra 
izango den etxebizitza-eskatzaileen erregistro bakarra eratu behar da. 
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7 – HEZKUNTZA POLITIKA 

36.- “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”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Arlo horretan, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak konpromisoa 

hartu du osasunaren, gizarte-zerbitzuen, hizkuntza-politikaren eta abarren 

arloen ardura duten sail eta erakundeekin koordinatutako lanarekin, hezkuntza-

administraziora mugatu behar ez den erantzukizun gisa ulertzen baitu 

hezkuntza. Baterako politikak ezarri behar dira, eta, horren ondorioz, 

koordinazio-organoak beharrezkoak dira. 

Horren ondorioz, txostenean adierazitako ez-eraginkortasunak Eusko 

Jaurlaritzaren sailen artean hobetu beharreko koordinazio-mailaren 

ondoriozkoak dira, hau da, ez dira Autonomia Erkidegoko erakunde-mailen 

jardunean gertatutako bikoiztasunak eragin dituen ez-eraginkortasunak. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Adierazitakoa gorabehera, onartu beharra dago organo askotan hezkuntza-

administrazioko arduradunek parte hartzen dutela gaur egun (hala nola 
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berdintasunaren, gazteriaren, osasunaren, bide-segurtasunaren edo gizarte-

zerbitzuen arloetan). 

Edonola ere, benetan hezkuntza integral bat garatu nahi bada, sailen arteko 

lankidetza beharrezkoa da, beste sail batzuen parte-hartzeak dakartzan jakintza 

praktikoak (prebentzio-jardunbideak eta abar) lagungarriak baitira, hezkuntza-

administrazioarentzat zein ikastetxeentzat, curriculum-edukiak bideratu eta 

garatzeko. 

Hobetzeko proposamenak 

Horren ondorioz, azaldutako eragozpenak saihesteko, beharrezkotzat 
hartzen da inplikatutako sailen arduradunek hezkuntza-administrazioaren 
iritzia eskatzea (ekimenaren diseinuari berari zein plangintzari eta 
praktikan jartzeari buruzkoa). Era berean, adierazitako koordinazio-
jarduna beharrezko aurretiaz eta metodoarekin egin behar da, ohiko 
hezkuntza-jarduera ez desitxuratzeko eta sistemaren koherentzia 
zaintzeko. 
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37.- “Bestalde, zerbitzua emateari berari eta horri loturiko azpiegiturei 
dagokienez, desadostasun-puntu nagusiak honako hauek dira: Hezkuntza 
Administrazioak eta Tokiko Erakundeek batzuetan berdin ez ulertzea Haur 
Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Hezkuntza Bereziko ikastegi izatera 
bideratutako eraikinen «kontserbazioa, mantentzea eta zaintzea». Horrek, 
praktikan, eragin dezake ikastegiak baldintza hobeetan edo txarragoetan 
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”. 

 

Gaur egun indarrean dagoen araudiak duen “argitasunik ezaren” ondoriozko 

erakunde arteko antolamendu-distortsio hori behin betiko argituko da gaur egun 

Senatuan izapidetzen ari den Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta 

Iraunkortasunari buruzko Legearen testu berria onartu ondoren. 

 

Lege berri horrek, hamabosgarren xedapen gehigarrian jasotzen duenez, 

autonomia-erkidegoetako hezkuntza-administrazioek Haur Hezkuntzako, Lehen 

Hezkuntzako edo Hezkuntza Bereziko ikastetxe publikoetara zuzendutako 

eraikinak kontserbatu, mantendu eta zaintzeko funtzioak betetzeko aukera 

hartzen du kontuan, eta, beraz, egun toki-titulartasunpekoak diren baliabide 

ekonomiko, material eta pertsonalak autonomia-erkidegoetara eskualdatzea 

aurreikusten du. 

 

Horrela, beraz, epe laburrean argituko da epigrafe honetan adierazitako egoera, 

adierazitako legeak goitik behera aldatuko baitu egungo esparruko eskumen-

banaketa (esparru hori Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege 

Organikoaren hamabosgarren xedapen gehigarrian jasota dago, eta xedapen 

horrek ez du lege organikoaren mailarik). 
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38.- “Udal-baliabideen dedikazioa, batez ere udal-eskumenekoak ez 
diren ikastegien jarduera mantentzeari eta/edo kudeaketari loturikoa 
(LHko ikastegi batzuen, HHE batzuen eta Hasierako Lanbide Heziketako 
Ikastegi batzuen kasua da)”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Epigrafe honetan deskribatutako egoera behin betiko desagertu da 

hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoa 

(LOMCE) onartu ondoren. Lege organiko horrek LOE legearen 42. artikulua 

aldatzen du (desagertu egin da toki-korporazioen, gizarte-eragileen eta eragile 

ekonomikoen lankidetzari buruzko aipamena, lanbide-heziketaren eskaintzaren 

programazioari dagokionez), eta legeak kontuan hartzen duen esparru berrian, 

HLPPak lanbide-heziketa orokorraren parte izango dira. Hau da, Hezkuntza 

Sistemako lanbide-heziketak hiru maila desberdin izango dituela ezartzen du: 

Oinarrizko Lanbide Heziketako Zikloak, Erdi Mailako Heziketa Zikloak eta Goi 

Mailako Heziketa Zikloak. Eta ziklo horiek guztiak ikastetxeetan ematea da 

Hezkuntza Ministerioaren asmoa.  

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Antolamendu-aurreikuspen horren berehalakok aplikazioa bideraezina da 2014-

2015 ikasturtean Autonomia Erkidegoan, eta gure Autonomia Erkidegoa da, 

Gaztela eta Leongorekin batera, HLPPak ikastetxeen egituratik kanpo neurri 

handian antolatuta eta udalek eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek 

babestuta dituen autonomía-erkidego bakarra da. Estatuan, lanbide-heziketa 

Bigarren Hezkuntzako institutuetan ematen da, eta institutu horiek DBH, 

Batxilergoa eta LHko heziketa-zikloak eskaintzen dituzte. Gure kasuan, ordea, 

LHko ia ikastetxe publiko guztiek LHko heziketa-zikloak baino ez dituzte 

eskaintzen. Hau da, ez dute HLPPen irakasgai komunak emateko 

beharrezkoak diren irakasleak. Eta DBHko eta Batxilergoko ikastetxeek ez dute 
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HLPPen lanbide-atala emateko beharrezkoak diren irakasle teknikoak, ezta 

beharrezkoa den ekipamendu teknikoa ere.  

Hobetzeko proposamenak 

2014-2015 ikasturtean, azaldutako arrazoiak direla-eta, egungo egiturari 
eutsi beharko zaio, eta 2015-2016 ikasturtetik aurrera beteko da LOMCE 
legearen aurreikuspena. 
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39.- “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 finantzaketan. Hala ere, desorekak sortu litezke hezkuntzaren 
zerbitzu publikoa emateko orduan, Ikastegi Publikoa kokatuta dagoen 
udalerriaren arabera”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Hezkuntza Sailetik kanpoko erakundeekin egin diren eta Hezkuntza 

Ikuskaritzaren parte-hartzea izan duten bileretan, eta zerbitzu horrek hainbat 

eremutan egindako jardunen bitartez, administrazioak beharbada zerbitzu 

batzuk bikoizten ari direla ikusi da.  

Zehazki, ikastetxeei zuzentzen ari zaien prestakuntza-eskaintzari dagokionez, 

honako adibide hauek aipa ditzakegu: 

1. Eusko Jaurlaritzaren beste sail batzuen prestakuntza-eskaintzak 

(adibidez: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Familia Politikarako eta 

Komunitate Garapenerako Zuzendaritza: Egon line, haurrei internet eta 

sare sozialak erabiltzen dituztenean babesa emateko eta horiek 

segurtasunez erabiltzeko; Eskola segurua, homofobiarik eta transfobiarik 

gabeko hezkuntza-testuinguruak bultzatuko dituen programa baterantz). 

2. Udalen prestakuntza-eskaintzak: berdintasun-teknikariek eta psikologoek 

zuzenean parte hartzen dute berdintasunari, baterako hezkuntzari, 

gizarte-trebetasunei eta abarri lotutako jardueretan. 
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3. Foru-aldundien askotariko prestakuntza-eskaintzak: ibilbide didaktikoak, 

ekintzailetza. 

4. Kontsumobide: interneten erabilera egokiari eta elikadura-ohitura egokiei 

buruzko prestakuntza-saioak. 

5. Bestalde, Hezkuntza Sailak babes- eta baliabide-zerbitzu bat du 

(Berritzegune).  

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Beste sail eta erakunde batzuek sustatzen dituzten ekimenak positibotzat 

hartzen badira ere, baterako plangintza bat komeni da bikoiztasunak 

saihesteko, haien koherentzia bermatzeko eta haien arteko koordinazioa 

sustatzeko. Argi dago Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak konexio-

puntu asko dituela beste sail batzuekin eta beren politikak eskola-eremuan 

aplikatu behar dituzten beste erakunde batzuekin (osasun-alderdian, alderdi 

sozialean eta abar). Bide horrek aberasgarria izan behar du, hezkuntza-

administrazioak gaur egun Emakunderekin eta Segurtasun Sailarekin garatzen 

duen lankidetza koordinatuaren kasuan bezala. 

Hobetzeko proposamenak 

Nolanahi ere, ekimen horiek elkarrekin planifikatu behar dira, 
bikoiztasunak saihestuz eta koordinazioa hobetuz egin ahal izan daitezen. 

Ildo horretan, arestian (36. idatz-zatian) hobetzeko planteatutako 
proposamenak ekarri nahi ditugu hona, ondorio gisa. 
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40.- “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 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”. 

 

Aldez aurretik, adierazi beharra dago Eusko Legebiltzarrak Bizialdi Osoko 

Ikaskuntzari buruzko Legea onartu zuela 2013ko urriaren 10ean; arau-tresna 

horrek, zalantzarik gabe, epigrafe honetan deskribatutako ezohiko egoera hori 

konponduko du. 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Berriki onartutako Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko Legeak sortu duen 

lanbide-heziketako sistema integratuak, “bizialdi osoko ikaskuntza” kontzeptutik 

abiatuta, euskal herritar guztiek lanbide-ibilbide osoan dituzten kualifikazio- eta 

birkualifikazio-premiei erantzungo die (lan-egoera edozein izanik ere), lanbide-

heziketa laneratu aurretik edo ondoren (gerora agertutako lan-egoeraren baten 

ondorioz) garatutako gertakari puntual gisa ulertzeko modua gaindituko du, 

lanbide-heziketa kualifikazioak eskuratu eta eguneratzeko benetako 

eskubidetzat hartuko du, eta lan-esperientziaren edota ikasteko beste bide 

formal eta ez-formal batzuen bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak 

aintzatestea eta egiaztatzea ahalbidetuko du. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoen arautu gabeko programei 

dagokienez, adierazi beharra dago arautu gabeko prestakuntza-eskaintzak, oro 

har, bikoiztasunak izan ditzakeela, bere izaeragatik beragatik. Araututa ez 
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dagoenez gero, ez dago plangintza- eta baimentze-prozesu zentralizatu bati 

lotuta, eta edozein sail, erakunde edo entitate publiko edo pribatuk eskain 

dezake.  

Helduen Hezkuntzako ikastetxeen arautu gabeko programen eskaintzaren 

kasuan, bikoiztasuna udalen zuzeneko edo zeharkako eskaintzekin gerta liteke, 

baita Lanbidek emandako prestakuntzaren batekin ere (eta, zehazki, 

kualifikazio-sistemari lotu gabeko prestakuntzarekin). Hizkuntzen kasua oso 

berezia da, hizkuntza-eskolen irakaskuntzekin lotuta baitago. 

Hobetzeko proposamenak 

Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko Legearen helburuetako bat Euskal 
Autonomia Erkidegoko erakunde-sarea osatzen duten erakundeen arteko 
lankidetza eta erakunde horien eta eremu horretan diharduten eragileen 
artekoa sustatzea da. Ildo horretan, 10. artikuluak beren jarduerak 
garatzen diren plan eta programen esparruan egiten dituzten titulartasun 
publiko eta pribatuko zentro eta erakundeak hartzen ditu bizialdi osoko 
ikaskuntzaren euskal sistemako eragiletzat. Halaber, 4.2.i) artikuluak 
Eusko Jaurlaritzari esleitzen dio bizialdi osoko ikaskuntzaren eremuan 
diharduten administrazio publikoen eta erakunde pribatuen prestakuntza- 
eta orientazio-jardunak koordinatzeko ahalmena, ikasteko ibilbide 
koherenteak eta horietarako eskuragarritasuna ziurtatuz. 

Horretarako, eta erakunde bakoitzaren eskumenak errespetatuta, 
lankidetza- eta koordinazio-esparruak ezartzen dira Bizialdi Osoko 
Ikaskuntzari buruzko Legean, hain zuzen ere bikoiztasunak saihesteko eta 
esparru horretan egindako ahalegin guztiak ahalik eta errentagarrien 
bihurtzeko. Horretarako, Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Euskal Kontseilua 
sortzen da, eta aukera ematen da eremu bereko beste kontseilu batzuk 
sortzeko, prestakuntzaren arloko premiak zein diren detektatu, 
erakundeek eta eragileek –publiko zein pribatuek– dituzten eskaintzak 
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koordinatu, eta emaitzak ebaluatzeko gune gisa; gainera, hori guztia 
egiteko ez da beharrezkoa erakunde berriak edo egitura egonkorrak 
sortzea. 
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8 – KULTURA POLITIKA 

41.- “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)”. 

 

48.- “Sustapen kulturalaren arloan, sektore-araudirik 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 zuzenduta (industria kulturalak, elkarte soziokulturalak edo herritarrak, 
orokorrean), jarduera-arloka edo eragin-esparruka espezializatu gabe 
eta/edo instituzio arteko koordinaziorik gabe”. 
 

49.- “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”. 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Epigrafe horietan esanbidez jasotzen denez, kultura-arloko eskumenak euskal 

administrazioaren maila guztiek eta Estatuak (Konstituzioaren 149.2 artikuluari 

jarraiki) dituzte esleituta. Hortaz, administrazio bakoitzak kulturaren 

sustapenaren esparruan egiten dituen jardunak ez dira beharrezkoa den 

eskumen-titulurik gabe egindako jardunak, eta, beraz, ez dago bikoiztasunik, 

txosten honetan erabilitako terminoen arabera.  

Autonomia Estatutuak kultura-arloan esleitzen dizkion eskumenak baliatuta, 

Euskal Autonomia Erkidegoan arau multzo handia ez, baina bai sendoa finkatu 
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da; horien artean, honako hauei buruzko hainbat arau nagusi nabarmenduko 

ditugu: kultura-ondareari, euskarari, Autonomia Erkidegoko eta Lurralde 

Historikoetako Foru Organoetako erakunde komunen artean eskumenak 

banatzeari, eta kultura-arloko hainbat eremu eta sektoreri dagozkion kontsulta, 

kudeaketa eta koordinazioko organoen erakunde-sistema bat sortzeari 

buruzkoak. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Egungo arau-egoerak agerian uzten duenez, Autonomia Erkidegoko 

ordenamenduaren hasieratik igaro diren hiru hamarkadetan aldaketa handiak 

izan dira kultura-arloko politiken ordena juridiko eta teorikoan. Aldaketa horiek, 

nolanahi ere, ikuspegi sektorial tradizionalei aurre eginez kultura printzipio eta 

berme nagusien (hala nola kultura-askatasunaren, kulturarako eskubidearen, 

kultura-aniztasunaren eta kulturaren autonomiaren) xede den objektu globaltzat 

hartzen duen prozesuaren finkatzeari lotuta daude nagusiki. Eta aldaketa horien 

azken helburua honako hau da: kultura-eskubideen bermea eta garapena 

berrestea, eskubide horiek egungo kultura-politiken ardatz nagusitzat hartuta. 

Horren ondorioz, komenigarria izango litzateke kultura-eskubideak garatzeko 

arau-esparru orokor eta oinarrizko bat eskaintzea, eta, nagusiki, kultura 

eskuragarri izateko eta Autonomia Erkidegoko kultura-bizitzan askatasun osoz 

parte hartzeko eskubideetan oinarritzea, betiere kultura-eskubideen eta 

hizkuntza-eskubideen esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, 

eta, kanpora begira, euskal kultura modu orokor, plural eta unibertsalean 

ulertuta. 

Arau-esparru horrek berak Euskal Autonomia Erkidegoan kultura-arloko 

eskumenak dituzten administrazio publiko guztien erakunde-oinarriak, 

prozedura-oinarriak eta kudeaketa koordinaturako oinarriak ezarri beharko ditu, 

beren kultura-arloko jardun eta politikak garatzean kultura eskuragarri izateko 

eta kultura-bizitzan parte hartzeko eskubideak eraginkorragoak izan daitezen. 
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Hobetzeko proposamenak 

Erakunde bakoitzaren jardun-eremu horiek zehazten ari dira “Kultura 
Auzolanean” Planaren erakunde-foroaren bitartez. Nolanahi ere, plan hori 
lantzean, orain arte EAEn egindako kultura-plangintzako prozesua hartu 
da kontuan (eta, bereziki, Kulturaren Euskal Planean eta Kulturen aldeko 
Herritar Kontratuan garatutakoa). 

Jardun horren bidez, euskal administrazio publiko bakoitzak kulturaren 
eremu sektorial bakoitzean (ikus-entzunezkoak, arte eszenikoak, musika 
eta abar) egiten dituen jardunen koordinazio hobea eta efizientzia 
handiagoa lortuko da. 
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42.- “Ondare Kulturalari dagokionez, eraginkortasun-faltak honako gai 
hauetan kontzentratzen dira: Ondare Kulturalaren Legean aurreikusten diren 
liburutegi, museo eta artxiboen Euskal Sistemetan foru-zerbitzuak 
atxikitzeko borondatezkotasuna 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 guztiak sare edo sistema berean integratuta”. 
 

43.- “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 Bildumaren” 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”. 
 

44.- “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”. 
 

45.- “Sare edo sistema berean azpiegitura publikoak integratuta ez egoteak 
eraginkortasun-eza eragin dezake herritarrentzako zerbitzuak emateko 
orduan, eta zerbitzu-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”. 
 

46.- “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)”. 
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47.- “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”. 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Hasteko, adierazi beharra dago Euskadiko Artxiboen, Liburutegien eta 

Museoen Sistema Nazionalak honako lege hauetan araututa daudela, hurrenez 

hurren: Euskadiko Kultura Ondareari buruzko Legean (79. artikulua), kontuan 

hartuta lege hori 232/2000 Dekretuan garatu zela (22., 23., 24. eta 25. 

artikuluak), Euskadiko Liburutegiei buruzko Legean (6., 7., 8., 9., 10., 11. eta 

12. artikuluak) eta Euskadiko Museoei buruzko Legean (13., 14., 15. eta 16. 

artikuluak).  

Sistema nazional horien funtzioek izaera hirukoitza dute: betearazpen- edo 

kudeaketa-izaera, koordinazio-izaera eta aholkularitza-izaera. Betearazpen- 

edo kudeaketa-izaerari dagokionez, betebehar eta eskubide jakin batzuk ezarri 

dira sistemak osatzen dituzten kideentzat. Koordinazio- eta aholkularitza-

zereginak ez dira lotesleak. 

Eskumen-banaketari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen 

esklusiboa du kultura-arloan, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.17, 

10.18, 10.19 eta 10.20 artikuluei jarraiki, Estatuak Espainiako Konstituzioaren 

149.1.28 eta 149.2 artikuluen arabera dituen eskumenak aparte utzi gabe. 

Bestalde, Lurralde Historikoen Legearen 7.a.12 artikuluari jarraiki, Lurralde 

Historikoetako foru-organoek eskumen esklusiboa dute Lurralde Historikoaren 

titulartasunpeko artxiboetan, liburutegietan eta arte ederrei eta artisautzari 

lotutako museo eta erakundeetan. 

Ez-eraginkortasunen azterketa. 
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Horrela, beraz, erakunde arteko lankidetzaren eta laguntzaren printzipioak 

eremu horretan behar bezala hedatzeko aukeran sakondu beharra dago EAEn, 

administrazio bakoitzaren funtzioak eta eskumenak behar bezala integra 

daitezen. 

Ildo horretan, Eusko Jaurlaritzaren koordinazio-funtzioa betetzean errespetatu 

egin beharko da, kultura-ondarearen esparruan diharduten erakunde guztien 

eskumen-maila ez ezik, gobernantza partekatuaren oinarrizko printzipioak ere 

bai, kultura-eremuan inplikatuta dauden erakunde- eta gizarte-eragileen parte-

hartzearen gakoa baitira, arestian aipatutako Kultura Auzolanean Planari 

jarraiki. 

 

Hobetzeko proposamenak 

Ildo horretan, legegintza-egutegian Euskadiko Kultura Ondareari buruzko 
Legea landuko dela dago jasota. Lege horren bidez, kultura-ondarearen 
ikuskera zabalago bat onartuko duen eta euskal kultura-ondarea babestu, 
kontserbatu eta zabaltzeko premiei erantzun eraginkorra eta efizientea 
emateko kudeaketa-eredu bat ezarriko duen arau-tresna eguneratu, osatu 
eta sistematizatu bat eskaini nahi zaio euskal gizarteari. 

Halaber, Euskadiko Dokumentu eta Artxiboei buruzko Legea lantzea dago 
aurreikusita, eta dokumentuak –analogikoak eta elektronikoak– eta 
artxiboak kudeatzeko sistema integratu bat eratzeko eta Euskadiko 
Artxibo Historikoa sortzeko oinarriak finkatzea izango du helburu nagusi. 
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9 – GAZTERIA ETA KIROL POLITIKA 

50.- “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)”. 

 
51.- “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”. 
 

52.- “Ildo horretan, aldi bereko esku-hartze hori agerikoa da zenbait maila 
instituzionalek jarduerak eta azpiegiturak finantzatzen dituztenean: Eusko 
Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek diru-laguntzak eta laguntza-programak 
eskaintzen dituzte gazteen elkarteentzako, aisialdi-eskolentzako eta 
gazteentzako ekipamendu-sarearentzako. 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”. 
 

53.- “Era berean, antzeko funtzioak dituzten egiturak ageri dira, hala nola: 
gazteria-gaian ikerketa-, prestakuntza-, informazio- eta dokumentazio-lana 
gauzatzen duten egiturak, Eusko Jaurlaritzari (Gazteriaren Euskal 
Behatokia) eta Bizkaiko Foru Aldundiari (Gaztedi Bizia) lotuta. 
Errendimendu-kirolari laguntzeko egiturak, hala nola Eusko Jaurlaritzaren 
mende dagoen Euskadi Kirola Fundazioa eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
mende dagoen Kirolgi Fundazioa”. 
 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 
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EAEn indarrean dagoen arau-esparru instituzionalak eskumenak esleitzen 

dizkie euskal administrazioei, eta era horretan ezarritako eskumen-egitura 

konplexua da, baina ez da anbiguotzat hartu behar. 

Eremu horretan, Autonomia Estatutuaren 10. artikuluak eskumen esklusiboa 

aitortzen dio EAEri kulturaren arloan (17. idatz-zatia), turismo eta kirolaren eta 

aisia eta atsedenaren arloan (36. idatz-zatia) eta Erkidegoaren garapenaren eta 

haur- eta gazte-politikaren arloan (39. idatz-zatia). 

Bestalde, Lurralde Historikoen 27/83 Legeak foru-aldundiei esleitzen die 

Lurralde Historikoaren intereseko kultura-erakundeen sorkuntza eta 

mantentzearen arloko eskumen esklusiboa (7.a.13 artikulua). Era berean, 

Lurralde Historikoei dagokie erakunde komunek kirolaren sustapenaren arloan 

emandako arauak garatzea eta betearaztea (7.b.6 artikulua), eta haur- eta 

gazte-politikaren arloko legeria betearaztea. 

Udalerriek kulturari eta kirolari lotutako jarduera edo instalazioen arloko 

eskumena dute aitortuta (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

Legearen 25.2.m artikulua). 

Ez-eraginkortasunen azterketa 

Eskumen-esparru hori dela-eta, disfuntzio jakin batzuk ager daitezke, hainbat 

erakundek arlo horietan egiten duten jarduerak eraginda. Edonola ere, 

disfuntzio horiek ez dira bikoiztasuntzat hartu behar (txosten honen zentzuan), 

bere jarduna justifikatzen duen ezinbesteko eskumen-titulua baitu administrazio 

bakoitzak. 

 

Hobetzeko proposamenak 
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Zalantzarik gabe, eremu horretan erakunde arteko koordinazioaren eta 
lankidetzaren printzipioak aplikatu behar dira, administrazio jardule 
bakoitzaren jardunetan ahalik eta efizientziarik handiena lortzeko, betiere 
eskumenak banatzeko eta esleitzeko lege-esparrua errespetatuta. 
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10 – SEGURTASUN POLITIKA 

“54.- Polizia Politikan ez da bikoiztasunik identifikatu Babes Zibilari, 
Herritarren Segurtasunari eta Errepide Segurtasunari lotuta”. 

 

1.- Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Saila bat dator aurreko legegintzaldian landutako «Euskal Administrazio 

Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko Txostenaren» 

ondorio batekin, hots, babes zibilari, trafikoari eta bide-segurtasunari 

dagokienez bikoiztasunik eta ez-eraginkortasunik ez dagoela dioen 

ondorioarekin.  

Hala ere, IX. Legegintzaldian Legebiltzarrean aurkeztu zen «Euskal 

Administrazio Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko 

Txostenak» abiapuntutzat hartu zuen “polizia-politika” kontzeptuarekin ez dator 

bat Segurtasun Saila. 

Txosten horretan, honela aipatzen da polizia-politika: «Polizia-politikaren arloko 

jardueraren helburu nagusia dagoen ordena juridikoa mantentzea da, hura 

mehatxatzen duten arriskuak saihesteko; horretarako, borondate indibiduala 

modu egokian mugatu da”. Beraz, antigoaleko ordena publikoaren kontzeptua 

dela esan daiteke. 

Hala ere, gaur egun segurtasun publikoaren helburu nagusia ez da ordena 

juridiko positiboa babestea, eskubide eta askatasun konstituzionalak babestea 

baizik. Hori dela-eta, “segurtasun publikoko politika” bat garatzeko asmoa du 

egungo Segurtasun Sailak. Hortaz, “polizia-politikaren” ordez, “segurtasun-

politika” aipatu beharko litzateke.  

Azaldutako filosofia horri jarraiki, Herrizaingo Sailak izena aldatu du, eta 

Segurtasun Saila da orain. 
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Gainera, “ordena publiko” kontzeptua ez dator bat Legebiltzarrean IX. 

Legegintzaldian aurkeztu zen «Euskal Administrazio Publikoetako bikoiztasun 

eta ez-eraginkortasunei buruzko Txostenak» segurtasun-arloko politika 

publikoan sartu zituen zenbait jardunekin (hala nola babes zibilarekin, 

herritarren segurtasunarekin eta bide-segurtasunarekin), jardun horiek ordena 

publikoaren defentsatik askoz haratago baitoaz. 

Hortaz, Segurtasun Sailak segurtasun publikoko politika landu nahi du. Politika 

hori honela definituta dago Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema 

Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen zioen azalpenean: 

“administrazio publikoek abian jartzen duten xedapen, prozedura, bitarteko eta 

baliabide sorta, helburu duena baldintzak sortzea eta oztopoak ezabatzea 

pertsonek bete-betean disfruta ditzaten beren eskubideak eta askatasunak, eta 

posible izan dezaten bizikidetza baketsuan, ongizatean eta gizarte 

kohesionatuan bizitzea, hartarako ahal den neurrian murriztuz arriskuak eta 

perilak, nahita edo nahi gabe gertatu ohi direnak, pertsonen eskubideei eta 

askatasunei dagokienez, bai eta pertsonen euren, beraien ondasunen eta 

ondare kolektiboaren segurtasunari dagokionez ere”. 

Lege horren arabera, Euskadiko segurtasun publikoaren sistemak polizia eta 

herritarren segurtasuna, trafikoa eta bide-segurtasuna, eta larrialdien kudeaketa 

eta babes zibila biltzen ditu (beren araudi espezifikoetan araututa daudenak), 

baita pertsonen eta ondasunen segurtasuna eta eskubide eta askatasunen 

erabilera librea bermatzeko beste politika publiko sektorial batzuk ere.  

Pertsonek beren eskubideak eta askatasunak erabiltzeaz gozatzeko, eta beren 

bizitza eta jarduera bizikidetza baketsuan, ongizatean eta gizarte 

kohesionatuan garatzeko baldintzak sustatzera eta oztopoak kentzera 

bideratuta egongo dira politika publiko horiek, hartarako ahal den neurrian 

murriztuz arriskuak eta perilak, nahita edo nahi gabe gertatu ohi direnak, 

pertsonen eskubideei eta askatasunei dagokienez, bai eta pertsonen euren, 

beraien ondasunen eta ondare kolektiboaren segurtasunari dagokionez ere. 
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Legebiltzarrean IX. Legegintzaldian aurkeztu zen «Euskal Administrazio 

Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko Txostenak» berak 

jasotzen du kontzeptu modernizatu hori, baina ez du aipatzen azterlan horren 

ondorengoa den eta azterlan horretan planteatutako gai batzuei erantzuna 

ematen dien Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 

28ko 15/2012 Legea.  

Herritarren segurtasuneko politikaren formulazioan eta Euskadiko Polizia 

sortzeko prozesuan, honako mugarri hauek izan dira:  

- Estatutuak berak finkatzen duenez, Autonomia Erkidegoko polizia foru-

aldundien mendeko miñoien, foralen eta mikeleteen gorputzek osatzen dute 

hasieran, eta Eusko Jaurlaritzari dagokio aginte gorena, foru-aldundien eta toki-

korporazioen eskumenak aparte utzi gabe. 

- 290/1980 Errege Dekretuaren bidez, mikeleteen, foralen eta miñoien 

gorputzak berrezarri eta eguneratu ziren.  

- Geroago, Ertzaintzaren gorputzaren sorkuntza eta lurralde-hedapen 

mailakatua etorri ziren, eta Segurtasun Batzordeak zerbitzuen hedapen eta 

mugaketari buruzko hainbat erabaki hartu zituen.  

- Euskadiko poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen 

aldarrikapenarekin, Euskadiko poliziaren erregimena arautu zen. Horren 

arabera, Euskadiko polizia Ertzaintzak eta udaltzaingoek osatzen dute, eta 

estatutu-erregimena komuna da hein handi batean. Ertzaintzaren barruan, 

antzinako foralen gorputzak sartzen dira. Gaur egun, funtzio zehatzak dituzten 

eta funtzionalki foru-aldundien mende dauden sekzioak baino ez dira gorputz 

horiek. 
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- Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Legeak 

bultzada bat eman die Euskadiko polizia osatzen duten gorputzen artean 

koordinatzeko eta lankidetzan jarduteko mekanismoei. 

Babes zibilaren eta larrialdien arloa garatzeko prozesuan izan diren funtsezko 

une hauek azpimarratu behar dira: 

- SOS-Deiak koordinazio-zentroen eta 088 telefono-zenbakiaren 

sorkuntza. 

- Larrialdiak kudeatzeko legearen aldarrikapena (1/1996 Legea, apirilaren 

3koa). 

- Euskadiko babes zibilerako planaren –LABI– eta plangintza bereziaren 

onarpena. 

- 1-1-2 larrialdietarako telefono-zenbakiaren abian jartzea. 

- Taktika operatiboen, koordinatuta esku hartzeko zerbitzuaren, 

autobabes korporatiboko betebeharren eta babes zibileko boluntariotzaren 

erregulazioa. 

Trafikoaren eta bide-segurtasunaren arloan, adierazi beharra dago funtzio 

horiek eskualdatu zirenetik trafikoaren diziplinaren ohiko ikuspegia gainditzea 

lortu dela, eta funtzio proaktiboagoak eta prebentiboagoak hartu direla bere 

gain. Horretarako, plan estrategikoak landu dira, eta hiriarteko trafikoa 

kudeatzeko zentroa eta trafikoko arau-hausteak izapidetzeko zentro 

automatizatua sortu dira. 

Ikuskizunen eta jardueren erregulazioari dagokionez, adierazi beharra dago 

jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak arautzen dituen azaroaren 10eko 

4/1995 Legeak udalen eta Segurtasun Sailaren organoen artean banatzen 
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dituela arlo horretako erantzukizunak (ikuskizun motaren eta ikuskizunaren 

lekuak duen edukieraren eta harrera-ahalmenaren arabera), eta Segurtasun 

Sailaren ardurapean uzten du beren izaeragatik edo berezitasunagatik arrisku 

berezia duten edo 700 ikusle baino gehiago dituzten ekitaldiak (zezenketak eta 

ekitaldi piroteknikoak, adibidez) egiteko baldintzen kontrola. 

2.- Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Babes zibilaren eta larrialdien arretaren eremuan:  

Estatuko babes zibilari buruzko legean aurreikusitako “babes zibil” kontzeptuak 

eta Konstituzio Auzitegiak aztertutakoak hondamendi eta zorigaitz publiko 

handiak adierazten dituzte, eta hain larriak ez diren ohiko larrialdiak, berriz, 

larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman jasota daude. 

Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Legeari jarraiki, 

“larrialdiei aurre egiteko eta babes zibilerako euskal sistemak honako hau 

hartzen du bere baitan: etorki natural, teknologiko edo antropikoko era 

guztietako arriskuek edo mehatxuek pertsonei, ondasunei eta ondare 

kolektiboari eragindako kalteak saihesteko, murrizteko edo zuzentzeko ekintza 

multzoa, arrisku edo mehatxu horien ondorio potentzial edo eraginkorren 

zabaltasunak edo larritasunak eraginpe kolektibo larria, hondamendia edo herri-

lazeria dakarrenean, bai eta horrelakoak eragin ditzaketen beste urgentzia- eta 

larrialdi-kasu batzuetan edo hainbat zerbitzu eta operatiboren koordinazioa 

eskatzen dutenetan ere”. 

Hondamendi handien kasuan jarduteko eta koordinatzeko mekanismoek ohiko 

larrialdiak kudeatzeko aurreikusitakoez bestelako mekanismoei jarraitzen diete.  

Lehen kasuan, ad hoc antolamendu bat aurreikusi eta planifikatu behar da, eta 

zuzendaritza bateratu bat aurreikusten da hondamendia gertatzen den 

kasurako. Ez da zerbitzu eta baliabide berririk sortzen. Horren ordez, 
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administrazio guztietan dauden baliabideak eta partikularren beste baliabide eta 

bitarteko batzuk ad hoc antolamendu horretan nola txertatuko liratekeen 

aipatzen da.  

Hori dela-eta, erakunde-maila guztiek beren antolamendu propioa ezarri behar 

dute hondamendiaren kasurako, eta maila guztien plangintzak osotasun batean 

biltzen dira (gure kasuan, Euskadiko babes zibilerako planean –LABI–). Horrez 

gain, Eusko Jaurlaritzak plan berezi batzuk onartzen ditu arrisku 

espezifikoetarako (uholdeak, baso-suteak, lurrikarak, salgai arriskutsuen 

garraioa, kimika-enpresetako kanpoko larrialdiak eta abar).  

Maila horretan, ezin da esan bikoiztasunik eta ez-eraginkortasunik dagoenik 

(IX. Legegintzaldian Legebiltzarrean aurkeztu zen «Euskal Administrazio 

Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko Txostenak» 

adierazitako zentzuan), larrialdiaren antolamendua osatzen duten bitarteko eta 

baliabideak administrazio guztien bitarteko eta baliabide arruntak baitira, 

zuzendaritza berean eta hainbat ekintza-taldetan bilduak: osasun-taldea, talde 

logistikoa, segurtasun-taldea eta abar. 

Bigarren kasuan, hau da, ohiko larrialdien kudeaketan, administrazio-arloko 

lankidetzaren berezko eremuan gaude, eta, horretarako, SOS-Deiak 

koordinazio-zentroak eta premien arabera bidezkoak diren baliabide, bitarteko 

edo zerbitzuak mobilizatzeko taktika operatiboak ditugu. Mobilizatutako zerbitzu 

bakoitzak (poliziak, suhiltzaileek, osasun-langileek, gizarte-zerbitzuek eta abar) 

bere ahalmenen esparruan jarduten du, eta Segurtasun Saileko agintariek 

pertsonen bizitza arriskuan dagoenean baino ezin dituzte ezarri ekintza-

batasuna lortzeko edo, hala badagokio, esku-hartzaileen artean jardunen 

zuzendaritza bat izendatzeko jarraibideak.  

Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Legearen 60. 

artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko pertsonak eta ondasunak 

babesteko, laguntzeko eta sorosteko helburua duten elkarte, kolektibo, 
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erakunde edo instituzio guztiek osatzen dute larrialdiei aurre egiteko eta babes 

zibilerako euskal sistema. 

Larrialdiei aurre egiteko eta babes zibilerako sistemaren funtsezko eta 

oinarrizko zerbitzutzat hartzen dira administrazio batek zuzenean edo zeharka 

ematen dituenak, baldin eta beharrezkoak badira larrialdi-egoeretan, 

egonkorrak direlako, hainbat diziplina biltzen dituztelako edo 

espezialitateagatik, hala nola: 

a) Alerta-sarearen zerbitzuak, Meteorologiako Euskal Zerbitzua barne. 

b) Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroa. 

c) Koordinatuta Esku Hartzeko Zerbitzua. 

d) Suteak prebenitu eta itzaltzeko zerbitzuak eta salbamendu-zerbitzuak. 

e) Segurtasun-indar eta -kidegoak. 

f) Larrialdietako asistentzia sanitarioko zerbitzuak. 

g) Basoko suteen kontrako zerbitzuak. 

h) Sorospen, erreskate eta salbamenduko zerbitzuak. 

Ostera, zerbitzu osagarriak dira, hain justu, administrazioek, profesionalen edo 

boluntarioen talde edo elkarte publiko nahiz pribatuek emandakoak izanda, 

larrialdietarako mobilizatzen direnak, baina funtsezko zerbitzuen lana osatzeko. 

Honako hauek dira: 

a) Babes zibileko boluntarioak. 
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b) Segurtasun-arloko elkarte tekniko eta profesionalak, segurtasunaren 

arau-eremuetako baten batean jarduteko edozein akreditazio izanda, 

borondatez edo administrazio publikoren batek eskatu diolako beren 

laguntza ematen dutenak. 

c) Enpresako suhiltzaileak. 

d) Administrazio publikoen zerbitzuetatik sistemarako funtsezko edo 

oinarrizkotzat jotzen ez direnak, esate baterako errepideak eta obra 

publikoak zaintzeko zerbitzuak, eta aterpetxeen eta gizarte-zerbitzuen 

sarea. 

e) Egiten duten lana dela-eta herritarrei laguntza emateko zerbitzurako 

beharrezkotzat jotzen diren enpresak, publikoak nahiz pribatuak. Horren 

barruan sartzen dira telekomunikazio-sareak eta ur, gas eta 

argindarraren sareak hornitu, mantendu eta zaintzeko zerbitzuak. 

f) Beste baliabide osagarri batzuk. 

Suteak prebenitu eta itzaltzeko zerbitzuei eta salbamendu-zerbitzuei 

dagokienez, adierazi beharra dago gaur egun Larrialdiak Kudeatzeko Legean, 

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legean eta Lurralde Historikoen 

Legean araututa daudela. 

Indarrean dagoen araudiari jarraiki, toki-erregimeneko legeriari jarraiki zerbitzua 

ematera behartuta dauden udalerriei dagokie (20.000 biztanle baino gehiago 

dituztenei) suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzuak eta salbamendu-

zerbitzuak sortzea eta mantentzea. Zerbitzuak, nolanahi ere, beren kasa edo 

elkartuta eman ahal izango dituzte. 

Bestalde, zerbitzu horien prestazioaren estaldura lurralde historiko osora 

zabaltzeko aukera bermatzen dute foru-aldundiek subsidiarioki. Foru-aldundiek, 
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gainera, arriskuak eta kokapenaren eta eskuragarri dauden baliabideen 

optimizazioa kontuan hartuta zerbitzu edo parke batek hartu beharreko eremu 

geografikoak finkatu behar dituzte, udalerriei entzun eta Euskadiko Babes 

Zibileko Batzordeak txostena egin ondoren. 

Bestalde, Eusko Jaurlaritzak eskumena du suteak prebenitu eta itzaltzeko 

zerbitzuetan eta salbamendu-zerbitzuetan sartzeko erregimenaren 

espezifikotasun komunak arautzeko, langileen prestakuntzan eta hobekuntzan 

laguntzeko, ekipoak eta materialak normalizatu eta homologatzeko eta abar. 

Erakunde komunak ez daude gaituta suteak prebenitu eta itzaltzeko zerbitzu 

eta salbamendu-zerbitzu propioak sortzeko. 

Gaur egun, hiru foru-aldundien, hiru hiriburuetako udalen eta Aiarako 

partzuergoaren mende dauden suteak prebenitu eta itzaltzeko zerbitzuak eta 

salbamendu-zerbitzuak daude. Zerbitzu bakoitzak zehaztuta du jarduteko 

lurralde-eremua, eta, beraz, ez da gainjartzerik gertatzen. 

IX. Legegintzaldian Legebiltzarrean aurkeztu zen «Euskal Administrazio 

Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko Txostenak» ez du 

bikoiztasunik eta ez-eraginkortasunik ikusi arlo horretan. 

Trafikoaren eta bide-segurtasunaren eremuan:  

Arlo horretan, inplikatutako bi erakunde-maila baino ez daude: erakunde 

komunak, Segurtasun Sailaren Trafiko Zuzendaritzaren eta udalen bitartez. 

Udalerriek trafikoaren eta bide-segurtasunaren arloan dituzten eskumenak Toki 

Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 25.2.b) artikuluan eta 

trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko 

legearen testu artikulatua onartzen duen martxoaren 2ko indarreko 339/1990 

Legegintzako Errege Dekretuaren 7. artikuluan zehaztuta daude. Hiri-bideetan 

trafikoari buruzko araudia betearaztea udaltzaingoei dagokie, Segurtasun Indar 
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eta Kidegoen Lege Organikoari eta Euskadiko Poliziari buruzko 4/1992 Legeari 

jarraiki. 

Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailaren Trafiko Zuzendaritzak dituen 

esleipenak Estatuko bide-segurtasunari buruzko legeria EAEn betearazteari 

lotuta daude, eta trafikoari eta ibilgailuen zirkulazioari buruzko legeria 

betearazteko Estatuak dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 

eskualdatzeko urriaren 15eko 3.256/82 Errege Dekretutik ondoriozta daitezke. 

Dekretu horrek, zehazki, trafikoaren eta ibilgailuen zirkulazioaren eremuan 

Eusko Jaurlaritzari eskualdatutako funtzioak eta zerbitzuak biltzen ditu. 

Trafikoaren antolamendu eta diziplinaren arloan, eta bidea hiri-bidea ala 

hiriartekoa den kontuan hartuta, bereizketa garbia dago udalen eta Autonomia 

Erkidegoaren esleipenen artean. Beraz, ez da bikoiztasunik eta ez-

eraginkortasunik ikusi eremu horretan. 

IX. Legegintzaldian Legebiltzarrean aurkeztu zen «Euskal Administrazio 

Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko Txostenak» dioenez, 

trafikoaren eta bide-segurtasunaren arloan foru-aldundiek ez dute eskumenik 

esleituta. Bere garaian, eztabaida sortu zen trafikoaren seinaleztapen 

aldakorrerako eta kudeaketa automatizaturako mekanismoak instalatzeko 

aukeraren inguruan, eta Arbitraje Batzordeak ebatzi zuen. Gaur egun, 

trafikoaren eremuan txertatuta dago, eta, beraz, Eusko Jaurlaritzaren 

eskumena da. 

3.- Hobetzeko proposamenak. 

Larrialdiak kudeatzeko apirilaren 3ko 1/1996 Legea aldatzea, erakunde eta 
zerbitzuen jardunen kontzertazioa eta elkarrekiko erlazioa eta gizarte-
ekimenaren rola sendotzeko, betiere maila publikoarekiko osagarritasuna 
onartuta.  
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“55.- Hala ere, eraginkortasun-faltak hauteman dira tokiko poliziaren kidego 
desberdinak aldi berean egotea; horrek esan nahi du zerbitzuak emateko 
administrazio-egitura gehiegi dagoela”. 

 

1.- Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Eusko Jaurlaritza ez dator bat IX. Legegintzaldian Legebiltzarrean aurkeztu zen 

«Euskal Administrazio Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei 

buruzko Txostenaren» 55. idatz-zatian azaldutako gogoetarekin (gogoeta 

horren arabera, hainbat udaltzaingo izateak ez-eraginkortasun bat eragin du). 

Eusko Jaurlaritzaren ustez, hainbat kidego izateak ez du nahitaez esan nahi 

Txostenean adierazitako ez-eraginkortasunak daudenik, horren inguruko 

diagnostikoa egiteko kidego bakoitzaren berezko esleipenak aztertu behar 

baitira. 

5.000 biztanletik gorako udalerriek eta biztanle gutxiago dituzten baina Eusko 

Jaurlaritzak baimendu dituen beste udalerri batzuek polizia-kidego propioak 

izan ditzakete. Udaltzaingoek eremu funtzional mugatua dute Segurtasun Indar 

eta Kidegoen Lege Organikoan eta Euskadiko Poliziari buruzko 4/1992 Legean, 

hau da, funtzio sorta mugatua dute. Praktikan, administrazio-poliziari lotutako 

eskumenak baino ez dira eskumen propioak, tokiko ordenantzei, hiri-bideetako 

trafikoaren erregulazioari eta horren ondoriozko atestatuei dagokienez. 

Segurtasun-poliziaren berezko edo delituen ikerketari lotutako funtzioei 

dagokienez, udaltzaingoen funtzioa Ertzaintzari laguntzera mugatuta dago. 

Ikusi dugunez, polizia-kidego baten berezko funtzio guztiak Ertzaintzak 

betetzen ditu, Estatutuaren arabera Estatuko segurtasun-indar eta -kidegoek 

dituzten funtzioak aparte utzi gabe, eta udaltzaingoek, berriz, Euskadiko 

Poliziari buruzko 4/1992 Legean eta Segurtasun Indar eta Kidegoen Lege 

Organikoan espezifikoki ematen zaizkien funtzioetara dituzte mugatuta 

esleipenak. 
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Udaltzaingoaren berezko esleipenek honako hauek hartzen dituzte eraginpean: 

udal-agintariak babestea eta udal-eraikinak zaintzea, trafikoa antolatzea, 

zirkulazio-istripuetako atestatuak bideratzea (hiri-bideetan), eta tokiko 

ordenantzen administrazio-polizia. 

Euskadiko Poliziari buruzko 4/1992 Legearen 27. artikuluan aitortutako 

gainerako funtzioetan, udaltzaingoen eginkizuna Ertzaintzaren mende dago. 

Adibidez, ordena publikoari dagokionez, Ertzaintzak eskatzen dienean baino ez 

dute laguntzen. Bestalde, delitu-egintzei aurrea hartzeko eta egintza horiek 

saihesteko eginbideak egin ditzakete, baina guztiaren berri eman behar diote 

Ertzaintzari. Eta ez dagokie delituak ikertzeko zeregina, polizia judizialeko 

funtzioetan parte har badezakete ere, Ertzaintzarekin lankidetzan. 

 

2.- Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Eusko Jaurlaritzaren ustez, udaltzaingoko hainbat kidego izatea, besterik gabe, 

ez da ez-eraginkortasuntzat hartu behar, toki-autonomiaren deribatutzat baizik.  

 

Udalerriei ahalmen publikoak ematen bazaizkie, logikoa da udal-ordenamendua 

eta toki-aginduak betearazteko bidezkoak diren esleipenak dituen funtzionario-

kidego bat izatea horiek bideratzeko, eta hori da, hain zuzen ere, udaltzaingoen 

funtsezko funtzioa indarrean dagoen ordenamenduan. 

Gainera, ez da Euskadiko legegile arruntaren erabakia, Konstituzioaren 

eskakizuna baizik, bai toki-autonomiaren printzipioa eta ondoriozko erakunde-

bermea aurreikusten dituenean, bai –eta batez ere– “udaltzaingoen 

koordinazioa” Autonomia Erkidegoko eskumen posibletzat hartzean horiek 

izateko aukera aurreikusten duenean. 
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Gainera, udalerriek udaltzaingoko kidegoak sortzeko aukera berretsita dago, 

euskal araudian ez ezik, Segurtasun Indar eta Kidegoen Lege Organikoan eta 

toki-erregimeneko oinarrizko legerian ere bai. 

Beraz, dirudienez, ezinbestekoa da Ertzaintzarekin batera (Autonomia 

Erkidegoko polizia integral gisa) udalen mendeko poliziako beste funtzionario-

kidego batzuk izatea, kasu bakoitzean ordenamenduak esleitzen dizkien 

esleipen espezifikoekin. 

 

3.- Hobetzeko proposamenak. 

 

Sailak ez du beharrezkotzat hartzen hobetzeko proposamenak egitea. 
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“56.- Polizia-kidego desberdinak egoteak agerian utzi du jarduera-
prozedura, ekipo informatiko, komunikazio-sare eta langileria hautatzeko eta 
prestatzeko irizpide desberdinak daudela, besteak beste”. 

 

1.- Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Eusko Jaurlaritzak ez du uste Euskal Autonomia Erkidegoan hainbat polizia-

kidego izateak ez-eraginkortasunak eragiten dituenik. Izan ere, okerreko 

suposizio bat hartzen da abiapuntutzat, hots, hiru erakunde-mailek dituztela 

eskumenak herritarren segurtasunaren arloan, baina hori ez da egia. 

Kontuan hartu behar da “polizia” kontzeptuak esanahi ugari dituela; 

administrazio-lanaren jarduera klasikoetako bat zein legea betearazten duten 

funtzionario-kidegoak adieraz ditzake. Ñabardura garrantzitsua da azterlan honi 

begira, legea betearazten duten kidego armatuen ugaritasunak ez baitakar 

eskumen konkurrente edo bereizigaberik herritarren segurtasunaren arloan.  

Herritarren segurtasunari dagokionez, ez da egia Euskadiko hiru erakunde-

mailek arlo horretan eskumenak dituztela eta zerbitzuak ematen dituztela. Izan 

ere, arlo horretan eskumena duen eta ordenamenduak segurtasun-agintaritza 

gisa ematen dizkion ahalmenak baliatzen dituen bakarra Eusko Jaurlaritza da, 

Segurtasun Sailaren bitartez.  

Udalek Herritarren Segurtasuna Babesteko Lege Organikoan eta Euskadiko 

Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Lege Organikoan aurreikusitako 

mekanismoei jarraiki hartzen dute parte herritarren segurtasunaren arloan, eta 

horretara mugatzen dira. 

Foru-aldundiek ez dute eskumenik herritarren segurtasunaren arloan 

(Herritarren Segurtasuna Babesteko Lege Organikoak, Euskadiko Segurtasun 

Publikoaren Sistema Antolatzeko Lege Organikoak eta Lurralde Historikoen 

Legeak ez diete eskumenik esleitzen), eta ez dituzte funtzio horiek betetzen. 
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Beste kontu bat da segurtasun-indar eta -kidegoak izatea, eta funtzio batzuk 

esleituta izatea. Funtzionario-kidego ugari izateak ez du nahitaez adierazten 

zerbitzuak gainjartzen direnik. Ongi aztertu behar da zer funtzio, jarduera eta 

zerbitzu ematen diren. 

Polizia-gorputz baten funtzio prototipikoak hiru esparru handitan sailka daitezke: 

segurtasun-polizia, administrazio-polizia eta polizia judiziala. Ildo horretan, 

indarrean dagoen ordenamenduak ez du zalantzarik uzten: EAEko polizia-

kidego integral bakarra Ertzaintza da, eta hari dagozkio segurtasun-poliziaren, 

administrazio-poliziaren eta polizia judizialaren funtzioak. 

Segurtasun publikoaren arloko politikaren ardatza Autonomia Estatutuaren 17. 

artikuluan aitortutako eskumenaren berezitasuna da, foru-erregimena 

gaurkotzeko prozesuan txertatua. Artikulu horren arabera, Euskadiko 

erakundeei dagokie, Estatutuan zehazten den moduan, pertsonak eta 

ondasunak babesteko eta lurralde autonomoaren barruan ordena publikoari 

eusteko Polizia Autonomoaren erregimena. 

Segurtasun publikoaren arloko politikaren norainokoa eta euskal erakunde-

maila bakoitzak politika horretan betetzen duten rola aztertzeko garaian, 

indarrean dagoen euskal araudia ez da kontuan hartu beharreko bakarra, IX. 

Legegintzaldian Legebiltzarrean aurkeztu zen «Euskal Administrazio 

Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko Txostenean» egiten 

den bezala. Aitzitik, Estatuko araudia ere kontuan hartu behar da. 

Horri dagokionez, honako hauek aipatu behar dira bereziki: Segurtasun Indar 

eta Kidegoen Lege Organikoa, Herritarren Segurtasuna Babesteko Lege 

Organikoa, Babes Zibilari buruzko Legea eta toki-erregimeneko oinarrizko 

legeria. Era berean, kontuan hartu behar da indarrean dagoen araudia, eta, 

batez ere, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 

28ko 15/2012 Legea, «Euskal Administrazio Publikoetako bikoiztasun eta ez-

eraginkortasunei buruzko Txostena» landu ondoren indarrean jarri zena.  
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IX. Legegintzaldiko «Euskal Administrazio Publikoetako bikoiztasun eta ez-

eraginkortasunei buruzko Txostena» idatzi zenetik gertatu diren legegintza- eta 

antolamendu-aldaketak kontuan hartuta, segurtasun-politikan inplikatutako 

eragileak honela daude hiru erakunde-mailetan egituratuta: 

Segurtasun publikoaren arloko agintari publikoak honako hauek dira (Euskadiko 

Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Legearen 4. artikulua): 

a) Eusko Jaurlaritza, segurtasunaren arloan organo gorena den aldetik, bere 

eginkizuna lehendakariaren zuzendaritzapean betetzen duena. 

b) Segurtasun publikoaren eskumena duen sailburua. 

c) Segurtasun publikoko eskumena duen saileko organoetan, segurtasun 

publikoaren arloan eskumenak dituzten titularrak.  

 

Segurtasun Sailaren funtzioak Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema 

Antolatzeko Legearen 5. artikuluan zehaztuta daude. 

Beste erakunde batzuek Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema 

Antolatzeko Legean xedatutakoaren esparruan baino ez dute parte hartzen 

segurtasun publikoaren sisteman (adibidez, lege horren 8. artikuluan 

aurreikusitako Euskadiko Segurtasun Publikoaren Kontseiluan parte hartzearen 

bidez). Nolanahi ere, toki-erregimenaren arloko legeriari, trafikoaren, ikuskizun 

publikoen, jolas-jardueren eta babes zibilaren arloetako legeriari eta gainerako 

ordenamendu juridikoari jarraiki, polizia bereziko ahalmen batzuk dagozkie 

(Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Legearen 4. artikulua, 

6. eta 7. artikuluei dagokienez). 
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2.- Ez-eraginkortasunen azterketa. 

2.1 Zerbitzuak emateko administrazio-egitura gehiegi izatea (kidego ugari 

izatea eragin dezakeena). 

Udalerriei udal-eskumenetarako udaltzaingo propioa sortzeko aukera 

galarazteko ordenamendua aldatzea zaila dela jakinik, kontuan hartu behar da 

udalek beren zerbitzu propioak antolatzeko ahalmena aitortzea dakarrela toki-

autonomiak. Eta hori kontuan izan behar da administrazio-egituren balizko 

gaindimentsionamendu baten salaketa ebaluatzeko garaian. 

Euskadiko udaltzaingoen errealitate heterogeneoak erakusten duenez, udalerri 

askok (5.000 biztanlera iristen ez diren ia guztiek) ez dute udaltzaingorik, 

aguazilak edo zaintzaileak baizik.  

Udaltzaingoa duten udalerri askok ez dute etengabeko zerbitzurik ematen, 

udaltzain kopuru txikiagatik, eta udalerri askok Ertzaintzari eta Segurtasun 

Sailari eskuordetzen diete udalerriei dagozkien funtzio batzuk.  

Beraz, ohikoa da udalerriek behar adinako baliabideak izanez gero udalerrienak 

izan beharko luketen zeregin batzuetan Ertzaintzari laguntza edo sorospena 

eskatu behar izatea. Hori guztia Euskadiko Poliziari buruzko 4/1992 Legean eta 

Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Legean jasota dago. 

Hiriburuetako eta biztanle kopuru handiko beste udalerri gutxi batzuetako 

udaltzaingoek baino ez dituzte segurtasun-poliziaren berezko zereginak bete 

ditzaketen udaltzaingoko kidegoak, eta eremu horretan ager liteke noizean 

behin deskoordinazioren bat (askotan, indarrean dagoen araudian ezarrita 

dauden irizpideak kontuan ez hartzeagatik). 

Indarrean dagoen ordenamenduak argi eta garbi mugatzen ditu Ertzaintzak 

polizia integral gisa dituen esleipen generikoak eta udaltzaingoarenak (izaera 
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itxiarekin zerrendatutakoak). Bi polizientzat komuna izan litekeen eremu 

funtzionalean, udaltzaingoak Ertzaintzari laguntzeko rola betetzen du, eta, 

beraz, sor litezkeen ez-eraginkortasunak legez aurreikusitako koordinazio- eta 

lankidetza-mekanismoen bidez konpon daitezke. 

Beraz, egungo errealitatea kontuan hartuta, ez da ondorioztatu behar dauden 

udaltzaingoko kidegoen egituretan gaindimentsionamendu nabarmen bat 

dagoenik. 

Egituren gaindimentsionamenduaren ordez, plantillen, gaitasunen eta 

baliabideen gehiegizko heterogeneotasunaz hitz egin beharko genuke, horrek 

zaildu egin baitezake udalerriei eta Autonomia Erkidegoari esleitutako jardunen 

integrazioa. 

Horretarako, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Legeak 

udaltzaingoak koordinatzeko hainbat ahalmen aurreikusten ditu. Ahalmen 

horren bidez, besteak beste egitura, plantillak edo baliabide teknikoak 

homogeneizatzeko mekanismoak ezar daitezke. Halaber, estandar 

informatikoak eta komunikaziokoak, eta baliabide eta azpiegitura komunak 

(sareak, datuen zentroak eta abar) bultza daitezke. 

Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Lege 

Organikoaren zioen azalpenean, honako gogoeta hau egiten da: 

«Legeak kontuan hartzen du konplexutasun hori, eta tokian tokiko 

biztanle kopuruaren eta egitura profesionalaren arteko lotura 

homogeneoa egotea bultzatzen du; horren barruan, udaltzaingoa zer den 

ulertzeko kontzeptu bakarra izanik ere, talde handiagoak edo txikiagoak 

egongo direnez, eginkizun gehiago edo gutxiago eskuratuko lituzkete, 

Ertzaintzarekin harremanetan edo lankidetzan jardunda. 
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Hori hala izanik, eta udaltzaingoari buruzko kontzeptua bakarra izatea 

nahastu gabe, polizia-kidego handiek beste txikiago batzuekin alderatuta, 

nolako ekarpena egin dezaketen balioesten uzten da, eta aukera ematen 

da Ertzaintzaren eta udaltzaingoaren artean koordinaturik zein eginkizun 

burutuko diren zehazteko, lurralde-eremu bakoitzaren ezaugarri 

bereziekin bat. 

Azken batean, nahiz eta orokorrean hitz eginda udaltzaingoen talde 

guztiek eginkizun berak izan, taldearen tamainak, esperientziak, 

gaitasunak eta baliabideek konpromiso handiagoa edo txikiagoa izatea 

ekar dezakete, polizien arteko elkarlanaz ari garela, segurtasuna 

zaintzean. 

Baina aldi berean, saihestu nahi da polizia-kidegoak besterik gabe 

sortzea, baldin eta polizia-kidego horiek ez badute zerbitzua etengabe 

eskaintzeko behar besteko azpiegiturarik. Eta, ildo horretatik, bai lege 

honetan eta bai Euskal Herriko Poliziaren Legea aldatzeko legean, 

zenbait alternatiba ere jartzen dira aukeran, polizia-zerbitzua emateko 

nahiko bitarteko ez daukaten herrietarako, hala nola figura espezifikoak 

sortzea, adibidez, estatutu juridiko erabatekoa daukaten udal-zaindariak, 

edo udalerrien arteko elkarlana bultzatzeko mekanismoak jartzea, edo 

Ertzaintzarekin batera jarduteko aukera ematea. 

Azken batean, deskribatu diren neurri horiei guztiei esker, udalek 

autonomia izango dute beren baitako polizia-kidegoak egituratzeko, eta 

aukera izango dute, aldi berean, polizia-zerbitzua eratzean bide bat 

baino gehiago baliatzeko, egoera bakoitzeko ezaugarriak kontuan 

izanda, baina betiere polizia-zerbitzuaren oinarrizko ezaugarriak 

bermaturik, halakotzat har dezaten». 

2.2 Jarduteko prozedura, ekipo informatiko, komunikazio-sare, eta 

langileak hautatu eta prestatzeko irizpide desberdinak izatea, besteak beste. 
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Arestian esan dugunez, udaltzaingoak izatea toki-autonomiaren araberakoa 

dela eta udalerriek beren zerbitzuak antolatzeko ahalmena dutela abiapuntutzat 

hartuta, logikoa da horrelako desberdintasunak agertzea prozedura, baliabide, 

sare eta abarretan. 

Horrek ez dakar inolako arazorik, administrazio-zerbitzu bakoitzak bere 

esleipen pribatiboen eremuan baitihardu. Arazoa, hala badagokio, elkarrekin 

harremanetan jartzeko edo elkarri sorospena edo laguntza emateko eremuetan 

jarduten dutenean agertzen da. 

Udaltzaingoen kasuan, erakunde komunek udaltzaingoak koordinatzeko 

esleipen bat izatean datza berezitasuna. Esleipen hori elkarri informazioa 

emateko, baliabide pertsonal eta materialen zuzkiduran homogeneotasuna 

lortzeko eta baterako ekintzarako harreman-baliabideak eta harreman-

metodoak finkatzera zuzendutako jardun-sistema guztiek osatzen dutela ulertu 

behar da, udalerriei eta Euskal Autonomia Erkidegoari esleitutako jardunak 

bateratzeko helburuarekin (Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema 

Antolatzeko Lege Organikoaren 36. artikulua). 

Ondoren, indarrean dauden, harremana, lankidetza eta koordinazioa erraztera 

zuzenduta dauden eta topaketa-organo formalen eraketatik haratago doazen 

legezko neurriak laburbilduko ditugu: 

- Euskal administrazioen segurtasun publikoko zerbitzu guztiek hartu 

behar dituzten eta datuak transmititzea eta gorabehera eta baliabideak 

kudeatu eta bideratzea ahalbidetuko duten informatikaren eta 

telekomunikazioen arloko estandarrak ezarri ditu Segurtasun Sailak 

(Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Lege 

Organikoaren 14. artikulua), 

- Ertzaintzaren eta udaltzaingoen artean eta bi horien eta segurtasun 

publikoaren sistemako gainerako zerbitzu profesionalen artean 
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harremanetan jartzeko erabilera komuneko komunikazio-sareari eutsi dio 

Segurtasun Sailak (Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema 

Antolatzeko Lege Organikoaren 42.3 artikulua). Udaltzaingo gehienak 

segurtasuneko TETRA sarean txertatuta daude, beren komunikazio 

propioetarako eta Ertzaintzarekin komunikatzeko. 

- Udaltzaingoak Euskal Herriko Poliziaren Datu Bilketarako Zentroan 

sartzeko neurriak (Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema 

Antolatzeko Lege Organikoaren 42.4 artikulua, 46. artikuluarekin bat 

etorriz). 

- Polizia-instalazioen erabilera komuna eta zerbitzu komunen sorkuntza 

bultzatzea, baita udaltzaingoak eta Ertzaintzak erabiltzeko dokumentu, 

inprimaki eta formularioen erabilera ere (Euskadiko Segurtasun 

Publikoaren Sistema Antolatzeko Lege Organikoaren 42.5 artikulua). 

Gaur egun, Ertzaintza eta Bilboko udaltzaingoa, adibidez, Deustuko 

polizia-etxeko agintaritza- eta kontrol-zentroan txertatuta daude. Halaber, 

akordioak egin dira beste polizia-kidego batzuekin polizia-laborategiko 

probak egiten laguntzeko eta abar. 

 

- Legeak ezartzen duenez, 1-1-2 telefono-zenbakia da Euskadiko 

segurtasun publikoaren sistemako zerbitzu guztiek erabili eta jakitera 

eman beharreko telefono-zenbaki bakarra; nolanahi ere, badira beste 

telefono-zenbaki espezifiko batzuk ere, zerbitzu edo kidego bakoitzak 

bere helburuetarako erabiltzen dituenak (Euskadiko Segurtasun 

Publikoaren Sistema Antolatzeko Lege Organikoaren 15. artikulua). 

Kontuan izan behar da, xedapen iragankorrean ezarritakoari jarraiki, 

artikulu horretan aurreikusitako integrazioa gertatzen ez den bitartean 

funtzionatzen jarraitu ahal izango dutela 1-1-2 telefonoaz bestelako 
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telefono batzuek ere, zerbitzu jakin baten zerbitzu espezifikoetara 

egindako larrialdi-deiei erantzun ahal izateko. 

- Segurtasun publikoaren sistema hobetzeko herritar-ekimenen bulegoa 

sortu da. Herritarren kexak eta iradokizunak jasotzen ditu, zerbitzuen 

kalitatea hobetzeko (Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema 

Antolatzeko Lege Organikoaren 16. artikulua). 

- Segurtasun Sailak bultzatutako kontratazioei atxikitzeko mekanismoak, 

kostuak arrazionalizatzeko eta erabilera komuneko materialen prezio 

egokiak lortzeko (Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema 

Antolatzeko Lege Organikoaren 18. artikulua). 

 - Ertzaintzan eta udaltzaingoetan sartzeko eta barne-sustapenerako 

prestakuntza Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian zentralizatu da 

(Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Lege 

Organikoaren 20. artikulua, 1992tik aurrera hori gertatzen bada ere, hots, 

Euskal Herriko Poliziaren Akademia sortu zenetik). 

- Udaltzaingo guztientzako erregulazio komun batzuk daude 

udaltzaingoen uniformeei, bereizgarriei, ekipoari, ibilgailuei eta gainerako 

osagarriei dagokienez, udaltzaingoen erregistroa, lanbide egiaztatzeko 

agiria eta abar. 

 - Funtzioak betetzean elkarri informazioa emateko betebeharra 

(Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Lege 

Organikoaren 42.2 artikulua). 

- Tokiko polizia-koordinaziorako batzordeak (Ertzaintza/udaltzaingoak). 

Bakoitzari dagozkion eskumenen eremuan. Hiriburuetan eta 

Ertzaintzaren lurralde-mugape bakoitzean (Euskadiko Segurtasun 

Publikoaren Sistema Antolatzeko Lege Organikoaren 43. artikulua). 
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Batzorde horiek duela urte batzuk jarri ziren abian, eta, bertan, 

Ertzaintzak eta udaltzaingoek informazioa elkartrukatzeko prozedurak, 

jarduteko irizpide komunak, prebentzio-segurtasunaren arloko 

erantzukizun operatiboen banaketa eta delituei aurrea hartzeko jardun-

planak lantzen dituzte, asistentzia-eskaerak bideratzen dituzte, eta 

polizia-kidegoen arteko gorabeheren inguruko eskumena dute. 

- Polizia-lankidetzarako hitzarmenak. Hitzarmen horietan, zerbitzuak 

mugatzen eta esleitzen dira kidegoen artean (legean ezarritako 

eginkizunen arabera, kidego bakoitzak berak bakarrik eskaintzen dituen 

zerbitzuak eta zerbitzu partekatuak zein diren adieraziz), presentzia 

polizialaren estandar orokorrak finkatzen dira eta abar (Euskadiko 

Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Lege Organikoaren 44. 

artikulua). Hitzarmen horietan, udaltzaingoak polizia judizialaren 

funtzioetan laguntzea adostu ahal izango da, salaketak jasotzeko eta 

finkatzen diren legez kontrako egintzen eta arloen inguruko gertakariak 

ikertzeko eginkizunari dagokionez, betiere udaltzaingoko kideek ardura 

horiek beren gain hartzeko besteko gaitasun operatiboa, baliabide 

teknikoak, prestakuntza eta esperientzia badituzte. 

Bestalde, udaltzaingoko funtzionarioen estatutu-erregimenari 

dagokionez, adierazi beharra dago gaur egun Euskadiko Poliziari 

buruzko 4/1992 Legean eta hura garatzen duten erregelamenduetan 

jasota dagoela, eta Ertzaintzako langileenaren berdina dela neurri 

handian. Adibidez, bientzat berdinak dira sartzeko eta barne-

sustapenerako erregimena, lanpostuen hornikuntzarako erregimena, 

zerbitzu-egintzaren erregimena eta diziplina-erregimena. 

Hortaz, ezin da ondorioztatu eremu horretan ez-eraginkortasunak 

daudenik. Gehienez ere, arazo puntualak daude polizia-kidegoen arteko 

erlazioan, aurrez ezarritako lankidetza-mekanismoek ongi funtzionatzen 
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ez dutelako edota plantilla, bitarteko eta baliabideen heterogeneotasunak 

eragin dituelako. 

3.- Hobetzeko proposamenak. 

Sailak ez du beharrezkotzat hartzen eremu horretan proposamenak egitea. 
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IX. Legegintzaldiko «Euskal administrazio publikoetako bikoiztasun eta 
ez-eraginkortasunei buruzko Txostenaren» atal osagarria, Estatuko 
Administrazioan dauden ez-eraginkortasunei buruzkoa. 

 
 
 
1.- Txostenaren ikuspegi kritikoa. 

Estatuko Administrazioarekin, nolanahi ere, Estatuko segurtasuneko indar eta 

kidegoen polizia-funtzioen eremuan eta euskal lurraldean murriztu ez izanari 

eta Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 17. artikuluak esleitzen dizkien 

funtzioetara egokitu ez izanari dagokionez gertatzen dira bikoiztasunak eta ez-

eraginkortasunak. 

Ertzaintzaren eta Estatuko segurtasuneko indar eta kidegoen arteko esleipen-

banaketa Autonomia Estatutuaren 17. artikuluan jasota dago, eta Segurtasun 

Batzordeak 1989., 1990. eta 1995. urteetan hartutako erabakietan dago 

interpretatuta nagusiki (azken hori polizia judizialari eta ikerketa kriminalari 

buruzkoa da, hain zuzen ere). 

Banaketa horrek Ertzaintzaren zentraltasuna du abiapuntu; horren arabera, 

Ertzaintza da Autonomia Erkidegoko lurraldeko polizia integrala, polizia-funtzio 

gehienen titularra: herritarren segurtasunaren prebentzioa eta horri eustea, 

delitu antolatuaren ikerketa, delitu-jarduera arruntaren jazarpena eta abar. 

Ertzaintzaren izaera zentral horren aldean, Estatuko segurtasuneko indar eta 

kidegoek izaera marjinala dute, eta haien funtzioak Euskal Herriko Autonomia 

Estatutuaren 17. artikuluan esanbidez adierazitako Erkidegoaz kanpoko eta 

Erkidegoaz gaindiko polizia-funtzioetara mugatzen dira: “portu, aireportu, 

itsasertz eta mugak zaintzea, aduanak, espainiarrak eta atzerritarrak nazio-

lurraldean sartu eta ateratzea kontrolatzea, atzerritarren araubide orokorra, 

estradizioa eta kanporatzea, emigrazioa eta immigrazioa, pasaporteak, 

nortasun-agiri nazionala, arma eta lehergaiak, Estatuaren zerga-bidearen 

babesa, kontrabandoa eta estatuari egindako zerga-iruzurra”. Estatuko 

segurtasuneko indar eta kidegoek ordena publikoari eusteko eginkizunean esku 
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hartzeko, beharrezkoa da Estatuko interes orokorra arrisku larrian egotea, 

Segurtasun Batzordeak hori erabakitzea eta Gorte Nagusiei jakinaraztea 

(Autonomia Estatutuaren 17.6 artikulua). 

Dena dela, banaketa hori lurralde-hedapenak eta Estatuko segurtasuneko indar 

eta kidegoen ordezkapenak baldintzatuta egon zen aldi batean (1982-1995). 

Aldi horretan, Segurtasun Batzordeak protagonismo handia hartu zuen 

estatutu-banaketaren interpretazioan. Segurtasun Batzordeak interpretazioan 

izan zuen protagonismoaren aldi hori, neurri handi batean, Euskal Herriko 

Poliziari buruzko 4/1992 Legea onartu ondoren amaitu zen. Administrazio 

arteko koordinazio-funtzioekin jarraitzen badute ere, Autonomia Erkidegoko 

Administrazioaren eta Administrazio Zentralaren artean segurtasunaren eta 

poliziaren arloko akordio berriak eta garrantzitsuak behar direla aurreikus 

daiteke. Adibidez, Euskal lurraldean hedatuta dauden Estatuko segurtasuneko 

indar eta kidegoen egokitzeak adostasuna behar du oraindik. 

Estatutuan Estatuko segurtasuneko indar eta kidegoei gordetako funtzioen 

norainokoa lehen mailako gaia izan zen, aldi batean, Euskadiko eztabaida 

politikoan. Gaur egun, ordea, guztiz ebatzita dago, arestian esan bezala, 

Segurtasun Batzordeak 1989an zerbitzuen mugaketaren inguruan oro har 

hartutako erabakien eta ikerketa kriminalaren eta polizia judizialaren inguruko 

1995eko erabaki espezifikoaren ondoren. 

Ertzaintzaren hedapen-prozesua eta horren ondorioz Estatuko indarrak murriztu 

edo egokitzeko prozesua eskumenak transferitzeko eta zerbitzuak 

eskualdatzeko prozesu berezia da, eta Estatuaren gabetze korrelatiboa dakar. 

Beste eskualdaketa batzuekin duen aldea honako hau baino ez da: 

eskualdaketa mailaka egiten da, eta ez dakar baliabide pertsonal eta materialen 

transferentziarik. 

Segurtasun Batzordeak 1990-8-29an Ertzaintzaren hedapenari eta egitura 

organikoari buruz hartutako erabakian, Estatuko segurtasuneko indar eta 

kidegoak Ertzaintzaren hedapenera egokitzeko irizpideak jasota daude, eta 

193 



 

 

 

Konstituzioan, Autonomia Estatutuan eta Segurtasun Indar eta Kidegoen Lege 

Organikoaren azken xedapenen arteko lehenean oinarritutako prozesutzat 

hartzen da egokitzea. Azken horren arabera, Ertzaintzaren garapenak “aldi 

berean, Estatuko segurtasuneko indar eta kidegoen egokitzea ekarri behar du”, 

hots, Ertzaintzak “Estatuko segurtasuneko indar eta kidegoak mailaka 

ordezkatzea”, Ertzaintzari dagozkion eginkizunak betetzeko. Horrela, beraz, 

“beharrezkoa da Euskadin kokatutako Estatuko segurtasuneko indar eta 

kidegoen polizia-kontingentea (kideak eta materialak) egokitzea”. 

Hala ere, Ertzaintza lurralde osoan hedatu eta polizia-funtzio guztiak bete 

ondoren, indarrean dagoen ordenamenduaren arabera, Euskal Autonomia 

Erkidegoan dauden Estatuko segurtasuneko indar eta kidegoetako kideen 

kopurua ez dator bat aginduta dituzten zereginekin, eta ez dago horren 

justifikaziorik. 

2.- Ez-eraginkortasunen azterketa. 

2012ko urtarrilaren 31n Barne Ministerioak Parlamentuaren galdera bati 

erantzunez emandako datuen arabera, Euskadin dauden kideen kopurua 

honako hau da: 

 

EFECTIVOS DISPONIBLES DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA 

= GUARDIA ZIBILEKO ETA POLIZIA NAZIONALEKO JARDUNEKO KIDEAK 

GC = GZ 

CNP = PN 
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TOTAL FF.CC.S.E = ESIK, GUZTIRA 

PAÍS VASCO = EUSKADI 

ARABA = ARABA 

GIPUZKOA = GIPUZKOA 

BIZKAIA = BIZKAIA 

 

Estatutuaren arabera Ertzaintzari polizia-jardunaren ia funtzio arrunt guztiak 

badagozkio ere, egungo egoera ez dator bat 1.000 biztanleko polizia 

kopuruaren zentzuzko ezein ratiorekin. Eta are justifikaezinagoa da, historikoki 

egoera puntu horretan edukitzeko argudio nagusia zirudien mehatxu terrorista 

nabarmen murriztu dela kontuan hartuta. 

Polizien kopurua ezin da justifikatu Estatuaren autoantolakuntzaren eremukoa 

baino ez den, eta, beraz, eskumen-inbasio edo eskumen-interferentzia gisa 

kritikatu ezin den gaia delakoan. Kideen esleipen orokorra emandako 

zerbitzuen mugaketa funtzionalera egokitzera behartzen du funtzio 

administratiboen garapenari lotutako efikaziaren eta bikoiztasunik ezaren 

printzipio konstituzionalak. Beraz, Eusko Jaurlaritzaren eskumenen eremua ere 

eraginpean hartzen du. Segurtasun Batzordeak egokitze horretarako irizpideak 

ezarri, eta egokitzearen garapena ezagutu beharko luke. Eremu horretan eta 

muga horiekin aplikatu behar da autoantolakuntza-ahalmena. 

Zenbaitetan, lurraldearen defentsa operatiboari lotutako funtzioak betetzen 

dituelako justifikatu nahi izan da Guardia Zibilaren presentzia, baina funtzio 

horrek izaera militarra du, polizia-izaera baino neurri handiagoan, defentsa 

nazionalaren planteamenduari lotuta dago, gerra-egoerei aurre egiteko 

prestaketarekin du zerikusia, eta ez du inola ere justifikatzen dauden polizien 

kopurua. 
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Estatuko segurtasuneko indar eta kidegoak aginduta dituzten funtzioetara 

egokitu ez izanak segurtasun publikoaren sistema osoa eraginpean hartzen 

duen praktika desitxuratzaile bat eragin du. Askotan, Euskadin dauden Estatuko 

segurtasuneko indar eta kidegoak edukirik gabeko eta ustez propioak diren 

funtzioei lotutako zaintza- eta kontrol-jardunak eginez saiatzen dira justifikatzen 

beren presentzia.  

Adibidez, segurtasun pribatuko enpresetako langileen ikuskapenak egiten dira, 

eta Ertzaintzak jardueraren inguruan egiten duen kontrola bikoizten da. 

Halaber, pertsonen kontrolak egiten dira Estatuko segurtasuneko indar eta 

kidegoei esleitutako zaintza-espazioetan (hala nola Estatuko portuetan) zein 

errepideetan, eta ezin dira justifikatu herritarren segurtasuna babesteko lege 

organikoan horiek gaitzeko aurreikusitako aurrekontuei jarraiki. 

Bilboko eta Pasaiako portuetan, herritarren segurtasunaren arloko funtzioak 

bete nahi dituzte, baina funtzio horiek Estatuak arlo horretan dituen eta 

demanioari eta mugen zaintzari lotuta dauden eskumenen berezko esleipenak 

gainditzen dituzte. 

Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak EAEko errepideetan kontrol gehiegi egin 

dituztela ikusi da. Parlamentari batek duela gutxi kontrolen kopuruaz galdetu 

zuen, eta Ministerioak honako hau erantzun zuen: “eskubideak eta askatasunak 

babesteko, herritarren segurtasuna bermatzeko, arau-hauste penalak prebenitu 

eta ikertzeko, eta legeak betetzeko beharrezkoak izan diren kontrol eta 

identifikazio guztiak egin dira, Segurtasuneko Indar eta Kidegoei buruzko 

martxoaren 13ko 2/1986 Lege Organikoan eta Herritarren Segurtasuna 

Bermatzeko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoan agindutakoari jarraiki”. 

Erantzun horrek, kopurua ez emateaz gain, agerian uzten du ez datorrela bat 

esleipen propioen erabilerarekin. 
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Guardia Zibilak arau-hauste administratiboen (nekazaritzako gasolioa 

erabiltzea, adibidez) inguruko eta foru-ogasunen eskumenak diren zerga 

bereziei lotutako esku-hartzeen aktak egiten ditu.   

Estatuak trafikoko istripuen biktimei laguntzeko unitateak sortu ditu 

probintzietako trafikoko buruzagitzetan, eta Ertzaintzaren trafiko-unitateetara 

eta Euskadiko udaltzaingoen buruzagitzetara zabaldu ditu. 

Polizia Nazionalaren Kirolaren Bulego Nazionalak, aldez aurretik kontsultatu eta 

jakinarazi gabe, Ertzaintza Europako poliziekin koordinatzeko solaskidea Polizia 

Nazionaleko Herritarren Segurtasuneko Probintziako burua izango dela erabaki 

du, Ertzaintza alde batera utzita, Autonomia Erkidegoan segurtasun publikoaren 

ardura badu ere. Era horretan, euskal taldeen eta Europako taldeen arteko 

futbol-partidetako segurtasun-antolaketan arazoak sortzen dira Europako 

poliziekin koordinatzeko.  

Guardia Zibila Segurtasun Sailak ikuskizun publikoei eta jolas-jarduerei buruzko 

araudiari jarraiki baimendutako ikuskizun piroteknikoak egin aurreko polizia-

kontroletan nahasten da. 

Guardia Zibilak batzuetan, eta Polizia Nazionalak gehiagotan, Ertzaintzaren 

eskumenekoak diren delituak ikertzen dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoko 

lurralde-eremuan egiten diren Europako Erkidego barruko delituak baitira 

(drogak, krimen antolatua, delitu informatikoak, eta Euskal Autonomia 

Erkidegoan egindako jardunak kidego eskudunari jakinarazi ez izanagatik 

balioetsi ezin diren beste batzuk). 

 

2013. urtean, komunikabideei esker jakin ahal izan dugunez, eskumenen 

mugaketari buruzko akordioak urratzen dituzten 11 jardun egin dira. Eta 2012ko 

datuei erreparatzen badiegu, hori sistematikoki eta informaziorik ez emateko 

borondatearekin egiten dela ikus daiteke. Izan ere, Guardia Zibilak eta Polizia 

Nazionalak horrelako 50 jardun egin zituzten urte hartan. Horietatik, 28 

jakinarazi dizkiote Ertzaintzari bi kidegoek (6 Polizia Nazionalak eta 22 Guardia 
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Zibilak), eta beste 22 jardunen kasuan, berriz, Ertzaintzari ez zaio eman bi 

polizia-kidego horiek Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan egin 

dituzten jardunen berri (Polizia Nazionalak 15 kasutan ez du informaziorik 

eman, eta Guardia Zibilak 7 kasutan). 

 

Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan 

egindako jardunak ez jakinarazteko ohitura sistematikoa da, Erkidego barruko 

zein kanpoko jardunen kasuan, eta Ertzaintzaren eskumeneko zein Estatuko 

segurtasuneko indar eta kidegoen eskumeneko jardunen kasuan. Era berean, 

Ertzaintzari ez zaizkio jakinarazten egindako atxiloketak eta atxilotutako 

pertsonen identitatea. Delitu mota zehatza jakinarazten ez denez gero, ez dago 

jakiterik nolako jarduna den, ezta Ertzaintzaren eskumena den Euskal 

Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuko ikerketa baten barruan kokatuta 

dagoen ere. 

 

Zenbaitetan, herritarrek telefonoz deitu dute pertsona batzuek armak erabiltzen 

ari zirela adierazteko. Hori dela-eta, Ertzaintzaren berehalako esku-hartzea 

eskatzen zuten egoerak sortu dira, eta pertsona horiek jakinarazi gabeko 

jardunetan esku hartzen ari ziren beste polizia-kidego batzuetako agenteak 

zirela egiaztatu da. Hortaz, ondorio iragarrezinak eta dramatikoak jasateko 

arriskua izan da. 

 

Polizia Nazionalak, Ertzaintza alde batera utzita, udaltzaingoen babesa eta 

laguntza eskatzen du delinkuentzia arruntari eta atzerritartasunari lotutako 

operazioetan jarduteko, hori toki-eskumenetatik kanpo dagoela kontuan hartu 

gabe. Izan ere, udaltzaingoei operatiboari, delitu motari, atxilotuen kopuruari eta 

horien identifikazioari buruzko datuak ematen zaizkie. Ertzaintzari, aldiz, ez 

zaizkio datu horiek ematen.  

 

Polizia Nazionalak bilatzeko, atxilotzeko eta espetxeratzeko errekisitoriari 

lotutako kudeaketak egiten ditu, eta Ertzaintzaren eskumen propioak eta 
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esklusiboak inbaditzen ditu, horrelako errekisitorien kasuan jarduteko 

prozedurak erabat ezarrita baitaude. 

 

Europolen “Prüm Help-Desk” izeneko organismoari txostenak helarazteko 

garaian (txosten horrek ADN formularioak aldatzea eta HATZ MARKETARAKO 

formularioak sortzea planteatzen du), ez da Ertzaintzaren parte-hartzea eskatu, 

eta ez zaie Ertzaintzaren premiei erantzun. Era berean, Estatuak ere ez du 

erraztu Ertzaintzaren parte-hartzea “Justicia Telemática-SIRAJ” PROIEKTUAN, 

ezta Euskadiko zein kanpoko (Auzitegi Nazionala eta abar) Justizia 

Administrazioak emandako guztiaren prozedura, protokolo eta banaketa-

formetan ere, eta kontuan hartu behar da horiek oso eragin operatibo 

garrantzitsua dutela Ertzaintzaren funtzionamenduan, herritarren segurtasunari 

dagokionez batez ere. Izan ere, gerta daiteke administrazio horren informazioa 

guztiz eskuragarri ez egotea Ertzaintzaren berezko zereginak betetzeko. 

 

Espainiako Estatuak oztopoak jartzen ditu Ertzaintza Schengen sisteman 

txertatzeko prozesuan, eta Ertzaintzak mugarik gabeko Europaren barruko 

lurralde mugakide batean polizia integral gisa dituen berezko eskumenak 

baliatzeko aukera ari da eragozten jarrera hori. 

 

1997an abian jarri zenetik txertatu zen Ertzaintza Schengen Informazio 

Sisteman (SIS). Baina, hasieratik, Ertzaintza ez zen honako hauek egiteko 

baimendutako poliziatzat hartu: a) mugaz gaindiko jazarpenak, eta b) mugaz 

gaindiko zaintzak, hainbat herrialderen bitartez egiten diren delitu-ikerketak. 

Esleipen horiek izan gabe, Ertzaintzak ezin du bere lana egin polizia integral 

gisa. Ertzaintza ondorio horietarako txertatzeko, Espainiako Estatuak Europako 

bidezko Agintaritzari Ertzaintzaren baimena jakinaraztea da egin beharreko 

gauza bakarra. 

 

Espainiako Estatuko Schengen gai guztiak izapidetzen dituen eta Poliziaren 

Zuzendaritza Nagusiak Madrilen dituen dependentzietan kokatuta dagoen 
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Sirene bulegoak ez dio informaziorik ematen Ertzaintzari Schengen herrialdeek 

Espainiako Estatuan egin edo amaituko den zaintzaren inguruan igorritako 

komunikazioei buruz (zaintza hori Euskadin egiten edo amaitzen den kasuetan). 

Eta horrek arazo operatiboak eragin ditzake, ezjakintasunagatik zaintza batean 

nahasteko eta, horren ondorioz, zaintza hori zapuzteko arriskua baitago. 

 

Ertzaintzari ez zaio parte hartzen uzten baterako ikerketa-taldeen ikerketetan 

(haren lan-eremua eraginpean hartzen dutenean). 

 

2009. urtean, Madrilgo Sirene Bulegoak “bilaketa bideratu” izenekoetan 

jarduteko era aldatu zuen. Horren ondorioz, informazioa Poliziaren Nazioarteko 

Lankidetzako Unitateko komisario buruari igorri behar zaio, beste ezein polizia-

zerbitzuri bidali gabe. Lehen, aldiz, leku posiblearen mugapeko poliziari igortzen 

zitzaion, inolako iragazkirik gabe (Euskadiren kasuan, Ertzaintzari). 

 

3.- Hobetzeko proposamenak. 

Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoan ematen dituen 

zerbitzuen ondoriozko desadostasun-puntuei eta ez-eraginkortasunei 

dagokienez, horiek konpontzeko ez da aldaketarik egin behar, seguruenik, 

indarrean dagoen ordenamenduan. Aitzitik, Estatuko Administrazioak indarrean 

dagoen erakunde-sarea haren ondorio guztiekin bere gain hartzeko eta 

errespetatzeko borondatea agertu behar du. 

 

Ildo horretan, eta Estatuko segurtasuneko indar eta kidegoak murriztu ez 

izanaren eta estatutu-funtzioetara egokitu ez izanaren ondoriozko ez-

eraginkortasunei dagokienez, kideen esleipen orokorra emandako zerbitzuen 

mugaketa funtzionalera egokitzera behartzen du funtzio administratiboen 

garapenari lotutako efikaziaren eta bikoiztasunik ezaren printzipio 

konstituzionalak. Hortaz, mugaketa horren ondorioz, Estatuko segurtasuneko 

indar eta kidegoek Eusko Jaurlaritzaren eskumen-eremuko funtzioak betetzeari 
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utzi beharko diote. Segurtasun Batzordeak egokitze horretarako irizpideak 

ezarri eta horren garapena ezagutu beharko luke. Horren ondorioz, Estatuko 

segurtasuneko indar eta kidegoetako kideen kopurua murriztu egin beharko 

litzateke, zentzuzko ratio bat izateko. 
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11 – SANITATEKO ETA OSASUN PUBLIKOKO POLITIKA 

57.- “Osasun Publikoari dagokionez, eraginkortasun-falta sortzen da hiru 
maila instituzionalek osasun publikoaren arlo desberdinetan jarduteko 
eskumenak dituztenean esleituta (osasun-kontrola eta osasunaren 
promozioa)”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

 

IX. Legegintzaldian (2011ko irailean) Legebiltzarrean aurkeztu zen «Euskal 

Administrazio Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko 

Txostena», nolanahi ere, «osasun publiko» kontzeptuaren ikuskera 

estentsiboago batetik abiatzen da, eta, era horretan, jardun publikoko eremu 

hori administrazioen arteko tirabiren ohiko iturri bihurtu da, zehaztugabetasun 

kontzeptualaren eta barnean hartutako jardunen sakabanatzearen ondorioz. 

 

Zehazki, Osasun Publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorrean 

jasotako kontzeptutik abiatzen da. Horren arabera, honela definitzen da osasun 

publikoa: administrazio publikoek, gizartearen parte-hartzearekin, gaixotasunei 

aurrea hartzeko eta eremu indibidualean zein kolektiboan, eta ekintza sanitario, 

sektorial eta zeharkakoen bidez pertsonen osasuna babestu, sustatu eta 

berreskuratzeko antolatutako jarduera guztiak. 

 

Eremu horretan diharduten erakunde publikoen arteko eskumen-banaketari 

dagokionez, Konstituzioaren doktrinatik abiatu beharra dago. Horren arabera, 
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“osasun publikoko jardunen eremuak hainbat administrazio publikoren 

eskumenen aniztasuna eta ugaritasuna du ezaugarri bereizgarri”. 

 

 

 

Ez-eraginkortasunen azterketa 

Administrazio-maila guztiei eskumenak esleitzeari buruz indarrean dagoen 

araudiak aitortzen duenez, osasun publikoaren izaera kontzeptual bera duten 

hainbat jardun-eremu daude, eta toki-erakundeei, foru-erakundeei zein 

Autonomia Erkidegoko erakunde komunei esleitzen zaizkie, Konstituzioaren 

149.1.16 artikuluak Estatuari aitortzen dion eskumen-eremua ahaztu gabe 

(kanpoko sanitatea, sanitatearen oinarriak eta koordinazio orokorra, eta 

farmazia-produktuei buruzko legeria). 

 

Ildo horretan, inplikatuta dauden eta hainbat eremutakoak (tokikoak, 

lurraldekoak, Autonomia Erkidegokoak eta Estatukoak) diren administrazio 

publikoek honako eskumen konkurrente hauek dituzte osasun publikoaren 

eremuan (araudiaren arabera, «eskumen propioak» dira): 

 

a) Toki-eremua 
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Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 

Legearen 25.2 artikuluak honako arlo hauetako eskumenak esleitzen 

dizkie udalerriei, besteak beste: ingurumenaren babesa; hornidurak, 

hiltegiak, azokak, merkatuak eta bezeroen eta kontsumitzaileen 

defentsa; osasungarritasun publikoaren babesa; osasunaren lehen 

mailako arretaren kudeaketan parte hartzeko aukera; hilerriak eta 

hileta-zerbitzuak; ur-hornidura, argiteria, bideen garbiketa, 

hondakinen bilketa eta tratamendua, estolderia eta hondakin-uren 

tratamendua. Adierazitako lege horretan bertan, Autonomia 

Erkidegoek eta aldundiek eskumen horiek baliatzean duten parte-

hartzea eta lankidetza xedatzen du. 

 

Gaur egun, araudi hori berrikusten ari da Estatuan, Toki 

Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko 

Lege Proiektuaren bidez. Lege Proiektu horrek, bestalde, 

probintzietako aldundien zeregina indartzen du, eta, zalantzarik 

gabe, zeregin hori Euskadiko Udal Legearen zirriborro eta 

aurreproiektuetan ere islatu da. Adibidez, Eusko Jaurlaritzak joan 

den legegintzaldian onartutako azken proiektuan, udalerrien 

eskumen propiotzat hartzen dira osasun publikoaren eremuko 

honako eskumen hauek: 

 

• Ingurumenaren sustapena, defentsa eta babesa, eta garapen 

iraunkorra, ingurumen-araudiari jarraiki. 

• Osasun publikoaren sustapena, defentsa eta babesa, droga-

mendetasunak barnean hartuta. 
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• Erabiltzaile eta kontsumitzaileen defentsa eta babesaren 

antolamendua, plangintza eta kudeaketa. 

• Hilerrien antolamendua, plangintza eta kudeaketa. 

 

b) Foru Aldundiak 

 

Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bertako Lurralde 

Historikoetako erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 

25eko 27/1983 legearen 7. artikuluak Lurralde Historikoei esleitzen 

die Erkidego osorako erakundeek emandako arauen garapena eta 

betearazpena, honako arlo hauetan: 

• Landare-osasuna 

• Abere-produkzioa eta abere-osasuna 

• Arrain-aberastasun kontinentalaren erregimena eta 

aprobetxamendua 

• Ur publiko kontinentalen eta ibilgu natural, ibaiertz eta 

zortasunen polizia 

 

c) Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunak 

Bestalde, Autonomia Estatutuaren arabera, Euskal Autonomia 

Erkidegoak hainbat eskumen ditu esleituta, hiru mailetan (eskumen 
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“esklusiboak”, Estatuko oinarrizko legeria garatzeko eta betearazteko 

eskumenak, eta Estatuko araudia betearazteko eskumenak). Funtzio 

horien kasuan, erakunde komunen eta Lurralde Historikoetako foru-

organoen arteko barne-banaketaren esparruan, horietako batzuk 

Eusko Jaurlaritzari dagozkio. Ildo horretan, egungo osaerarekin, 

eskumen horien banaketa ezarri zuen 20/2012 Dekretuaren bidez. 

Osasun publikoa eraginpean hartzen dutenak honela esleitu zaizkie 

sailei: 

• Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila 

 Abeltzaintza 

 Ehiza eta arrantza kontinentala 

 Arrantza 

 Nekazaritzako elikagaien arloko politika 

• Ingurumen eta Lurralde Politika Saila 

 Ingurumena 

 Urak, kanalak eta ureztatzeak 

 Lurzorua eta hirigintza 

• Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

 Lan-osasuna, Osalanen bitartez 

• Osasun Saila 
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 Plangintza eta antolamendu sanitarioa 

 Osasun publikoa eta elikaduraren higienea 

 Zaintza epidemiologikoa 

 Kontsumoa 

 Droga-mendetasunak 

 

d) Estatuko Administrazioa  

 

Txosten honetan, ezin dira alde batera utzi Estatuak baliatzen dituen 

eskumenak, bai Konstituzioaren 149.1.16 artikuluan jasotako 

eskumen-erreserbagatik, bai eskumenen gehiegizko erabileragatik. 

Izan ere, Estatuko Administrazio Orokorrak urratu egiten du 

Konstituzioan Estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean 

eskumenak banatzeko ezarritako sistema. 

 

Konstituzioaren 149.1.16 artikuluak eskumen esklusiboa esleitzen 

dio Estatuari kanpo-osasunaren, osasunaren oinarrien eta 

koordinazio orokorraren eta farmazia-produktuei buruzko legeriaren 

arloan. 

 

207 



 

 

 

Eskumen horren erabilera erregularra dela-eta (kanpo-osasunaren 

arloan nagusiki), hainbat jardun EAEko erakundeen jarduerarekin 

gainjartzen dira. 

 

Bestalde, Estatuak arlo horretan agertutako gehiegizko jarduna dela-

eta, are nahasiagoa da erakunde-egoera eremu funtzional horretan. 

Adibide gisa, duela gutxiko kasu bat aipatuko dugu: Osasun Txartel 

Indibidualari buruzko irailaren 20ko 702/2013 Errege Dekretuari 

dagokionez, Eusko Jaurlaritzak errekerimendua egin dio Gobernu 

Zentralari, eta haren gehiegizko jardunak Autonomia Erkidego honi 

legeria garatzeko eskumena baliatzea eragozten diola salatu du. 

 

Ondorio orokor gisa, eta “osasun publiko” kontzeptuari eman nahi zaion izaera 

zabalean oinarrituta, esan daiteke arau-egoeraren ezaugarri bereizgarria 

nolabaiteko zehaztugabetasuna eta sakabanatzea dela, eta hori ohiko tirabira-

iturri izan ohi dela. 

 

Zehaztugabetasuna, kontzeptuari eta horren norainokoari dagokienez. Alderdi 

horrek, diharduten organoen sakabanaketa dela-eta, osasun publikoaren 

norainokoari buruzko gogoeta bat eskatzen du, administrazioen artean 

beharrezkoa den koordinazioaren ondorioetarako. 

 

Hobetzeko proposamenak 
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Egoera hori konpontzeko, Osasun Plan berrian islatu beharreko osasun-
arloko lan integrala erraztuko duten mekanismoak behar dira. Hortaz, lan-
ildoa (lan koordinatu eta zeharkako baten xede izan beharko duena) 
honako hau izango da: 

 

 Erakunde guztiek arlo horretan egin beharreko lan 
integrala erraztuko duen mekanismo bat diseinatzea 

 Osasunari lotutako proiektuak ebaluatu eta 
sistematizatzeko mekanismoak diseinatzea 

 Inplikatutako eragileen eta erakunde publikoen arteko 
komunikazio- eta harreman-mekanikak sortzea 

 

Osasun-politikak beste sektore batzuetan txertatu nahi dira, osasuna 
gainerako politiken partetzat hartuta. 
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58.- “Azpiegiturei dagokienez: ikusi da laborategi ugari daudela (maila 
instituzional guztietan), 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 integraturik ez egoteak 
baliabide publikoen erabilera ez-optimoa eragiten duela”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Ezin da ahaztu osasun publikoko laborategien egungo egoerak horien historia 

espezifikoa eta askotariko jatorria dituela ezaugarri bereizgarri. Horien 

balioespen kritikoa eta egitura-azterketa kontuan hartuta, teknologia berriek 

eskaintzen duten egoera berrira egokitu behar dira, antolatzeko eta lan egiteko 

moduei dagokienez. 

Ez-eraginkortasunen azterketa 

Ildo horretan, udal-laborategien egoera eta horiek betetzen duten zeregina 

balioetsi behar dira (Gasteizko Udalaren eta Bilboko Udalaren laborategien 

kasuan, zehazki). 

Hobetzeko proposamenak 

Eusko Jaurlaritzak Osasun Publikoko Laborategien Gida Plan bat lantzea 
planteatzen du lan-ildo gisa, eta, besteak beste, honako alderdi hauek 
aztertuko dira: adierazitako udal-laborategien egoera, eta teknologia 
berrien aprobetxamendua, antolamendua efizientzia eta koordinazio 
funtzionalaren printzipioetara hobeto egokitzeko. 

59.- “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, higienea, elikadura-ohiturak eta abar), baina modu zatikatuan 
eta koordinaziorik gabe. Planifikazio globalik ez egoteagatik, ahalegin 
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handiagoa egin behar da arlo jakin batzuk sustatzeko edo kolektibo jakin 
batzuei (beste batzuen ordez) erantzuteko baliabide publikoak hornitzean, 
edota gerta liteke osasuna sustatzeari buruzko jarduera publikoaren 
lehenespen desberdinei erantzutea”. 

 
60.- “Eraginkortasun-falta horiek arindu egingo dira «Osasun Publikoaren 
Euskal Legearekin», etorkizunean; izan ere, Osasun Publikoaren Euskal 
Agentzia sortzea aurreikusten da, EAEko osasun publikoari loturiko 
jarduera, prestazio eta zerbitzuak berrordenatzeko, osasuna babesteko 
helburuari beste gai batzuk gehituz, hala nola ingurumen-osasuna, 
elikadura-segurtasuna, osasun publikoaren zaintza, gaixotasunen 
prebentzioa, osasunaren sustapena eta abar”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Atal horietan, erabat aplikagarria da osasun publikoaren hedadura 

kontzeptualaren gaia (arestian azaldu duguna). 

Ez-eraginkortasunen azterketa 

Eremu horretan, Lurralde Historikoetako hiriburuetako udalekin koordinatzeko 

dinamika bat garatzen da, eta koordinazio-bilera sistematizatuak egiten dira 

aldizka. 

Bestalde, udal-eremuko arau-esparru berriak egungo egoera aldatuko du 

seguruenik. Horrela, beraz, gaur egungo egoera zalantzazkoa da, eta komeni 

da Osasun Publikoaren Euskal Legea lantzeko eginkizuna atzeratzea. 

 

Hobetzeko proposamenak 

Dinamika horrekin lortutako emaitza onak (oso onak) ikusirik, Osasun 
Sailaren bitartez azaldutako koordinazioko lan-ildoari eustea eta hobetzea 
planteatzen du Eusko Jaurlaritzak. 
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61.- “Osasun Arretari dagokionez, identifikatutako eraginkortasun-falta 
osasun-administrazioaren eta gainerako administrazio-mailen arteko 
beharrezko koordinazioari lotuta dago”. 

 

Ez-eraginkortasunen azterketa 

IX. Legegintzaldian Legebiltzarrean aurkeztu zen Euskal Administrazio 

Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko Txostenak honako 

hau jasotzen du esanbidez: 

«Osasun-laguntzaren arloko eskumen-banaketa argi eta garbi 

definituta dago araudian, eta eragile publikoek errespetatu 

egiten dute praktikan» (txostenaren 177. orrialdea). 

«Euskadiko osasun-politikak eskumen-garapen argia eta adiera 

bakarrekoa du, eta erakunde-eragileek errespetatu egiten dute 

praktikan; hortaz, ez da identifikatu bikoiztasun-arriskua duen 

jardun edo eremurik arlo horretan» (txostenaren 179. orrialdea). 

Horrela, beraz, kasu honetan benetako bikoiztasun-egoerarik eta ez-

eraginkortasunik ez dagoela esan daiteke. 

Hobetzeko proposamenak 

Baieztapen hori kontuan hartuta (eta Euskadiko osasun-administrazioa 
bat dator harekin), Eusko Jaurlaritzak, legegintzaldi honetarako eta barne-
izaera hutseko hobekuntza gisa (hau da, antolamendu-anomalia baten 
detekzioak eragin ez duena), Arreta Integratuko proiektuaren garapena 
bultzatuko du. Proiektu horren arabera, Osakidetzaren baitako osasun-
erakundeak kudeatzeko formula aldatu egingo da, eta erakunde horien eta 
bidezko gizarte-zerbitzuen (Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren zein 

212 



 

 

 

foru-aldundien zerbitzuen) arteko koordinazioarekin osatuko da (eremu 
soziosanitarioa). 
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62.- “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 horiek mantentzeko eta kontserbatzeko. Hori dela-
eta, beste helburu batzuetarako erabil litezkeen udal-baliabideak 
desbideratu egiten dira”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Udal-jabetzako osasun-kontsultategiek hondar-izaera dute, ohiko eredua 

zuzeneko kudeaketako eta Osakidetzaren titulartasuneko Osasun Zentroarena 

baita. 

Ez-eraginkortasunen azterketa 

Ezohiko figurak izanik ere, erantzun espezifikoa ematen diete arazo 

espezifikoei. Batez ere, biztanle kopuru txikiko landa-eremuetako 

herritarrengana hurbiltzen dituzte zerbitzuak. 

Jardun horri dagokionez, kontuan izan behar da udal-eremuko arau-esparru 

berriak egungo egoera aldatuko duela seguruenik. Nolanahi ere, legeria 

sektorialari dagokio araudi orokor berrian islatzen diren esleipen generikoen 

aldaketa puntuala. 

 

Hobetzeko proposamenak 

Horren aurrean, udalei osasun-kontsultategietarako gastuak 
konpentsatzeko laguntza-ildoa hartu nahi du berriz Eusko Jaurlaritzak 
(diru-laguntza ildo hori ezabatu egin zen joan den legegintzaldiko azken bi 
urteetan). 
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63.- “Mendetasuna duten pertsona eriondoen arretari dagokionez, 
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 onuradunaren zerbitzuaren kalitatea murriztu egiten da eta, 
nolanahi ere, udal eta Foru Aldundiek beren eskumenetatik kanpo 
geratzen diren gastuak hartu behar dituzte beren gain”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Adierazitako argitasunik ezak ez du bikoiztasunik sortzen, geldotasun publikoa 

baizik. Eremu soziosanitarioak garapen urria eta kostu handia du jarduera 

publikoan. Gainera, eremu horretako gizarte-eskaria gero eta handiagoa da, 

baina antolamendu-konplexutasuna zein konplexutasun ekonomikoa dela-eta, 

zaila da eremu hori antolatzea krisi ekonomikoaren garaian. 

 

Ez-eraginkortasunen azterketa 

 

Mendeko pertsona eriondoen arretak ibilbide luzea du. Hiru lurraldeetan, 

egoitza-plaza soziosanitarioak sortu dira une desberdinetan, garapen 

desberdinarekin eta eskuratzeko baldintza desberdinekin, baina faktore komun 

batekin: kasu guztietan, kolektibo hori aintzat hartzen da, eta Autonomia 

Erkidegoko eta foru-aldundietako administrazioek elkartasuna agertu dute plaza 

horiek finantzatzearen bidez.   

 

Arazo gehien sortzen dituzten elementuen artean, egoitza-plaza 

soziosanitarioak eskuratzeko modua aipatu behar da. Hiru lurraldeetan, 

konponbide desberdina eman zaie arazo horiei, eta kasu soziosanitarioen 

profilaren edo onartzeko mekanismoaren inguruko adostasunik ezak 
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atzerapenak, bidezkoak ez diren kargak edo ez-eraginkortasun estrukturalak 

eragin ditzake.  

 

Alderdi horiek funtsezkoak dira lurraldeko plan operatibo soziosanitarioetan. 

Plan horietan, bi elementu zehatz hartzen dira kontuan:  

 

• Egoitza-plaza soziosanitario horien dimentsionamendua, 

herritarren premiak kontuan hartuta, kasuistikari buruzko azterlan 

baten bidez. Ildo horretan, plaza soziosanitarioen zuzkidura 

eskarira egokitzeko ahalegina egin behar da.  

 

• Plaza horiek eskuratzeko modua. Hainbat eredu hartzen dira 

kontuan: deszentralizatuak, hala nola Gipuzkoako Lurralde 

Historikokoa, eta murriztaileak, hala nola Bizkaiko Lurralde 

Historikoan egoitza-unitate soziosanitarioak onartzeko batzorde 

mistoa (Bizkaiko Foru Aldundia-Osasun Saila). Egiturak 

eskariarekin harmonizatzeko premia dago, eta badaude 

horretarako plan batzuk lurraldeko plan operatiboen barruan, 

alderdi hori hobe daitekeen Lurralde Historikoetan.  

 

Ona izango litzateke hiru lurraldeetan ikuspegi homogeneoa izatea, baina 

kontuan hartu behar da badagoela funtzionamenduari eta egiturei lotutako eta 

lurralde- eta biztanleria-idiosinkrasiaren araberako ibilbide historiko bat. Hori 

dela-eta, homogeneizazioa ez da egituran eta funtzionamenduan egiten, 

herritarrentzako emaitzetan baizik. Horrela, beraz, baliabide horiek eskuratzeko 

aukera zuzen, garantista eta koordinatu bat eskaintzen da.   
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Hobetzeko proposamenak 

 

Egitura-ikuspegi batetik, ildo estrategiko soziosanitarioetan 4.3.1 puntuan 
(“Autonomiaren sustapenera eta mendetasun-egoeren prebentziora 
bideratutako programak bultzatzea”) planteatzen da alderdi horiek 
hobetzea. Zehazki, 4.3.1.2 puntuan, esplizituki planteatzen da 
bikoiztasunak eta hutsuneak ikusi direla prestazio sozial eta sanitarioen 
hornikuntzan, eta beharbada mendeko pertsonei zuzendutako 
prestazioetan espazio bera hartzen ari direla.  

 

1. Osasun-erakundeetan, paziente geriatriko eta mendekoei 
zuzendutako prozedura soziosanitarioak hobetzea, altak 
mendetasuna areagotu gabe bermatzeko.  

1.1. Langile sanitario eta soziosanitarioak prestatzeko eta 
sentsibilizatzeko baterako prestakuntza-programa bat sustatzea. 
Programa hori paziente geriatrikoaren mendetasun-baldintzak 
lantzera orientatuta egongo da. Amaiera: 2014ko ekaina. 
Adierazlea: prestakuntza-jardueraren programazioa pilotu gisa.  

1.2. Errehabilitazio-tratamendua maila komunitarioan sustatzea. 
Amaiera: 2014ko ekaina. Adierazlea: paziente geriatrikoen 
errehabilitazio komunitarioari lotutako kontsulten kopurua.  

1.3. Ortogeriatria-zainketen premia-egoerei erantzutea, adinekoen 
kasuan aldaka-hausturaren ondoriozko bigarren mailako 
mendetasunari aurrea hartzeko. Lurralde bakoitzeko proiektuak 
balioestea. Amaiera: 2015eko ekaina. Adierazlea: proiektu 
pilotuen zerrenda eta ezarpen-data.  
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2. Osasun-sistemako zein gizarte-zerbitzuetako material 
ortoprotesikoari eta laguntza teknikoei lotutako prestazioen 
katalogoak berrikustea (hutsuneak eta bikoiztasunak detektatzeko), 
eta pertsonen premia errealetara egokitzea. Amaiera: 2014ko 
maiatza. Adierazlea: mendetasunera bideratuta dauden prestazio 
soziosanitarioei lotutako prozeduren harmonizazioari buruzko 
txostena.  

 

3. Plataforma telematiko eta informatiboen (BetiOn, Osarean, Telbil…) 
integrazio funtzionala desgaitasuna eta/edo mendetasuna duten 
pertsonen ohiko bizilekuan. Proiektu pilotua lurralde bakoitzean. 
Amaiera: 2014ko iraila. Adierazlea: proiektu pilotuen zerrenda eta 
ezarpen-data. 
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64.- “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”. 

 

Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Azaldutakoaz gain, eta argitasunik ezari eta eremu soziosanitarioan gertatu 

izan diren bikoiztasunen sorkuntzari dagokienez, adierazi beharra dago 

Autonomia Erkidego honek urrats garrantzitsuak egin dituela. Ildo horretan, 

aipatu beharra dago apirilaren 5eko 69/2011 Dekretuaren bidez Arreta 

Soziosanitarioaren Euskal Kontseilua onartu zela. Kontseilu horrek Gizarte 

Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren eta Euskadiko Osasun Sistemaren arteko 

lankidetza eta koordinazioa antolatzen du Autonomia Erkidegoan, eta jardun 

sanitario eta sozialak eremu sanitario eta sozialean dauden premia misto eta 

konplexu horiei erantzuteko erlazionatzen direla bermatuko duten bideak 

ezartzea du helburu. 

Ez-eraginkortasunen azterketa 

Horri dagokionez, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren bidez erantzun 

bat eman nahi zaie esku-hartze mistoak –sozialak eta sanitarioak– aldi berean, 

segidan edo osagarri gisa behar dituzten egoerei, baina, nolanahi ere, esku-

hartze horiek hertsiki egituratuta egon behar dute. Horren helburu nagusia 

honako hau da: zainketen jarraipena bermatzea eta, horretarako, desoreka 

materialak saihestea (gainjartzeak eta estalduraren hutsuneak edo defizita). 

Lankidetza eta koordinazioa egituratzea funtsezkoa da ez-eraginkortasunak eta 

bikoiztasunak gainditzen eta herritarrei erantzun egokia ematen lagunduko 

duen espazio soziosanitario bat sortzeko.  
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Azken batean, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua abian jartzea eta 

Kontseilu hori egiten ari den lana lagungarria izango da arreta 

soziosanitarioaren oinarrizko politikak hobeto zehazteko. 

 

Hobetzeko proposamenak 

Lankidetza Soziosanitarioko Esparru Dokumentu hori Arreta 
Soziosanitarioaren Euskal Kontseiluaren egungo ildo estrategiko 
soziosanitarioen iturrietako bat izan da, atarikoan jasota dagoenez: 

“Maila estrategiko batean, EAEn Arreta Soziosanitarioko 
Jarraibideak lantzeko Esparru Dokumentua (2011ko 
otsailean Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluan 
ordezkatuta dauden erakunde guztiek adostasun 
handiarekin onartua), ikuspegiari dagokionez, Enplegu eta 
Gizarte Politiketako eta Osasuneko sailburuek adierazitako 
legegintzaldiko proposamenekin eta foru-organoen 
arduradunen proposamenekin dator bat funtsean, eta ildo 
estrategikoak eta helburuak ezartzeko lurralde-metodologia 
operatibo bat garatu du”.  
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12 – GARRAIO POLITIKA 

65.- “Garraio-politikari dagokionez, hiru erakunde-mailetan banatuta 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”. 

 

1.- Txostenaren ikuspegi kritikoa 

 

Jaurlaritzak onartzen du eremu batzuetan ez-eraginkortasunak gertatzen 

direla administrazio publikoen jardun konkurrentearen eta behar bezala 

koordinatu gabearen ondorioz. Izan ere, garraio-azpiegituren eta garraio-

zerbitzuen arloan, indarrean dagoen eskumen-banaketan ez da aurreikusten 

garraio-azpiegituren eta garraio-zerbitzuen prestazioaren inguruko erabakiek 

administrazio beraren esku egon behar dutenik. Aitzitik, zenbaitetan hainbat 

administraziotan bereizita daude. Horrek zaildu egin ditzake garraio-politikaren 

osotasun-ikuspegiak (intermodalitatearen ikuspegitik). 

 

Garraioen arloan, Estatuko eskumenekoak ez diren trenen, lurreko garraioen, 

itsasoko garraioen, ibaiko garraioen, kable bidezko garraioen, portuen, 

heliportuen eta aireportuen eskumen esklusiboa dute EAEko erakunde 

komunek. Horrez gain, interes orokorreko portu eta aireportuetan Estatuko 

legeria betearazteko eskumena (Estatuak horien zuzeneko kudeaketa gordeta 

ez duenean) eta jatorria eta helmuga EAEren barruan duten salgai eta 

bidaiarien garraioaren antolamendua betearazteko eskumena dute esleituta 

(Autonomia Estatutuaren 12.8 eta 9 artikulua).  

 

Bestalde, bide-azpiegituren arloan, foru-aldundiek horien plangintza, proiektu, 

eraikuntza, kontserbazio, aldaketa, finantzaketa, erabilera eta esplizitazioaren 
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inguruko ahalmenak dituzte, eta erakunde komunei dagokie errepide-sareak 

Errepideen Plan Orokorraren bidez koordinatzea; nolanahi ere, 10.34 artikulua 

zenaren arabera, foru-aldundiek eskumenak dituzte errepide-arloan, 

autogobernu-erakunde pribatiboak kontserbatu, berrezarri eta eguneratzeko 

eskumenari jarraiki (Lurralde Historikoen Legearen 7.a.8 artikulua). 

 

Euskal Autonomia Erkidegoak errepideko garraio mekanikoen arloan duen 

eskumena gauzatzeari dagokionez, erakunde komunek legeriaren, arau-

garapenaren, goi-ikuskaritzaren, plangintzaren eta koordinazioaren inguruko 

eskumenak dituzte (Lurralde Historikoen Legearen 10. artikulua). Garraio horiei 

dagokienez, Arabako Foru Aldundiak 1950ean Estatuarekin izenpetutako 

hitzarmenean zituen betearazpen-ahalmen berak dituzte foru-erakundeek, 

behar bezala eguneratuak (Lurralde Historikoen Legearen 10. artikulua). 

 

2.- Ez-eraginkortasunen azterketa 

 

Errepide-azpiegituren arloko eskumenak arautzen dituen lege-esparrua 

Errepideen Plan Orokorra arautzen duen martxoaren 30eko 2/1989 Legean eta 

Lege horrek sortutako Koordinazio Batzordean zehaztuta badago ere, ez-

eraginkortasun batzuk ikus daitezke erakunde bakoitzaren eremu funtzional 

propioak praktikan jartzeko garaian (adibidez, salgaien garraioko ibilgailu 

astunei azpiegitura jakin batzuk erabiltzeagatik kargak aplikatzeari buruzko 

1999/62/EE Zuzentaraua aldatzen duen Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren 2011ko irailaren 27ko 2011/76/EE Zuzentarauaren aplikazioa 

aipa daiteke). 

222 



 

 

 

Halaber, ez-eraginkortasunak ikusi dira Estatuak garraio-azpiegituren 

antolamenduaren eremuan gauzatutako eskumenei dagokienez eta “interes 

orokor” eta “lurralde-mugaketa” kontzeptuen ikuspegitik. 

Azkenik, intermodalitatea hobetu egin behar da praktikan jartzeko. Ildo 

horretan, administrazio guztien politikak koordinatu behar dira.  

3.- Hobetzeko proposamenak. 

Estatuarekiko zein foru- eta toki-erakundeekiko lankidetzarako organoak eta 

mekanismoak berrikusi eta sustatu behar dira, ondorengo ataletan deskribatuko 

denez. 

 Horretarako, foru- eta toki-erakundeen kasuan, Euskadiko Garraio 

Agintaritzari esleitutako funtzioak garatu behar dira. 

Estatuko administrazioari garraioaren arloan eskualdatzeko geratzen diren 

transferentziak eskatzea, hala nola trebakuntza-azterketak, ikuskaritza eta 

errepideko bidaiarien garraioaren antolamenduari lotutakoak. 
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66.- “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-eraginkortasunak eta 
garraiobideen arloko baliabide publikoen optimizazio eza ekar ditzake”. 

 

1.- Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Garraio-zerbitzuen plangintza, diseinu eta prestazioaren eremuan, eskumenen 

eta lurraldearen arabera herritarrentzako zerbitzu horien prestazioa esleituta 

duen erakunde-maila bakoitzari dagokio bidezko erabakiak hartzea, eta ezin 

izango du beste maila batek ordezkatu. Horrek ez du esan nahi modu 

bakanean jardun behar denik. Aitzitik, koordinatuta jardun behar da. 

 

2.- Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Honako ez-eraginkortasun hauek ikusi dira:  

a) Aireportu-eremuan, interes orokorreko aireportuen, aire-espazioaren 

kontrolaren eta aireko zirkulazio eta garraioaren inguruko eskumena 

Estatuak esleituta badu ere, aireportuak sustatzeko hiru sozietate daude 

EAEko eremuan: Bilbo Air, Vía eta Ortzibia. Gainera, Estatuan, aurki 

sortuko da EAEko Aireportuak Koordinatzeko Batzordea, inbertsioa eta 

enpleguaren sorkuntza sustatzeko zerga- eta lan-jardunei eta jardun 

liberalizatzaileei buruzko abenduaren 3ko 13/2010 Errege Lege 

Dekretuan aurreikusia (13. artikuluan). 

b) Igogailuen kasuan, gainjartzea gertatzen da udal-administrazioaren 

eta EAEko Administrazio Orokorraren kasuan. 
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c) Txartel bakarraren ezarpenari dagokionez, aplikatzeko neketsuak 

diren proiektuak egin behar dira Lurralde Historikoek dituzten sistemak 

bateratzeko.  

d) Mugikortasunari buruzko informazio-sistemen kasuan, udal batzuek 

eta foru-aldundiek beren informazio-sistemak dituzte. 

 

3.- Hobetzeko proposamenak. 

Ez-eraginkortasunak gainditzeko proposamen gisa, honako ekimen hauek 
egiteko asmoa du Eusko Jaurlaritzak. 

 

a) Aireportuen eremuan, Aireportuak Koordinatzeko Batzordeak 
eskaintzen dituen aukerak ikertzeko beharra planteatu da. Batzorde 
hori Sustapen Ministerioaren mende egongo da, eta honako arlo 
hauetan txostena egiteko eta aholkularitza emateko funtzioak 
beteko ditu: Estatuko eta Autonomia Erkidegoko aireportu-politiken 
koordinazioa eta bultzada; Estatuko aireportu-politikaren eta 
Autonomia Erkidegoko hirigintza-, lurralde- eta ingurumen-politiken 
arteko koordinazioa; eta aireportuaren irisgarritasuna eta beste 
garraiobideekiko konektibitatea. 

b) Halaber, aireportu-eremuan, Gernikako Estatutuaren arabera Euskal 
Autonomia Erkidegoko administrazioak EAEko aireportuen 
kudeaketan duen parte-hartzea handitzeko dituen aukerak aztertuko 
ditu gaur egun lantzen ari den Aireportuak Kudeatzeko Planak. 

c) Txartel bakarraren ezarpenari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak bere 
Elkarreragintasun Planaren bidez arindu nahi ditu planteatutako ez-
eraginkortasunen ondorioak. 
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d) Herritarrei informazioa emateko sistemen eremuan, eta 
mugikortasun-gaiei dagokienez, Moveuskadi izeneko sistema sortu 
du Eusko Jaurlaritzak. Informazio-sistema global horren bidez, 
informazio homogeneo bateratua, kalitatekoa eta, batez ere, 
intermodala eskaintzen da 3 Lurralde Historikoen artean. Izan ere, 
beste administrazio publiko batzuen informazioa eskaintzen da, 
beste operadore batzuen informazioarekin batera (Euskotren, 
Renfe, MetroBilbao, Igogailuak, Funikularrak eta abar). 
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67.- “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”. 

 

1.- Txostenaren ikuspegi kritikoa 

 

Errepide-azpiegituren arloan, ez gatoz bat azaldutako gogoetarekin, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen martxoaren 

30eko 2/1989 Legea baitugu.  

Aireportu-azpiegiturei dagokienez, arestian esan bezala, eskumenak Estatuari 

dagozkio interes orokorreko aireportuen kasuan, eta EAEri interes orokorrekoak 

ez diren aireportuen eta heliportuen kasuan. Poru-azpiegiturei dagokienez, 

Estatuak interes orokorreko portuen inguruko eskumena du, eta interes 

orokorrekotzat hartu gabeko portuak geratzen dira Autonomia Erkidegoaren 

esku. Tren-azpiegiturei dagokienez, Eusko Jaurlaritzaren eskumena maiatzaren 

21eko 6/2004 Legeak sortutako Eusko Trenbide Sarearen bidez gauzatzen da, 

interes orokorrekoak diren eta EAEko lurralde-eremua gainditzen duten 

trenbideen eskumena Estatuarena bada ere. Nolanahi ere, “lurralde-eremu” eta 

“interes orokor” kontzeptuek hainbat interpretaziotarako bidea ematen dute, eta 

irizpide objektiboetan oinarrituta ezarri behar dira. Eremu horietan, beraz, 

azaldutako gogoeta Estatuaren eta EAEren arteko harremanei dagokienez egin 

behar da.  

2.- Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Errepide-azpiegituren arloko eskumenak arautzen dituen lege-esparrua 

Errepideen Plan Orokorra arautzen duen martxoaren 30eko 2/1989 Legean eta 
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Lege horrek sortutako Koordinazio Batzordean zehaztuta badago ere, ez-

eraginkortasun batzuk ikus daitezke erakunde bakoitzaren eremu funtzional 

propioak praktikan jartzeko garaian (adibidez, eurobinetari buruzko 

Zuzentaraua). 

Ildo horretan, 2/1989 Legearen zioen azalpenaren arabera, “gainerako 

administrazioen eskumenei errespeturik handiena izateko printzipioa betez egin da; ahalmenen 

banaketa kontuan izateak Euskadiko Errepideei buruzko ondoz ondoko Plan Orokorrak 

funtsezko tresna koordinatzaile eta koordinagarri gisa konfiguratzeko premia areagotzen du. 

Horrela eskatzen du bide-sareen izaera jarraitu eta bateratzaileak, horietan egin beharreko 

jardunen erlazioak, bide-plangintzak beste eremu batzuekin duen bateragarritasunak (hala nola 

garraioarekin, trafikoaren erregulazioarekin, lurralde- eta ingurumen-antolamenduarekin eta 

ekonomiarekin), eta, batez ere, horrela eskatzen du 27/1983 Legeak xede duenarekin bat etorri 

beharrak, Lege horrek, euskal administrazioek arau teknikoak eta seinaleztapen-arauak 

indarrean jartzeko aukera aparte utzi gabe, Autonomia Erkidego osorako erakundeek 

onartutako Errepideen Plan Nagusian emandako aurreikuspen, helburu, lehentasun eta 

hobekuntzak egikaritzea agintzen baitie foru-administrazioei. 

Berezitasun horrek planifikatutakoa egokia eta egindakoak bete-betekoak direla bermatzeko 

haztapen berezia eskatzen du, horiek baitira Euskal Herriko Errepideen Plan Orokorra, hori 

tajutzeko, aldatzeko eta berraztertzeko prozeduretan eta bere edukian malgua izanez 

koordinatzeko tresna gisa eratzearekin, baita planifikatutakoaren jarraipen eraginkorra errazteko 

irizpideak atontzearekin ere, lortu nahi diren alderdiak”. 

Halaber, ez-eraginkortasunak ikusi dira Estatuak garraio-azpiegituren eremuan 

gauzatutako eskumenei dagokienez eta “interes orokor” eta “lurralde-mugaketa” 

kontzeptuen ikuspegitik, eta horrek zaildu egiten du politika integral bat garraio-

azpiegituren eremuan. 

Tranbiari dagokionez, mantentzeko lanen inguruko eskumenen definizioak 

bikoiztasunak sor ditzake Euskal Trenbide Sarearen eta inplikatutako udalen 

artean. 

 

3.- Hobetzeko proposamenak. 
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Errepide-azpiegiturei dagokienez, Errepideen Plan Orokorraren 
Batzordearen, jarraipen-batzordeen eta Plana lantzearen bidez gauzatzen 
da lankidetza. Aurreikusitakoaren arabera, batzorde horien lana sustatuko 
da, eta 2014an hasiko da Plan Orokorraren 2017-2028 aldirako 
eguneratzea. 

Trenbide-azpiegiturei dagokienez, Estatuko administrazioarekin akordioak 
lortzea proposatzen da, lurraldetasunaren eta interes orokorraren zentzua 
finkatzeko, eta, era horretan, trenbide-azpiegituren transferentzian 
amaituko den negoziazio-prozesu bat abian jartzeko. 
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68.- “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 eratorritako ez-
eraginkortasunak sortzen dira kudeaketa administratiboan 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”. 

 

1.- Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Foru-eskumeneko eta/edo udal-eskumeneko errepideetan, trenbide-

pasaguneak trenbide-sarearen titularrak diren administrazioen laguntzaren 

bidez kentzen dira (Eusko Jaurlaritzaren eta Estatuaren laguntzaren bidez, 

kasuaren arabera). 

Trenbide-lurperatzeetan, trenbide-arloko zein hirigintza-arloko eskumenak hartu 

behar dira kontuan, eta, beraz, erakunde-errespetua bermatzeko, ezinbestekoa 

da lankidetza-tresnetara jotzea. 

Horren ondorioz, IX. Legegintzaldian Legebiltzarrean aurkeztu zen «Euskal 

Administrazio Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko 

Txostenak» zenbait kasutan foru-aldundiek eta udalek beren aurrekontuetan 

eskumenik ez duten alderdietarako partidak aurkezten dituztela zalantzan 

jartzen badu ere (trenbide-pasaguneak kentzeko, trenbide-lurperatzeetarako 

eta abar), adierazi beharra dago azpiegitura horien diseinua eta eraikuntza 

behar bezala kudeatzeko beharrezkoa dela adostasun egokia eta erakundeen 

parte-hartzea, hiri-hobekuntza (udal-eskumena) eta hiriarteko garraioaren 

optimizazioa (foru-eskumena) baitakarte. Edonola ere, horrek ez du esan nahi 

bikoiztasunak daudenik.  
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2.- Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Adierazi beharra dago azpiegitura horiek egikaritzeko hitzarmenak ez direla beti 

irizpide berekin egiten lurralde guztietan; zenbait kasutan, parte hartzen duten 

erakundeen prestasun eta borondatearen araberakoak izaten dira hitzarmen 

horiek. 

 

3.- Hobetzeko proposamenak. 

Ez dago proposamen espezifikorik.  
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69.- “Autonomia Erkidegoak eta foru-aldundiek kudeatutako zenbait garraio-
azpiegiturak udal-eremuetan dituzten eraginek eta koordinazio sistematiko 
baten gabeziak ez-eraginkortasun operatiboak sortzen dituzte, interes-
gatazkengatik edo aurreikuspen-gabeziagatik. Horrek gastu osagarriak eta 
zailtasunak eragiten ditu zerbitzua ematean. Hori da errepideen kasua, non 
gatazkak sortzen baitira foru-titulartasuneko errepideak udal-titulartasuneko 
hiri-errepideekin elkartzen direnean, orobat jasan dezaketen trafiko 
kopuruko diferentziengatik”. 

 

Errepideei buruzko foru-arauek zehatz-mehatz arautzen dute foru-errepideen 

plangintza, kontserbazioa, finantzaketa eta erabilera, baita udalerriekiko 

erlazioa ere, hiri-zeharbideak hartzen dituzten tarteei dagokienez. 

 

  

232 



 

 

 

69.- Azken tartekia.- “Ildo berean, Portuei dagokienez, erkidego eta udal 
mailan baterako koordinazio eta planteamendu sistematikorik ez egoteak 
eraginkortasun-falta sortzen du aurreikusi gabeko hirigintza-aldaketengatik; 
hala, baliabide gehigarriak erabili behar izaten dira». 

 

1.- Txostenaren ikuspegi kritikoa 

 

Portuen eremuan, IX. Legegintzaldian Legebiltzarrean aurkeztu zen «Euskal 

Administrazio Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko 

Txostenak» EAEko Administrazio Orokorrak eta kostaldeko udalerriek behar 

bezala koordinatuta jardun ez izanaren ondoriozko zenbait ez-eraginkortasun 

aipatu zituen.  

 

2.- Ez-eraginkortasunen azterketa. 

EAEren titulartasuneko portuei dagokienez, komeni da Eusko Jaurlaritzak, foru-

aldundiek eta inplikatutako udalek osatutako erakunde arteko organo bat izatea, 

portu guztien jarduera bultzatzeko eta bikoiztasunik eta ez-eraginkortasunik ez 

gertatzeko.  

 

Portu-eremuko kirol-jarduerari dagokionez, kirol-jarduera gainerako portu-

jardueretatik bereizita kudeatzearen aurka agertu da Eusko Jaurlaritza. Hori 

dela-eta, komeni da Euskadiko Kirol Portua izeneko sozietate publikoa portu 

bateko eragile eta jardun guztiak koordinatu eta bultzatzeko gai izango den 

tresna bihurtzea. Era horretan, portu-jarduera efikazagoa izango da. 

 

3.- Hobetzeko proposamenak. 
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EAEko portu nagusien arteko lankidetzaren hobekuntzaren gaia eta portu-
eremuko kirol-jardueraren gaia gaur egun lantzen ari den EAEko portuei 
buruzko lege-proiektuaren xede izango dira. 
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70.- “Zenbait arlotan, hala nola bidegorrietan eta mugikortasunean, 
erregulazio espezifikorik ez dagoenez, gai horiei loturiko zenbait jarduera 
sortu dira maila instituzional guztietan, bereziki bidegorriak eraikitzeko. Hori 
dela-eta, eraginkortasun-falta hauteman da gastu publikoa ez delako 
optimizatzen, baterako eta/edo koordinatutako planifikaziorik gabe 
emandako baliabide publiko ugari daudelako”. 

 

1.- Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Bidegorri-sarearen plangintzan, EAEko Administrazio Orokorraren eta foru-

aldundien eskumenak argitu egin behar dira. 

 

2.- Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Bidegorri-sarearen plangintzan, ez dago eskumen-banaketa garbirik Eusko 

Jaurlaritzari dagozkion plangintza-funtzioen eta foru-aldundiei dagozkien 

plangintza-funtzioen artean, eta, hortaz, ez-eraginkortasunak gertatzen dira 

eremu horretan. 

 

3.- Hobetzeko proposamenak. 

Eusko Jaurlaritzak txirrindularientzako bideen plan baten garapena 
sustatuko du foru-aldundiekin eta udalekin lankidetzan, era horretan 
Euskadik trazaduren jarraitutasuna bermatuko duen eta lurralde osoan 
aplikatzeko moduko irizpide orokor batzuk ezarriko dituen sare konektatu 
bat izan dezan. 
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13 – INGURUMEN POLITIKA 

71.- “Ingurumen-politikaren kontzeptualizazioan bertan adierazi den 
moduan, politika hori ingurumen-kalitatean eragiten duten arlo ugariek 
baldintzatzen 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”. 

 

74.- “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 abian jartzeko orduan. Ildo horretan, 
posible da izapidetze beraren fase desberdinetan zenbait 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”. 

 

 
76.- “Azkenik, ingurumen-politikaren eskura jarritako egiturei dagokienez, 
txosten honetan analizatutako Administrazioaren hiru mailen esku-hartzea 
dela-eta, 21 Zuzendaritza Organok eta 20 Kudeaketa Organok parte hartu 
dute”. 

 

1.- Txostenaren ikuspegi kritikoa 

Bat gatoz IX. Legegintzaldian Legebiltzarrean aurkeztu zen «Euskal 

Administrazio Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko 

Txostenak» ingurumen-politikaren inguruan jasotako gogoetarekin. Izan ere, 

ingurumenaren zeharkako izaera dela-eta, politika guztiak eta organo guztiak 
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daude inplikatuta. Beraz, erabakitzeko ahalmenak dituzten erakundeen maila-

aniztasuna eta ugaritasuna berezkoa da. 

 

Maila-aniztasunak ez ditu ez-eraginkortasunak eragiten beti. Horren 

adierazgarri, uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legean araututako ur-eremua aipa 

daiteke. EAEko plangintza hidrologikoa –interes orokorrekoak ez diren obra 

hidraulikoei lotutakoa ere bai– adierazitako Legean aurreikusita dauden 

mekanismoei jarraiki egiten da, hau da, URA Euskal Agentziaren eta haren kide 

anitzeko organoen bidez. Azken batean, Sailaren ustez, uraren ekainaren 23ko 

1/2006 Legeak arau- eta eskumen-esparru egokia eskaintzen du. 

 

2.- Ez-eraginkortasunen azterketa. 

 

Proiektu batzuk lurzoruaren kutsaduraren prebentzio eta zuzenketari, edota 

ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko araudiaren mende daude, eta, aldi 

berean, kutsaduraren, hondakinen edo kutsadura atmosferikoaren prebentzio 

eta kontrolari buruzko araudia bete behar dute. Nolanahi ere, proiektu guztiek 

udalaren esku-hartzea behar dute udal-agintariek jarduera sailkatuen arloan 

esleituta dituzten eskumenen eremuan. 

Zenbait kasutan, administrazio batek beste baten jarduna geldiaraz dezake. 

Horren ondorioz, legez aurreikusitako epeak luzatu egiten dira, eta 

administrazio jarduleak ezin ditu kontrolatu. Bi adibide emango ditugu: 

Estatuko Administrazio Orokorrak ingurumen-inpaktuaren 

ebaluaziopean jarritako instalazioen kasuan, Eusko Jaurlaritzak ezin du 

ingurumen-baimen integraturik eman Estatuko Administrazioak 

ingurumen-inpaktuaren deklarazioa egin arte, eta horrek Eusko 

Jaurlaritzaren administrazio-jarduna geldiarazten du. 
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Lurzoruaren kalitatearen deklarazioa edo ingurumen-inpaktuaren 

deklarazioak beharrezkoak diren kasuetan, udalek ezin dute obra-

lizentziarik eman aldez aurretik lurzoruaren kalitatearen deklarazioa 

behar duten kokapenetan jardunak egiteko, edota ingurumen-

inpaktuaren ebaluazioa behar duten proiektuak egiteko.  

 

Zenbait kasutan, administrazio batek aldez aurretik gai berari 

buruzko informazioa eman duen administrazioak baino irizpide 

murriztaileagoa erabiltzen du, eta nahasmendua eta segurtasun 

juridikorik eza sortzen da prozedura bateko interesdunarengan, ez 

baitaki zein diren eskatuko zaizkion ingurumen-betekizunak eta 

ingurumen-baldintzak esku hartzen duen azken administrazioak erabakia 

hartzen duen arte. 

 

Bestalde, zenbait ez-eraginkortasun gertatu dira ikuskaritzaren eremuan, foru-

aldundiek isurketen ikuskapenak egiten baitituzte horretarako eskumenik izan 

gabe.  

Beste desadostasun-elementu bat Bizkaiko eta Gipuzkoako sare hidrografiko 

jakin batzuen inguruan agertzen da. Sare horiek oso kalitate onekoak dira, eta, 

ekainaren 23ko 1/2006 Legeari jarraiki, Eusko Jaurlaritzaren Sare 

Hidrometeorologikoaren parte izan behar dute, eta, lege horretan 

aurreikusitakoari jarraiki, URA Euskal Agentziak kudeatu behar ditu, agentzia 

horrek egin behar baititu baliabideak ebaluatzeko, plangintza hidrologikoa 

egiteko eta uholdeei aurrea hartzeko lanak. Foru-sare horien emaitzen erabilera 

eraginkor eta efiziente horrek ez du ezkutatu behar administrazio guztien 

inbertsio publikoa eta antolamendu-egiturak arrazionalizatuz gero egitura horiek 

eskumena esleituta duen erakundean (hots Uraren Euskal Agentzian) 

bateratuta geratuko liratekeela. 

Estatuko Administrazio Orokorraren kasuan, eta urari dagokionez, 

bikoiztasunak ager daitezke administrazioen arteko koordinazioaren 
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funtzionamendu eskas samarraren ondorioz. Adibidez, konfederazio 

hidrografikoek administrazio jardulea URA Uraren Euskal Agentziak izan behar 

duela dioen kudeaketa-agindu bat duten alderdi edo lurralde-eremu batzuetan 

egindako jardun jakin batzuk aipa daitezke. Zehazki, Erkidego barruko arroetan, 

URA agentziak administrazio-kudeaketa eta administrazio-izapidetze osoa 

egiten du Estatuarekin egindako kudeaketa-agindu bati jarraiki. Edonola ere, 

agindu hori berrikusi egin nahi da, kostu eta gastu handikoa baita EAEko 

Administrazio Orokorrarentzat. Izan ere, ia ez du konpentsazio ekonomikorik 

jasotzen egindako lanagatik, eta, gainera, dagokion konfederazio 

hidrografikoaren oniritzia behar du URA agentziak izapidetzen dituen baimen 

edo zehapen guztietan. 

3.- Hobetzeko proposamenak. 

Ingurumenari buruzko Lege Orokorraren proiektu bat lantzea sustatuko 
da. Proiektu horrek ingurumenari lotutako eremu sektorialetarako 
indarrean dagoen eskumen-banaketaren egungo egoeraren ebaluazioa 
egingo du, administrazioaren esku-hartzea arintzeko eta beharrezkoak ez 
diren bikoiztasunak saihesteko. Ildo horretan, Estatuak landu duen, duela 
gutxi onartu den eta helburu horiek berak dituen Ingurumen Ebaluazioari 
buruzko Legera egokitu beharra dago. 

Halaber, Estatuarekin ur-arloko kudeaketa-agindu berri bat negoziatu eta 
onartzea sustatuko da. 
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72.- “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 
eragin daitezke”. 

 

1.- Txostenaren ikuspegi kritikoa. 

Egia da, IX. Legegintzaldian Legebiltzarrean aurkeztu zen «Euskal 

Administrazio Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko 

Txostenak» adierazten duenez, ingurumen-politikan hainbat agintaritzak 

dihardutela, baina hori berezkoa du gaur egun indarrean dagoen eskumen-

banaketak, hainbat agintaritzak beren eskumenak betez esku hartzea 

ahalbidetzen baitu.  

 

2.- Ez-eraginkortasunen azterketa. 

Aurreko paragrafoan azaldutakoaz gain, arau-iturri asko izateak horien 

interpretazio juridikoaren inguruko zalantzak sortzen ditu zenbaitetan. Hori dela-

eta, egiaztatze-lana egin behar da aldez aurretik, baina beti ez da behar bezala 

egiten. 

 

3.- Hobetzeko proposamenak. 

Gaur egun, Euskadiko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 
Legearen azken legeria-aldaketaren ondorioz, testu bategin bat lantzen ari 
da, Legebiltzarraren aginduz. 
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73.- “Kasu batzuetan, Europako Zuzentarauen eta maila altuagoko arauen 
eskakizunak ez dira berehala helarazten, eta, horrela, ziurtasun-gabezia 
juridikoa gertatzen da, zeinak eragin negatiboa baitu herritarren, enpresen 
jardueraren eta Administrazioen gainean”. 

 

1.- Txostenaren ikuspegi kritikoa. 

IX. Legegintzaldian Legebiltzarrean aurkeztu zen «Euskal Administrazio 

Publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko Txostenean», kezka 

adierazten da Estatuak Europako araudiaren transposizioan atzeratzeak 

operadoreei segurtasun juridikorik eza eragiten dielako, eta gu bat gatoz kezka 

horrekin.  

2.- Ez-eraginkortasunen azterketa 

Arauaren transposizioan atzeratzeak segurtasunik eza eta egokitze-arazoren 

bat edo beste sortzen die enpresei, ez baitakite zer tresna adostuko diren 

Europako Erkidegoko Zuzentarauan aurreikusitako helburuak lortzeko. Hori 

dela-eta, Europako Erkidegoko aurreikuspenetara egokitzeko epeak txikiagoak 

dira transposizioa nahitaezkoa zen datatik transposizioaren datara bitarte 

igarotako denboraren proportzioan. 

 

3.- Hobetzeko proposamenak. 

Aktiboki parte hartzen da koordinazio-batzordeetan beste autonomia-
erkidego batzuekin eta Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen 
Ministerioarekin, Europako Erkidegoko xedapenak betetzera zuzendutako 
arau-tresnak lantzeko. 
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75.- “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”. 

 
1.- Txostenaren ikuspegi kritikoa. 

Bat gatoz IX. Legegintzaldian Eusko Legebiltzarrean aurkeztu zen Txostenak 

jasotzen duen eta arestian transkribatu den gogoetarekin. 

 

2.- Ez-eraginkortasunen azterketa. 

 

Jaurlaritzak ikusi du ez-eraginkortasunak daudela ingurumena sustatzeko 

programen arloan. Programen sustapenari dagokionez, administrazioek 

bultzatutako programak gainjarri egiten dira. Erakunde bakoitzak garbi izan 

beharko lituzke bere helburuak.  

 

Administrazioek helburu berak eta onuradun berak dituzten laguntzak eman ez 

ditzaten, azterketa bat egin daiteke laguntzak gainjartzerik gabe bideratzeko, 

eta, era horretan, ingurumen-arloko beste laguntza-ildo batzuk sor daitezke. 

Halaber, diru berarekin errendimendu handiagoak lortzeko baterako jardunak 

susta daitezke. Izan ere, udalerri, partikular, enpresa eta irabazi-asmorik 

gabeko erakundeei zuzenduta eta besteak beste Agenda 21, klima-aldaketa, 

mugikortasun iraunkor eta biodibertsitateari lotuta dauden diru-laguntza 

ildoetarako deialdiak hainbat administraziok egiten dituzte, baina administrazio 

horiek ez dute informazioa kontrastatzen proiektuek gainfinantzaketarik izan ez 

dezaten. 
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3.- Hobetzeko proposamenak. 

Programak ebaluatzeko mekanismoak sustatuko dira. 
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IV TXOSTENAREN IKUSPEGI EKONOMIKOA 

 

Hasieran, aurreko legegintzaldian landutako Euskal Administrazio Publikoetako 

bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko Txostena, babestu zuten Eusko 

Legebiltzarraren ebazpenetan arrazoitu zenez, euskal erakunde publikoen 

gastuaren arrazionalizazio eta optimizazioan, eta soiltasun, efikazia eta 

efizientziako irizpideen aplikazioan aurrera egiteko ekimen gisa sortu zen. 

 

Hein handi batean, finantza-krisiak eztanda egin zuenetik mende honetan 

nagusi diren, gaur egun indarrean dauden eta jardun publikoaren finantza-

iraunkortasuna bereziki azpimarratzen duten orientazio ideologiko berriei ere 

erantzuten zien ekimen horrek. 

 

Orientazio horien harira, halaber, mekanismo zorrotzagoak ezarri dira 

aurrekontu-diziplina eta gastu publikoaren kontrola hobetzeko, nagusiki 

administrazio-egiturak murriztera zuzendutako erreformak eskatu dira 

administrazioan, eta Administrazioaren maila guztietan gastuak eta diru-

sarrerak egokitzeko neurrien aplikazioa justifikatu da, finantza publikoen 

desorekak zuzentzeko eta beharrezko eta nahitaezko zerga-baterakuntza 

betetzeko. 

 

Beraz, orientazio horiei jarraiki, zerbitzu publikoak erarik efizienteenean eta 

ahalik eta kosturik txikienarekin ematen direla, eskalako ekonomia guztiak 

baliatzen direla, bikoiztasunik eta gainjartzerik gertatzen ez dela, oztopo 

burokratikoak kentzen direla eta abar bermatu behar du Administrazioaren 

erreformak. Azken batean, Administrazioaren produktibitatea areagotu, 

enplegatu bakoitzeko zerbitzu publikoen produkzioa handitu (gastua 

arrazionalizatzearen bidez), efizientziarik txikieneko partidak murriztu eta 

bikoiztasunak desagerrarazi nahi dira. Horretarako, funtsezkoa da gastu 

publikoaren efizientziari buruzko azterketa bat egitea, murritz daitezkeen 

244 



 

 

 

partidak eta programak detektatzeko. Ildo horretan, administrazio-organoak eta 

administrazio-egiturak kentzea, bikoiztasunak desagerraraztea, prozedurak 

sinplifikatzea eta, oro har, baliabide ekonomiko eta materialen eta giza 

baliabideen erabilera neurri handiagoan kontrolatzea proposatu behar da. 

 

Postulatu horiek, halaber, Administrazio Publikoa erreformatzeko prozesu ugari 

abian jartzea ekarri dute, hain zuzen ere nazioartean, Estatuko eremuan 

(Administrazio Publikoak Erreformatzeko Batzordearen Txostena) eta 

autonomia-erkidego batzuetan (Kantabrian, Gaztela-Mantxan, Valentziako 

Erkidegoan eta abar). Oro har, prozesu horiekin, Eusko Legebiltzarrak joan den 

legegintzaldian bultzatutako ekimenarekin bezalaxe, administrazio-jardunaren 

efizientzia hobetu, eta bikoiztasunak eta gainjartzeak desagerrarazi nahi dira. 

 

Dena dela, Euskal Administrazio Publikoetako bikoiztasun eta ez-

eraginkortasunei buruzko Txostenak politika publiko jakin batzuk egikaritzean 

gerta daitezkeen bikoiztasunak eta ez-eraginkortasunak identifikatzen ditu, 

besterik gabe, baina ez du planteatzen bikoiztasun eta ez-eraginkortasun horiek 

desagerrarazteko eta, oro har, administrazio-jardunaren efizientzia hobetzeko 

proposamenik, beste erakunde-eremu batzuetan egindako erreforma-

prozesuetan planteatu bezala. 

 

Horrela, beraz, nekez egin daiteke Txosten horretan adierazitako ondorioen 

ezarpenak ekar dezakeen hobekuntzaren ebaluazio ekonomiko bat, ondorio 

horiek ez baitute planteatzen, zehazten eta proposatzen euskal administrazio 

publikoen aurrekontuetan eragin ekonomikoa izan dezakeen hobekuntza-jardun 

zehatzik. 

 

Beraz, ikuspegi ekonomiko batetik, jatorrizko Txostenak euskal administrazio 

publikoetako bikoiztasunen inguruan egindako azterketa eta identifikazioaren 

eta, batez ere, horien eragin ekonomikoaren kalkuluaren balioespen kritiko bat 

baino ezin da egin. 
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Ildo horretan, lehenik eta behin, “bikoiztasun” terminoa erakunde batek 

oinarrizko araudiaren edo araudi sektorialaren ondoriozko esanbidezko 

eskumen-babesik gabe eta bakarka edo beste erakunde batekin edo 

gehiagorekin egiten duen jardun gisa definitzea sinplista dela azpimarratu 

beharra dago. 

 

Definizio horrek, gainera, eskumen-aldiberekotasun oro hartzen du, betiere 

eskumen-esleipen zehatz eta esanbidezkorik ez badago, eta alde batera uzten 

da lankidetza-hitzarmen edo lankidetza-akordioen bitartez izandako parte-

hartzea. Nolanahi ere, hori ez dator bat horrelako txosten baten helburu 

nagusiarekin, hots, subjektu jarduleen borondateak bateratu eta eremu sektorial 

jakin batean gastu-politika eraginkorrago eta efizienteago bat garatzen 

laguntzeko helburuarekin. 

 

Ildo horretan, ikusitako bikoiztasunek izan duten aurrekontu-eraginaren 

kuantifikazio sinplista bat egiten du Txostenak, jardun horietara oinarrizko 

araudiaren edo araudi sektorialaren babesik gabe zuzentzen diren baliabide 

ekonomikoen guztizko bolumena hartzen baitu kontuan. Aurrekontu-eragin hori 

403 milioi euro ingurutan kuantifikatuta dago administrazio publikoen 2011ko 

ekitaldirako aurrekontuei dagozkien partidetan. 

 

Horri dagokionez, gogorarazi beharra dago Txostenean bertan “aurrekontu-

informazioaren zehaztasun urria eta eragileek beren jardunak aurrekontu-

kontsignazioaren bitartez islatzen dutenean erakusten duten homogeneotasunik 

eza” onartzen dela. Eta Txostenak adierazten duenez, inguruabar horiek 

“eragotzi egiten dute kuantifikazio ekonomiko zehatza egiteko aukera, eta, 

beraz, zenbatekoak behar bezalako zuhurtziaz interpretatu behar dira”. 

 

Gainera, bikoiztasunen kuantifikazio ekonomiko hori bat zetorren 

Administrazioak oinarrizko araudiaren edo araudi sektorialaren bidez esleituta 
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ez dituen eskumenak gauzatzera zuzendutako aurrekontu-partidekin. Hau da, 

erakunde-eragileek oinarrizko araudiaren eta/edo araudi sektorialaren babesik 

gabe 2011ko aurrekontuen esparruan egiten zituzten jardunen gehieneko 

bolumen ekonomikoa adierazten zuen zenbateko horrek. 

 

Txostenak, azken batean, esanbidezko eskumen-babesaren irizpidea hartzen 

du bikoiztasun bat kalifikatzeko abiapuntutzat, eta, ondoren, balioespen 

ekonomikoa eskumen-babesik gabe egindako jardun horretarako aurrekontu-

zuzkidurarekin lotzen du. Dena dela, Txostenean bertan onartzen da ez dela 

zuzena eragin ekonomiko hori aurrekontu-aurrezpenarekin lotzea. Zehazki, 

honako hau dio: “ez da ondorioztatu behar, inola ere, esleipenen 

berrantolamendu edo berresleipen handiago batek adierazitako zenbatekoaren 

zuzeneko aurrezpena ekarriko lukeela, gai hori beste parametro batzuei ere 

lotuta baitago, hala nola baliabideen erabileraren efizientziari edo efikaziari”. 

 

Horrez gain, bikoiztasun bat irizpide horien arabera identifikatzeak ez du 

ziurtatzen bikoiztasun hori desagerrarazteak jardun publikoaren soiltasuna, 

efikazia eta efizientzia lortzen lagunduko duenik. Nolabait ere, “Bikoiztasunei 

buruzko Txostenak” ez du balioesten Administrazio jakin batek esanbidezko 

eskumen-babesik gabe egiten dituen jardunak ez-eraginkorrak edo ez-

eraginkortasunak diren, ezta gainkostu gehigarririk dakarten ere. Aitzitik, 

eskumen-babesik baduten ala ez aztertzera mugatzen da Txostena, aurrez 

finkatutako hainbat irizpide kontuan hartuta. Ildo berean, Txostenak ez du 

bikoiztasun horiek desagerraraztera edo, hala badagokio, saihestera 

zuzendutako jardunik eskaintzen edo proposatzen. Jardun horien eragin 

ekonomikoa eta aurrekontu-eragina aurrez finkatu ezin bada ere, jardun horiek 

geroagoko ebaluazio baten xede izan daitezke, eragin hori zenbatekoa den eta 

jardun publikoaren hobekuntzan nolako ondorioak dituen jakiteko.  

Bestalde, ikusitako ez-eraginkortasunei dagokienez, gogorarazi beharra dago 

Txostenak berak adierazten duela, erabilitako metodologia aipatzean, “ez-

eraginkortasunen ebaluazioari” buruzko atala Txostena bera egiteko abian 
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jarritako parte-hartze prozesuan bildutako informazio kualitatiboan oinarrituta 

dagoela. Horrela, beraz, Txostenaren ondorioak identifikatutako 

aldiberekotasunei buruzko informazioan eta eragile parte-hartzaileek egindako 

ekarpenetan oinarrituta daude. Hala ere, “erakundeek egindako jardunen 

efikazia edo efizientziari buruzko azterketa bat” egitea Txostenaren xedea ez 

dela ere badio Txostenak berak, eta hori ez dator bat horri buruzko atal bat 

barnean hartzeko aukerarekin. 

 

Horregatik beharbada, Txostenaren “Ez-eraginkortasunen ebaluazio globala” 

atalak kontsiderazio generiko batzuk baino ez ditu egiten, arrazoibidearen 

oinarriak ia azaldu gabe, eta horren ondorioz, ez dago benetako ebaluazio 

kualitatibo zein kuantitatibo zehatzik. 

 

Ildo horretan, Txosten horretan adierazitako ez-eraginkortasunen balioespen 

bat ikuspegi ekonomiko batetik egin nahi izanez gero, ez da ahaztu behar oso 

zaila dela ez-eraginkortasun horien kostuaren kuantifikazio ekonomikoa 

ezartzea, baita gutxi gorabehera ere. 

 

Hasteko, Txostenak ez du “ez-eraginkortasun” terminoa definitzen, bai, ordea, 

“bikoiztasun” terminoa. Dena dela, ez-eraginkortasuna ezin dugu hartu funtzio 

bat behar bezala betetzeko gaitasun-gabeziatzat (zenbait eremutan horrela 

definituta dago). Izan ere, jardun publikoaren era egokiari buruzko eztabaida 

sorraraziko luke horrek, eta eztabaida hori Txosten honen xede eta helburutik 

kanpo dago. Aitzitik, gure ustez, administrazio publikoen jarduna optimizatzeak 

dakarren erronkatik ekin behar zaio gai horri, Txostenean islatu bezala 

(administrazio publikoentzat, “efizientzia alderdi kritiko bihurtu da”). Beraz, 

efizientzia- edo eraginkortasun-gabeziatzat hartu behar dugu ez-

eraginkortasuna. 

 

Izan ere, erabilitako baliabideak eta lortutako emaitzak adierazten ditu 

efizientziak, nahi diren emaitzak lortzeko eskuragarri dauden baliabideen 
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erabilera egoki gisa defini baitezakegu “efizientzia”. Beraz, administrazio bat 

eskuragarri dauden baliabideak erabiliz nahi diren emaitzak lortzeko –edo, 

nahiago izanez gero, baliabide berekin gehiago egiteko edota baliabide 

gutxiagorekin gauza bera egiteko– gai denean esan daiteke administrazio hori 

“efizientea” dela. 

 

Nolabait ere, “efizientzia” “efikaziaren” neurri bat da (eraginkortasuna emaitza 

jakin bat lortzeko gaitasuna dela ulertuta), efizientziak nahi den emaitza lortzeko 

esleituta edo eskuragarri dauden baliabideen aprobetxamendu-maila handiagoa 

edo txikiagoa adierazten baitu. Beraz, eraginkorra izateko era asko daude, 

betiere nahi den emaitza lortzen bada. Efizienteagoa izateko, berriz, nahi den 

emaitza baliabide gutxiagorekin lortzen den edota baliabide berekin emaitza 

hobeak lortzen diren hartu behar da kontuan. 

 

Beraz, ikuspegi horretatik soilik egin daiteke Txostenean adierazitako ez-

eraginkortasunen balioespen ekonomikoa, hau da, ez-eraginkortasun horiek 

desagerrarazteak edo txikiagotzeak eskuragarri dauden baliabideen 

aprobetxamendu hobea dakarten kontuan hartuta. 

 

Ildo horretan, Txostenaren arabera politika publiko nagusietan dauden ez-

eraginkortasunak aztertu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde-

sarearen konplexutasuna (lau erakunde-mailak dihardute aldi berean) ikusitako 

ez-eraginkortasunetako askoren eta, nagusiki, eragile publikoen koordinazio. 

lankidetza eta laguntzari lotutako ez-eraginkortasun guztien jatorria dela 

ondoriozta daiteke. Beraz, hain ondorio sinplistarako soluzio erraz bat 

erakunde-sare hori sinplifikatzea eta efizientzia eta, nolabait ere, gastuaren 

murrizketa eragile jarduleen kopuruarekin lotzea izango litzateke. 

 

Dena dela, gure ustez, euskal erakunde-sarearen konplexutasuna ezin da 

gastuaren efizientziaren edo gastu publikoaren murrizketaren ikuspegitik soilik 

landu. Era berean, aurrekontu-aurrezpenak ezin du justifikatu, besterik gabe, 
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gure erakunde-egituraren egokitzea. Aitzitik, beste ikuspegi batzuk gaineratu 

behar zaizkio gastuaren efizientzia hutsaren ikuspegiari. 

 

Beraz, premisa horretatik abiatuta, ezin da ahaztu gure erakunde-ereduaren 

espezifikotasuna, ezta eredu horren bidezko funtzionamendua ere, nahiz eta 

disfuntzio batzuk izan. 

 

Bistakoa da administrazio jardule ugari izateak gatazkak, disfuntzioak eta 

gainjartzeak eragin ditzakeela, baina gure erakunde-sarearen bereizgarria den 

konplexutasun horrek dakartzan arazoak ez lirateke subjektuen ugaritasunaren 

datuaren ondoriozkoak izango, eskumenak gauzatzeko moduarenak baizik, hau 

da, administrazio publikoen eta beren sektore publikoen operatiban zenbaitetan 

dagoen koordinaziorik ezarenak. 

 

Sailek politika publikoei buruz egin duten eta Txosten honen barnean hartuta 

dagoen azterketak, IX. Legegintzaldian egindako lanaren ondorioen ikuspegi 

kritiko batez gain, ikusitako ez-eraginkortasunei buruzko azterketa bat eta 

proposamenetarako atal bat biltzen ditu (proposamen horiek, oro har, 

lankidetza-tresnak garatzearen komenigarritasuna defendatzen dute). 

Ildo horretan, Txosten honek balio erantsia ematen dio jatorrizko Txostenari, 

ikusitako disfuntzioak txikiagotzera eta/edo desagerraraztera zuzendutako 

jardun-proposamen zehatzak biltzen baititu. 

 

Oro har, proposamen horietako askok gaur egungo erregulazioaren egokitzea 

eta arrazionalizazioa aipatzen dute, berrikusteari dagokionez (ingurumen-

arloan, adibidez), eguneratzeari dagokionez (enpleguaren eta etxebizitzaren 

arloetan, adibidez), edota arau-garapenari dagokionez (gizarte-zerbitzuen 

arloan, funtsean). 

 

Hala ere, horri dagokionez, eta ikuspegi orokorrago (ez-sektorial) batetik, 

komenigarria izango litzateke egitura-plangintza bat, gure ordenamendu 
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juridikoaren berrikuspen sistematikoa administrazioaren jardunean finkatutako 

jardunbide bat izan zedin. Izan ere, arauen birtualtasuna ez da horien 

onarpenarekin amaitzen, ezta txertatutako memoria ekonomikoekin, inpaktu-

ebaluazioekin eta txostenekin ere. Halaber, horien aplikazioaren eragin 

juridikoa, ekonomikoa eta soziala ebaluatu beharko litzateke, baita lortu nahi 

ziren helburuen betetzea ere. 

 

Beraz, gure ustez, euskal administrazio publikoek beren ordenamendu 

juridikoak sistematikoki berrikusi, sinplifikatu, egokitu eta, hala badagokio, 

arauetan finkatzeko mekanismoak ezartzeko aukera ere balioets liteke. 

Horretarako, bidezko azterlanak eta ebaluazioak egin beharko lirateke, 

zaharkituta geratu diren arauak indargabetzeko eta, hala badagokio, aldaketak 

eta/edo eguneratzeak sartzeko edota, bidezkoa edo beharrezkoa izanez gero, 

testu bategin bat lantzea proposatzeko premia zehazteko. 

 

Hala ere, ordenamendu juridikoaren egokitzea eta berrikuspena ez da 

funtsezko faktore bakarra eskuragarri dauden baliabideak hobeto baliatzeko. 

Aitzitik, beste faktore batzuk ere oso garrantzitsuak izan daitezke, eta funtsezko 

alderdiak hartzen dituzte eraginpean, hala nola plangintza, lankidetza, 

finantzaketa, parte-hartzea, informazioaren elkartrukea eta ebaluazioa. 

 

Izan ere, aztertutako politika sektorial askoren kasuan, agerian geratu da 

legeria sektorialean aurreikusitako plangintza-tresnak eta Eusko Jaurlaritzak 

bere plangintza-eskumenak baliatuz eta erakunde arteko lankidetza- eta 

koordinazio-organoak sustatzeko ezartzen dituenak abian jarri eta garatzeko 

aukera azpimarratu behar dela. 

 

Beraz, plangintza horren esparruan, bidezko ekimenak egin beharko lirateke 

erakunde-eragileen jardunen artean gainjartzerik sor ez dadin, eragile horiek 

eskuragarri dauden baliabideen banaketaren esparruan bidezko finantzaketa 

izan dezaten, administrazio-egiturak behar bezala dimentsiona daitezen 
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(efikazia urriko koordinazio eta aholkularitzako administrazio-organoen ugalketa 

saihestuz), eta erakunde-mailen jardunak, oro har, Eusko Jaurlaritzaren 

plangintzarekin bat etor daitezen. 

 

Beraz, baliabideen erabilera egokia lortzeko, funtsezkoa da, halaber, euskal 

erakunde-maila guztien artean erabakiak batera hartzea. Izan ere, Txosten honi 

erantsitako politika sektorialen azterketan egiaztatuta geratu denez, eremu 

horretan disfuntzioak gertatzen dira plangintza-prozesu bateraturik ez 

dagoelako, eta hori bereziki garrantzitsua da politika publikoak ezarri behar 

direnean. Ezinbestekoa da, beraz, erabakiak batera hartzeko aukera bultzatzea 

eta maila guztietan politika publikoen ikuspegi bateratu bat hartzea. 

 

Arestian adierazi dugunez, euskal administrazio publikoen artean batera 

jarduteko eremu asko daude eskumen-banaketaren ondorioz. Arlo horietan, 

beraz, funtsezkoa da eskumena duten administrazio guztiek lankidetza-esparru 

batean diseinatuko dituzten politika publiko komunak egikaritzea, herritarrei 

zerbitzu integrala emateko. Ildo horretan, administrazio guztien esperientzia 

baliatuko da, eta sinergia eta helburu partekatuak lortuko dira. Eskumen-

banaketak ez du oztopo izan behar politika publikoen diseinu estrategiko egokia 

egiteko. Aitzitik, erakunde-maila guztiek parte hartzeak areagotu egiten du 

informazioa, eta ikuspegi desberdinak ematen ditu. Horrela, beraz, lankidetza-

esparru hori sendotu egin behar da. 

 

Sailek politika sektorialen azterketa osoan ikusi dituzten akats, ez-

eraginkortasun eta/edo bikoiztasunek agerian uzten dute beharrezkoa dela 

euskal administrazio publikoen arteko baterako plangintza-prozesuak egitea, 

arazoak diagnostikatzeko eta helburuak era partekatuan ezartzeko. Era 

horretan, politika osagarriek helburu estrategiko komunak lortzeko balio izango 

dute. Hortaz, zeharkako ikuspegi batetik jardun behar da, eta sinergia- eta 

osagarritasun-ondorioak dituzten politika sektorialak bateratu behar dira. Beraz, 

erakunde arteko planek eta programek protagonismo handiagoa izan beharko 
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lukete, osotasun-ikuspegia izatean baliabideen erabilera optimizatzea lortzen 

baita. 

 

Ildo berean, beharrezkoa izango da lankidetza-mekanismoak indartzea jardun 

publikoaren efikazia eta efizientzia hobetzeko eta kostua murrizteko, eman 

beharreko zerbitzuen kalitateak behera egin gabe. Hala ere, horri dagokionez, 

erakunde-mailen arteko lankidetzari lotuta ikusi diren disfuntzioak askotan ez 

dira sortu lankidetza-tresnarik ezagatik, tresnen erabilera desegoki edo 

mugatuagatik baizik (ez dira aldizka biltzen, ez dute erabakiak hartzeko 

eskumenik, ez dute hartutako neurrien betetzea kontrolatzeko tresnarik eta 

abar). Horrez gain, beste jardun-eremu batzuetan oraindik ez da horrelako 

tresnarik sortu. 

 

Halaber, administrazio publikoen artean komunikaziorik eta informazio 

ekonomikoaren trukerik ez dagoela ikusi da, eta gabezia horrek esan nahi du 

ezezaguna dela politika publikoen kostu erreala eta, hala badagokio, “euskal 

ekonomian eta gizartean egindako inbertsio publikoaren itzulkina”. Horrek 

eragotzi egingo luke, adibidez, eskalako ekonomien aprobetxamendua 

administrazioen arteko baterako jardunekin. Beraz, politika publikoen 

finantzaketan gardentasun handiagoa izateak oinarrizko plus bat emango luke 

bikoiztasunak saihesteko eta baliabideak hobeto erabiltzeko. 

 

Gai horren harira, zenbaitetan disfuntzioak gertatzen dira euskal administrazio 

publikoen informazio-sistemen interoperabilitatean. Disfuntzio horiek 

informazioaren elkartrukea eta datuen eguneratzea hartzen dute eraginpean, 

eta, beraz, eremu horretan funtsezkoa izango litzateke datu-base bateratuak 

eta informazio-sistema partekatuak erabiltzea. 

 

Azkenik, gobernantzaren inguruko ideiak zabaldu diren garai honetan bereziki 

kontuan hartu behar diren bi kontzeptu aipatu behar dira: parte-hartzea eta 

ebaluazioa. 
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Alde batetik, jardun publikoa herritarrek parte hartzeko organoetara ireki behar 

da, eta, halaber, gizarte zibilaren parte-hartzea bermatu behar da. 

 

Bestalde, jardun publikoa ebaluatzeko sistemak diseinatu eta ezarri behar dira 

(politika publikoen efikazia eta efizientzia neurtzea ahalbidetuko dutenak), eta 

ebaluazio-metodo homogeneoen erabilera orokortu behar da. 

 

Horretarako, proposatutako helburuen lorpen-mailari buruzko informazioa 

biltzen duten kudeaketa-adierazleen sistemak ezartzea funtsezkoa da zuzen 

jokatzen den ala desorekak zuzentzeko neurriak hartu behar diren jakiteko. 

Lortutako emaitzei buruzko informazio sistematikoa ematen duten kudeaketa-

adierazlerik sartu gabe, ezin dira zehatz-mehatz ezagutu eta ebaluatu lortutako 

efikazia-, efizientzia- eta kalitate-mailak. Adierazleen ezarpenak, gainera, 

gardentasun-elementu bat txertatzen du kudeaketa publikoan. Kudeaketa-

adierazleei esker, informazio kuantitatiboa eta kualitatiboa lortu, desoreka oro 

identifikatu, eta neurri zuzentzaileak har daitezke. Nolanahi ere, adierazle 

horien erabilera erabakigarria da baliabideak egokiro erabiltzeko. 

 

Beraz, ondoriozta dezakegu ikuspegi ekonomiko batetik bidezkoagoa dela 

erakunde-maila eta erakunde-eragile bakoitzaren funtzioen mugaketaren ordez 

maila eta eragile horiek guztiek politika publikoen diseinu, plangintza, 

finantzaketa eta betearazpenean duten parte-hartzea azpimarratzea, eta, 

horretarako, koordinazio, lankidetza eta laguntzaren printzipioei jarraitzea. 

 

Azken batean, beharrezkotzat hartzen da gastu publikoko politiken koordinazioa 

hobetzea (gure erakunde-sistemaren ezaugarri bereizgarriak errespetatuta), 

eta, subjektu jarduleei dagokienez, erakunde-maila guztien esku-hartzea 

bultzatuko duen eredu bat –parte-hartzean oinarritua– ezartzea. Ildo horretan, 

sistemaren barruan efizientzia handiagoa ahalbidetzen duten (zerbitzu 

publikoen prestazioari lotutako gastuaren alderdian bereziki) mekanismo 
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guztiak ikertu behar dira, gizartearen parte-hartze handiagoarekin eta 

ebaluazioaren premia txertatuta (ex ante, bitartean, eta ex post). 
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	22.- “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 ematen du”.
	23.- “Zerbitzu, prestazio ekonomiko, baliabide fiskal eta onuradunei buruzko informazioa trukatzeko eragileen artean dagoen koordinaziorik ezak iruzurra ahalbidetzen du. Hori dela-eta, administrazio batzuk akordioak formalizatzen hasi dira jada, baina...

	5 – ENPLEGU ETA PRESTAKUNTZA POLITIKA.
	24.- “Gaur egun, hainbat eragilek hartzen dute parte enplegu-politikan. Hala, enplegurako prestakuntzarekin, laneratzearekin, enplegu-sustapenarekin eta lan-bitartekotzarekin lotutako zerbitzuak gainjarri egiten dira, politika horretan eskumenik ez du...
	25.- “Arautu gabeko prestakuntza-ikastaroen egoera nabarmentzekoa da; hainbat eragilek ematen dituzte, eduki eta iraupen ezberdina dute, eta sektore pribatuaren parte-hartzea eskasa da”.
	26.- “Bestalde, eragile horien parte-hartzeak enpleguaren eta prestakuntzaren arloko zerbitzuen planifikazio, prestazio eta segimendurako egitura administratibo gehiegi egotea dakar, eta horrek eskura dituzten baliabideei buruzko ulermena eta ezagutza...
	27.- “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 ...
	28.- “Gastuari dagokionez, tarte handia aurkitu da erakunde finantzatzaile nagusien eta zerbitzuen zati handi bat ematen duten erakundeen (udalerriak, udal-elkarteak, tokiko garapen-agentziak) artean, eta transferentzia-fluxu konplexuak hauteman dira....
	29.- “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 eslei...

	6 – ETXEBIZITZA POLITIKA.
	30.- “Euskal Autonomia Erkidegoko Etxebizitza Politikako egungo eskumen-banaketan ardurakidetzen sare konplexua dago politika gauzatzean; horretan, instituzio ugarik parte hartu behar dute etxebizitza-arloan onartutako helburuak lortuko badira. Horren...
	31.- “Nabarmentzekoa da Eusko Jaurlaritzak eta udalek dituztela, gaur egun, etxebizitza-arloko eskumenak. Beraz, babes publikoko etxebizitzak sustatzean eta hiru Foru Organoek horretarako lursailak erostean, bikoiztasun bat sortzen da, sektoreko edo o...
	34.- “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 ostat...
	32. - “Ikusi da lurra erosteko eta etxebizitzak sustatzeko/kudeatzeko egiturak ugaritu egin direla. Zehazki, Txosten honetarako hautatu den lagin instituzionalari lotuta dauden 17 erakunde instrumentalek esku hartzen dute etxebizitza-politikan (Birgai...
	33.- “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 neu...
	35.- “Eraginkortasun-falta hauteman da etxebizitza-eskatzaileen eta etxebizitza babestuen esleipenen izapidetze, instrukzio eta kudeaketan, eskatzaileen datu-babesak eta etxebizitza-zozketa desberdinak daudelako aldi berean (udalen berezko zerrendak e...

	7 – HEZKUNTZA POLITIKA
	36.- “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. P...
	37.- “Bestalde, zerbitzua emateari berari eta horri loturiko azpiegiturei dagokienez, desadostasun-puntu nagusiak honako hauek dira: Hezkuntza Administrazioak eta Tokiko Erakundeek batzuetan berdin ez ulertzea Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta ...
	38.- “Udal-baliabideen dedikazioa, batez ere udal-eskumenekoak ez diren ikastegien jarduera mantentzeari eta/edo kudeaketari loturikoa (LHko ikastegi batzuen, HHE batzuen eta Hasierako Lanbide Heziketako Ikastegi batzuen kasua da)”.
	39.- “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 di...
	40.- “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 (e...

	8 – KULTURA POLITIKA
	41.- “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 bera...
	48.- “Sustapen kulturalaren arloan, sektore-araudirik ez egoteak eta organismo kulturalei loturiko eskumen-atribuzio generikoak eragiten du eraginkortasun-falta agertzea, maila instituzional guztiak jarduerak laguntzen edo garatzen ari direlako dizipl...
	49.- “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 lagu...
	42.- “Ondare Kulturalari dagokionez, eraginkortasun-faltak honako gai hauetan kontzentratzen dira: Ondare Kulturalaren Legean aurreikusten diren liburutegi, museo eta artxiboen Euskal Sistemetan foru-zerbitzuak atxikitzeko borondatezkotasuna dela-eta...
	43.- “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 Bildumaren” onarpena egin zen ...
	44.- “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 A...
	45.- “Sare edo sistema berean azpiegitura publikoak integratuta ez egoteak eraginkortasun-eza eragin dezake herritarrentzako zerbitzuak emateko orduan, eta zerbitzu-eskaintzan desberdintasunak egon daitezke udalerrien / lurraldeen arabera. Horrek zail...
	46.- “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...
	47.- “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 ...

	9 – GAZTERIA ETA KIROL POLITIKA
	50.- “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...
	51.- “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 b...
	52.- “Ildo horretan, aldi bereko esku-hartze hori agerikoa da zenbait maila instituzionalek jarduerak eta azpiegiturak finantzatzen dituztenean: Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek diru-laguntzak eta laguntza-programak eskaintzen dituzte gazteen elk...
	53.- “Era berean, antzeko funtzioak dituzten egiturak ageri dira, hala nola: gazteria-gaian ikerketa-, prestakuntza-, informazio- eta dokumentazio-lana gauzatzen duten egiturak, Eusko Jaurlaritzari (Gazteriaren Euskal Behatokia) eta Bizkaiko Foru Aldu...

	10 – SEGURTASUN POLITIKA
	“54.- Polizia Politikan ez da bikoiztasunik identifikatu Babes Zibilari, Herritarren Segurtasunari eta Errepide Segurtasunari lotuta”.
	“55.- Hala ere, eraginkortasun-faltak hauteman dira tokiko poliziaren kidego desberdinak aldi berean egotea; horrek esan nahi du zerbitzuak emateko administrazio-egitura gehiegi dagoela”.
	“56.- Polizia-kidego desberdinak egoteak agerian utzi du jarduera-prozedura, ekipo informatiko, komunikazio-sare eta langileria hautatzeko eta prestatzeko irizpide desberdinak daudela, besteak beste”.
	IX. Legegintzaldiko «Euskal administrazio publikoetako bikoiztasun eta ez-eraginkortasunei buruzko Txostenaren» atal osagarria, Estatuko Administrazioan dauden ez-eraginkortasunei buruzkoa.

	11 – SANITATEKO ETA OSASUN PUBLIKOKO POLITIKA
	57.- “Osasun Publikoari dagokionez, eraginkortasun-falta sortzen da hiru maila instituzionalek osasun publikoaren arlo desberdinetan jarduteko eskumenak dituztenean esleituta (osasun-kontrola eta osasunaren promozioa)”.
	58.- “Azpiegiturei dagokienez: ikusi da laborategi ugari daudela (maila instituzional guztietan), osasungarritasun-kontrol eta -analisiak egiteko, antzeko ezaugarriak dituzten langile eta teknologiaz osatuta daudenak. Aurrekoa kontuan hartuta, eta jak...
	59.- “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, higienea, elikadura-ohiturak e...
	60.- “Eraginkortasun-falta horiek arindu egingo dira «Osasun Publikoaren Euskal Legearekin», etorkizunean; izan ere, Osasun Publikoaren Euskal Agentzia sortzea aurreikusten da, EAEko osasun publikoari loturiko jarduera, prestazio eta zerbitzuak berror...
	61.- “Osasun Arretari dagokionez, identifikatutako eraginkortasun-falta osasun-administrazioaren eta gainerako administrazio-mailen arteko beharrezko koordinazioari lotuta dago”.
	62.- “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 ...
	63.- “Mendetasuna duten pertsona eriondoen arretari dagokionez, nabarmentzekoa da desadostasun-puntuak daudela Osasun Administrazioaren eta Gizarte Zerbitzuetako administrazio eskudunen artean. Sistema bakoitzak ematen duen prestazioaren helmena, inte...
	64.- “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 or...

	12 – GARRAIO POLITIKA
	65.- “Garraio-politikari dagokionez, hiru erakunde-mailetan banatuta dago, garraio-baliabide edo -azpiegitura espezifikoen arabera, indarrean dagoen legediari jarraiki. Banaketa horrek EAEko garraioaren ikuspegi eta planifikazio globala eragozten du; ...
	66.- “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, gainer...
	67.- “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 e...
	68.- “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 erato...
	69.- “Autonomia Erkidegoak eta foru-aldundiek kudeatutako zenbait garraio-azpiegiturak udal-eremuetan dituzten eraginek eta koordinazio sistematiko baten gabeziak ez-eraginkortasun operatiboak sortzen dituzte, interes-gatazkengatik edo aurreikuspen-ga...
	69.- Azken tartekia.- “Ildo berean, Portuei dagokienez, erkidego eta udal mailan baterako koordinazio eta planteamendu sistematikorik ez egoteak eraginkortasun-falta sortzen du aurreikusi gabeko hirigintza-aldaketengatik; hala, baliabide gehigarriak e...
	70.- “Zenbait arlotan, hala nola bidegorrietan eta mugikortasunean, erregulazio espezifikorik ez dagoenez, gai horiei loturiko zenbait jarduera sortu dira maila instituzional guztietan, bereziki bidegorriak eraikitzeko. Hori dela-eta, eraginkortasun-f...

	13 – INGURUMEN POLITIKA
	71.- “Ingurumen-politikaren kontzeptualizazioan bertan adierazi den moduan, politika hori ingurumen-kalitatean eragiten duten arlo ugariek baldintzatzen dute (atmosfera, zorua, ura, fauna eta flora), orobat giza jarduerak ingurunearen gainean dituen e...
	74.- “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 ditu...
	76.- “Azkenik, ingurumen-politikaren eskura jarritako egiturei dagokienez, txosten honetan analizatutako Administrazioaren hiru mailen esku-hartzea dela-eta, 21 Zuzendaritza Organok eta 20 Kudeaketa Organok parte hartu dute”.
	72.- “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....
	73.- “Kasu batzuetan, Europako Zuzentarauen eta maila altuagoko arauen eskakizunak ez dira berehala helarazten, eta, horrela, ziurtasun-gabezia juridikoa gertatzen da, zeinak eragin negatiboa baitu herritarren, enpresen jardueraren eta Administrazioen...
	75.- “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 e...
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