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1.- AURKEZPENA
Europako krisi ekonomikoaren egoerak politika publikoetan eragin zuzena izan du, eta
toki-administrazioetan erreformak egiteko beharra udalerri-kopuru benetan handia
duten estatuetan indartzeari buruzko eztabaida eragin du. Proposatutako neurriek,
alde batetik, toki-erakundeen kopurua murrizteko beharra hartzen du oinarri, eta,
bestetik, horiei dagozkien eskumenak berregokitzea. Neurriok beti izan dituzte hizpide
Espainiako politikariek, nahiz eta inoiz ez duten egiazki gauzatzeko moduko
horrenbesteko nagusitasunik. Hala ere, zenbaitek uste du gaur egun erreforma horri
berehala eta kritikarik gabe heldu behar zaiola, aurretiaz ikasketa jakinik, analisirik
edota daturik izan gabe, argi eta garbi beharrezkoak direla egiaztatzen eta frogatzen
duen dokumentaziorik gabe.
Krisiaren eraginez, areagotu egin da gaur egungo egitura sozioekonomikoaren esparru
askotan erreformak egiteko beharrizanari buruzko eztabaida, gastu publikoa
murrizteko premiazko betebeharrak bultzatuta. Testuinguru honetan, eztabaida oro
izango da baliagarria, betiere eredu eraginkorragoa ahalbidetzen badu eta
administrazio publikoek herritarrei ematen dizkieten zerbitzuen kalitatea hobetzen
badute. Hori guztia, bistan denez, muga zorrotza jarrita: erreformen ondorioz
sortutako ereduak ez lituzke zapuztu behar, ez eta gutxitu ere, bestelako ondasun eta
eskubide konstituzionalak.
Hori horrela izanik, Jiménez Asensio irakasleak adierazten du krisia, kasu hauetan,
«aukeren leiho gisa» ikusi nahi izaten dela, orain arte inor zalantzan jartzera ausartu ez
zen tokiko instalazioa arrazionalizatzeko. Ildo horretan, beharbada modu soilean bada
ere, ahots instituzionalek, politiko zein sozialek, eta akademikoek (askoz ere neurri
txikiagoan) izandako oihartzuna azaltzen da, azken urteotan bat egin baitute tokiko
plantaren erreforma eskatzeko. Horri dagokionez, adierazi behar da azken aldian beste
proposamen batzuk ere egin direla gai honekin loturik: udalerriak kentzea edota
batzea, edota probintzietako diputazioak eta tarteko tokiko erakundeak kentzea.
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Tokiko instalazioen erreformari buruzko egungo planteamendu horiek krisi ekonomiko
sakonaren ondorioz sortu dira. Hala, agerian geratu da beharrezkoa dela zenbait neurri
sakon hartzea, hain zuzen, teorian defizit publikoa murrizteko. Toki-administrazioaren
kasuan, ordea, benetako asmoa da are gehiago murriztea tokiko gastu publikoa.
Nolanahi ere den, egia da tokiko instalazioaren egungo eredua egokitu eta
eraginkorragoa egin behar dugula, baina, bistan denez, uste dugu lehentasunezkoa
dela aldez aurretik aintzat hartzea mota honetako neurriek dituzten ondorioak. Hala,
tokiko plantaren ustezko erreforma batek berekin aurrezteko moduko emaitzak
ekarriko lituzketen ondorioztatu ahal izango litzateke, eta, horrela, justifikatuta egongo
litzateke neurri hori ezartzea.
Udal txikien eredua ezartzeko arriskuaren oinarrian, sarritan baieztatzen denez, tokierakundeek zerbitzuak emateko duten eraginkortasun falta dago. Izan ere, kasu
askotan, udal txikiek ez dute behar beste giza baliabide eta bitarteko material euren
eskumenak modu eraginkorrean baliatzeko.
Toki-administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko 27/2013 Legeak,
abenduaren 27koak, ezer gutxi aipatzen du udalaren minifundismoaren errealitateaz,
eta udalek borondatez bat egitea proposatu eta sustatzen du, esan den moduan, zuhur
eta neurriz; izan ere, ez dirudi legean aurreikusitako pizgarriak horren garrantzitsuak
direnik bat egiteko borondatezko prozesuan euren ekimena gauzatzeko moduan.
Esparru honetan, tokiko antolamenduaren eboluzioan eragin tangentziala gauza
dezaketen bi gai garrantzitsu arautzen dira: lehenengoa, sortzen diren udalerri berrien
gutxieneko biztanle kopurua 5.000 biztanlera jaistea, eta, bigarrena, osoko bilkurari
bat egiteko erabakia hartzeko exijitzen zitzaion gehiengoa murriztu zenean (gehiengo
osotik gehiengo soilera). Azken horrek, dotrinaren arabera eta gure sen onaren
arabera, erabakiaren garrantziarekin eta izaerarekin lehia irekian, hain zuzen ere,
udalerria izaera juridikoa duen erakunde autonomo gisa hartu behar den edo ez
jorratzen du.
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2.- LAN METODOLOGIA
Hona hemen txosten hau egiteko ezarritako lan-metodologiaren baitan dauden faseak
eta horietako bakoitzean nabarmentzekoak diren gertaera garrantzitsuak:
1. fasea: Lana planifikatzea:
 Toki-administrazioei aplika dakiekeen oinarrizko araudiaren bilduma.
 Autonomia erkidegoen eta Europar Batasuna osatzen duten estatuen
antolaketari eta toki-administrazioaren egiturari buruzko azterketa ezberdinei
buruzko txostenak irakurtzea.
 Toki-administrazioetan, eskalako ekonomietan eta zerbitzu publikoak ematean
eta horien prestazioan dagoen defizitean erreforma egiteko proposamen
ezberdinei buruzko ebidentzia enpirikoaren txostenak irakurtzea.
 EUSTAT erakunde publikoak eginiko estatistika txostenak aztertzea.
 Espainiako

Estatistikako

Institutu Nazionalak

eta

Europakoak

eginiko

estatistika-txostenak aztertzea.
 EAEko toki-erakundeek 2011 ekitaldiko (eskuragarri dagoen azken ekitaldia)
kontuei buruzko fiskalizazio-emaitzei buruzko txostenak aztertzea. Herri
Kontuen Euskal Epaitegiak argitaratu zituen.
 Espainiako Erreinuaren Kontuen Epaitegiak eginiko fiskalizazio-jarduketen 2011
ekitaldiko emaitzen azterketa.
 Toki-erakundeekiko finantza-koordinaziorako Bulego Birtualean (Espainiako
Gobernuaren Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren baitan dago)
dagoen informazioaren analisia.
2. fasea: Lana gauzatzea:
 Udal-antolamenduaren inguru demografikoa eta geografikoa analizatzea eta
aztertzea: udalerriak, biztanleak, udalerria baino lurralde-eremu handiagoko
erakundeak, eta abar.
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 Euskal sektore publikoari atxikitako aurrekontu nagusien analisia, gastuen
aurrekontu-programen arabera (kontu funtzionalak), eta, beste alde batetik,
gastuen eta diru-sarreren kapituluen arabera. Arreta berezia eman zaio gastuei
buruzko 1. kapituluari, hain zuzen, oinarrizko zerbitzu publikoak aztertzen
dituenari.
 Nahitaezko prestazio-zerbitzu esanguratsuenak jasotzen dituzten programen
taldeen batez besteko kostua biztanleko: edateko uraren etxeko hornidura,
bideen garbiketa, hiri-hondakin solidoen bilketa eta hilerria.
 Sektoreko adituek eginiko hainbat azterketa enpiriko aztertzea, alderatzea eta
interpretatzea.
 Egungo Euskadiko udal-antolamenduaren kostua.

Beste alde batetik, txosten hau egiteko askotariko mugak izan dira:
 Baliteke udal askok behar bezalako zehaztasunarekin ez ematea kontuen berri,
ez behintzat emandako zerbitzu publikoen kostua analitikoki aztertzeko
ebidentzia nahikoa lortzeko moduan.
 Toki-erakundeek emandako zerbitzuak ez dira homogeneoak, ez edukiari
dagokionez, ez kalitateari dagokionez. Beraz, alderaketa-analisia zailtzen du.
 Biztanleen batez besteko kostua aztertzean, udalerriek eurek emandako
zerbitzuen kostua aintzat hartzeaz gain, beste toki-erakunde batzuek izandako
kostua ere hartzen da kontuan. Bestela, kalkulu unitarioa indargabetzen ariko
ginateke. Arazo hori are nabarmenagoa da Araban, kontzejuek nahiz kuadrillek
ematen dituzten zerbitzuak tarteko.
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3.- TXOSTEN HONEN XEDEA

UPyD talde mistoko bozeramaile Gorka Maneirok Eusko Legebiltzarreko Mahaian
eginiko galderaren ondorioz, Eusko Jaurlaritzak egokitzat jo du oro har euskal udalen
egoerari buruzko informazio jakina ematen duen txostena egitea.
Hona hemen galdera hori, hitzez hitz:
«Eusko Jaurlaritzak egin beharreko txostena, hain zuzen, honako alderdi
hauek jasoko dituena: gaur egun Euskadin dauden hainbat udalen mantentzelanek dakarten kostua, 5.000 biztanletik beherako udalen bat-egiteak ekarriko
lukeen aurrezkia, 10.000 biztanletik beherako udalen bat-egiteak ekarriko
lukeen aurrezkia, 20.000 biztanletik beherako udalen bat-egiteak ekarriko
lukeen aurrezkia eta erabaki horiek ekarriko lituzketen zerbitzuen prestazioa
hobetzea».
Jakin badakigu eskaera egitean erabilitako hitzek eurek zer adierazten diguten: dena
delako azterlan edo txostenek ondorioztatzen ez badute behar-beharrezkoa dela
udalerriak kentzea eta/edo bat egitea, kritikak jasoko dituztela eta izen ona galduko
dutela. Izan ere, lortu nahi den ondorioa inplizituki jasota dago honako hau galdetzean:
«Euskadin gaur egun dauden hainbat eta hainbat udal mantentzeak dakarren kostua
eta udalek bat eginez gero aurreztuko litzatekeena...».
Eskaera egin duenak dagoeneko erantzun ezin den premisa bat du oinarrian,
enuntziatuan «Euskadin gaur egun bizi diren hainbat eta hainbat udal» aipatzen baitu
eta jakintzat ematen baitu udal horiek bat egitean segurtasun osoz «aurreztuko»
litzatekeela. Horrek guztiak dakarren aurrekontua argia da: 251 izan beharrean
(zenbaki mugatua eta zehatza), Euskadin benetan udal ugari egongo balira, idazkian
adierazten den bezala, horrek ekarriko lukeen egituraren eta funtzionamenduaren
kostua ere, nahiz eta neurtezina izan, beti izango litzateke infinitua.
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Beste alde batetik, publikoa eta begi-bistakoa da txosten-eskaera egin duenaren
alderdi politikoak eginiko hauteskundeetako proposamenen artean sartzen duela
udalen egituraren erreforma. Erreforma horrek berekin ekarriko luke udalerri txikiak
kentzea, bat egitearen bidez; probintzietako diputazioak kentzea (Euskadin, Foru
Aldundiak); eta tarteko toki-erakundeak kentzea. Oso begi-bistakoa dirudi asmoak:
bere hauteskunde-proposamenaren oinarriak bermatuko dituen txostena egin nahi
izatea, alegia.
Edonola ere, atera den gaia ikusita, txosten honen bidez ematen den erantzunaren
xedea da banan-banan aztertzea hiru alderdi mota hauek: a) Euskadiko udalen
egituraren balizko erreformak ekar litzakeen abantailak edo desabantailak, b) zein
erakunde mailak izango lukeen eskumena, hala badagokio, hori gauzatu ahal izateko,
eta c) udalen egituraren balizko erreforma hori komenigarria izango litzatekeen edo ez,
kontuan hartuta parametro ekonomikoak nahiz jokoan dauden balore demokratikoak,
sozialak, identitatekoak, eta abar babestea.
Hori dela eta, txosten honen xedea izan da Euskadiko toki-administrazioaren
errealitatea irudikatzea, eta horretarako eztabaidarako elementuak eskura jartzea.
Jarraian aurkeztuko den dokumentuak aipatutako txosten orokor hori jasotzen du.
Bertan aurkezten dira lortutako emaitza nagusiak eta horiei dagozkien ondorioak, hain
zuzen, toki-erakundeen estatistika eta aurrekontuen datuetatik, zerbitzu publiko
nagusien azterketa analitikotik edota dotrinak gai hauen inguruan izandako hainbat
jarreratatik ateratakoak.
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4.-TOKIKO PLANTAREN ZENBAIT ERREALITATE

4.1.- SARRERA

Atal honetan, udal-egituraren erreformak ekarriko dituen zenbait alderdi eta faktore
aztertuko ditugu, hala Espainiako Estatuan, nola Euskadin.
Lehenik eta behin, udal-zerbitzu publikoen prestazio eraginkorrenari buruzko
eztabaida topatuko dugu. Eztabaida horren bidez, Embid Irujo maisuak ondo
adierazten duen bezala, jarraian adierazitakoa zalantzan jartzera darama, edo
inplizituki adierazten du, behintzat: «Udal-egituraren erreforma nahitaezkoa den
erantzutea; adierazpen horrek esan nahi du, esaldi horretan guk ulertu ohi ditugun
parametroetan, udalerriak kentzea, bi udalerri edo gehiago bat egitearen bidez».
Bigarrenik, gaur egun uneoro egiten dugu topo krisi ekonomikoarekin tokiko
egituraren erreforma aztertzen dugunean, lan hau aurkeztean adierazi den bezala.
Tokiko egituraren erreforma jorratu duten egile ia gehienentzat krisi ekonomikoa izan
da gai honen gaur egun oinarrian dagoen eragile komunetako bat. Hala, Jiménez
Asensioren eta Embid Irujoren aipua egin dezakegu (dagoeneko aipatu dira). Horiez
gain, gai hori jorratu duten espezialista gehienak ere gainera ditzakegu; besteak beste:
Velasco Caballero, Font i LLovet, Villar Rojas, López Ramón eta hainbat egileren
zerrenda amaigabea. Azken horiek, funtsean, ikuspuntu juridikotik jorratu dute gaia,
gainerako diziplina akademikoetako profesionalak aipatu gabe, besteak beste,
ekonomiaren, geografiaren edo lurralde-antolamenduaren arloetakoak.
Udal-egituren balioa zalantzan jartzeari dagokionez, begi bistakoa da nabarmen
areagotu dela eta alderdi politikoen nahiz komunikabideen agendetan sartu dela. Dena
den, horrek ez du esan nahi eztabaidak funts teorikorik duenik eta dokumentuen
irmotasunak eta datuen kalitateak erabaki egokiak hartzea dakarrenik. Hala, Embid
Irujo irakasleak grafikoki adierazten du hizpide dugun eztabaida hau irmotasunez eta
«gaur egungo dokumentu eta datuen bidez» egin daitekeela, «iragan hurbilean ohiko
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teknika izan den funtsezko aldea markatzen duena». Antzeko norakoan, Jiménez
Asensiok baieztatzen du «eztabaida (udal-egitura berriz dimentsionatzeari buruzkoa)
berriz ere ireki dela, Velasco irakasleak ondo adierazi zuen bezala, nagusiki irizpide
ekonomikoetan oinarrituta, edo, zehatzago, aurrekontu-egonkortasunean oinarrituta».
Gaineratu du hori aipatutako arazoaren ikuspuntu mugatua dela, eta honako hau
ondorioztatu du: «Tokiko Gobernuaren egitura arrazionaltasun ekonomikoaren bidez
azaltzeaz gain, bestelako faktore garrantzitsu batzuk ere badaudela tartean; besteak
beste, identitateak, printzipio demokratikoak duen pisua, edota gizartearen eta
lurraldearen kohesio-elementuak».
Esan den bezala, dotrinak adierazten du krisia tokiko egitura arrazionalizatzen
saiatzeko arrazoia edo aukera bihurtu dela, eta horrekin batera hainbat indar politiko,
indar sozial edota instituzional daudela tartean. Hala ere, oso gutxitan aztertzen da
tokiko gobernuek defizit publikoan duten eragina eta Espainiako zor publikoa hain
txikia izatea, beste maila instituzional batzuek dutenarekin alderatuta; izan ere, nekez
justifikatuko lukete hain jarduketa larria.
Sarrerako azken puntu honetan, gai hori aztertuko dugu. Hala, adieraziko dugu
LRSALek bideratutako erreformaren eta aztergai dugun udal-egituraren erreformaren
xedeak ez duela justifikaziorik, toki-administrazioak ematen dituen datu ekonomiko
eta finantzarioak aintzat hartuta (orain aipatuko ditugu).
Ildo honetan aipatu behar dugu LRSALen zioen azalpenak adierazi nahi duela
Aurrekontuaren Egonkortasun eta Finantzaren Iraunkortasunari buruzko apirilaren
27ko 2/2012 Legeak ezarritako egokitzeko eskakizunak bete behar direla. Baina horrek
ez du inolako oinarririk, hau da, finean ez da egia. Villar Rojas irakasleak adierazten
duen bezala, «Aurrekontuaren Egonkortasun eta Finantzaren Iraunkortasunari buruzko
Lege Organikoak ez dakar Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen legea
(hemendik aurrera, TAOL) aldatzea ezartzen duen inolako agindurik. Ez du halakorik
behar, toki-administrazioak bete-betean sartzen baitira horien aplikazio-esparru
subjektiboan eta objektiboan.
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Hori horrela izanik, eta aipatutako azalpenari jarraikiz, posible izango litzateke esatea
ea egiazki egokitzapen hori Espainiako Konstituzioaren (hemendik aurrera, EK) 135.
artikuluan jasotako aurreikuspenak betetzeko betebeharraren ondorio diren, zentzu
materialean. Hala ere, Villar Rojas irakaslearen iritziz, erantzuna berbera da, hau da,
ezezkoa.
Dotrina osoak agerian uzten du –eta horretan bat datoz gaia aztertu duten
guztientzat– tokiko erakundeek oso gutxi laguntzen dutela zor publikoa murrizten.
2013. urtean, hau da, LRSAL onetsi zen urtean, tokiko erakundeek % 4,6 laguntzen
zuten zor publikoan, Autonomia-erkidegoek (hemendik aurrera, AE) % 20,6 eta
estatuak % 75 laguntzen zuten bitartean. Hala, kopuru absolutuetan esan dezakegu
udalerriek 2013. urtean ia 35.100 milioi euroko zorra zutela, eta horietatik 7.035 milioi
euro Madrilekoak (% 20) zirela. Espainian biztanle gehien dituzten bost hiriburuetako
zor osoa 10.356 milioi eurokoa zen; hau da, horrek esan nahi du 5 udalerriren artean
udalen zor publiko osoaren ia % 30 osatzen dutela. Kopuru horietan argi eta garbi ikus
daitekeen bezala, Espainiako zor publiko osoaren tokiko finantza publikoen pisua
benetan mugatua da -ez da % 5era ere iristen-, eta are adierazgarriagoa dena: ez dago
biztanle gutxi dituzten udalerri txikien kargura, funtsean, biztanle gehien dituzten
udalerrien finantza publikoen esku baitago. Gainera, udalerriek ez dute laguntzen
defizit publikoan, euren kontuek orekatuta egon behar baitute eta legez defizitik edo
superabitik izan behar ez dutelako.
Hori esanda, ondoriozta daiteke krisi ekonomikoak garrantzi handia eman badio ere
udal-egituraren eztabaidari, udalerrien parametro ekonomiko eta finantzarioak
aztertuz, ez dela inolako ikuspuntutatik nabaritzen kausa eta ondorioaren arteko lotura
dagoenik eta horrekin ondorioztatu ahal izatea Espainiako egungo krisi ekonomikoan
larriki eragiten duen arrazoietako bat udalen zor publikoa dela. Horrenbestez, pentsa
genezake bestelako faktoreek eragin dutela gaur egungo eztabaidagai izatea udalegituraren erreformari buruzko betiko ika-mika hau.
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4.2.- TOKIKO PLANTA ERREFORMATZEKO ESKUMENA

Udal-egituraren erreforma gauzatzeko eskumena duen lurraldeko maila instituzionala
zein den aztertzean, bereizi egin behar da estatuan dagoen egoera eta Euskal
Autonomia Erkidegoaren baitan dagoena, hain zuzen, esparru honetan lurralde
historikoek dituzten eskumenei dagokienez. Hori dela eta, honako hauek bereiziko
ditugu:
1. Estatuko lurralde-esparruari dagokionez, adierazi behar da ikuspuntu juridiko
hertsian, funtsean, gaur egun dotrinarekin loturiko bi jarrera daudela, bat Velasco
Caballero irakasleak defendatzen duena, eta, bestea Parejo Alfonso irakasleak
defendatzen duena. Saiatuko gara bi jarrerak labur azaltzen. Horretarako, Martínez
Pallares irakasleak proposatzen duen azalpenari jarraituko diogu gainetik.

Velasco Caballero irakasleak adierazten du Estatuak neurri batean baldintza
dezakeela udal-egituraren erreforma egiteko eskumena. Aipatutako eskumena,
hasiera batean, autonomia-erkidegoena da. Jarraian adierazten du hasiera batean
estatuari berez ez dagokiola lurralde-banaketei buruzko arauketa zehatza eta
orokorra egitea, autonomia-erkidegoetako lurralde-politiken mugak ezartzea
baizik. Azken batean, eta Velasco irakaslearen jarrera laburbilduz, estatuak
autonomietako legelariei arauketa ezberdina egitea ahalbidetuko dieten zenbait
arau orokor, abstraktu eta nagusi ezartzera besterik ez du mugatu behar.

Bestalde, Parejo Alfonso irakasleak uste du estatuak eta autonomia-erkidegoek
toki-araubidearen esparruan duten eskumenen banaketa –kontuan hartuta udalegituraren erreformak konstituzioz bermatuta dauden toki-erakundeei eragin ahal
dietela (udalerriak eta probintziako aldundiak)– estatuaren antolamenduari
dagokiola. Beraz, esparru honetan eginiko ekarpenak EKren 149.1.18 artikuluan du
oinarria, administrazio publikoen araubide juridikoaren oinarriak ezartzeko
eskumena eman baitio. Ikuspuntu horri jarraikiz –dio Parejok–, estatuko legelariak
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erabakiko balu udal-egituraren erreforma gauzatzea, komenigarritzat jotako oro
jasoko luke oinarrizko legeria zabal batean.

Begi-bistakoa da labur azaldutako azken jarrera hori bat datorrela Konstituzio
Auzitegiak apirilaren 25ean emandako 103/2013 epaiarekin. Tolivar Alas irakasleak
kritikatu egin du izenburu hau duen artikuluan: «Fusiones: ¿Aparición celestial o
desvarío constitucional?»:

Lan interesgarri horretan, Tolivarrek adierazten du goi-mailako epaitegi horren
ustez «Estatuak arautu behar dituela, EKren 149.1.18 artikuluaren esparruan, udaleredu bateratua definitzea ahalbidetuko duten elementuak; besteak beste,
lurraldea, biztanleria eta antolaketa, TAOLen 11.2 artikuluan jasotzen den bezala.
Gaineratu du, bestalde, gauza jakina dela hortik Konstituzio Auzitegiak ezin duela
ondorioztatu «estatuari dagokiola, balizkoen artean, udal-egitura jakin bat
aukeratzea». Hala, baliteke estatuak eredu minifundista baten alde egin izana –
lurraldeko minimoren bat exijitu gabe biztanleria-guneak dauden edo ez oinarri
hartuta– edota biztanleria eta lurraldearen eskakizun handiagoak oinarri hartzen
dituen ereduaren alde –azken hori beharrezkotzat jotzen da udalerriei egozten
zaizkien eskumenak, eta, horrekin batera horien autonomia baliatzeko
bideragarritasuna bermatzeko– edota egungo errealitatearen arabera bien arteko
konbinaketa baten alde, edo, azkenik, autonomia-erkidegoei udalerrien lurraldeelementua egituratzeko asmoz erabakitzeko tarte zabala ematen duen ereduaren
alde. Bada, azken aukera horren alde egin zuen estatuko legelariak 1985ean, eta
tokiko gobernua berritzeko neurrien legea egiaztatu du».

Baieztapen hau ez da zuzena, eta, zentzu horretan, dagoeneko aipatu den Tolivar
Alas irakasleak honako hau adierazi du: «Barkatuko didazue, baina ez nago batere
ados: Konstituzioak esaten duena errespetatuz eta zuhurtziaz jokatuz, estatuko
ezein gobernu edo parlamentuko gehiengoa ez zen inoiz ausartu, nik dakidala,
udalerriek hamar mila arima (Kadizko Konstituzioaren milaka mitikoren parodia
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eginez) izan behar zituela edo ez dakit zenbat kilometro koadrokoa izan behar zela
zioen lege arrunta proposatzera; hau da, funtsean, «biztanleria eta lurralde
eskakizun handiagoetan oinarritutako eredua», eta horixe ikusten du bideragarri
epaiak. Eta nik ulertzen dut, alde batetik aukera horrek hautsi egiten duela EKren
148.1.2 artikulua, eta, beste alde batetik, gauza hain erraza izango balitz, uneren
batean proposatuko zen, eta kolpe batez murriztuko genukeen udalerrien kopurua,
Espainia osorako egokitzat joko genukeen kopurura, alegia. Konstituzioan sakondu
gabe, Sosa Wagnerrek esaten zuen bezala, zentzuzkoa izan zen autonomiaerkidegoen esku uztea udalen bat-egitea; izan ere, gure eskualdeen lurraldeko,
orografiako eta habitateko berezitasunek ez dute gomendatzen horren eredu
uniformea. Eta hemen Konstituzioaren interprete nagusiari ez dagokion beste
heterodoxia bat agertzen da: «Autonomia-erkidegoei erabakitzeko udalerrien
lurralde-elementua egituratzeko tarte zabala uztea ahalbidetzen dien eredua
aukeratzea ez da Estatuko legelariak 1985ean hartutako aukera onena, 1978an
hartu zuena baizik, eta hori ezin du aldatu ez mozorrotu lege arrunt batek».
Azaldutakoa ikusita, ez dut uste beharrezkoa denik ezer esatea. Bakarrik,
laburbiltzearren, Konstituzio Auzitegiak adierazten du konstituzionala dela lege
arrunt batek aurreikuspen konstituzional bat aldatzea, hitzik gabe.

Azken batean, egindako analisitik ondoriozta dezakegu estatuak eta autonomiaerkidegoek dutela udalaren egitura erreformatzeko eskumena. Hala, doktrinari
dagokionez, eztabaida dago bi maila instituzional horiek gauzatu behar duten
eskumenen mugaren inguruan. Eusko Jaurlaritzak uste du udalaren egitura
definitzeko, eta, hala badagokio, erreformatzeko eskumena –dotrinaren zati batek
eta Konstituzio Auzitegiak aipatutako epaian esandakoa gorabehera, eta, jakina,
estatuaren gaitasunak esparru honetan administrazio publikoen araubide
juridikoaren oinarriak agintzeko eman dezakeena alde batera utzi gabe–
autonomia-erkidegoena dela, funtsean. Txosten honen 4.3 epigrafean ikusiko den
bezala, beste alde batetik, eskumenak banatzeko eredu hau ezin hobeto egokitzen
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da autonomia-erkidegoek batez besteko udal-biztanleriaren, udal-lurraldearen eta,
batez ere, dentsitatearen ikuspuntutik dauden ageriko ezberdintasunetara. Erabat
zentzugabea litzateke erregulazio bakarrak eta uniformeak ezarri nahiko lituzkeen
sistema bat egotea Espainiako estatuko autonomia-erkidegoen errealitate hain
ezberdinei erantzuteko.

2. Jarraian, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-mugen barruan erreforma horri
heltzeko eskumena aztertuko dugu. Adierazi behar da lurralde-muga horiek,
udalerrien aldaketak sartuta dauden tituluan, eta, hori dela eta, udal-egitura
erreformatzeko eskumenak, lurralde historikoei egokituko litzaiekeela.

Lurralde historikoen foru-organoek dute berariaz eskumena EAEren baitan lurralde
historikoa gainditzen ez duten udalerrien mugen eta udalaz gaindiko mugen arloan.
Eskumen hori Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 37.3.c artikuluan dago
oinarrituta, eta hori Lurralde Historikoen Legearen 7. a. 3 artikuluan garatuta dago.

Ondorioz, Euskadin udalen egitura aldatzeko edo erreformatzeko edozein ahalegin,
hasiera batean, lurralde historiko bakoitzaren berezko araudien bidez egin beharko
litzateke. Lurralde historikoek 1980ko hamarkadatik erregulartasunez egin dituzte
legeak. Hala, arlo honetan foru-arau hauek nabarmendu daitezke, besteak beste:

ARABAKO FORU ALDUNDIA
- 63/1989 Foru Araua, azaroaren 20koa, Kuadrillei buruzkoa
- 11/1995 Foru Araua, martxoaren 20koa, Arabako Lurralde Historikoko Herribatzarrei buruzkoa
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- 13/1997 Foru Araua, apirilaren 24koa, Arabako Lurralde Historikoko Herribatzarrei buruzko martxoaren 20ko 11/1995 Foru Arauko Lehen Xedapen
Iragankorra aldatzen duena
- 4/2004 Foru Araua, otsailaren 9koa, Arabako Lurralde Historikoko Herribatzarrei buruzko martxoaren 20ko 11/1995 Foru Araua aldatzen duena.
- 4/2006 Foru Araua, martxoaren 27koa. Horren bidez, Arabako Foru
Administrazioaren Aholku Batzordeari udal barrutien aldaketa edo mugaketa
espedienteei buruzko eta Kontzejuak aldatzeko, banatzeko edo ezabatzeko
espedienteei buruzko irizpena eman dezala agintzen da.
- 4/2011 Foru Araua, otsailaren 21ekoa, Arabako Lurralde Historikoko tokierakundeen mugak, izena, hiriburua eta ezaugarriak arautzen dituena.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
- 2/1987 Foru Araua, otsailaren 11koa, Bizkaiko udalerrien mugak arautzen
dituena
- 8/1993 Foru Araua, uztailaren 7koa, Bizkaiko udal-mugarteei buruzkoa
- 3/1995 Foru Araua, martxoaren 30ekoa, Bizkaiko udalezgaindiko eremuko
erakundeak arautzen dituena
- 9/2012 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, Bizkaiko lurralde-mugapeei buruzkoa
- 9/2013 Foru Araua, azaroaren 26koa, Bizkaiko lurralde-mugapeei buruzko
abenduaren 5eko 9/2012 Foru Araua aldatzen duena
- 6/2015 Foru Araua, martxoaren 25ekoa, Bizkaiko lurralde-mugapeei buruzko
abenduaren 5eko 9/2012 Foru Araua aldatzen duena
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
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- 4/1995 Foru Araua, martxoaren 24koa, Gipuzkoako udal-mugapeak arautzen
dituena
- 2/2003 Foru Araua, martxoaren 17koa, Gipuzkoako udal-mugapeak arautzen
dituena
- 6/2007 Foru Araua, apirilaren 10ekoa, udalezgaindiko eremuko erakundeak
arautzen dituena
- 6/2008 Foru Araua, abenduaren 23koa. Horren bidez, udalezgaindiko eremuko
erakundeak arautzen dituen apirilaren 10eko 6/2007 Foru Araua aldatzen da

4.3.-UDAL-MAPA EUROPAN ETA ESPAINIAKO ESTATUAN

Udal-egiturari buruzko eztabaidak, hain zuzen, Europan toki-administrazioan zein
lurralde-antolamenduk egon behar duen eztabaidatzen duenak, aspaldikoak dira,
lehen esan den bezala. Eztabaida horien helburua da, funtsean, eta hala badagokio,
legez agindu zaizkion zerbitzu publikoak ematen dituzten udalerrientzat zein neurri
gomendatzen den edo zein den egokiena modurik eraginkorrean gauzatzeko, eta, era
berean, herritarren parte-hartze demokratikoaren esparrua bermatuz eta lurraldearen
garapen eta kohesio sozialean giltzarri den elementuetako bat eraikitzeari utzi gabe.
Oro har, gai honi bi erantzun mota eman izan zaizkio, hala dotrinari dagokionez, nola
praxi politiko eta instituzionalari dagokionez: bat, udalerrien bat-egitearen bidez horiek
kentzea, eta, bestea, udal-lankidetzako hainbat mekanismoren bidez. Erantzun horiek
bi eredu bereiziri dagozkie, hala gizartearen ikuskerari nola lurralde-antolamenduari
dagokionez: bat, ukitu frantsesekoa da, eta, besteak, jatorri germaniarragoa edo
eskandinaviarragokoa du.
Zuzenbide-arloko nahiz beste ezagutza-adar batzuetako hainbat egilek (nagusiki,
geografia eta ekonomia esparrukoek) Europako gure inguruan tokiko egitura
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berregituratzeari dagokionez gertatu dena aztertu izan dute. Beste egile batzuek
hizpide dugun gaia aztertu dute, krisi ekonomia hasi zenez geroztik eginiko azterketa
abiapuntu hartuta eta gastu publikoa eta Europako Batzordeak modu batean edo
bestean Europari «erreskate ekonomikoa» eskatu dien herrialdeetan tokiko egiturari
dagokionez izan duten jarduketa murrizteko beharra aztertuz. Lehenengoen artean
azpimarra dezakegu bi espezialista ezagunek horrekiko duten jarrera, hain zuzen ere,
López Ramón eta Velasco Caballero irakasleek. Bigarrenen kasuan, berriz, besteak
beste, Embid Irujo irakasleak duen jarrera adieraz dezakegu.
Velasco Caballero irakasleak, lehenik eta behin, hausnarketa interesgarria egiten du
toki-erakunde bakoitza existitzeko arrazoiari buruz. Hala, honako hau adierazten du:
«Tokiko administrazio-mota bakoitzak arrazoi existentzial berezien multzoa du».
Batzuk historikoak izan daitezke, beste batzuk identitatearekin loturikoak, beste batzuk
erabilera ekonomiko eta administratibokoak, eta beste batzuk, azken finean, alderdi
politikoetara bideratuta. Ondorioztatu du arrazoi ugari horiek «agerian uzten duela
udal-egitura osoaren gaineko eztabaidan administrazio mota bakoitzaren eginkizuna
zein izan daitekeen».
Jarraian, Europan eginiko zenbait udal-egituraren erreforma aztertu ditu (Alemania,
Italia, Erresuma Batua eta Frantzia). Aztertutako eredu-analisiaren inguruan lehen aldiz
ohartarazi du ezin direla bereizi sortzen direneko testuinguru kultural eta sozialetik,
eta testuinguru hori kontuan hartzen ez bada eta gehien gustatzen zaigun eredua
zuzenean eta kritikarik egin gabe sartu nahiko balitz, erabateko akatsa izango
litzatekeela. Gauzak horrela, hainbat ondorio atera daitezke aipatutako erreformei
dagokienez. Hona hemen:


Lurraldeko tokiko plantaren antolamenduan, gutxienez, erakundeko bi maila
egongo dira. Zenbait herrialdetan (Alemania aipatu du, besteak beste), hiru
maila ere egon daitezke.



Nabarmendu beharreko beste ezaugarri bat da aztertutako herrialdeetako
erakunde mailen legezkotasun demokratikoa.

18



Gure ingurune osoan, lurraldeko toki plantak toki-erakunde instrumentalak ditu
osagarri.

López Ramón irakasleak gehiegizko udalerri kopuruarekin amaitu duten Europako
estatuen hainbat esperientzia ere aztertu du, edo, bere hitzetan esanda, «lurraldeantolamenduei dagozkien sistemen zatikatze handiaren aurretiko egoerak amaitu
dituztenak». Egile honek Suediako, Belgikako, Danimarkako eta Greziako kasuak
aztertu ditu. Bere ustez, erakusgai horrek agerian uzten du Europako Batasunaren
baitako tokiko plantan eginiko berregituratze-eragiketak nahiko adierazgarriak direla.
Aplikatu beharreko politika publikoa gauzatzeko aipatutako estatuek nola jardun duten
aztertzeko, analisi horretatik ateratako ondorioak aztertuko ditugu. Horretarako,
honako hau adierazi du:
«Europako aurreko esperientzien bidez, bi jarduketa-lerro nagusi identifika
daitezke: a) lehenengoa, Suedian eta Belgikan erabat garatutakoa, eta
partzialki Danimarkako eta Greziako hasierako erreformetan garatutakoak.
Ezaugarria da adostasun politiko nazionala dagoelako eta egutegi zabalak
aplikatzen direlako, besteak beste, estatuko eragiketak, azken batean,
inguruko hirien eta landa-eremuen arteko garapen solidarioaren alde egiten
duten

lurralde-antolamenduko

ideietatik

gidatuta;

eta

b)

bigarrena

Danimarkan eta Grezian gobernu kontserbadoreen gehiengoak ezarritakoa
(nagusiki

tokiko

gastuan

eraginkortasunaren

bilaketak

bultzatutako

proposamen ekonomikoei dagozkie). Laburpen hori onartuz gero, azpimarratu
beharko litzateke ezen, Espainiako lurraldearen desoreka handiak ikusirik,
ameskeria emango lukeela gure toki mapa kostuak aurrezteko erreformatu
nahi izateak. Zeltiberian barrena jenderik bizi ez den udalerrietan eta udalerri
zaharkituetan ez da ezer gastatzen eta ez dago zer gastatu».
Aurretiaz adierazi dugu zenbait espezialistak jorratu zutela gaia erreferentziatzat
hartuta krisi ekonomikoa eta Europar Batasunak erreskaterako eskatu zuten
herrialdeei dagokienez eginiko jarduketa. Horietako bat, eta hala adierazi genuen,
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Embid Irujorena izan zen. Gertatutakoa aztertu du, Greziako, Irlandako eta Portugaleko
estatuek egiten duten erreskatea eskatu dela ikusita. Arlo publikoa murriztu izana da
hiru herrialdeei eragiten dien gai komunetako bat. Horietako biri eskatzen edo
exijitzen zaie tokiko planta erreformatzea (Grezia eta Portugal), eta hirurei eskatzen
zaie defizit publikoa eta gastu publikoa murrizteko mekanismo egoki gisa tokiadministrazioei zerbitzu publikoak pribatizatzeko eta transferentziak murrizteko. Hala,
badirudi toki-administrazioak egiten direla krisi ekonomikoaren egoeraren arduradun.
Jarrera hori –jarraitzen du Embid Irujok azaltzen– «bereziki interesgarria da Espainia
bezalako herrialde batetik behatzeko, bertan arazo ekonomiko bereziak daudelako eta
zenbaitek toki-administrazioak (uste dut modu interesatuan egiten dutela) sortutako
hondamendi ekonomikoaren zati bateko arduradun gisa ikusten dituzte».
Espezialista gehienak Espainiako krisi ekonomikoa aztertzera etorri dira, sarreran
adierazi den bezala. Uste du toki-administrazioak zor publikoan nahiz defizit publikoan
parte hartu izana ez dela adierazgarria. Hori dela eta, aipatutako irakasleak
ondorioztatu du bere ustez «jardun intelektual arriskutsua dela –eta ziurtasun osoz
porrota ekarriko duela– Espainiako egitura jakin batzuk egungo krisi ekonomikoarekin
lotzea».
Edonola ere, agerian utzi behar dugu Europan estatu guztiek ez dutela berregituratu
tokiko mapa. Edo, are gehiago, ez diote gaiari heldu. Europako udal plantaren
dibertsitatea hain zabala da non ezinezkoa baita horren inguruko ondorio bakarra
ateratzea. López Ramón irakasleak ematen dituen datuak gogoraraziz, 1.550 km2-tik
gorako azalerako udalerriak dituzten estatuak (Eslovakia) aurki ditzakegu, eta, beste
batzuk, berriz, 5 km2-ra iristen ez direnak (Malta). Biztanleriaren ikuspuntutik, era
berean ikus dezakegu batez beste 140.000 biztanle inguru dituzten udalerriak daudela
(Eslovakia), eta, beste batzuk, berriz, ez direla Udaleko batez besteko biztanleriaren
1.700eko kopurura iristen (Txekiako Errepublika). Europar Batzordean udalerrien batez
besteko azalera 51,60 km2-koa da, batez besteko biztanleria 5.804 biztanle/udalerri da
eta biztanleria-dentsitatea 112 biztanle/Km²; Espainian parametro horiek eurek kopuru
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hauek ematen dizkigute: 62,17 km2, 5.765 biztanle eta 93 biz/Km²; Euskadin kontzeptu
horiek honako kuantifikazio hauek ematen dituzte: batez beste 29 km2-ko azalera, 8.721
biztanle/udalerri eta 303 biz/km

2. Beraz, begi-bistakoak dira Euskal Autonomia Erkidegoko eta

Europar Batasuneko eta Espainiako Estatuko datuetan jasotako biztanleriaren nahiz
biztanleria-dentsitatearen aldeak. Datu horiek askotariko errealitateen artean
alderatzeko egoera irudikatzeko asmoz eman dira, jakinda aurretiaz datu horiek berez
ez dutela balio udaleko plantari buruzko teoria garatzeko.
Ezin dugu amaitu Europari buruzko atala Frantziari buruz eta bere tokiko plantaren
gaia jorratzeko moduari buruz hitz egin gabe. Guztira 36.000 udalerri baino gehiago
daude. Frantzian, Europako beste herrialde batzuetan bezala, tokiko plantaren
erreforma egitea proposatu da, eta komenigarritzat jo da herritarrek egiten dituzten
funtsezko eskaerei behar bezala erantzuteko tokiko erakundea bilatzea. Ildo horretan,
erakunde arina eta malgua aurkitu behar dugu, herritarren aldaketei eta beharrizanei
egokitzeko, hiriguneetan nahiz landa-guneetan bizi diren pertsonak izanik jorratzeko
eta baliabide publikoak modu arrazional eta eraginkorrean kudeatzeko gai izateko.
Frantziako toki-administrazioaren eztabaidan asko zatikatutako komunak egoteari
buruz hitz egin da. Frantzian, berdintasunaren printzipioa kontsakratzearen ondorioz 1789ko iraultzaren «leitvotiv» askatasuna eta anaitasuna aldarrikatzen dutenekin
batera-, biztanleria guztientzako gobernuaren autonomia eta gaitasun nahikoa eman
zen. Ondorio gisa, Frantziako tokiko plantak 44.000 udalerri izan zituen.
Frantziako udal-egitura hobetzeko asmoz, komunen arteko lankidetzaren erakundeak
sortzea bultzatu zuten hainbat lege-garapen egon ziren. Zehazki, 1990eko hamarkadan
sortutako komunen arteko lankidetza-mekanismoak asko izan ziren (sindikatua,
barrutia, komunitatea eta abar). Udalaren lankidetzari buruzko legeria hainbat
asoziazionismo-eredutan

antolatu

zen:

Udalerri-komunitateak,

aglomerazio-

komunitateak eta hiri-aglomerazioak. Frantziako kasua, beraz, tradizioa duen
lankidetzaren adibidea da. Frantzian ia 2.600 komunitate daude, eta guztira 56 milioi
pertsona biltzen dituzte.
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Frantziako deszentralizazioa edo infraestatuetako erakundeei eskumenak besterentzea
pixkanakako prozesu luzeak markatu du. Azken urteotan, lurralde-kolektibitateen
erreformari buruzko 2010/1563 Legea, abenduaren 16koa, argitaratu da. Krisi
ekonomiko eta finantzarioaren testuinguruan, Frantziako Gobernuak bultzatutako
erreformaren xedea da lurralde-kolektibitateak arrazionalizatzea eta horretarako
horien bat-egitea edo multzokatzea sustatzea. Horrekin lortu nahi den azken xedea da
deszentralizazioaren kostuak murriztea, alde batetik eskumenak egokituz eta erabakiak
hartzeko prozesua aldatuz. Frantziako planta soiltzeko hainbat ahalegin egin arren,
gaur egun Frantziako tokiko plantak oso zabalduta egoten jarraitzen du. Europako
Batasuneko Estatistika Bulegoak lortutako datuen arabera (Eurostat), 2014an
erregistratutako Frantziako udalerrien 36.682 udalerriek lurralde-ikuspuntutik Europa
osatzen duten 28 udalerrietatik 119.087 dira, hau da, % 30,8.
Hori guztia dela eta, ondoriozta dezakegu, López Ramón maisuak «udal-maparen
zatikatzeari aurre egiteko politikak» izeneko hitzaldian baieztatu duenaren haritik,
Frantziako gobernuak iraultzaren ondoren ezarritako antzeko politikak aplikatzeak
(une hartan zeuden herri guztiak udalerri gisa eratzea eragin zuten) xedatu duela
aldatzeko zailak diren tokiko mapak egituratzea, Italiaren eta Espainiaren kasuan,
esaterako. Hala ere, hainbat biztanleria-gunez osatutako udalerriak eratzean,
errazagoa da ondoren tokiko plantak erreformatzea (ikusi Suediaren, Erresuma
Batuaren edo Danimarkaren kasua).
LRSAL onesteko prozesu luzeak eta estatuko erakunde guztiak murgilduta dauden krisi
ekonomiko larriak berriz ere ekarri digu egungo politika eta komunikabide nahiz
dotrina arloko gaurkotasunera eztabaida, hain zuzen, eztabaida amaigabea, Espainian
tokiko planta berregituratu ala ez. LRSALen helburuetako bat da tokiko erakundeen
kopurua murriztea eta udalaren eskumenak argitzea, beste administrazio batzuen
eskumenetan bikoizkeriarik egon ez dadin, eta, hala, tokiko gastu publikoa
gutxiagotzeko.
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Espainiako tokiko plantaren antolamendu-egiturak XIX. mendean du jatorria. Espainian
Cadizeko Konstituzioa 1812an onartu zen, Frantziako eredu iraultzaileari jarraituz, eta
1.000 biztanle edo gehiago zituzten herrietan udala nahitaez sortu beharra ezarri zuen.
Arauketa honek ez zuen probintzia eta aldundien kopururik ezarri. 1833an aurreikusi
zen, Javier de Burgos ministroaren dekretuaren bidez, berak ezarri baitzuen
probintzien arteko banaketa. Ondoren, 1835eko eta 1845eko erreformek 30
herritarren presentzia soilik exijitu zuten (100 pertsona) udal bat ezartzeko. Hala, ia
edozein biztanleria-gunek izan zuen udal-egitura berrirako sarbidea. Are gehiago,
11.000 udalerri eratu ziren. Estrategia horren oinarrian udalerriaren zentzu naturalista
dago, hau da, udalerriak arau juridiko positiboak egon aurretikoa izan behar du, eta
horiek ez dute hura onartu, babestu eta oinarri gisa erabili beste aukerarik. Ikuspuntu
hori duela gutxira arte iritsi da, eta hala dago jasota 1984ko ekainaren 15eko Auzitegi
Gorenak emandako epaian. Auzitegi Gorenak aurreko urteetan defendatzen dituen
jarrerak luzatzen dituzten proposamenei eusten die. Hona hemen epai horrek dioena:
«Giza talde batek udalerri bat bertako lurralde batean sustraituta egoteagatik
eratzeko duen bokazio eta helburu naturala eta elkarrekin ondorio komun eta
garrantzitsuak tarteko sortutako eta mantendutako lotura sendoaz lotura
sendoak izatearen eskubidea zuzenbideak (bera da nagusi antonomasian eta
esentzian) ezin du ez ukatu ez alde batera utzi.
Begi-bistakoa da mota horietako interpretazioek ere ez dutela laguntzen tokiko
maparen eztabaida arrazionala egiten; izan ere, jurisprudentzia-bidean ezartzen den
udalerriak ukitu fundamentalista du, eta iritzien edozein alderatze alferrikakoa
bihurtzen du.
Aurrekoa esanda, Espainian tokiko plantak duen garrantzia aztertuko dugu.
Horretarako, udal-mapa eguneratu da Estatistikako Institutu Nazionalak (INE)
argitaratutako azken kopuru ofizialen arabera. Iturri honekin bat etorriz, Espainiako
udal plantan 8.119 udalerri daude, jarraian adierazi bezala banatuta:
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Biztanle tartea
100.000 bizt. baino gehiago
50.001 - 100.000 bizt.
20.001 - 50.000 bizt.
10.001 - 20.000 bizt.
5.001 - 10.000 bizt.
2.001 - 5.000 bizt.
1.001 - 2.000 bizt.
501 - 1.000 bizt.
101 - 500 bizt.
1 - 101 bizt.
Guztira

Udalak
62
82
255
351
548
981
907
1.035
2.660
1.238
8.119

%
Biztanleria %
1% 18.499.125 40%
1% 5.968.029 13%
3% 7.509.883 16%
4% 5.025.279 11%
7% 3.885.669
8%
12% 3.109.507
7%
11% 1.302.915
3%
13%
736.661 2%
33%
663.095 1%
15%
71.178 0%
100% 46.771.341 100%

Elaborazio propioa biztanle tarteen araberako
espainiar udalen maparen banaketan oinarrituta (INEren 2014ko datuak)

koadroan ikusten den bezala, 2014ko datuen arabera, Espainian erregistratutako 8.119
udalerrietatik 6.821ek 5.000 biztanle baino gutxiago dituzte (kopuru osoaren % 84).
Horien artean, nabarmentzekoa da 1.238 udalerritan 100 biztanle baino gutxiago
daudela (kopuru osoaren % 15).
Jarraian adierazten den taulak Espainiako planta gisa erakusten du 8.119 udalerriz
osatuta dagoela. Batez beste 5.761 biztanle/udalerri ditu, eta Espainiako estatuak
lurraldean egituratzen diren autonomia-erkidegoetako alderdi geografiko eta
demografiko nagusiak zehazten ditu.
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Autonomia Erkidegoa
Andaluzia
Aragoi
Asturietako Printzerria
Balear Uharteak
Kanariar irlak
Kantabria
Gaztela eta Leon
Gaztela-Mantxa
Catalunya
Extremadura
Galizia
Madril
Murtzia
Nafarroa
Euskadi
Errioxa
Balentzia
Zeuta
Melilla
Guztira

Udalak

%

Biztanleria

%

773 10% 8.402.305 18%
731
9% 1.325.385 3%
78
1% 1.061.756 2%
67
1% 1.103.442 2%
88
1% 2.104.815 5%
102
1%
588.656 1%
2.248 28% 2.494.790 5%
919 11% 2.078.611 4%
947 12% 7.518.903 16%
387
5% 1.099.632 2%
314
4% 2.748.695 6%
179
2% 6.454.440 14%
45
1% 1.466.818 3%
272
3%
640.790 1%
251
3% 2.188.985 5%
174
2%
319.002 1%
542
7% 5.004.844 11%
1
0%
84.963 0%
1
0%
84.509 0%
8.119 100% 46.771.341 100%

Azalera
(Kilometro
koadroetan)
87.598
47.720
10.604
4.992
7.447
5.321
94.225
79.462
32.113
41.635
29.574
8.028
11.313
10.390
7.235
5.045
23.255
19
13
505.989

%
17%
9%
2%
1%
1%
1%
19%
16%
6%
8%
6%
2%
2%
2%
1%
1%
5%
0%
0%
100%

Batazbesteko
Batazbesteko Batazbesteko dentsitatea
(Biztanleria /
biztanleria
azalera
Km²)
10.870
113
96
1.813
65
28
13.612
136
100
16.469
75
221
23.918
85
283
5.771
52
111
1.110
42
26
2.262
86
26
7.940
34
234
2.841
108
26
8.754
94
93
36.058
45
804
32.596
251
130
2.356
38
62
8.721
29
303
1.833
29
63
9.234
43
215
84.963
19
4.472
84.509
13
6.501
5.761
62
92

Elaborazio propioa Autonomia Erkidegoen araberako
espainiar udalen maparen banaketan oinarrituta (INEren 2014ko datuak)

Batez besteko biztanle kopurua nabarmen aldatzen da autonomia-erkidego batetik
bestera; hala, Estatuko batez bestekoa (5.761 biztanle udalerriko) baino 6,26 aldiz
handiagoa da Madrilen (36.058 biztanle udalerriko) eta 5,19 aldiz txikiagoa Gaztela eta
Leonen (1.110 biztanle udalerriko). Era berean, ezberdintasun nabarmenak daude
tarteko azalerak dituzten horien artean: Murtziako Komunitatearen azaleran (251
km2/udalerri) 4,03 aldiz areagotzen da estatuko batez bestekoa (62 km 2/udalerri).
Euskal Autonomia Erkidegoan, berriz, tarteko azalera (29 km2/udalerri) estatuko batez
bestekoa baino 2,16 aldiz baxuagoa agertzen da.
Hobeto aztertzeko, azken zutabeak Euskal Autonomia Erkidegoaren batez besteko
dentsitatea erakusten du. Bertan ikus daiteke Euskal Autonomia Erkidegoa gutxien
zatikatutako autonomia erkidegoen gorenean dagoela. Batez besteko dentsitatea 303
biztanle/km2/udalerri da (hau da, estatuko batez bestekoa baino 3,27 aldiz hobea).
Ratio hori Madrilgo autonomia erkidegoan baino ezin da hobetu (zenbaketa horretatik
soilik kanpoan utz dezakegu Madril hiriko biztanleria, 3.166.130 biztanlekoa izan zena
2014ko urtarrilaren 1ean ).
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Ikus daitekeen bezala, aztertutako autonomia-erkidegoaren arabera oso modu
ezberdinean azaleratzen den arazoa dugu begi-bistan. Estatuaren barnealdean
geografikoki kokatutako erkidegoen testuinguruak (Gaztela eta Leon, Gaztela-Mantxa,
Aragoi, Extremadura, Errioxa, Nafarroa eta Andaluzia) despopulazio handia agertzen
badu ere, ²kostaldeko autonomia-erkidegoek (Kanariar Uharteak, Katalunia, Euskal
Autonomia Erkidegoa eta Valentzia) irudi erabat ezberdina dute. Xehetasunetan sar
gaitezke estatuan dauden errealitateak alderatzeko asmoz (horietakoren bat aipatu
dugu dagoeneko), baina xehetasun grafiko baten berri emango dugu, Caceres
udalerriaren kasuarena. 1.750,33 km² ditu eta 95.855 biztanle; Gipuzkoan, berriz,
azalera antzekoa dago, 1.909 km²-koa; 88 udalerri ditu eta 714.360 biztanle. Ildo
horretan, baiezta dezakegu ez dagoela irtenbide bakarra estatuko lurralde guztientzat.
Hori dela eta, goiko lerroetan adierazi dugun bezala, erabat zentzuzkoa da autonomiaerkidegoek izatea kasuan kasuko lurralde-eremuan tokiko plantaren erreformari buruz
hartu beharreko erabaki publiko nagusiak hartzeko eskumena.
Udalaren egungo mapak udalerri txikien indarreko bat egitearen edo indarreko
multzokatzearen alde dauden askorentzat agertzen dituen arazoek batez ere zerikusia
dute ahalmen ekonomikoa eta udalerriak esleitutako dituen eskumenak baliatzeko
teknika nahikoa ez izatearekin eta landa-guneko udalerriek biztanle gutxi izatearekin
zaila delako parte-hartze politikoaren espazio egokia eratu ahal izatea. Ildo honetan,
ezin deskribatzaileagoa eta zorrotzagoa da Loperena Rota irakasle zenduaren
deskripzioa. Ondo baino hobeto ezagutzen du toki-administrazioa, eta, oso modu
berezian, Nafarroakoa, honako hau dioenean: «Ez dago mota horretako erkidegorik.
Horietan, pertsonen eta taldeen arteko harremanak azterketa politiko arrazoizko
ororen gainetik dago, odol-, adiskidetasun- eta adiskidetasun faltaren loturek eta
bestelako baldintzatzaileek bultzatuta».
Beste ikuspuntu batetik, udaleko plantari buruzko eztabaida nabarmen baldintzatzen
duen errealitatea dagoela ere egiaztatu behar dugu: Espainiaren eremu zabaletan,
despopulazio- eta desertizazio-arazo larriak daudela. Arazo horiek penintsularen iparekitaldiko eremu handietan sortzen ari dira (Gaztela-Leon, Galizia eta Asturias), baita
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estatuko beste eremu geografiko batzuetan ere; besteak beste, Aragoin edo
Extremaduran. Udalerrien bat egitearekin konpontzen ez diren arazoak, landainguruko lurraldea sustatzea edo hobetzea oinarrizko xede duten programa zehatzekin
eta foku asko dituztenekin baizik. Ildo horretan, espezialistek adierazten duten bezala,
ez dago hobetzeko aukerarik gizarte-egitura sendorik gabe eta ekimenerako gaitasunik
gabe. Horretarako, beharrezkoa da arazoaren eraginpean dauden udalerrien arteko
eta gainerako erakundeen arteko lankidetza, enpresetako ordezkarien sentsibilizazioa,
agente sozialen mobilizazioa, herritarren batzordeak, elkarte kulturalak eta jarduera
ekintzaileak martxan jartzeko parte har dezaketen kolektiboak.
Landa-ingurua aztertzen duten aditu askok -besteak beste, González Regidor eta
Errejón Villacieros jaunek- uste dute RRSALen onespenari eusteak iraganera itzultzea
eta Espainiako ekonomiaren garapenaren landa-inguruko atzerapen bereziaren
atzerakada areagotuko duela. Era berean, uste dute aipatu legeak udaleko zerbitzu
publikoen eskumenen desjabetzea dakarrela goragoko mailan dauden administrazioen
alde. Desjabetze hori Probintziako Aldundiek eta Autonomia Erkidegoek egingo dute bi administrazioek arazo ekonomiko larriak izango dituzte-. Hori dela eta, uste dute
zerbitzu publikoek ez dituztela hobetuko prestazioak eta «berezkoak ez diren
eskumenetara» eta «artatu gabeko zerbitzu publikoetara» igaroko direla. Adibide gisa
jarri du 2006ko Mendekotasunaren Legean aurreikusitako zerbitzuen prestazioa.

4.4.-EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGOERA. EUSKAL TOKIKO PLANTA.

a) Ezaugarri orokorrak.- EUSTATek 2014. urtearen amaieran argitaratutako datuen
arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan, guztira, 251 udalerri daude. Horietako
gehienek, zehazki 180 udalerrik (% 71,7k) 5.000 biztanle baino gutxiago dituzte, eta
soilik Gasteizek, Bilbok eta Donostiak dituzte 100.000 biztanle baino gehiago. Hala ere,
erroldatutako biztanleria guztiaren (2.172.877) % 10,35 bizi da 5.000 biztanle dituzten
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180 udalerrietako batean. Herritarren % 35,15, berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko
hiru hiriburuetako batean bizi da.
Txosten hau egin den egunean, Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko sektore publikoa
guztira 328 erakunderen baitan dago. Datu horrek ez dituenez bere baitan hartzen
udalerria baino txikiagoak diren lurralde-eremuak, ezta tokiko erakundeetan kapitala
duten tokiko erakundeak edo fundazioak. Kopuruak nagusiki EAEn dauden 251 udaladministraziori eta udalaz gaindiko 77 udalerriri egiten die erreferentzia.
2014. urtean, EAEko sektore publikoak, TAOLen 3. artikuluak ezarritako tokiko
erakundeen sailkapenari jarrikiz, egitura hau aurkeztu du, erakundeak lurralde
historikoen arabera multzokatuta:

Toki entitate mota
Udalak
Koadrilak
Mankomunitateak
Guztira

Araba
51
7
0
58

Entitatea
Bizkaia Gipuzkoa Guztira
112
88
251
0
0
7
15
21
36
127
109
294

%
85%
2%
12%
100%

2014ko Toki entitateak
Iturria: Elaborazio propioa, Eustat-etik lortutako informazioan oinarrituta
(www.eustat.eus), Estatuko Herri Administrazio Idazkaritzan oinarrituta
(www.seap.minhap.gob.es) eta Ogasun eta Herri Administrazio Ministeritzaren
menpekoa den Toki entitateen Finantza Koordinaziorako Bulego Birtualean
oinarrituta (www.minhap.gob.es).

Horrez gain, eta TAOLen bigarren xedapen gehigarrian jasotako aurreikuspenarekin bat
etorriz (bertan aitortzen dira EAEko tokiko erakundeen berezitasun historikoak), tokiko
erakundetzat joko dira Arabako eta Bizkaiko lurralde historikoak eta Gipuzkoako
udalerriak baino txikiagoak diren lurralde-esparruko erakundeak, banaketa honen
arabera:
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Lurralde Historikoa
EATIM (*)
Álava/Araba
335
Bizkaia
4
Gipuzkoa
2
Guztira
341
(*) Udal egituratik azpiko entitatea

%
98%
1%
1%
100%

Iturria: Elaborazio propioa, Estatuko Herri Administrazio Idazkaritzan oinarrituta
(www.seap.minhap.gob.es) eta Ogasun eta Herri Administrazio Ministeritzaren
menpekoa den Toki entitateen Finantza Koordinaziorako Bulego Birtualean
oinarrituta (www.minhap.gob.es).

Arabako lurralde historikoko kontzejuetan ikusten den bezala, ondo sustraitutako
erakunde publikoen sarea osatzen dute, eta egungo tokiko araubidearen elementu
berezienetakoak dira.

Berezko izaera juridikoa duten erakunde horiek erabateko

autonomia dute dagozkien eskumenak kudeatzeko eta garatzeko.
TAOLek ezarritako arau-esparru berriaren ostean, partzuergoak ez dira tokiko
erakunde gisa hartu. EAEn, eskura dauden datuen arabera, Araban 17 partzuergo
daude, Bizkaian 6 eta Gipuzkoan 6.
«EAEko sektore publiko» izenekoaren baitan ere ez dira kontuan hartu
erregistratutako 5 partzuergoak (Araban 3 eta Gipuzkoan 2).
Ikus daitekeen bezala, EAEko sektore publikoak erroldatutako tokiko erakunde guztien
% 85 ordezkatzen duten udalerriak (251) ditu funtsezko erakundetzat (kontuan hartu
gabe udalerria baino baxuagoko lurralde-eremuko erakundeak). Mankomunitateek
% 12 osatzen dute, eta eskualdeek % 2.
Hona hemen 2014an udalerrien banaketa lurralde historikoen eta biztanleria-tarteen
arabera banatutako biztanleria:
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Lurralde Historikoa
Álava/Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
Guztira

Udalak
51
112
88
251

%
20%
45%
35%
100%

2014ko Udalak
Iturria: Elaborazio propioa, Eustat-etik lortutako informazioan oinarrituta
(www.eustat.eus)

Biztanle tartea
100.000 bizt. baino gehiago
50.001 - 100.000 bizt.
10.001 - 50.000 bizt.
5.001 - 10.000 bizt.
1.001 - 5.000 bizt.
501 - 1.000 bizt.
1 - 500 bizt.
Guztira

Udalak

%

4
2
35
29
81
38
62
251

2%
1%
14%
12%
32%
15%
25%
100%

Biztanleria
874.862
140.739
732.597
211.356
183.219
27.690
18.522
2.188.985

%
40%
6%
33%
10%
8%
1%
1%
100%

EAEko udalen banaketa, biztanle tarteka
Iturria: Elaborazio propioa, INE-tik lortutako informazioan oinarrituta

Udalak, biztanle tarteka
Álava/Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

25%

26%
36%
10%
16%

18%
Gipuzkoa 1%

Álava 0%

18%

1%
2%

1%

37%

15%

4%

2%
100.000 bizt. 50.001 10.001 baino
100.000 bizt. 50.000 bizt.
gehiago

19%

35%
22%

12%
0%
5.001 10.000 bizt.

1.001 5.000 bizt.

501 - 1.000 1 - 500 bizt.
bizt.
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Udalerrien % 72k dituzte 5.001 biztanle baino gutxiago, eta udalerrien % 32k (81
udalerri) 1.001 eta 5.000 bitarteko biztanle kopurua dute. 5.001 eta 50.000 biztanle
arteko populazioa duten udalerriek % 26 osatzen dute, eta udalerrien % 3k (6) besterik
ez dute 50.000 biztanletik gorako populazioa.

Biztanleria, biztanle tarteka
Álava/Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

26%

39%

9%
75%

41%
Álava 3%
Álava 0%

7%
Álava 0%

36%
9%

100.000 bizt.
baino
gehiago

50.001 100.000 bizt.

10.001 50.000 bizt.

16%
8%
5.001 10.000 bizt.

7%
8%
12%
1.001 - 5.000
bizt.

Álava 2%

1%

1%

1%

1%

501 - 1.000
bizt.

1 - 500 bizt.

Hala ere, biztanleriaren ehunekoa biztanleria-tarte bakoitzeko udalerrien kopuruak
adierazten duen ehunekoaren alderantzizkoa da. Populazioaren % 40, 100.000 biztanle
baino gehiago dituzten 4 udalerrietan bizi dira. 5.001 biztanle baino gutxiago dituzten
udalerriek, berriz (udalerrien % 72), populazio osoaren (2.188.985) % 10 osatzen dute
(229.431).
Hona hemen udalerrien banaketa 2014an:
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Biztanle tartea
100.000 bizt. baino gehiago
50.001 - 100.000 bizt.
10.001 - 50.000 bizt.
5.001 - 10.000 bizt.
1.001 - 5.000 bizt.
501 - 1.000 bizt.
1 - 500 bizt.
Guztira

Udalak
1
0
2
0
19
11
18
51

%
2%
0%
4%
0%
37%
22%
35%
100%

Biztanleria
242.082
0
28.667
0
38.010
8.253
4.920
321.932

Iturria: Elaborazio propioa, INE-tik lortutako informazioan oinarrituta

Biztanle tartea
100.000 bizt. baino gehiago
50.001 - 100.000 bizt.
10.001 - 50.000 bizt.
5.001 - 10.000 bizt.
1.001 - 5.000 bizt.
501 - 1.000 bizt.
1 - 500 bizt.
Guztira

Udalak
2
1
17
13
40
18
21
112

%
2%
1%
15%
12%
36%
16%
19%
100%

Biztanleria
446.654
79.544
410.748
97.708
96.911
13.136
7.204
1.151.905

Iturria: Elaborazio propioa, INE-tik lortutako informazioan oinarrituta

Biztanle tartea
100.000 bizt. baino gehiago
50.001 - 100.000 bizt.
10.001 - 50.000 bizt.
5.001 - 10.000 bizt.
1.001 - 5.000 bizt.
501 - 1.000 bizt.
1 - 500 bizt.
Guztira

Udalak
1
1
16
16
22
9
23
88

%
1%
1%
18%
18%
25%
10%
26%
100%

Biztanleria
186.126
61.195
293.182
113.648
48.298
6.301
6.398
715.148

Iturria: Elaborazio propioa, INE-tik lortutako informazioan oinarrituta

%
75% Vitoria-Gasteiz
0%
9% Amurrio y Laudio/Llodio
0%
12%
3%
2%
100%
Álava/Araba

%
39% Bilbao y Barakaldo
7% Getxo
36%
8%
8%
1%
1%
100%
Bizkaia

%
26% Donostia / San Sebastián
9% Irun
41%
16%
7%
1%
1%
100%
Gipuzkoa

b) EAEko udalen arteko lankidetza.- Aurretiaz adierazi den bezala, udalerriak kendu
eta bat egitea oinarri duten konponbideek ez dute gehiegizko arrakasta izan Europako
hegoaldeko herrialdeetan eta Euskadin. Hori bai, udalerriak bat eginez tokiko
plantaren erreforma jorratu ez izanak ez du esan nahi gaiari inola ere heldu ez zaionik.
Gehien erabiltzen diren mekanismoak udalen arteko borondatean eta lankidetzan
oinarrituta daude. Gure kasuan, mankomunitateak eta partzuergoak dira EAEko
erakundeek gehien erabiltzen dituzten bi figurak.
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Erakunde instrumental horiek, mankomunitateak eta partzuergoak sarritan EAEko
tokiko erakundeek erabili izan dituzte, hain zuzen, udalaren zerbitzu publikoen
prestazio

eraginkorragoa

lortzeko

asmoz;

izan

ere,

udalerriak

borondatez

multzokatzeak, bistan denez, eskalako ekonomiak ekar ditzake, hala ekoizpenean nola
zerbitzu publikoen horniduran.
Badirudi Espainiako estatuan iritzi bat nagusitu dela. Horren arabera, partzuergoek ez
mankomunitateek ez dute erabat ondo funtzionatu, eta, horien jarduera, zenbaitetan,
erabakiak hartzean izandako eraginkortasun falta nagusitu da. Horrek, bistan denez,
eragin txarra izan du esleitutako zituzten zerbitzu publikoen kudeaketan, azken batean
ez baitu balio izan baldintzei egokitutako zerbitzu publikoak emateko, hala zerbitzu
ekonomikoak nola kalitatezkoak (XX. mendean exijitzekoak dira).
Gure artean, Euskal Autonomia Erkidegoan, elkarteen formula hauei dagokienez,
baliteke tradizioan eta historian aurkitzea mankomunitatek zein udalerriko
borondatezko taldeek gurean gaur egun arte tradizioa izan dutela eta izaten ari direla.
Arabako lurralde historikoan ikus daiteke, erabat indarrean baititu kuadrillak eta
kofradiak. Ildo horretan, Díaz de Arcayak 1919ko EAEko udalerrien batzar orokorrean
aurkeztutako hitzaldia aipa dezakegu. «Udalerrien taldeak eta mankomunitateak»
zuen izenburua. Hizlari horrek aipatzen duen bezala, 1919an EAEn 564 udalerri zeuden.
Beraz, kopuru horretan egon den murrizketa esanguratsua egiaztatzeaz gain,
ondoriozta dezakegu betidanik EAEko udaleko plantaren ezaugarria izan dela udaleko
«minifundismo» esanguratsua izatea, eta, beharbada arrazoi horregatik egituratu ditu
udalaren zatikatze hori gainditzen zuten mekanismoak.
Gaur egun egiazta dezakegu benetan esanguratsua dela udalean dagoen
asoziazionismoaren maila. Hala erakusten dute jarraian emango diren datuek.
Nabarmentzekoa da udaleko elkarteen harremana eta elkarte-mota izugarri aldatzen
dela kasuan kasuko lurralde historikoaren arabera. Bizkaian eta Gipuzkoan
mankomunitateak eta partzuergoak udalaz gaindiko lankidetza formulak diren
bitartean, Araban, nola ez, kuadrillak daude.
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Eskuratutako datuekin bat etorriz, EAEko 251 udalerrietatik 197 gutxienez
mankomunitate batekoak dira. Udalerri batzuek udalaz gaindiko sei erakunde ere osa
ditzakete.

Biztanle tartea

Udalak

100.000 bizt. baino gehiago
50.001 - 100.000 bizt.
10.001 - 50.000 bizt.
5.001 - 10.000 bizt.
1.001 - 5.000 bizt.
501 - 1.000 bizt.
1 - 500 bizt.
Guztira

4
2
35
29
81
38
62
251

Batazbestez parte
hartutako talde
kopurua
2,5
2,3
3
3,3
3,1
2,8
3,5
2,9

Iturria: Elaborazio propioa, Espainiar Gobernuaren Ogasun eta
Herri Administrazio Ministeritzaren informazion oinarrituta

Mankomunitateko udalerri askok (% 73) 5.000 biztanle baino gutxiago dituzte. Era
berean, partzuergoko udalerrien % 70ek 5.000 biztanle baino gutxiago dituzte. Oro
har, udalerriko populazioa areagotzen den heinean, gutxiagotu egiten da udaleko
lankidetzaren maila. Tesi hori bat dator Hortas-Rico, M.-k eta Salinas-Peña, P.-k (2013)
esaten dutenarekin. Eurek baieztatzen dute zerbitzuen prestazioak eskalako
ekonomikoak, salbuespenen bat kenduta, agortu egiten direla populazioa areagotzen
den heinean. Gertaera horiek ikusiko ditugu jarraian:
50.000 bizt.
Udalaz gaindiko entitateak
baino
gehiago

Mankomunitatea
Patzuergoak

2%
2%

5.001 50.000
bizt.

27%
28%

1.001 5.000 bizt.

32%
33%

1 - 1.000
bizt.

39%
37%

Iturria: Elaborazio propioa, Espainiar Gobernuaren Ogasun eta
Herri Administrazio Ministeritzaren informazion oinarrituta

Ildo horretan, «Tokiko pribatizazioaren ekonomia eta politika» argitalpenean jasotzen
den bezala, Germà Bel i Queralt irakasleak honako hau baieztatzen du: «ohiko pauta
bat da udalerriko populazioa areagotzen den heinean, lankidetzaren maila murriztea,
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salbuespenik gabe kontuan hartuta. Horrek argi adierazten du udalen arteko
lankidetzaren helburua dela, funtsean, eskalako ekonomiak aprobetxatzea. Populazioa
areagotzen den heinean agortu egiten da. Guztiek bat eginda, udalerri askok lankidetza
erabiltzen dute eskalako ekonomikoak egiteko.»
Jarraian

egindako

koadroetan,

udalaren

lankidetzaren

esparruan

sartutako

populazioaren eta udalerrien pisua kalkulatu dugu aukeratutako elkarteen hainbat
formularen artean:
Udalaz
Udala beste
Udala beste
gaindiko Biztanleria entitate batekin entitate batekin
Elkartuta dauden
Lurralde Historikoa
Udalak guztira
Elkartutako udalen %
entitate
guztira
elkartua duen
elkartua duen
udalak
kopurua (*)
biztanleria
biztanleria %
Álava/Araba
27
321.932
321.932
100%
51
51
100%
Bizkaia
21 1.151.905
1.111.034
96%
112
102
91%
Gipuzkoa
29
715.148
715.148
100%
88
88
100%
Guztira
77 2.188.985
2.148.114
98%
251
241
96%
(*) Ma nkomuni ta tea k, pa tzuegoa k, pa rtzoneri a k eta koa dri l l a k ba rne

2014an elkartuta dauden udalak

Jarraian aurkezten den koadroan, aztertutako erakundeen tipologia bakoitzean egon
den populazioa erakusten da. Aztertutako erakunde bakoitzerako, soilik hartu da
kontuan emandako jarduera esanguratsuena:
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Jarduera

Mankomunatuta dagoen biztanleria

Entitate
kopurua

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Patzuergo baten parte den biztanleria
Araba

Bizkaia

Urak eta saneamendua
15
Udal zerbitzuen kudeaketa
19
Hondakin solido urbanoak
10
Ongizate soziala
6
Promozioa, irakaskuntza, euskara eta
12 formakuntza
-

168.837
252.801
120.520
49.201

308.950
181.168
595.456
5.575
231.689

59.641
10.055
18.532

1.074.360
23.285
-

Partzoneriak eta baso ustiapenak
Suteak itzaltzea
Garraio zerbitzua

-

34.579
-

34.681
-

989.264

5
1
1

-

Gipuzkoa

Partzoneria baten parte den
biztanleria
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

320.323
76.327
638.387
-

-

-

-

-

15.670
-

-

11.246
-

Koadrilla baten parte den
biztanleria
Araba
81.170
-

Udala beste entitate batekin elkartua
duen biztanleria GUZTIRA

Bizkaia

Gipuzkoa

Araba

Bizkaia Gipuzkoa GUZTIRA

-

-

59.641 1.074.360 629.273 1.763.274
168.837 257.495 426.332
91.225 252.801 1.233.843 1.577.869
143.805
5.575 149.380
18.532
49.201 231.689 299.422

-

-

15.670
34.681
-

989.264

45.825
-
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61.495
34.681
989.264

4.5.- TOKIKO PLANTAREN ERREFORMAREN INGURUAN LABURBILDUZ

Datu ekonomikoei buruzko aurkezpena egiten hasi aurretik, komeni da orain arte
adierazitako puntuak laburbiltzea. Lehenik eta behin, nabarmendu behar da tokiko
planta berregituratzeari buruzko eztabaida, orrialde hauetan agerian utzi den bezala,
gaur egungo eztabaida dela, Espainian nahiz Europan. Tokiko esparruaren azterketa
eta arauketa egin nahi duten horien guztien erronketako bat da esleitutako dituen
zerbitzu publikoak ahalik eta modu eraginkorrenean emateko udalerri batek izan behar
duen maila instituzionala eta neurri egokia bilatzea, hala populazioaren ikuspuntutik,
nola erakundearen eskumenen lurralde-hedapenari dagokionez.
Egia da dotrinan eta iritzi publikoan nolabaiteko adostasuna dagoela herritarrengandik
hurbilen dauden tokiko erakundeek eman ditzaketen zerbitzu guztietan goragoko
mailan dauden beste erakunde batzuek izan beharrean eurek eskumena izatearen
inguruan, Europan zerbitzuak emateari buruzko eztabaida osoan nagusitzen den
subsidiariotasun-printzipioa aplikatuz. Alderdi hori osagarria da erakunde guztien
legitimitate demokratikoa areagotu nahi duen bestearekin. Hori dela eta, proposatu du
tokiko erakundeei ematea zerbitzu publikoak emateko eskumena, esparru horretan
dagoelako herritarren parte-hartze nabariena.
Gaur

egun, krisi ekonomikoak berriz ere modan

jarri

du politikan eta

komunikabideetan, funtsean, tokiko zerbitzu publikoen prestazio eraginkorragoaren
analisia. Horrek dakar tokiko planta berregituratzearen inguruan jarrera bat edo beste
hartzea. Dotrinak ere parte hartu du eztabaidan, baina aurreko aktoreen grinarik gabe.
Hala, zenbait faktore agerian utzi dituzte, besteak beste, lurraldearen antolamendua,
zonalde handien despopulazioaren eta desertizazioaren arazoa eta abar; azken batean,
nagusitzen den ikuspuntu ekonomizistarik eta instintiborik gabe, aipatutako gainerako
eragileen jarrerak. Aurreko orrialdeetan pixkanaka zehaztu dira Europan egon diren bi
jarrerak edo estrategiak, udaleko planaren erreformari edo tokiko zerbitzu publikoei
modu eraginkorrean aurre egiteko. Hona hemen bi jarrerak:
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A. Herrialde anglosaxoiek eta nordikoek martxan jarritakoak eta udalerri
handiagoak borondatez bat egiteko edo indarrez multzokatzeko sustatu nahi
dituztenak,

hala

populazioari

nola

hedapenari

dagokionez.

Zenbait

herrialdetan, bi fase igaro dituzte.

Beste ikuspuntu batetik, zehazki, ekonomiaren ikuspuntu hertsitik, Europako
Batzordeak baldintza gisa ezarri die laguntza ekonomikoa eskatu duten
herrialdeei tokiko planta erreformatzea, tokiko erakundeak gehiegi zatikatzea
krisi ekonomikoaren arrazoietako bat izango balitz bezala.

B. «Europako hegoaldeko» herrialdeetan gauzatutakoa, kasu honetan, Frantzia
buru izanik. Estrategia honek bi kontzeptu ditu oinarrian: borondatetza eta
lankidetza. Udalek borondatez jarduten dute lankidetzan euren artean. Hala,
tarteko erakunde instrumentalak sortzen dituzte, horien helburu nagusia izanik
tokiko zerbitzu publikoak modu eraginkorrean ematea, eta, horrela, sor
daitezkeen ustezko arazo handiak konpontzea, hala tokiko zerbitzuen
hornidurari nola ekoizpenari dagokionez. Aplikatutako ekonomia aztertuta,
estrategia honen onberatasuna balioztatu da.

Bi estrategien bidez, López Ramón eta Velasco Caballero irakasleen iritziak aipatzean
adierazi den bezala, komunean jarritako zenbait alderdi lor daitezke. Jarraian
adierazten dira horiek:
1. Tokiko plantaren erreformak berebiziko garrantzia duen erabaki bat dakar. Hori
diseinatu eta martxan jartzeko, beharrezkoa da adostasun politiko zabala
lortzea, benetako datuak hartzen dituen azterketa sendoak eta egiaztatuak
izatea, eta, azkenik, egutegi zabala izatea, modu harmoniatsuan diseinatutako
politika inplementatu ahal izateko.
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2. Velasco irakasleak aztertutako eta erreformari heldu dioten herrialde guztien
tokiko plantak honako ezaugarri hauek ditu:

o Lurraldeko tokiko plantaren antolamendua, gutxienez, bi maila
instituzionalekoa izango da zenbait herrialdetan -Alemania aipatu du-,
eta beste batzuetan, hiru maila izan ditzake.
o Nabarmentzeko
herrialdeetako

beste

ezaugarri

toki-administrazioa

berezi
osatzen

bat

da

aztertutako

duten

lurraldeko

erakundeen mailen legezkotasun demokratiko zuzena.
o Azkenik -adierazi du-, gure inguru osoan, lurraldeko tokiko planta tokiko
erakunde instrumentalekin osatzen da.
Bestalde, aurreko orrialdeetan agerian jarri diren alderdiei dagokienez, honako hauek
aipa ditzakegu laburpen gisa:
A. Oro har, uste dugu berariaz autonomia-erkidegoen eskumena dela kasuan
kasuko lurraldeko tokiko plantaren arauketa ezartzea. Nolanahi ere, estatuak
autonomiaren eskumena baldintza dezake, LRSALek administrazio publikoen
araubide juridikoaren oinarriak ezartzeko bere eskumena baliatuz egin zuen
bezala.

B. Krisi ekonomiko larriak eta gastu publikoa murrizteko beharrak tokiko
plantaren erreforma administrazioa arrazionalizatzeko neurrien agendan
kokatu ditu.

C. Udalerri txikien arazoa alderdi ekonomiko hertsira eta zerbitzu publikoen
prestazioaren esparruko arrazionalizaziora hedatu da. Irtenbidea ez da
udalerriek bat egitea; ez behintzat udalerria populaziorik gabe edo
desertizatuta dauden estatuko herrialde zabaletan. Beste modu batean
pentsatu behar da; izan ere, soilik alderdi ekonomikoetan, kostuen aurrezkian
eta zerbitzuaren prestazioaren eraginkortasunean pentsatzen badugu, López
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Ramón irakasleak adierazten zuenaren arabera: «kimerikoa emango luke
kostuak aurrezteko gure tokiko mapa erreformatzea. Zeltiberian barrena
jenderik bizi ez den udalerrietan eta udalerri zaharkituetan ez da ezer gastatzen
eta ez dago zer gastatu».

Bat egitea 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrien % 85 egotearen
errealitateari aurre egiteko erreakzioa izan daiteke, baina erantzun instintibo
horrek, López-Medel Báscones eta Zafra Víctor irakasleek adierazten dutenez,
ez ditu kontuan hartzen bi faktore garrantzitsu: lehenik eta behin, «udalak
juridikoki kentzeak ez duela arintzen banatutako biztanleria-guneei zerbitzuak
hornitzeko kostua»; eta bigarrenik «lurraldean biztanlerian duen loturak
gizalegezko

kontzientzia

garatu

eta

sustatzen

duela,

hala

baliabide

eraginkorrenak esleitzean nola herritarren parte-hartzean eta demokraziaren
kalitatean».

Udal gutxiegiren arazoari nola aurre egin aztertu ondoren, Arenilla Sáez
irakasleak adierazten du gai hori konpontzeko giltza ez dela udalek bat
egitearen bidez aldatzea tokiko planta, honako honetan baizik: «eskubideberdintasuna bermatzea zerbitzu publikoen sarbidean (herritar guztienak).
Helburu hori lortu nahi da, eta ez bestelako gogoetari dagokiona»:

D. Aurreko atalean esan den bezala, bat egiteen irtenbideak ez dirudi Espainiako
lurralde-eremu

zabaletako

populazio

faltaren,

despopulazioaren

eta

desertizazioen arazo handiak konpontzen dituenik. Pentsatu behar da 30
biztanle/km2-ra iristen ez diren populazio-dentsitatea duten hainbat Autonomia
Erkidego daudela (Extremadura, Aragoi eta Gaztela eta Leon), eta horien
barruan 10 biztanle/km2-ra iristen ez diren probintziak daudela (Soria eta
Teruel). Lurralde horietan dauden landa-inguruko herriek, egunez egun,
ahalmen ekonomiko eta tekniko gutxiago dute esleitutako dituzten zerbitzu
publikoak emateko. Hori dela eta, landa-inguruko herri horietan, eskualdeko
40

hiri edo hiriburuen herrietaranzko emigrazioa eragiten du, eta, ondorioz,
populazio zahartua besterik ez da geratzen.

E. Adierazi den bezala, Embid Irujok proposatu zuen beharrezkoa zela tokiko
plantaren erreforman azterketa egin baino lehen, aztertzea eta dokumentazio
zehatza beharrezkoa izatea. Ildo horretan, Bayona Rocamora irakasleak
sakondu egiten du udalerriak multzokatu edo bat egiteko politikari heldu baino
lehen, «azterketa zehatzak eta beharrezkoa den eztabaida soziala sustatzea
erabakiak behar baino lehen hartzean egungo krisi ekonomikoaren
testuinguruan arriskuak saihesteko, kudeaketaren eraginkortasunean eta
ahalmenean hobetzeko duten benetako potentziala behar bezala baloratu
gabe» egin beharko liratekeela.

F. Udalaren mapa gehiegi zatikatzearen arazoa konpontzeko, besteak beste,
Jiménez Asensio eta Velasco Caballero irakasleek adierazten zuten bezala,
Arenilla Sáez irakaslearen iritzia ere errespetatu behar dute: «herritarren
lurralde-identitatea: identitate horri loturiko alderdi teorikoak eta kulturalak
ezagutzea». Ildo horri jarraikiz, dagoeneko aipatu dugun Bayona Rocamorak
honako hau adierazten du: «udalerrien indarreko bat egitean edo
multzokatzean oinarritutako erreformak funtsezko aldaketa ekarriko luke gure
udalen tradizioan eta kulturan, hain zuzen, udalerri txiki eta ertainetan bizi
diren herritarren identitatearen eta izatearen ezinbestekoaren zentzu
eraginez».

G. Azken batean, dotrinaren barruan udalerrien indarreko bat egite eta
multzokatzeen bidez tokiko planta erreformatzearen aldeko adituak daudela
ukatu gabe, badirudi gehiengo handi batek iritzi zuhurragoa duela, eta, beraz,
eskatu du erabakiren bat hartu baino lehen, gaur egun eurek ezagutzen
dituzten azterketa zehatzak egiteko egin nahi den erreforma bermatzeko.
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H. Euskadiri dagokionez, ondorioen lehen atal honetan esan daiteke Espainian
landa-inguruko herrien bizitasuna eta kalitateko zerbitzu publiko eskaintzeko
gaitasuna

zalantzan

jartzen

dela

eta

horrek Euskadiko

lurraldearen

despopulazioa eta desertizazioa dakarrela. Errealitatea guztiz bestelakoa da.
Azken urte hauetan, hiri lurralde historikoetan, areagotu egin da landainguruko populazioa.

Azken batean, ez dirudi beharrezkoa denik landa-inguruko munduko populazioa
galtzea saihestu dezaketen neurriak ezartzea. Pentsa liteke pertsonak esaten ari
badira landa-inguruak ohiko bizitegi lekuak izatea, leku horietan ematen diren
zerbitzuek -hala udalerriek edo kontzejuek ematen dituztenak, nola
mankomunitateek, kuadrillek edo dagozkien partzuergoak ematen dituztenakgaur egun kalitate nahikoa dute XXI. mendeko herritarrak asebetetzeko eta hiriguneetan lor ditzaketen zerbitzuen «plusa» konpentsatzeko.
Egindako hausnarketa egiaztatu ahal izateko bi koadro jartzen dira ikusgai.

TH
Zona
Araba/Álava Baserri-gunea
Gune urbanoa
Gipuzkoa
Baserri-gunea
Gune urbanoa
Bizkaia
Baserri-gunea
Gune urbanoa

1981
51.671
206.179
204.260
490.421
264.767
924.511

1986
50.934
216.794
228.138
461.084
265.358
913.792

1991
49.331
223.116
242.084
434.404
253.102
902.004

1996
51.757
230.064
239.531
436.677
255.648
884.378

Iturria:

2001
55.119
231.268
249.573
423.990
273.778
848.859

2006
62.795
243.027
256.760
429.905
277.449
859.403

2011
67.801
253.453
258.191
447.019
292.550
860.801

EUSTAT. Biztanle errolda

Ikus daitekeen bezala, landa-inguruko populazioa hiru lurraldeetan areagotu da
1981-2011 epean. Hala, Araban % 20tik 21era igaro zen, Gipuzkoan, % 29tik 37ra
eta Bizkaian, % 22tik 25era. Datu horiek erakusten dute EAEko landa-ingurua
estatuaren batez bestekoaren gainetik dagoela (% 20).
Era berean, EAEn ikusten den bezala, azken hiru urteetan populazio-saldoa areagotu
duten lau erkidegoetako bat dira:
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Autonomia Erkidegoa
Andaluzia
Aragoi
Asturietako Printzerria
Balear Uharteak
Kanariar irlak
Kantabria
Gaztela eta Leon
Gaztela-Mantxa
Catalunya
Balentzia
Extremadura
Galizia
Madril
Murtzia
Nafarroa
Euskadi
Errioxa
Iturria

2012
9.560
-1.339
-435
8.353
16.693
-426
-8.721
-9.556
-9.806
-9.246
-813
1.246
2.952
-7.763
-789
2.288
-1.117

2013
-16.750
-2.390
-1.608
5.107
10.373
-1.185
-12.066
-17.035
-21.446
-22.729
-1.546
-2.833
-21.162
-2.373
-2.451
742
-2.290

2014
-1.053
-299
-4.082
4.778
7.810
-1.007
-8.753
-13.620
-5.539
-19.456
-3.485
-2.279
-353
-1.909
218
5.629
-1.567

INE. Autonbomia Erkidegoen Saldoa

Era berean, jarraian irudikatutako koadro honetan ikus dezakegun bezala, EAEko
landa-inguruko eskualdeak ez dira sartzen, salbuespenak salbuespen, populazioaren
beherakadaren prozesuan sartutako horien baitan. Gauzak horrela, nolabaiteko
beherakada nabaritzen da hiri-eskualdeetan (Bilbo Handia, Donostialdea eta Deba),
inguru landatarren mesedetan.
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Zonaldea
Arabako Ibarrak / Valles Alaveses

Adin tartea
0 - 19
20 - 64
>= 65
Arabako Lautada / Llanada Alavesa
0 - 19
20 - 64
>= 65
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa
0 - 19
20 - 64
>= 65
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión
0 - 19
20 - 64
>= 65
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa
0 - 19
20 - 64
>= 65
Bilbo Handia / Gran Bilbao
0 - 19
20 - 64
>= 65
Deba Beherea / Bajo Deba
0 - 19
20 - 64
>= 65
Debagoiena / Alto Deba
0 - 19
20 - 64
>= 65
Donostialdea / Donostia-San Sebastián
0 - 19
20 - 64
>= 65
Durangaldea / Duranguesado
0 - 19
20 - 64
>= 65
Enkartazioak / Encartaciones
0 - 19
20 - 64
>= 65
Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa
0 - 19
20 - 64
>= 65
Gernika-Bermeo
0 - 19
20 - 64
>= 65
Goierri
0 - 19
20 - 64
>= 65
Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea 0 - 19
20 - 64
>= 65
Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa
0 - 19
20 - 64
>= 65
Markina-Ondarroa
0 - 19
20 - 64
>= 65
Plentzia-Mungia
0 - 19
20 - 64
>= 65
Tolosaldea / Tolosa
0 - 19
20 - 64
>= 65
Urola-Kostaldea / Urola Costa
0 - 19
20 - 64
>= 65

2002
595
3.126
1.224
41.274
153.059
35.382
339
1.840
910
3.587
13.354
4.583
13.269
47.531
11.923
142.207
555.389
163.920
8.692
34.260
11.637
10.763
39.558
11.364
54.035
202.999
56.468
16.568
59.854
14.877
4.700
18.383
6.526
1.731
6.175
2.363
7.086
27.092
9.635
11.326
39.802
11.960
1.252
4.559
1.221
5.636
21.288
5.586
4.408
16.379
5.640
9.136
30.379
6.888
8.288
28.194
7.815
13.452
42.621
10.950

2006
743
3.430
1.247
40.982
161.657
38.258
337
1.943
861
3.698
14.096
4.303
13.603
49.646
12.371
135.754
558.758
167.023
8.374
34.047
11.393
10.044
39.634
11.545
53.447
205.318
58.605
16.250
61.677
15.425
4.704
19.337
6.226
1.920
6.817
2.276
6.974
28.124
9.387
11.253
40.461
12.263
1.503
5.131
1.260
5.419
22.066
5.950
4.181
16.285
5.452
9.576
33.094
6.967
8.513
28.990
7.775
13.654
44.309
11.047
Iturria:

2010
936
3.738
1.231
44.648
166.173
42.690
386
1.974
843
4.052
14.838
4.311
14.368
48.595
13.421
141.515
556.125
177.239
8.974
33.968
11.648
10.552
38.764
12.238
56.049
203.060
62.547
17.410
62.464
16.913
5.041
20.131
6.275
2.135
7.150
2.309
7.599
28.464
9.613
12.751
41.555
12.810
1.765
5.526
1.265
5.668
22.100
6.479
4.342
16.383
5.681
10.728
35.058
7.526
9.347
29.229
8.243
14.842
45.403
11.950

2011
955
3.744
1.252
45.567
165.243
43.951
396
1.932
864
4.169
14.977
4.353
14.459
48.104
13.779
142.433
551.068
180.241
9.188
33.665
11.866
10.855
38.242
12.571
56.895
201.606
64.225
17.690
62.183
17.267
5.118
20.252
6.361
2.209
7.123
2.316
7.693
28.454
9.802
12.969
41.228
13.186
1.793
5.647
1.285
5.760
21.986
6.707
4.398
16.251
5.731
10.971
35.277
7.717
9.505
29.116
8.508
15.234
45.380
12.316

2014
1.036
3.750
1.230
47.616
160.367
47.958
434
1.800
829
4.491
14.727
4.533
14.697
46.534
15.096
143.576
530.421
188.816
9.922
32.977
12.331
11.493
37.903
13.454
58.269
196.856
68.711
18.507
60.879
18.592
5.458
19.983
6.647
2.308
6.970
2.296
7.989
27.828
10.042
13.547
40.207
13.879
1.846
5.529
1.382
6.002
21.476
7.203
4.550
15.879
5.847
11.639
35.382
8.428
10.095
28.950
9.151
15.936
45.181
13.442

EUSTAT. Biztanleria errolda
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5.-TOKIKO PLANTAREN ZENBATEKO EKONOMIKO GARRANTZITSUENEI
BURUZKO ANALISIA

5.1.- SARRERA

Atal honetan, helburua da Eusko Legebiltzarren esku jartzea hainbat datu ekonomiko
epaileei EAEko tokiko plantak izan ditzakeen kostuari buruzko ondorioak ateratzea
ahalbidetzen duten epaiketako zenbait elementu izateko.
Horretarako, alde batetik, tokiko erakundeetara gaineratutako aurrekontuen neurri
nagusiak jarriko dira ikusgai. Kasuan kasuko erakundeei horiek sortutako kontu
orokorren inguruan eskura dagoen informazioarekin eginikoak.
Jarraian, tokiko erakundeekin finantzaketaren lankidetzarako Bulego Birtualean
lortutako aurrekontuen likidaziotik ateratako informazioaren bidez -Ogasun eta
Administrazio Publikoen Ministerioaren baitan daude- eta TCREk eginiko «2011
ekitaldiko Tokiko Sektore Publikoko Fiskalizazio Txostena» aztertuko da oinarrizko
zerbitzu publikoak eraginkortasunez ematea aztertuko da.
Ildo horretan, adierazi behar da atal honetan kostuei buruz emango diren neurriek
akatsa eragin baino lehen agerian jarri nahi den hainbat mugaren berri emango da.
Lehenik eta behin adierazi behar da Espainiako Erreinuko Kontuen Epaitegiak 2011.
urtean eginiko txostenak ez duela jarraipenik izan hurrengo urteetan. Beraz, datu
horiek ez dute kontrasterik ekartzen ondorengo ekitaldietan. Bigarrenik, Herri Kontuen
Euskal Epaitegiarekin harremanetan jarri ziren udalen gastuei buruzko datuak ustiatu
ahal izateko, eta jakinarazi zitzaigun gaur egun dagokion datu-bankuan ez zegoela
grabatuta funtzioen araberako udalaren gastu publikoa. Hirugarrenik, ezin izan da
landu ustiatutako datuak arindu edo berdintzen dituen denbora-tarte luzeko daturik.
Azkenik, adierazi behar da zerbitzu publiko jakin baten kostua aipatzen denean,
emaitzak euro/biztanle gisa ematen direla, eta, azterketa, bestalde, modu abstraktuan
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egiten dela, aurrekontu-neurriaren analisiaren bidez, aurretiaz zerbitzu publikoaren
kalitatea eta kalitatearen estandarrak zehaztu gabe. Hori guztia dela eta, ongi etorriak
izango dira zerbitzu publikoen kostuekin egiten diren alderaketa guztiak. Baina ez
dezagun ahaztu alderaketa homogeneoak egiten ez diren bitartean, ez ditugula
zerbitzu publikoen kalitatearen estandarrak zehaztuko; zerbitzuaren kostuari buruzko
datuak berez analisi okerrera eramango gaitu seguru. Pentsa dezagun une batez
udalerri batek «platinozko, urrezko eta zilarrezko erratza» bereizgarria lortzeko lehiatu
nahi badu, begi-bistakoa izango da udalerri honetan hondakin solidoak garbitzeko eta
jasotzeko zerbitzuaren kostuak, seguruenik, ez duela zerikusirik ondoko herriko
kostuekin.
Azken batean, ematen dizkiguten datuen bidez, biztanleria-tarteetan sortzen diren
biztanleko gastuen inguruko ideia har dezakegu, baina beharrezkoa da azterketaren
mugak ezagutzea. Beste alde batetik, Arabako lurralde historikoan distortsio
esanguratsuak egon daitezke lurralde horretan berezko finantzaketa duten kontzejuak
eta kuadrillak dituztelako eta «oinarrizko zerbitzu publikoei» buruzko 1. atalaren
baitan zerrendatutako zerbitzuen kopuru esanguratsua ematen dute.
Azkenik, labur azalduko ditugu tokiko zenbait zerbitzu publikoren kostuari buruz
eginiko azterketa enpirikoak. Ildo horretan, azken urteotan, ebidentzia enpiriko jakin
batzuk lortu dira zerbitzu publikoak emateko batez besteko kostuari buruz, tokiadministrazioaren erreformak aplikatzeak dakartzan ondorioei buruz eta eskalako
ekonomiak izateko zerbitzu publikoak hornitzeko mailen zehaztasunei buruz.
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5.2.-AURREKONTUEN ZENBATEKOAK

Jarraian, EUSTATek jasotako tokiko erakundeetako aurrekontu-likidazioei dagozkien
2012 ekitaldiko datuak aurkeztuko dira, baita 2011 ekitaldiko datuak ere, zenbaitetan
alderatzeko.
a) Gastuen eboluzioa.
(Mila € / Miles de €)

EAE / CAPV
GASTUAK, GUZTIRA BATERATUAK
TOTAL GASTOS CONSOLIDADOS
UDALAK ETA BEREN MENDEKO ENTITATEAK
ENTIDADES MUNICIPALES Y DEPENDIENTES
GASTU BATERATUA.GUZTIZKO PARTZIALA
GASTOS CONSOLIDADOS SUBTOTAL
TOKIKO ENTITATE TXIKIAK
ENTIDADES LOCALES MENORES
ADM.ERAKUNDE AUTONOMOAK
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
SOZIETATE PUBLIKOAK
SOCIEDADES PÚBLICAS
UDALERRIAK
AYUNTAMIENTOS

UDALAZ GAINDIKO ENTITATEAK
ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES
GASTU BATERATUA. GUZTIZKO PARTZIALA
GASTOS CONSOLIDADOS SUBTOTAL

2011

2012

∆%
2012/2011

3.904.438,79

3.493.081,06

-10,5

Zenbatekoa/Importe

3.475.983,99

%

89,0

Zenbatekoa/Importe

3.064.845,08

%

∆%
2012/2011

87,7

-11,8

30.740,06

0,8

27.914,69

0,8

-9,2

240.115,27

6,1

219.547,16

6,3

-8,6

464.871,20 11,9

387.362,28 11,1

-16,7

2.740.257,46 70,2

2.430.020,95 69,6

-11,3

Zenbatekoa/Importe

428.454,81

%

11,0

Zenbatekoa/Importe

428.235,98

%

∆%
2012/2011

12,3

-0,1

MANKOM., PARTZUERGOAK, KUADRILLAK…
MANCOM., CONSORCIOS, CUADRILLAS…

286.607,75

7,3

297.579,66

8,5

3,8

UDALAZ GAINDIKO ENPRESAK
EMPRESAS SUPRAMUNICIPALES

141.847,06

3,6

130.656,33

3,7

-7,9

Iturria: Ogasun eta Finantza Sailak eginiko 2012 ekitaldiko EAEko Udal Sektore Publikoko aurrekontu-analisitik lortutako
informazioa.

Esanguratsua da gastuak jaitsi egin direla (produktuaren -% 10,5eko murrizketa),
funtsean, udalerrietan sortzen den gastua murriztearekin batera. Hau da, gastu
osoaren % 70, eta % 70eko beherakada izan duena.
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a.1.)- Gastuaren sailkapen ekonomikoa
Jarraian, gastuaren sailkapen ekonomikoa aurkeztuko da, lurraldeka banatuta eta 2011
eta 2012 ekitaldien arteko konparaketa eginda.

Sailkapen ekonomiko horrek

gastatzeko moduaren berri ematen du, eta izaera ekonomikoaren arabera agintzen
dira horiek. Sailkapen ekonomikoan, eragipena ez finantzarioak (gastuen kapituluak 17) eta finantzarioak (gastuen kapituluak 8 eta 9) bereizten dira. Lehenengoak eragiketa
arruntetan (gastuaren kapituluak 1-4) eta kapituluaren arabera (6 eta 7 kapituluak)
azpibanatzen dira:
-

I. kapitulua. «Langileen ordainsaria»: Langile aktiboen mota guztietako diruordainsariak eta generotan hartzen ditu barne, izan funtzionarioa, lankontratuduna edo kontratatutakoa, baita Gizarte Segurantzakoak, enplegatuen
Prebentziorako Mutualitateen derrigorrezko ekarpenak eta prestazio sozial gisa
ordaindutako zenbatekoak ere.

-

II. kapitulua. «Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea»: Zerbitzuen
funtzionamendurako beharrezkoak diren ondasun arruntak eta zerbitzuak
erostera bideratutako kredituak hartzen ditu barne, inola ere inbertsio-izaera
ez dutenak.

-

III. kapitulua. «Interesak»: Kapitulu honetan, jasotako aurrerakin, mailegu eta
gordailuen titulu eta baloreek ordezkatzen duten zor publikoaren interesak
asetzeko kredituak sartzen dira.

-

IV. kapitulua. «Transferentzia arruntak»: Kapitulu honek onuradunen
kontrapartidarik gabe entregatu beharreko kredituak jasotzen dira.

-

VI. kapitulua. «Inbertsio errealak»: Kapitulu honetan, inbertsiotzat jotzen den
edozein motatako proiektu egiteko beharrezkoak diren zuzkidurak jasotzen
dira.
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-

VII. kapitulua. «Kapital-transferentziak»: Onuradunen kontrapartidarik gabe
kapital-eragiketak finantzatzeko entregatu beharreko zenbatekoak jasotzera
bideratutako kredituak hartzen ditu barne.

-

VIII eta IX. kapituluak. «Finantza-aktibo eta pasiboen aldagarritasuna»: Alde
batetik, baloreak erostera bideratutako kredituak, emandako maileguak eta
aurrerakinak eta eratutako gordailuak hartzen ditu barne, eta, beste alde
batetik, zorren, maileguen eta aurrerakinen amortizazioak zenbatzera
bideratutako kredituak, baita hirugarrenek eratutako gordailuak itzultzea ere.

(Mila € / Miles de €)

∆
ARABA / ÁLAVA
12/11

BIZKAIA

∆
12/11

GIPUZKOA

∆
12/11

EAE / CAPV

∆
12/11

Langileria-gastuak
Gastos de personal

179.726,8

-%10,0

535.445,74

-%8,2

357.704,17

-%4,5

1.072.876,71 -%7,3

Ond. arrunt eta zerbitzuen gast.
Gastos en bienes corrientes y serv.

214.237,9

-%11,7

744.921,39

-%2,4

552.071,24

-%4,9

1.511.230,54 -%4,7

Funtzionamendu-Gastuak
Gastos de funcionamiento

393.964,7

-%10,9 1.280.367,12

-%4,9

909.775,41

-%4,7

2.584.107,25 -%5,8

Inbertsio errealak
Inversiones reales

66.312,1

-%35,5

292.698,1

-%20,4

154.611,4

-%48,5

513.621,55

-%33,3

Kapital-transferentziak
Transferencias de capital

2.878,8

-%66,8

9.075,1

%13,8

5.769,0

-%40,2

17.722,99

-%32,6

Inbertsio-Gastuak
Gastos de inversión

69.190,9

-%37,9

301.773,19

-%19,7

160.380,45

-%48,2

531.344,54

-%33,3

Transferentzia arruntak
Transferencias corrientes

20.607,4

-%26,4

101.791,9

%6,0

51.037,2

-%13,6

173.436,53

-%5,3

Finantza-aktiboak
Activos financieros

1.113,8

-%17,1

8.418,2

%43,3

8.657,3

%44,7

18.189,34

%37,8

Bestelako gastuak
Otros gastos

21.721,2

-%26,0

110.210,13

%8,2

59.694,49

-%8,3

191.625,86

-%2,4

484.876,9

-%16,8

1.692.350,4

-%7,2

Finantza-gastuak
Gastos financieros

4.211,3

-%19,9

6.291,0

%20,3

17.252,1

%14,4

27.754,48

%8,5

Finantza-pasiboak
Pasivos financieros

18.126,4

%46,5

54.459,4

%24,4

85.663,1

-%0,4

158.248,93

%11,3

Finantza-Karga
Carga financiera

22.337,7

%26,7

60.750,46

%23,9

102.915,22

%1,8

186.003,41

%10,9

FIN. KARGARIK GABEKO GASTUAK
GASTOS SIN CARGA FINANCIERA

GASTUAK, GUZTIRA
TOTAL GASTOS

507.214,6

-%15,6 1.753.100,90

-%6,4

1.129.850,4 -%15,0 3.307.077,6 -%11,5

1.232.765,58 -%13,8 3.493.081,06 -%10,5

Iturria: Ogasun eta Finantza Sailak eginiko 2012 ekitaldiko EAEko Udal Sektore Publikoko aurrekontu-analisitik lortutako
informazioa.
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Emandako sailkapen ekonomikoarekin bat etorriz, lehenik eta behin ikusten da
finantza-aktiboak eta -pasiboak izan ezik, gainerako kontzeptuak gutxiagotu egin
direla. Hala, gutxiagotze hori are nabarmenagoa da inbertsio-gastuetan (-% 33,3),
inbertsioetan nahiz kapital-transferentzietan beherakadan izan baitira.
Jarraian, eboluzio ekonomikoa aurkezten da populazio-estratuen arabera dagoeneko
aipatutako bi ekitaldien eta horien egituraren arabera.
a.1.1)- Bilakaera
<=1.000

de 1.001etik a 5.000ra de 5.001etik a 20.000ra

000€ ∆ 12/11

Funtzionamendu-gastuak
Gastos de funcionamiento
Inbertsio errealak
Inversiones reales
Bestelako gastuak
Otros gastos
FIN. KARG. GAB.GAST.
GASTOS SIN CARGA
FINANCIERA
Finantza-Karga
Carga financiera
GASTUAK, GUZTIRA

000€ ∆ 12/11

000€ ∆ 12/11

>20.000 Hirib.ezik/
exc.capitales
000€ ∆ 12/11

Hiriburuak / Capitales
000€ ∆ 12/11

EAE / CAPV
000€ ∆ 12/11

44.345,52

-1,7%

165.978,03

-3,5%

537.905,96

-7,0%

593.866,65

-4,0%

939.588,28

-8,6%

2.281.684,44

-6,6%

32.918,65

-19,2%

59.662,31

-27,1%

92.605,57

-43,4%

95.878,55

-41,0%

131.778,99

-39,0%

412.844,08

-37,9%

9.822,06

-39,3%

26.982,84

-5,1%

69.117,48

-1,4%

50.866,25

-13,7%

103.810,47

-2,4%

260.599,09

-6,9%

87.086,23

-14,6%

252.623,18

-10,5%

699.629,01

-13,9%

740.611,45

-11,9%

1.175.177,74

-13,0%

2.955.127,61

-12,8%

5.159,61

-6,7%

21.335,06

25,1%

64.938,41

17,7%

41.472,95

-10,0%

38.989,69

31,9%

171.895,72

12,0%

92.245,84

-14,2%

273.958,24

-8,5%

764.567,42

-11,9%

782.084,39

-11,8%

1.214.167,43

-12,0%

3.127.023,33

-11,7%

Iturria: Ogasun eta Finantza Sailak eginiko 2012 ekitaldiko EAEko Udal Sektore Publikoko aurrekontu-analisitik lortutako
informazioa.

Gastuen murrizketa nahikoa berdinduta egon da populazio-estratu guztietan, finantzakargaren jokabidea alde batera utzita. Hori alde batera utzita, gastuen gainerako
tadleak populazioaren 5 estratuetan murriztu dira. Jaitsiera esanguratsuena inbertsio
errealetan erregistratu da
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a.1.2) Egitura.

%100
%90

%5,6

%7,8

%8,5

%10,6

%9,8

%9,0

%80

%5,3
%6,5

%3,2
%8,5

%12,3

%10,9

%75,9

%77,4

%12,1

%5,5
%8,3

%13,2

%21,8
%70

%35,7

%60
%50
%40
%30

%70,4

%73,0

%60,6
%48,1

%20
%10
%0

<=1000

de 1.001etik a 5.000ra

de 5.001etik a 20.000ra

>20.001 (Hiriburuak
ezik/exc. Capitales)

Hiriburuak/Capitales

Funtzionamendu-gastuak/Gastos de funcionamiento

Inbertsioak / Inversiones

Bestelako gastuak / Otros gastos

Finantza-karga / Carga financiera

EAE/CAPV

Iturria: Ogasun eta Finantza Sailak eginiko 2012 ekitaldiko EAEko Udal Sektore Publikoko aurrekontu-analisitik lortutako
informazioa.

Atal honetan ikus dezakegu garrantzi handiagoa hartzen dutela funtzionamendugastuek populazioa hazten den heinean, eta populazio oso txikietan inbertsioek
garrantzi handiagoa dutela.

a.2) Gastuaren sailkapen funtzionala
EAEko udalen sektore publikoa osatzen duten tokiko erakundeetako gastuaren
ezaugarri ekonomikoak aurkeztu ondoren, Ogasuna eta Administrazio Publikoaren
Ministerioa osatzen duten tokiko erakundeen finantza-koordinaziorako Bulego
Birtualean lortutako datuak aurkeztuko ditugu (Euskal Autonomia Erkidegoko
udalerrien kontu funtzionala edo gastuen funtzioen arabera).

51

Programen arabera sailkatutako gastuen aurrekontuak egindako aurrekontuen
helburuaren berri eman du, baita horien bidez lortu nahi diren helburuen berri ere.
Hala, aurrekontu-kredituen sailkapen nagusia da.
-

Gastuaren eremua 1: «Oinarrizko zerbitzu publikoak». Udalerriek derrigor
eman behar dituzten oinarrizko zerbitzu publikoek sortutako gastu guztiak
hartzen ditu barne. Eremu honetan, oinarrizko gastuen lau politika sartzen dira:
herritarren segurtasuna eta mugikortasuna, etxebizitza eta hirigintza, ongizate
komunitarioa eta ingurumena.

-

Gastuaren eremua 2: «Gizarte-babesaren eta sustapenaren jarduketak».
Gizarte-babesaren eta sustapenaren jarduketak hartzen ditu barne. Beraz,
aurreikuspen-araubidea osatzen duten gastu eta transferentzia guztiak sartzen
dira; funtzionarioen pentsioak, ongintza eta asistentzia arloko arretak;
beharrizan bereziak dituen taldeen arreta -besteak beste, gazteak, minusbaliatu
fisikoak eta hirugarren adinekoak; enplegua sustatzeko neurriak.

-

Gastuaren eremua 3: «Ondasun publiko nagusiak ekoiztea»: Tokiko erakundeak
osasun, hezkuntza, kultura, aisialdi eta denbora librea eta kirola arloekin, eta,
oro har, bizi-kalitatea igo edo hobetzea xede duten arlo guztiekin lotuta egiten
dituen gastu guztiak.

-

Gastuaren eremua 4: «Jarduketa ekonomikoak»: Eremu honetan, jarduera
ekonomikoaren sektoreen potentzia garatzea xede duten ekintzen, zerbitzuen
eta transferentzien gastuak sartzen dira. Era berean, oinarrizko azpiegituren eta
garraioen, nekazaritza-azpiegituren, komunikabideen eta ikerketa, garapen eta
berrikuntzaren gastuak ere sartzen dira.

-

Gastuaren eremua 9: «Jarduketa orokorrak»: Eremu honetan, oro har tokiko
erakundeari eragiten dieten ekintzei buruzko gastuak sartzen dira. Horietan,
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gobernu-eginkizunak edo administrazio-babeserako eta erakunde ororen babes
logiko eta teknikorako eginkizunak sartuko dira. Erakundearen gastu orokorrak
hartuko ditu barne, betiere programen araberako sailkapen honetan aurreikusi
ez den beste arlo batekin zuzenean lotuta ez daudenean.
(milioi eurotan)
Funtzio kontua edo gastu programarekiko

2011

2012

Desbid. %

Oinarrizko zerbitzu publikoak

980

987

0,7%

Gizrte babeserako eta asutapenerako ekintzak

380

357

-6,1%

Lehentasunerako ondasunen ekarpena

635

571

-10,1%

Ekintza ekonomikoak

328

274

-16,5%

Gobernu-organoak eta zerbitzu orokorrak

620

394

-36,5%

Finantza eta zerga administrazioa

53

45

-15,1%

Beste administrazio publikoei egindako transferentziak

50

45

-10,0%

3.046

2.673

-12,2%

Guztira
Iturria: Elaborazio propioa, Ogasun eta Herri Administrazio Ministeritzaren
menpekoa den Toki entitateen Finantza Koordinaziorako Bulego Birtualean
lortutako informazioan oinarrituta (www.minhap.gob.es).

Sailkapen funtzional honek ondorengo epigrafeetan zerbitzu publiko jakin batzuen
kostua aztertzeko balioko digu.
Hala, nabarmentzekoa da oinarrizko zerbitzu publikoei buruzko taldean nolabaiteko
igoera ikusten dela eta gizarte-babesaren eta -sustapenaren taldean murrizketa egon
dela, hori dena krisi ekonomikoan bete-betean sartuta. Beste alde batetik, deigarria da
gobernu-organoekin eta zerbitzu orokorrekin lotuta ikusten den murrizketa.
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b) Diru-sarreren eboluzioa

(milioi eurotan)

Entitate mota
Udalak
Udal egituren azpikoak
Mankom., patzuergoak, koadrillak…
Guztira

2011
2.983
31
264
3.278

Sarrera
Desbid.
%
%
2012
%
91%
2.799 90%
-6,2%
1%
26
1% -16,1%
8%
270
9%
2,3%
100%
3.095 100%
-5,6%

Iturria: Azterketa propioa, Ogasun eta Finantza Sailak eginiko 2012
ekitaldiko EAEko Udal Sektore Publikoko aurrekontu-analisitik
lortutako informazioan oinarritzen dena

Entitate bakoitzeko sarrera

Entitateen araberako sarreren banaketa
Mankom.,
patzuergo,
koadrillak…
9%

Udalen azpiko
entitateak
1%

Udalerriak
90%

2012ko diru sarreren aurrekontua den egitura ekonomikoa (EAEko udalak)
2%

5%
Zerga zuzenak

5%

17%
2%

Zeharkako zergak
Zergak eta besteak
Ohiko transferentziak
Kapital transferentziak

42%

27%

Beste diru-sarrera batzuk

Zorpetzea
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UDAL SEKTORE PUBLIKOAREN ENTITATEAK (udalak, menpekoak eta udal gaindikoak)
(Sarrerak biztanleko, EUROTAN)
Araba/Álava
Zergen diru-sarrerak
Transferentziak
Beste diru-sarrera batzuk
Zorpetzea
Guztira

Bizkaia

734
738
140
40
1.652

Gipuzkoa

659
799
67
27
1.552

920
751
67
48
1.786

EAE
755
775
78
36
1.644

Iturria: Azterketa propioa, Ogasun eta Finantza Sailak eginiko 2012
ekitaldiko EAEko Udal Sektore Publikoko aurrekontu-analisitik
lortutako informazioan oinarritzen dena

Uste dugu interesgarria dela garrantziaren arabera sailkatutako udalerrien dirusarreren iturriak erakustea. Nabarmendu egin behar da Foru Aldundietatik datozen
transferentzia diru-sarreren ia % 40ra iristen direla, transferentzia arruntak eta kapitaltransferentziak kontuan hartuta. Nabarmentzekoa da, halaber, autonomia-erkidegoko
transferentziak ia % 4 igo direla.
(Mila € / Miles de €)
KODEA
CÓDIGO

DIRU-SARRERA KONTZEPTUA
CONCEPTO DE INGRESO

420

Foru Aldunditik / De la Diputación Foral

31
112

Tokiko eskumeneko zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatiko tasak / Tasas por
prestación servicios o realización activ. competencia local
Ondasun higiezinen gaineko zerga / Impuesto sobre bienes inmuebles
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ZENBATEKOA

DIRU-SARRERA GUZTIEN G/%

IMPORTE

% S/ TOTAL DE INGRESOS

1.351.642

%37,8

614.939

%17,2

341.828

%9,5

Trazio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga / Impuesto s/ vehículos tracción mecánica

129.377

%3,6

30

Salmentak / Ventas

122.699

%3,4

41

Euskal Autonomia Erkidegotik / De La Comunidad Autónoma del País Vasco

114.495

%3,2

130

Jarduera ekonomikoen gaineko zerga / Impuesto sobre actividades económicas

94.607

%2,6

720

Foru Aldunditik / De la Diputación Foral

92.448

%2,6

93

Epe luzera jasotako maileguak / Préstamos recibidos a L/P

70.287

%2,0

32

Jabari pub.lokalaren erab. prib. edo aprobetx. bereziagatiko tasak / Tasas por la
utilización privativa o aprovech. del dominio público local
Euskal Autonomia Erkidegotik / De La Comunidad Autónoma del País Vasco

70.222

%2,0

62.004

%1,7

54.709

%1,5

50.354

%1,4

37.369

%1,0

71
282

391

Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga / Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras
Izaera hiritarreko lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga / Impuesto sobre el
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana
Isunak / Multas

65

Hirigintzako jarduketen ondoriozko sarrerak / Ing. derivados de actuaciones urbanísticas

37.310

%1,0

422

Beste entitate publiko batzuenak / Otras entidades públicas

34.266

%1,0

301.092

%8,4

3.579.646

%100,0

114

GAINERAKOAK/ RESTO
DIRU-SARRERAK GUZTIRA / TOTAL DE INGRESOS

Iturria: Ogasun eta Finantza Sailak eginiko 2012 ekitaldiko EAEko Udal Sektore Publikoko aurrekontu-analisitik lortutako
informazioa.
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UDAL SEKTORE PUBLIKOEI EGINDAKO TRANSFERENTZIAK
(Milioi eurotan)
<=1.000
Transferentziak

1.001 - 5.000
57
4%

5.001 - 20.000

140
9%

388
25%

> 20.000
(hiriburuak
424
27%

EAE
1.570
100%

Iturria: Azterketa propioa, Ogasun eta Finantza Sailak eginiko 2012
ekitaldiko EAEko Udal Sektore Publikoko aurrekontu-analisitik
lortutako informazioan oinarritzen dena

PARTAIDETZA ZERGA ITUNDUAN
(Milioi eurotan)
Transferentziak
Araba/Álava
Bizkaia
Gipuzkoa

Euroak biztanleko

234
760
385
1.379

Guztira

732
660
544
633

Iturria: Azterketa propioa, Ogasun eta Finantza Sailak eginiko 2012
ekitaldiko EAEko Udal Sektore Publikoko aurrekontu-analisitik
lortutako informazioan oinarritzen dena

PARTAIDETZA ZERGA ITUNDUAN (biztanle eta mailako)

Araba/Álava (*)
<=1.000
1.001 - 5.000
5.001 - 20.000
>20.000 (HIRIBURUAK SALBU)
Guztira

Bizkaia

458
478
528
575

936
619
574
561
656

Gipuzkoa

EAE
687
521
518
532
541

734
565
542
553
607

(*) Udala eta kontzejuak soilik
Iturria: Azterketa propioa, Ogasun eta Finantza Sailak eginiko 2012
ekitaldiko EAEko Udal Sektore Publikoko aurrekontu-analisitik
lortutako informazioan oinarritzen dena

Lehen begiradan nabarmendu dezakegu, biztanleko diru-sarrerei dagokienez, horiek
jaitsi egiten direla populazioak gora egiten duen heinean, hiru hiriburuetan izan ezik.

56

Bizkaia eta Gipuzkoako udalerri txikiek aldiz, diru-sarrera haundiagoak aurkezten
dituzte biztanleko, finantzaketarako foru funtsetan, gutxieneko zenbateko batzuk
ezarri direlako.
Ondorengo bi koadroetan, presio fiskalari eta diru-bilketaren eraginkortasunari
buruzko zenbait datu emango ditugu populazio-estratuetan banatuta. Helburua da
EAEko udalerri txikiek duten bizitasuna; izan ere, presio fiskalean Euskal Autonomia
Erkidegoko udalerri guztien batez bestekoa baino hamar puntu gorago dago, eta, dirubilketaren eraginkortasunari dagokionez, hiru puntu gainetik dago erkidego udal
guztien batazbestekoarekin alderatuta. Azken hori altua da, diru-bilketaren
eraginkortasunaren % 89 baino zertxobait gehiago adierazten baitu.
€ biztanleko/ € por habitante
POPULAZIO-MAILA

OHZ

TMIZ

HLBGZ

JEZ

EIOZ

GUZTIRA

ESTRATOS

IBI

IVTM

IIVTNU

IAE

ICIO

TOTAL

1- <=1000
2- de 1.001etik a 5.000ra
3- de 5.001etik a 20.000ra
4- >20.001 ( Hiriburuak ezik/exc. Capitales)
5- Hiriburuak/Capitales
VITORIA- GASTEIZ
BILBAO
DONOSTIA-SS
EAE/ CAPV

171
153
151

67
68
66

8
11
12

38
73
42

35
38
26

318
344
298

150
167

55
56

15
41

33
46

19
25

272
336

178
131
223

60
50
62

74
17
44

50
42
48

19
22
40

381
262
417

157

59

23

43

25

308

Iturria: Ogasun eta Finantza Sailak eginiko 2012 ekitaldiko EAEko Udal Sektore Publikoko aurrekontu-analisitik lortutako
informazioa.
POPULAZIO-MAILA

OHZ

TMIZ

HLBGZ

JEZ

EIOZ

GUZTIRA

ESTRATOS

IBI

IVTM

IIVTNU

IAE

ICIO

TOTAL

2- de 1.001etik a 5.000ra

93,5%
95,8%

94,3%
91,5%

94,8%
87,4%

82,1%
87,9%

90,5%
87,6%

92,0%
92,1%

3- de 5.001etik a 20.000ra

91,8%

79,7%
77,1%
85,4%

83,6%
92,4%
58,5%

74,9%
68,7%
79,7%

88,9%
90,8%
87,4%

1- <=1000

5- Hiriburuak/Capitales
VITORIA- GASTEIZ
BILBAO
DONOSTIA-SS

95,5%

92,8%
92,2%
92,0%

92,4%
97,1%
96,9%

93,5%
90,1%
93,1%

85,9%
82,8%
86,2%

28,0%
71,0%
79,4%

63,6%
88,3%
80,9%

81,4%
89,9%
91,7%

EAE/ CAPV

94,2%

92,3%

83,2%

76,8%

77,3%

89,2%

4- >20.001 (Hiriburuak ezik/exc. Capitales) 94,1%

AITORTURIKO ESKUBIDE G/ DIRU- BILKETA %
% RECAUDACIÓN S/ DERECHOS RECONOCIDOS

Iturria: Ogasun eta Finantza Sailak eginiko 2012 ekitaldiko EAEko Udal Sektore Publikoko aurrekontu-analisitik lortutako
informazioa.
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6.- EMANDAKO ZERBITZU PUBLIKOEI BURUZKO ANALISIA

Toki-administrazioaren Arrazionalizaio eta Iraunkortasunari buruzko Legea (TAAIL)
indarrean sartu zenez geroztik, TAOLaren 26. artikulua honela geratu zen idatzita:
<<1. Udalerriek honako zerbitzu hauek eskaini beharko dituzte beti:
a) Udalerri guztietan: argiteria publikoa, hilerria, hondakinen bilketa, bidegarbiketa, etxeetan edateko ura hornitzea, estolderia, populazio-guneetarako
sarbidea eta bide publikoetan zoladura jartzea.
b) 5.000 biztanletik gorako udalerrietan, gainera: parke publikoa, liburutegi
publikoa eta hondakinen tratamendua.
c) 20.000 biztanletik gorako udalerrietan, gainera: babes zibila, beharrizan
sozialen egoerak ebaluatzea eta jakinaraztea, gizarte-bazterkeriaren arriskuegoeran dauden pertsonak berehala artatzea, suteak itzaltzea eta erabilera
publikoko kirol-instalazioak.
d) 50.000 biztanletik gorako populazioa duten udalerrietan, gainera: bidaiarien
hiri-garraio kolektiboa eta hiriko ingurumena. (…)>>
Derrigorrezko zerbitzu horiez gain, udalek, herritarrei kalitatezko zerbitzuak eta
zerbitzu hurbilak emateko asmoz, eta tokiko autonomiaren printzipioari jarraikiz,
jarduera osagarriak ere eman dituzte («berezkoak ez direnak» ere deiturikoak);
besteak beste, gizarte-zerbitzuak, hezkuntzakoak eta abar.
Gaur egun, LRSAL indarrean sartu denez geroztik, berezkoak ez diren bestelako
eskumenak eta ordezkaritzak eskura jarritakoak balia daitezke TAOLen 7. artikuluaren
laugarren atalean adierazitako kasuetan.
Udaleko zerbitzu publikoak emateko baldintzak eta eraginkortasuna aztertzeko asmoz,
hainbat analisi egin dira ikuspuntu ezberdinak abiapuntu hartuta:
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Alde batetik, gastuen eremua 1 atalarekin loturiko informaziotik abiatuta
(oinarrizko zerbitzu publikoak). Hain zuzen ere, tokiko erakundeekiko finantzakoordinaziorako bulego birtualean daude jasota -Espainiako Gobernuko Ogasun
eta Administrazio Publikoen Ministerioan baitan daude-, eta EAEko udalerri
guztien oinarrizko zerbitzuen analisia egin da (lurralde historikoen arabera eta
populazio-tarteen arabera).



Beste alde batetik, TCREk eginiko «2011 ekitaldiko Tokiko Sektore Publikoaren
Fiskalizazio Txostena» aztertu da. Txosten horretatik, agerian jarriko dira
zenbait datu orokor, guk egindakoekin alderatzeko, aurreko atalean adierazten
den bezala. Baina adierazi nahi badugu TCREren txostena anbizio handiagokoa
dela, hasiera batean pentsatu zuten datu horiek txosten barruan sartzea, baina
horiek zehatzago aztertzean konturatu ginen gaia ulertzen lagundu beharrean,
nahastea eragin genezakeela.

TCREk derrigor eman beharreko zerbitzuen lau analisi egiten ditu zerbitzu
horiek biztanle bakoitzeko dakarten kostua ezaguzeko. Hona hemen zerbitzu
horiek, besteak beste:

 Edateko ur-horniketa
 Hiri-hondakin solidoen bilketa
 Bide-garbiketa
 Hilerria

Bi bide erabiltzen ditu azterketa hori egiteko: batek dagozkien kontuan igorri
dituzten 20.000 biztanletik beherako 5.761 udalerriren aurrekontu-gastua
aztertzen du, eta, aldi batean, 548 udalerriren lagin baterako aipatutako
zerbitzuen banan-banakako analisia egiten du.
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Emaitzak hain dira ezberdinak non uste dugun hobe dela ez erakustea; izan ere,
erabilitako bi bideetan, zenbait kasutan, % 1000ko aldeak daude, eta horiek
guztiak adierazitakoak baino askoz ere txikiagoak dira eta nabarmentzeko
moduko aldeak dituzte. Gauzak horrela, azterketa hori aipatu da,
legebiltzarkideren batek aztertu nahi badu.



Azkenik, zuzenbide zibil eta administratiboko katedradunen hainbat azterketa
enpiriko aztertu dira, baita Tokiko Administrazioaren Sektoreari Aplikatutako
Ekonomian adituak diren azterketa ekonometrikoak ere.

Gastuaren eremua 1 atalean, TAOLen 25. artikuluan ezarritako oinarrizko zerbitzu
publikoak barne hartzen dira (udalerrian erroldatutako biztanleen arabera banatuta),
eta honako arlo hauek sartzen dira:


Hirigintza



Hiriko ingurumena



Edateko uraren hornidura eta hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua



Bide-azpiegitura eta bere titulartasuneko beste ekipamendu batzuk



Gizarte beharrizanen egoerak ebaluatzea eta jakinaraztea eta gizartebazterkeriaren egoeran edo arrisku-egoeran dauden pertsonei arreta ematea.



Udaltzaingoa, babes zibila eta suteak prebenitzea eta itzaltzea



Trafikoa, ibilgailu-aparkalekua eta mugikortasuna. Hiri-garraio kolektiboa



Jarduera turistikoaren informazioa eta sustapena



Feriak, azokak eta antzekoak



Hilerriak eta hileta-jarduerak



Kirola, kirol-instalazioak eta aisialdia sustatzea



Kultura sustatzea
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Derrigorreko eskolatzea zaintzea eta ikastetxe berriak eraikitzeko orubeak
lortzen laguntzea, baita tokiko titulartasunekoak diren eraikinak kontserbatzen
ere.



Informazio- eta komunikazio-teknologien (IKT) erabilera eraginkorra eta
iraunkorra sustatzea.


6.1.- OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK EMATEKO BIZTANLEKO BATEZ BESTEKO
KOSTUA

Jarraian zehazten da, EAEko lurralde historikoen arabera, biztanle bakoitzak udalerri
guztiek ematen dituzten gutxieneko zerbitzuetarako dakarten batez besteko kostua.
Zerbitzu horiek berezko baliabideen bitartez eman daitezke, edo, bestela, legez
aurreikusitako elkarte-formulen bidez (Mankomunitatea, Partzuergoa, Kuadrilla eta
abar). Hori dela eta, biztanle bakoitzeko batez besteko kostua aldatu egin daiteke
udalerriek zerbitzu horiek ematean duten elkartze-mailaren arabera. Jarraian zehaztu
dira horiek:

Biztanle tartea
5.001 - 20.000 h
1.001 - 5.000 h
1 - 1.000 h

Udal kop.
1
16
25

Biztanlegoa

Zerbitzu publikoen
kostua (eurotan)

10.014
30.239
12.103

Iturria: Azterketa propioa, Ogasun eta Herri Administrazio Ministeritzaren
menpekoa den Toki entitateen Finantza Koordinaziorako Bulego Birtualean
eskuratutako informazioan oinarrituta (www.minhap.gob.es).

3.808.651
4.106.909
1.586.535

Oinarrizko zerbitzu publikoen
prestazioaren kostua,
batazbesteko eta biztanleko
380,33
135,81
131,09
Araba 2011
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Biztanle tartea
5.001 - 20.000 h
1.001 - 5.000 h
1 - 1.000 h

Udal kop.
22
39
39

Biztanlegoa

Zerbitzu publikoen
kostua (eurotan)

228.613
95.188
20.922

Oinarrizko zerbitzu publikoen
prestazioaren kostua,
batazbesteko eta biztanleko

108.896.812
51.385.319
12.228.324

476,34
539,83
584,47

Iturria: Azterketa propioa, Ogasun eta Herri Administrazio Ministeritzaren
menpekoa den Toki entitateen Finantza Koordinaziorako Bulego Birtualean
eskuratutako informazioan oinarrituta (www.minhap.gob.es).

Biztanle tartea
5.001 - 20.000 h
1.001 - 5.000 h
1 - 1.000 h

Udal kop.
25
22
29

Biztanlegoa

Bizkaia 2011

Zerbitzu publikoen
kostua (eurotan)

273.730
50.790
11.753

Oinarrizko zerbitzu publikoen
prestazioaren kostua,
batazbesteko eta biztanleko

133.760.182
20.461.220
6.794.974

488,66
402,86
578,15

Iturria: Azterketa propioa, Ogasun eta Herri Administrazio Ministeritzaren
menpekoa den Toki entitateen Finantza Koordinaziorako Bulego Birtualean
eskuratutako informazioan oinarrituta (www.minhap.gob.es).

Biztanle tartea
5.001 - 20.000 h
1.001 - 5.000 h
1 - 1.000 h

Udal kop.
48
77
93

Biztanlegoa
512.357
176.217
44.778

Gipuzkoa 2011

Zerbitzu publikoen
kostua (eurotan)

Oinarrizko zerbitzu publikoen
prestazioaren kostua,
batazbesteko eta biztanleko

246.465.645
75.953.448
20.609.834

481,04
431,02
460,27
EAE 2011

2011 ekitaldian EAEn 20.000 biztanle baino gutxiago dituzten 218 udalerrietako
biztanleko batez besteko kostua -informazio hori Espainiako Gobernuaren Ogasun eta
Administrazio Publikoen Ministerioaren menpeko tokiko erakundeekin finantza-arloan
koordinatzeko bulego birtualaren bidez lortu da- 467,75 euroko da.
Lortutako informaziotik, honako ondorio hauek atera dira:


1.000 biztanle baino gutxiagoko eta 5.000 baino gutxiagoko udalerriek batez
beste erdi tartetik behera dauden udalerriek baino kostu txikiagoa dute.
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5.000 biztanle baino gehiagoko biztanleria duten udalerriak -hain zuzen, parke
publikoaren,

liburutegi

publikoaren

eta

hondakinen

tratamenduaren

zerbitzuak eman behar dituztenak- ondorengo azpiko bi tarteetan batez
bestekoaren gaineko tartearen barruan sailkatzen dira.


Arabako lurralde historikoan horren alde nabarmenak ikusten dira zenbaitetan,
kontzejuek eta kuadrillek ematen dituztelako oinarrizko zerbitzu publikoei
egotzitako kostua. Bi erakundeek lurraldeko udalerrietatik bereizitako forufinantzaketa dute. Gainera, kostu honi Obra eta Zerbitzuen Foru Planean
sartuta egon daitezkeen zerbitzuei dagokiena ere gaineratu behar zaio. Plan
horrek udal-finantzaketa bereizia du.

Jarraian, oinarrizko zerbitzu publikoak 1 ataleko gastuen eremuan biztanle bakoitzaren
batez bestekoa kostua erakusten da. TCREk egindako «Tokiko Sektore Publikoaren
Fiskalizazio Txostena, 2011 ekitaldia» izenekotik atera da, 6.316 udalerrietako
aurrekontu-likidazioetatik abiatuta -horiei dagozkien 2011ko kontuak kitatu zizkieten-,
EAEko udalerrietarako txosten honetan eginiko azterketarekin alderatuta.

Biztanle tartea
5.001 - 20.000 h
1.001 - 5.000 h
1 - 1.000 h

Oinarrizko zerbitzu publikoen
Oinarrizko zerbitzu
prestazioaren kostua,
publikoen prestazioaren
batazbesteko eta biztanleko kostua, batazbesteko eta
(EAE)
biztanleko (Espainia)
481,04
358,07
431,02
311,55
460,27
472,13

6.2.- EBIDENTZIA ENPIRIKOEN EMAITZA

Orain arte, garrantzi ezberdinetako erreferente ekonomikoak eskaini zaizkio tokiko
planta osoari, eta populazio-estraktu ezberdinen arabera, orain asmoa da ekonomia
aplikatuaren arloko espezialistek eginiko bestelako azterketa enpirikoetara hurbiltzea.
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Horiek, beharbada, ondorio harrigarriak ateratzen dituzte udalerrien bat egiteek eta
indarreko

multzokatzeek

-udaleko

«minifundismoa»

gainditzean,

eskalako

ekonomiaren bidez- zerbitzu publiko eraginkorragoak eskain ditzaketela, hau da, kostu
txikiagoa, horrela gastu publikoa murriztuz.
Atal honetan erakutsiko dira ekonomia aplikatuaren arloko lau adituren lanak.
Horietako lehenengoa Hortas-Ricok eta Salinas-Peñak 2013. urtean eginikoa da, hain
zuzen, izenburu hau duena: «Determinación de la escala mínima eficiente en la
provisión de bienes públicos locales. Evidencia para los municipios españoles”. Lan
honetan, zerbitzu publikoak ematean dauden eskalako ekonomiak aztertu eta tokiko
ondasunen eta zerbitzu publikoen horniduraren eskala ezin hobeak zenbatzen dira.
Horretarako, azterketak tokiko gobernuetarako gastuaren ekuazioa ezartzea hartzen
du oinarri, hortik abiatuta posible izan dadin administrazioek ematen dituzten zerbitzu
publikoetan eskalako ekonomiarik dagoen edo ez zehaztu ahal izateko kostuen
funtzioa bideratu ahal izateko.
Zerbitzu publikoen eskaeraren arabera eta zerbitzua emateko kostuen eta egileen
ustez tokiko gastu publikoan eragiten duten zerbitzuen eta faktoreen aukeraketaren
kostuaren arabera biztanleko gastu publikoan lortu nahi den mailari dagokionez,
funtsean, gai honen inguruan eginiko aurreko lanetan lortutako emaitzak hartzen ditu
oinarri (Borcheding eta Deacon, 1972; Bergstrom eta Goodman, 1973; Ladd , 1992,
1994, nazioartean; Bosch eta Solé-Ollé, 2005; Mello eta Lago-Peñas, 2012; edo Bastida
et al, 2013, Espainiaren kasuan). Hala, biztanleko tokiko gastu publikoaren funtzio hau
ezarri da:
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F konstante bat izanik, w zerbitzuaren ekoizpenarekin loturiko lanari dagokion
ordainsaria da, eta αy β parametroek ekoizpen-eskalan izandako errendimenduak
zehazten dituzte. t ondasun publikoaren kontsumitzaileak ordaintzen duen gastuaren
ehunekoa da (o tax-share), y errenta erabilgarria eta F(N) * h(z) udalerriko
biztanleriaren funtzioa eta aldaera sozioekonomiko jakin batzuena.
Ondoren, egileek lana egin den epean Espainian araubide komunaren baitako 7.589
udalerrietatik 6.169 udalerrietarako analisi enpirikoa egin dute. Hortik ondorioztatu
dute ondasun eta zerbitzu publikoen prestazioaren kostua, biztanleko, oro har
murriztu egin dela populazioak gora egiten duen heinean, 500 biztanlera iritsi arte,
hortik aurrera egonkortzen baita.
Hala ere, kostuen jokabide-pauta hori oso ezberdina da aztertzen ari den zerbitzumotaren arabera:


gizarte-zerbitzuetan eta gizarte-sustapeneko zerbitzuetan ikus daiteke kostua
areagotuz doala udalerriaren populazioak gora egiten duen heinean, 5.000
biztanleren kopurura iritsi arte, maila horretatik aurrera kostua egonkor dago
eta.



Garbiketa-zerbitzuaren kostua biztanleko areagotuz joango litzateke 20.000
biztanleko kopurura iritsi arte. Garbiketa-zerbitzuaren mankomunitatea
biztanleko kostu txikiagoarekin lotuta egongo litzateke.



Uraren hornidura, saneamendua eta banaketaren zerbitzuan, berriz, biztanleko
kostua areagotuz joango litzateke 100 eta 5.000 biztanleen tartean. Zerbitzu
honen mankomunitatea kostuak areagotzearekin lotuta egongo litzateke.



Emaitzek adierazten dute udalerrien populazioaren neurria areagotzeak
biztanle bakoitzeko kostuak aurreztea besterik ez lukeela ekarriko zerbitzu
orokorrei dagokienez (gobernu-organoak eta administrazio-organoak). 20.000
biztanleko muga da, eta, segurtasunaren arloan, 500 biztanleko muga.

Gauzak horrela, egileek ondorioztatzen dute ez dagoela eskalako ekonomiarik tokiko
zerbitzu publiko gehienetarako -horien arabera defendatzen da udalerrien bat egitea
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edo zerbitzuen deszentralizazioa-. Zerbitzu orokorren eta segurtasun-zerbitzuen
kasuan soilik erakusten dute emaitzek eskalako ekonomiarik ez dagoela.
Bigarren lana Germà Belek -Bartzelonako Unibertsitateko ekonomia katedraduna eta
Institució Catalana de Recerca I Estudis Avançatsen (ICREA) ikerlaria- egin du. Horren
bidez, honako hau baieztatzen du ikerketa honetan: «Servicios locales: Tamaño, Escala,
Redes y Gobernanza”. Udalek bat egiteko eta lurraldea sendotzeko proposamenek ez
dute behar bezala funtzionatu; alde batetik, sendotzeak ez dutelako laguntzen
gehiegizko kostuak murrizten -sakabanaketaren arazoa tarteko-, eta, bestetik, tokiko
zerbitzu gutxi daudelako eskalako ekonomien menpe.
Irakasleak uneoro aztertzen ditu bere lanean ekoizpen eta hornidura publikoaren
artean bereizten diren figura tradizionalak. Hala, zerbitzu baten «hornidura»
erantzukizun publikoa da, funts edo titulu juridikoaren arabera (emandako ondasun
edo zerbitzuaren ezaugarri bereziengatik eta ez horniduraren itxura zehatzagatik). Ildo
horretan, hornidura erakunde pribatuen esku utzi daiteke, eta toki-administrazioak
berak zehaztuko ditu horrek bete beharreko irizpide publiko eta sozialak. Bitartean,
zerbitzuaren «ekoizpena» erakunde pribatuen esku utzi ahal izango da, horixe baita
zerbitzu bat gauzatu eta mantentzeko ekintza.
Bel irakaslearen azterketan jasotzen da ebidentzia enpirikoak ahalbidetzen duela
lankidetzan ari diren udalerriek lankidetzan ez dauden udalerriek baino kostu
baxuagoekin egiten dietela aurre. Era berean, teoria ekonomikoan eta eskalako
ekonomiei buruzko ebidentzia enpirikoan adierazten denarekin bat etorriz, populazio
gehien duten udalerriek (Belen azterketaren kasuan, 20.000 biztanletik aurrera) ez
dute etekinik ateratzen kostuei dagokienez udalen arteko lankidetzarekin. Bestalde,
udalerri txikiek kostuetan hobekuntzak izaten dituzte, eta hobekuntza horiek are
nabarmenagoak dira udalerriaren populazioa txikiagoa denean.
Hirugarren azterlana Fluvià, Rigall-I-Torrent, eta Garriga irakasleek egin dute 2008.
urtean, Zaragozako Unibertsitateak argitaratutako Ekonomia Aplikatuaren Aldizkarian
(“Déficit en la Provisión local de servicios públicos y tipología municipal”). Azterlan
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horretan argudiatzen dutenaren arabera, udalerriaren neurria baino adierazgarriagoa
da zenbat populazio-gune dauden udalerrietan. Hala, udalerriak ez daude soilik
biztanleez osatuta, populazio-guneetan ere osatuta baitaude; beraz, hainbat udalerri
sendotzearen bidez, populazio handiagoko udalerri berri bat lor daiteke, baina
jatorrian osatzen zituzten populazio-guneak zabalduz joango dira.
Egile horien iritziz, distantziak eragin handia du zerbitzu publikoen prestazioak
dakarren kostuan. Adibide gisa, estolderiaren zerbitzua in situ eman behar da
populazio-gune bakoitzerako. Bata bestearengandik aldendutako bi populazio-gune
taldekatzeak ez du ahalbidetuko zerbitzu hau partekatzea: estolderiaren bi sare,
bereizita, hornitzen jarraitu beharko da. Antzeko zerbait gertatzen da edateko uraren
sarearekin, argiteria publikoaren sarearekin, kaleen urbanizazioarekin edo udalerrian
hornitutako beste zerbitzu batzuekin.
Lanean, Espainiako 6.155 udalerriri buruzko datuekin eginiko analisi enpirikoa sartzen
da. Hala, kuantifikatu egiten dira zerbitzu publiko jakin batzuen horniduraren defizitari
buruzko interes ezberdinen eraginak. Azterketaren bidez, ceterisparibus direlakoek
(gune gehiago dituzten udalerriak) ondasun eta zerbitzu jakin batzuen hornidura
eskasagoa dutela ikus daiteke.
Xede horretarako, adibide gisa ondorioztatzen da argiteria publikoaren zerbitzua
ematean dagoen defizita (nahiz eta gainerako zerbitzuetarako antzeko emaitzak atera)
areagotu egiten dela populazio-guneen kopuruak gora egiten duen heinean eta
murriztu egiten dela udalerri bakoitzeko biztanle-kopuruak gora egiten duen heinean.
Era berean, Boynek 1995. urtean eginiko azterlan batean, dagoeneko zalantzan jartzen
du udaleko eskalako ekonomiei buruzko azterlanen balioa. Fluvià, Rigall-I-Torrent,
Garrigak eginiko azterlanean adierazten den bezala, «gunearen» aldaera erraz
interpreta daiteke «populazio» aldaera zehazteko eta beste dimentsio bat emateko
zentzu horretan. Erakunde- eta administrazio-egituratik eratorritako transakzio- eta
antolaketa-kosturik ez egotean, esate baterako hiri-hondakin solidoak batzeko
zerbitzua «A» udalerriko (100.000 biztanlekoa) enpresa pribatu emakidadun berberak
67

egiten badu eta «L» udalerrian (1.000 biztanlekoa) ondo-ondo egonik (hau da,
demagun herria «A» hiriko kale baten jarraipena besterik ez dela), biztanle bakoitzeko
kostua berdina izango da bi udalerrietarako, 1.000 biztanle horiek gaineratzean
(kopurua arbitrarioki murriztu liteke) seguru aski ez

litzatekeelako

modu

esanguratsuan aldatuko ekoizpen-eskala. «L» udalerrian biztanle bakoitzeko kostuak
handiagoak izateak zerikusi handiagoa du espazioarekin populazioaren neurriarekin
baino: «L» udalerria urrunago egotea edo gune ezberdin eta bereizi gehiago izatea,
adibidez.
Laugarren puntu gisa, Martínez-Vázquez, eta Gómez Reino irakasleek eginiko “El
tamaño importa: la estructura vertical de gobierno y la gestión del gasto público local”
izeneko azterlanean jasotako ondorioak erakutsiko ditugu. Azterlan horretan honako
hau adierazten da «lan honen ondorio nagusietako bat da epe luzean ez dagoela tokiko
gobernuetarako gobernu-mailetarako kopuru ezin optimorik herrialde bakoitzerako».
Ondorioen atalean zehazten da tokiko zerbitzuen ekoizpeneko eskalako ekonomiak
balitekeela askotan erabilgarri ez egotea eta soilik kapital-inbertsio handiak behar
dituztela diruditen zerbitzuak erabilgarri egon ezin direla.
Udalerrien indarreko bat egiteak edo multzokatzeak bertan parte hartzen duten
udalerriak behartzen ditu elkarrekin zerbitzu guztiak gauzatzea. Horrek honako hau
esan nahi du, egileen iritziz: «zerbitzu batzuentzat eskalako ekonomiak egon
daitezkeen bitartean, beste zerbitzu batzuk behar bezala hornitzeko, jurisdikzioaren
populazio-neurria (bat egin duten udalerriena) gehiegizkoa izan daiteke, edo baliteke
txikiegia ere izatea. Beraz, ezin da zehaztu zein eragin izango duen oro har gastu
publikoan. Hori dena bi jurisdikzioetan erakundearen ordezkaritza-maila murriztearen
bidez, herritarrengan kalitateko kontu-emakidan eragiteko ahalmena eraginez.
Egile horiek ondorioztatu dute eskalako ekonomiak soilik zerbitzu kopuru mugatu
baterako erabilgarri badaude eta populazio-neurri jakin batzuetarako badaude,
kontuan hartu beharko liratekeela ordezkaritzaren kosturik bere gain hartu gabe
erabilgarri dauden eraginkortasuneko irabaziak aprobetxatzea ahalbidetuko luketen
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erakundeen aukerak. Azkenik, gaineratu du, beharrezkoa dela egiten den edozein
erreformarako ebidentzia enpiriko eskasean oinarritutako iritzi dogmatikoak alde
batera uztea. Hala, honako hau gaineratu du: «udalerriak sendotzeko aukera (bat
egitea), zenbaitetan, aukera eraginkorrena izan daiteke, baina beharrezkoa da
erakundeetan beste aukera batzuk eskaintzea, hain zuzen, zerbitzuak hornitzeko
ematen dituzten tarteko irtenbideak (edo, hala badagokio, eraginkorrenak).
Iritzi dogmatikoei buruz aurkeztutako lau lan horiek hainbat ondorio jasotzen dituzte;
besteak beste, honako hauek:
o ez dago udalerrien benetako neurririk, eta neurri jakin batetik aurrera, ez da
eraginkorra

o zenbait zerbitzu emateko tarteko erakunde instrumentalen formulak
udalerrien arteko bat egitea bera baino eraginkorragoak izatea eta

o

zenbait zerbitzu publikoren kostuak zerikusi gehiago izatea udalerriko
geografia-egiturarekin -populazioak barne hartzen dituen populazio-guneak
aintzat hartuta- populazio-neurriarekin baino.

o Aztertu diren azken autoreek adierazi dute soilik dagoela eskalako
ekonomia

kapitalaren

inbertsio

handiak

behar

dituzten

zerbitzu

publikoetarako, eta zerbitzu publiko bakoitzak berezko eskalako ekonomia
duela, baita eraginkortasun-maila ere, baina konponbidea beti ez dela
udalerrien bat egitea, tarteko beste mekanismo eraginkor batzuk ere aurki
daitezkeelako.

69

7.- POLITIKAREN KOSTUA.
Udaleko gobernu-organoen kostua ebaluatzeko, Espainiako Gobernuaren Ogasun eta
Administrazio Publikoaren Ministerioak argitaratutako informazioa bildu dugu.
Likidazioak aztertu ditugu (eskuragarri dauden azkenekoak 2011ko ekitaldikoak dira),
eta «gobernu organoei» buruzko informazioa aurki dezakegu (912 kontu funtzionala).
Bertan sailkatzen dira, Tokiko erakundeen aurrekontuen egitura onesten duen
abenduaren 23ko EHA/3565/2008 Aginduarekin bat etorriz, «presidentearen eta
korporazioko kideen esleipenak eta kalte-ordainak; presidentetzaren idazkaritza
bereziak; bidaia-dietak eta -gastuak eta antzeko beste batzuk. Gastuen politika honi
egotziko zaizkio, halaber, gobernu organoak artatzeko materialaren gastuak».
Aipatu behar da 2011 ekitaldian erregistratutako 251 udalerrietatik soilik 188 (9
Araban, 74 Gipuzkoan eta 105 Bizkaian) berdindu dituztela kontuak gobernu-organoen
kostua zentzuz egiaztatzea ahalbidetzen zuen zehaztasun banakatua zuzenduta. Hori
dela eta, horietatik 63 udalerritan ez genuen «Gobernu Organoen» kostuei buruzko
informaziorik, eta, beraz, alde batetik, eta ahal izan dugun heinean, Udalaren
webgunean informazio hori bilatu dugu, eta, beste alde batetik, udalerriek biztanle
bakoitzeko bere gain hartzen zuten gastua estrapolatu dugu, hain zuzen, informazioa
genuen udalerrietan. Hala, populazio-tarte ezberdinen arabera ezberdindu dugu
estrapolazioa.
Emaitza gisa, eta berariaz «Gobernu Organoaren» gastu horiei erreparatuta -horien
funtzionamendua berehala finantzatzeko balio dute (gastuaren 1 eta 2 kapituluak),
baita egindako estrapolazioetarako eta udalen web orrialdeetan lortutako datuetarako
ere-, honako ondorio hauek atera dira:
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Urtea
2011

Gobernu organoak (eurotan)
48.284.483,74

Zinegotziak
€ / Zinegotziko
2.621
18.422

Source: Azterketa propioa, Espainiako Gobernuko Ogasun eta Herri Administrazio Ministeritzaren
datuetan, hainbat udalen webgunetan argitaratuko datuetan, hainbat estrapolaziotan
eta EUSTATek argitaratutako datuetan oinarritzen dena

Jarraian, gastu horiek EAEko ekonomian duten pisua eta defizit publikoan laguntzeko
ahalmena azaltzen ahaleginduko gara:

Gobernu organoak
2011 KOSTUA GUZTIRA

48.284.484

Makromagnitudeak
EAEko BPG 2011n (MILA €tan)
EAEko Administrazio Publikoen DEFIZITA (MILA €tan)

68.041.740
-2.670.290

Garrantzia
GOBERNU ORGANOEK BPGn DUTEN GARRANTZIA
GOBERNU ORGANOEK DEFIZITAN DUTEN GARRANTZIA

0,07%
1,8%

Iturria: Azterketa propioa Ogasun eta Herri Administrazio Ministeritzaren datuetan oinarritura
bai eta EUSTATen datuetan ere.

Txosten honetan erabilitako antzeko metodologia baliatuta, Bellod Redondo irakasleak
2012. urtean argitaratu zuen «Tokiko demokraziak kostatzen duena» izeneko lana.
Artikulu honetan, Autonomia Erkidego honetarako iritsi direnen antzeko ondorioak
ateratzen ditu estatu osorako. Hala, honako hau adierazi du: «Udalerriko gobernu
organoek sortutako gastuek gutxieneko kostua dakar herritarrentzat eta gure
ekonomiarentzat. Hala erakusten dute datuek: batez beste KPIren % 0,10 eta % 0,11
artean dakarte», eta adierazten du Espainian, zinegotzi-kopurua murrizteko neurri
baten bidez, KPI puntu bat jaitsi ahal izango litzatekeela defizit publikoan, kontuan
hartuta 2010. urteko datuak «Espainiako udal-korporazio guztiak osorik desegin
beharko lirateke 8,7 aldiz». Ondorio gisa honako hau nabarmendu du: «horren etekin
ekonomiko

txikiak seguruenik beekin

kostu

handia

ekarriko

luke

kalitate

demokratikoari dagokionez». Azken ondorio horrekin erabat ados dago.
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Aipatu autoreak honako hau esaten jarraitzen du: «hitzaldi populistak alde batera
utzita, udaleko gobernu-organoen kostua ez du eragiten defizit publikorik, eta horiek
kentzeak ere ez luke inola ere lagunduko horiek kontrolatzen».
Beste kontu bat da interesgarria iruditzen zaiola Euskal Autonomia Erkidegoan
zinegotzi bakoitzaren batez besteko kostu erlatiboa aztertzea. Hala, 2011. urtean,
kostu hori 18.422 eurokoa da, hau da, Espainian 2010. urtean izandakoaren antzekoa,
aipatu den azterlanean zinegotziko 18.226 euro ezarrita baitago. Argitu egin behar da
funtzionamenduaren kostu horrek ez dakarrela batez besteko ordainsaririk, bertan
jasota

baitaude

gastuen

aurrekontuko

I.

eta

II.

kapituluak,

hau

da,

funtzionamendurako beharrezkoak diren ordainsariak eta gastuak sartuta daude.
Batez besteko kostu horren gaiarekin jarraitzeko, honako hau ondorioztatu ahal dugu,
Bellod Redondo irakasleak egin zuen bezalaxe:
o zinegotzi gehienek ez dute inolako ordainsaririk jasotzen; beraz, kopuru
horretan murrizketa bat egiteak ez luke nabarmen aurreztea ekarriko.

o Alde handiak daude ordainsariei dagokienez zinegotzien artean, honako
hauen arabera: gobernu-taldekoak diren edo oposizioan dauden, udalerri
handietakoak diren, edota, udalerri txikietakoak... Azken horietan ziurtatu
egin daiteke praktikan oso gutxik kobratzen dutela. Beraz, udalerri txikiek
bat egiteko politika batek ere ez luke ondorio gisa ekarriko udalaren gastu
publikoan aurrezki adierazgarria egitea, eta,
o arlo honekin amaitu baino lehen jakinarazi nahi da hauteskunde-sistemak D'
Hont legea hartzen duela oinarri, eta horretan boto-emaile gehien dituzten
indar

politikoak

nagusitzen

direla,

indar

minoritarioen

aldean.

Horrenbestez, zinegotziak kentzeak, praktikan, oposizioko indarreko
zinegotziak kentzea ekar dezake, aurreko kasuan bezala, eta, proportzioan
eta termino absolutuetan kopuru berbera jasotzen dutenak sistematik
kanporatzea ere ez litzateke ekonomikoki errentagarria izango. Kontrakoa;
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oso bestela baizik, oso kaltegarria izango litzateke alderdi demokratikoei
erreparatuta.
Azken finean, aztertutako ikuspuntutik abiatuta tokiko plantaren erreforma egiteak
ekarriko lukeen gastu publikoaren aurrezkiari erreparatuta, ikus dezakegu benetan ez
duela eragin handirik ekonomian; izan ere, udalerri txikietan daude ordainsaria
jasotzen duten zinegotzien kopuru txikienak, portzentajean eta termino absolutuetan.
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8.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO TOKIKO PLANTAREN KOSTUAREN
KALKULUA.

Udal finantzaketaren foru-funtsak EAEko tokiko erakundeetako finantzaketa-iturri
esanguratsuenetakoak dira; izan ere, EUDELek idatzitako «Participación Municipal en
los

tributos

concertados.

Evolución

2011-2015»

izeneko

azterlanean, udal

finantzaketaren foru-funtsak dira EAEko tokiko erakundeetako finantzaketa-iturri
garrantzitsuenetako bat. Diru-sarrera guztien % 35-40 artean ordezkatuta dago. Funts
horiek

tokiko

erakundeei

emango

zaizkie

urteko

aurrekontuetan

jasotako

«transferentzien» bidez. Hala, udal erakundeetako aurrekontuak aztertu ondoren,
diru-sarreren sailkapen ekonomikoan ikus daiteke EAEn diru-sarreren % 47 baino
zertxobait gehiago transferentzietatik datorrela (ikusi Eusko Jaurlaritzak argitaratutako
«Euskadiko udal sektore publikoaren aurrekontuen analisia, 2012»). Horietatik, % 90
transferentzia arruntak dira, eta gainerako % 10 kapital-transferentziak.
Hortik abiatuta, eta administrazio publiko guztiek jasan dezakeen gehiegizko kostua
aintzat hartzeko asmoz, udalerri txikiek emandako zerbitzu publikoei eusteko,
jurisdikazio horietara bideratutako transferentzien pisua aztertu da, populazio-neurri
ezberdinei erreparatuta.
Baliteke aukeratutako metodoak sinple itxura izatea, baina berez ez da sinplea, bakuna
baizik. Hain atomizatuta dauden tokiko erakundeei eustea dakarren gehiegizko
kostuari buruz galdetu bada, gehiegizko kostua udalerri txikiei egin dakizkiekeen
transferentzietan egon daitezkeen aldeak emango luke, beste udalerri batzuetan
kaltetan; izan ere, udalen diru-sarrerei buruzko gainerako kontzeptuak berdinak dira
udalerri guztientzat, eta diru-sarreren aurrekontua berdina da horientzat guztientzat.
Beraz, alderen bat bazegoen, hori udalerriak finantzatzeko foru-funtsen bidez egiten
diren transferentzietan aurkitu beharko litzateke. Jarraian agerian jartzen den bezala,
modu batean edo besteak alde horiek egon badaude; beraz, hausnartu egin beharko
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da horiek izan dezaketen irismenaren inguruan, egungo sistema egokia den edo ez
erabaki ahal izateko.
Hiru lurraldeetako datuak jarri ditugu ikusgai. Hala ere, Bizkaiko eta Gipuzkoak datuak
besterik ez dira homogeneoak, Arabako datuei dagokienez, berezitasun historikoak
daude tartean, eta tokiko erakundeen finantzaketa bestelakoa da. Horrenbestez,
homogeneoa izateko, Obra eta Zerbitzuen Foru Plana eta kuadrillek nahiz kontzejuek
duten finantzaketa zehatza beste lurralde batzuetakoekin batera zenbatu beharko
genuke.
Azken batean, eskatzaileak txostenean eskatutako populazio-neurri ezberdinei
erreparatuta, emaitza gisa hainbat kostu atera zaizkigu biztanleko: 1.000 biztanle baino
gutxiagoko udalerrien kostu unitarioa eta 1.000 biztanle baino gehiagoko udalerrien
kostua; 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrien kostua eta abar. Lortutako emaitzek
erakusten dute Bizkaian eta Gipuzkoan lortutako emaitzak dagokien lurraldeko
gainerako udalerrietakoak baino handiagoa dela udalerri txikien finantzaketa, hain
zuzen ere, probabilitate osoz, lurralde batek eta besteak udal finantzaketaren forufuntsari ematen diotelako dagokion zenbateko finkoa. Zenbateko hori ezberdina izan
daiteke lurralde bakoitzean, eta berdina da lurralde historikoko udalerri bakoitzerako.
Bistan denez, kopuru horrek eragin handiagoa du udalerriak populazio gehiago duen
heinean, eta, alderantziz.
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UDALEN PARTAIDETZA ZERGA ITUNDUAN (biztanleko)
Udal Finantzazio Funtsen Likidazioa (FOFEL, Udalkutxa eta FFFM)
Araba/Álava (*) (**)
<1.000
>1.000
<1.000 Biztanleak
GAINKOSTUA

<5.000
>5.000
<5.000 Biztanleak
GAINKOSTUA

<10.000
>10.000
<10.000 Biztanleak
GAINKOSTUA

<20.000
>20.000
<20.000 Biztanleak
GAINKOSTUA

Bizkaia

Gipuzkoa (**)

387,84
486,88

892,15
569,17

986,91
637,79

13.173,00
-1.304.616,81

20.340,00
6.569.542,55

12.699,00
4.433.546,03

430,20
542,54

666,34
562,16

750,22
632,61

51.183,00
-5.749.674,10

117.251,00
12.215.211,39

61.965,00
7.287.924,90

430,20
542,54

624,89
560,00

678,41
630,28

51.183,00
-5.749.674,10

214.959,00
13.948.767,45

175.613,00
8.451.848,07

470,53
N/A

600,07
559,93

661,88
613,79

79.850,00
N/A

348.874,00
14.004.214,46

357.183,00
17.175.585,75

577,32

646,17

Lurralde Historikoaren batazbestekoa (hiriburuak
470,53salbu)

Iturria: Azterketa propioa, Eudelen "Udalen partehartzea tokian tokiko zergetan (2011-2015eko garapena)"
dokumentuan oinarritzen dena. Horrez gain, Foru Aldundiek 2013ko datuak gure eskura jarri dituzte (**)
2012ko sarrerak guztira
Gainkostua %tan

529.153.000

1.786.154.000

1.264.338.000

0%

0,68%

0,58%

(*) Arabako udalek jasotako transferentziek, Udal Funtsaren likidazioari dagokionez, EZ dituzte barnebiltzen
hurrengoak:
-Obra eta Zerbitzuen Foru Plana (Vitoria-Gasteizek ez du parte hartzen)
-Koadrillen parte hartzea
-Kontzejuen parte hartzea

Aldeak agerian utzi ondoren, benetako arazoa da zehaztea, aurretiaz esan den bezala,
horiek behar besteko garrantzia duten tokiko plantaren erreforma gauzatzeko, eta,
hala bada, indar politiko bakoitzak eman dezala egin nahi duenari buruzko iritzia. Ikus
daitekeen bezala, adierazle horren bidez, 5.000 biztanletik beherako udalerrietan,
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euren

aurrekontu

osoaren

0,68%

gainkostua

(Biztaitarretan)

eta

0,58%

(Gipuzkoakoetan) baino ez du ordezkatzen kostu horrek. Gobernu honen ikuspuntutik
abiatuta, sortzen diren ezberdintasunek ez dute inolaz ere horrenbesteko eraginik
garrantzi honetako erabaki bat hartzeko arrazoia eragiteko moduan. Erabaki hori,
gainera, beste ikuspuntu batetik begiratuta eta txosten honen aurreko ataletan jasota
geratu den bezala, foru erakundeei egokituko litzateke hartzea, nork bere lurraldean.
Gipuzkoan, esaterako, 5.000 biztanletik beherako udalerrietan, Aldunditik biztanle
bakoitzak finantzaketaren tokiko funts gisa jasotako transferentziak 750 eurokoak dira.
5.000 biztanletik gorako udalerrietan, berriz, 633 eurokoa da. Horrenbestez, emaitza
gisa 112 euro aurrez da biztanleko; hau da, Gipuzkoan 5.000 biztanle baino gutxiago
dituzten udalerrietan bizi diren 61.965 biztanleekin biderkatuta, 7,3% milioi euroko
gainkostua bakarra, gutxi gorabehera; hots, diru-sarreren aurrekontu osoaren % 0,58.
Foru funtsen bitartezko finantziazioa adierazten duen koadroan, aurreko orrialdean
azaltzen dena, ez da kontutan hartu zenbateko bat ere kalkulatzeko, hiru Lurralde
Historikoen finantzaketak suposatzen duena, eta Donostiak izan ezik, beste biek
finantziazio ezberdindua dute.
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9.- ONDORIOAK

Lehena.- Dotrinak adierazten duen bezala, tokiko plantari beste neurriraketa bat emateko
eztabaida berriz ere ireki da nagusiki irizpide ekonomikoengatik, edo, zehatzago, aurrekontuiraunkortasunarekin loturiko irizpideengatik. Hala ere, horrek arazoaren ikuspuntu mugatuegia
adierazten du. Izan ere, tokiko planta ez baita soilik arrazoibide ekonomikoari lotuta azaltzen
eta justifikatzen, baizik eta beste faktore garrantzitsu batzuk ere parte hartu edo esku hartzen
baitute; besteak beste, zalantzarik gabe, honako hauek: identitateak, printzipio
demokratikoaren pisua eta gizarte- eta lurralde-kohesiorako elementuak.
Bigarrena.- Gai honen ikuspuntu ekonomikoari eta aurrekontuen ikuspuntuari soilik
dagokienez, nabarmendu egin behar da tokiko finantzek defizit publikoan eta Espainiako zor
publikoan duten pisua, gainerako erakunde-mailek dutenaren proportzioan, oso txikiak direla
eta, beraz, nekez justifikatu daitekeela, argudio bakar hori oinarri hartuta, udalerrien
bizimodurako eta herritarren elkarbizitzarako horren neurri traumatikoak hartzea, hots,
udalerriak desegitea edo bateratzea.
Hirugarrena.- Izan ere, 2013. urtean, tokiko erakundeek Espainiako zor publikoari % 4,6ko
ekarpena egiten zioten, autonomia-erkidegoek % 20,6koa eta Estatuak % 75ekoa. Termino
absolutuetan esan dezakegu urte horietan bertan udalerriek 35.100 milioi euroko zorra zutela,
eta horietatik 7.035 milioi euro (% 20) Madrilgo udalerriari zegozkiola. Beste alde batetik,
Espainiako estatuan biztanle gehien zuten bost hiriburuen zor osoa 10.356 milioi eurokoa zen.
Beraz, horrek esan nahi du 5 udalerrik biltzen dutela udalen zor publiko osoaren % 30. Datu
hauetatik argi eta garbi ondoriozta daitekeen bezala, Espainiako zor publiko osoaren tokiko
finantza publikoen pisua oso mugatua da -ez da % 5era ere iristen-. Eta, are esanguratsuagoa
dena: ez dago udalerri txikien eta populazio gutxikoen kargura, baizik eta, funtsean, populazio
gehien duten udalerrietako finantza publikoetan. Gainera, udalerriek ez dute defizit publikoa
areagotzen, euren kontuek orekatuta egon behar baitute eta defizitik gabe edo
superabitarekin izan behar baitute legez.
Laugarrena.- Espainiako autonomia-estatuan, estatuak eta autonomia-erkidegoek
elkarbanatuta dute tokiko planta definitzeko eta erreformatzeko eskumena. Hala, doktrinari
dagokionez, bi maila instituzional horiei dagozkien eskumenen eremuaren perimetroa da
eztabaidagaia. Eusko Jaurlaritzak uste du eskumen hori, funtsean, autonomia-erkidegoei
dagokiela, doktrinaren zati batek eta Konstituzio Auzitegiak esandakoa gora behera, eta,
jakina, estatuaren ahalmenak esparru honetan administrazio publikoen araubide juridikoaren
oinarriak ezartzeko eman dezakeena kaltetu gabe. Eskumenak banatzeko eredu hori, bestalde,
ezin hobeto egokitzen zaie autonomia-erkidegoek batez besteko udal-biztanleriaren
ikuspuntutik dituzten aldeei, udaleko lurraldeari, eta, batez ere, batez besteko dentsitateari.
Testuinguru horretan, erabat absurdua izango litzateke arauketa bakarrak eta berdinak ezarri
nahi izatea Espainiako estatuko autonomia-erkidego horren ezberdinetan dauden askotariko
errealitateei erantzuteko.
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Bosgarrena.- EAEko erkidego barruko esparruan, lurralde-mugaketak (udal-mugarteen
aldaketak jasotzen dituen titulua) lurralde historikoen eskumenekoak dira, Euskal
Autonomiako Estatutuaren 37.3.c artikuluan eta Azaroaren 25 eko 27/1983 Legea, AutonomiaElkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko IhardutzeErakundeen Arteko Harremanei Buruzkoa, “Lurralde Historikoen Lege” izenez ezagutzen
denaren 7.a.3 artikuluan xedatutakorekin bat etorriz. Eskumen hori berariaz gauzatzeko, azken
bosturtekoetan, lurralde bakoitzeko eskumeneko foru-organoek hainbat arau ezarri dituzte
arlo hau arautzeko.
Seigarrena.- Alderatutako nazioarteko esparruan, askotariko neurriak hartu dira tokiko planta
neurriratzeko, baina adituek ohartarazi dute egungo ereduen analisian ezin dela alde batera
utzi zein testuinguru kultural eta sozialean gertatu den horietako bakoitza. Hala, helburua bada
inguruabar horiek abstraktuki jasotzea eta zuzenean eta kritikarik egin gabe ezartzea ezin
hobetzat jotzen den eredu abstraktua, bada, huts egiten ariko ginatekeela.
Zazpigarrena.- Orokorrean esanda, López Ramónek aztertu duen bezala, Europan bi irtenbide
mota hartu dira tokiko planta erreformatzeko. Lehenengoa, Suedian eta Belgikan erabat
garatutakoa, eta Danimarkan eta Grezian hastapenetan partzialki garatutakoa,
nabarmentzekoa da adostasun politiko nazional handia egon delako eta egutegi zabalak
aplikatu direlako, hirien eta haien inguruko landa-eremuen arteko garapen solidarioaren
aldeko apustua erakusten duten lurralde-antolamendurako ideiek bideratuta. Bigarrena, duela
gutxi Danimarkako eta Greziako gobernu kontserbadoreek ezarri dutena, nagusiki tokiko
gastuaren eraginkortasuna lortzera bideratutako proposamen ekonomikoak egiten dituena.
Aurreko laburpena onartzen bada -ondorioztatu du aipatu autoreak- «nabarmendu egin
beharko litzateke, Espainiako lurraldeko desoreka handiak ikusita, kimerikoa emango luke
kostuak aurreztea xede duen tokiko mapa berria erreformatzeak. Zeltiberian barrena jenderik
bizi ez den udalerrietan eta udalerri zaharkituetan ez da ezer gastatzen eta ez dago zer
gastatu».
Zortzigarrena.- Komeni da, edonola ere, agerian uztea Europako estatu guztiek ez diotela
heldu tokiko mapa berregituratzeari. Aitzitik: gehienek ez dute egin. Izan ere, udal plantaren
anizkoitasuna garrantzi handikoa denez Europan -elkarrekin bizi dira 1.550 km2-tik gorako
azalera duten udalerriak (besteak beste, Eslovakia) eta 5 km2-ko azalerara iristen ez diren beste
batzuk (Malta, esaterako) eta batez beste 140.000 biztanleko populazioa duten herrialdeak
(besteak beste, Eslovakia) 1.700 biztanlera iristen ez diren beste batzuekin batera (Txekia,
besteak beste)- ezin da diagnostiko bakarra egin eta esparru horretan ondorio bakarrak atera.
Bederatzigarrena.- Tokiko mapa berregituratu ez duten herrialdeetan, hala ere, udalerri
txikiekin loturiko arazak arintzea xede duten zenbait neurri hartu dira. Are gehiago: arazo
horiek, funtsean, bi modutan konpondu dira. Udalaren plantaren jatorrizko diseinua hainbat
populazio-gune biltzen zituzten lurraldeetan oinarrituta egin zen herrialdeetan, ikusi dugun
bezala, udalerriak ezabatu eta/edo bateratzeko formula erabili da gehienbat azalera eta
populazio gehiago izango duten lurralde-erakunde publikoak egituratzeko. Aitzitik, Frantziako
ereduari jarraikiz udalerrien sorrera aurretiaz giza-taldeak egotearekin lotu izan duten
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herrialdeetan -aukera iusnaturalistago baten ikuspuntutik, deusezten zaila dena eta babes
juridikoa ere baduena-, nahiago izan dute udal-elkarteen formulak bultzatzea erronka horri
erantzuteko, betiere tokiko talde orotan presente dauden identitate eta gizarte elementuak
hautsi gabe eta eskain ditzaketen abantailen oinarriaren gainean zenbait zerbitzu antolatzea
ahalbidetuz.
Hamargarrena.- Europako Batasunean, udalerrien batez besteko azalera 51,60 km2-koa da, eta
batez besteko biztanleria 5.804 biztanle/udalerri; Espainian, parametro horiek eurek honako
datu hauek ematen dituzte: 62,17 km2 eta 5.765 biztanle. Euskadin, datu horiek 29 km² eta
8.721 biztanle izan ziren, hurrenez hurren.
Hamaikagarrena.- Espainiako estatuan, batez besteko populazioa nabarmen aldatzen da
autonomia-erkidegoaren arabera. Hala, estatuaren batez bestekoari dagokionez ()5.761
biztanle/udalerri), 6,26 aldiz handiagoa izan daiteke Madrilen (36.058 biztanle/udalerri) eta
5,19 aldiz handiagoa Gaztela eta Leonen (1.110 biztanle/udalerri). Era berean, alde
nabarmenak daude batez besteko azalerari dagokionez: Murtziako eskualdearen azalera (251
km2/udalerri) estatuaren batez bestekoa baino 4,03 aldiz handiagoa da (62km2/udalerri);
Euskadin, berriz, batez besteko azalera (29km2/udalerri) estatuaren batez bestekoa baino 2,16
aldiz baxuagoa da.
Autonomia-erkidegoen batez besteko dentsitateari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoa
gutxien zatikatutako autonomia-erkidegoen maila gorenean dago: batez beste 303
biztanle/km2/udalerri (estatuaren batez bestekoa baino 3,27 aldiz hobea); ratio hori Madrilgo
erkidegoak besterik ez du hobetzen.
Hamabigarrena.- Arazoa oso bestelakoa da autonomia-erkidego bakoitzerako. Erkidegoek -edo
horien lurraldeek- estatuaren barnealdean geografikoki kokatuta daudenean (Gaztela eta
Leon, Gaztela-Mantxa, Aragoi, Extremadura, Errioxa, Nafarroa eta Andaluzia) populazio falta
handia erakusten dute. Kostaldeko autonomia-erkidegoek, berriz, (Kanariar Uharteak,
Katalunia, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Valentzia) oso bestelako irudia ematen digute.
Gauzak horrela, baieztatu dezakegu Espainiako estatuan ere ez dagoela irtenbide bakarra
lurralde osorako. Horregatik da garrantzitsua autonomia-erkidegoen erakundeek izatea nork
bere lurralde-esparruko tokiko plantaren erreformarekin lotuta erabaki publiko gehienak
hartzeko eskumena.
Hamahirugarrena.- Beste ikuspuntu batetik, egiaztatu behar da badagoela Espainiako estatuko
udal plantari buruzko eztabaida nabarmen baldintzatzen duen errealitate bat: lurraldeko
eremu zabaletan, populazio faltaren eta desertizazioaren arazo larriak daude. Arazo horiek
penintsularen ipar-ekialdean sortzen ari dira (Gaztela eta Leon, Galizia eta Asturias), baita
estatuko beste geografia eremu batzuetan ere; besteak beste, Aragoin edo Extremaduran.
Udalerrien bat egitearekin konpontzen ez diren arazoak, landa-inguruko lurraldea sustatzea
edo hobetzea oinarrizko xede duten programa zehatzekin eta foku asko dituztenekin baizik.
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Hamalaugarrena.- EAEko lurralde-eremuan, tokiko sektore publikoak erroldatutako tokiko
erakunde guztien % 85 ordezkatzen duten udalerriak (251) ditu oinarrizko erakundetzat,
udalerria baino txikiagoak diren lurralde-esparruko erakundeak aintzat hartu gabe.
Mankomunitateek % 12 osatzen dute, eta eskualdeek % 2.
Hamabosgarrena.- Populazioari dagokionez, Euskadiko udalerrien % 72k 5.001 biztanletik
beherako populazioa du, eta % 32k, berriz (81 udalerrik), 1.001 eta 5.000 biztanle arteko
populazioa. 5.001 eta 50.000 biztanle arteko populazioa duten udalerriek % 26 osatzen dute,
eta udalerrien % 3k (6) besterik ez dute 50.000 biztanletik gorako populazioa. Hala ere,
biztanleriaren ehunekoa biztanleria-tarte bakoitzeko udalerrien kopuruak adierazten duen
ehunekoaren alderantzizkoa da. Populazioaren % 40, 100.000 biztanletik gorako 4 udalerrietan
bizi dira; 5.001 biztanletik beherako udalerriak, berriz (udalerrien % 72), populazio osoaren
(2.188.985) % 10 (229.431) besterik ez dira.
Hamaseigarrena.- Badirudi Espainiako estatuan nagusitutako iritziaren arabera, partzuergoek
eta mankomunitateek ez dutela behar bezain ondo funtzionatu, eta, horiek gauzatzean,
zenbaitetan, hartutako erabakiak ez direla eraginkorrak izan. Beraz, esleituta dituzten zerbitzu
publikoen kudeaketan eragin txarra izan duten erabakiak hartu izanak ez du balio izan, azken
batean, baldintza ekonomikoetara nahiz kalitateko baldintzetara -XXI. mendean exijitzekoak
baitira- egokitutako zerbitzu publikoak emateko.
EAEn, berriz, elkartzeko formula horiek arrakasta izan dute. Arrakasta horren oinarrian dago
mankomunitate askok gure herrialdean udalerrien borondatezko elkarte gisa izan dute eta
oraindik ere duten tradizio eta lotura handia. Tradizio hori gaur egunera arte iritsi da, Arabako
lurralde historikoan ikus daitekeen bezala (erabat indarrean daude kuadrillak eta kofradiak).
Hamazazpigarrena.- Gaur egun, EAEko 251 udalerrietatik 197 gutxienez mankomunitateren
batekoak dira. Udalerri batzuek udalaz gaindiko sei erakunde ere osa ditzakete.
Mankomunitateko udalerri askok (% 73) 5.000 biztanle baino gutxiago dituzte. Era berean,
partzuergoko udalerrien % 70ek 5.000 biztanle baino gutxiago dituzte. Oro har, udalerriko
populazioa areagotzen den heinean, gutxiagotu egiten da udaleko lankidetzaren maila.
Hamazortzigarrena.- Horrek agerian uzten du, doktrinak adierazten duen bezala, EAEko
udalerriek zein jarrera duten asoziazio-elkarte edo lankidetza-elkarte gisa parte hartzean duten
jokabidea pauta erregularraren ondorio dela, salbuespenik gabe. Zehazki, udalerrien arteko
lankidetza maila populazioak gora egiten duen heinean murriztean datza. Datu horrek agerian
uzten du udalen arteko lankidetzaren helburua dela, funtsean, eskalako ekonomiak
aprobetxatzea (populazioak gora egiten duen heinean desagertu egiten direnak).
Hemeretzigarrena.- Txosten honek, lehenik eta behin, tokiko sektore publikoa osatzen duten
erakunde guztien hainbat aurrekontuko-datu aurkezten ditu. Proposatzen den gaiari
erantzuten saiatzeko diru-sarreretan gastuetzn baino gehiago sakontzea komeni da, udalerri
txikietan gehiegizko finantzaketa dagoen edo ez ondorioztatu ahal izateko. Gastua modu
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tangentzialean erabiliko dugu, oinarrizko zerbitzuak ematean biztanleko batez besteko gastua
zein den jakiteko.
Hogeigarrena.- Diru-sarrerak aztertzean, lehenik eta behin interesatzen zaigu udalen
finantzaketan transferentziek duten pisua eta garrantzia, diru-sarrera guztien % 47tik gorakoak
baitira. Ratio horren baitan sartuta daude udalerriek erakunde guztietatik jasotzen dituzten
transferentziak. Hala, nabarmendu daiteke % 90 transferentzia arruntak direla eta gainerako
% 10, berriz, kapital-transferentziak.
Hogei eta batgarrena.- 2012 ekitaldian 1. estratuan (hau da, 1.000 biztanle edo gutxiago
dituzten udalerriak) sartutako udalerriei eginiko transferentzia guztiek eta kontzeptu guztiek
57.000 euro jotzendute. Zenbateko horrek Autonomia Erkidegoko 251 udalerriek jasotzen
dituzten transferentzia guztien % 3,6 dakarte.
Datu horren bidez, ondorio nagusi hau atera daiteke: aurrezteari buruz eta gainkostuari buruz
hitz egiten dugunean, horrek esan nahi duela horren atomizatuta dagoen tokiko plantari
eustea dakarrela; gehienez ere 1.000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerriek jasotzen
dituzten transferentzia guztien % 3,6. Jakina, hori ez da horrela; izan ere, bi udalerri edo
gehiago bateratuko balira, bistan denez, bat egindako udalerri berriak ere jasoko lituzke
biztanle erreal bakoitzeko egokituko litzatekeen transferentziak, onura fiskalak edo bestelako
onurak sustatuta egongo liratekeen bat egite horien kasua aztertu gabe. Kasu hori, gaur egun,
TAAILek eginiko aurreikuspenen bidez gertatuko litzateke.
Azken batean, gure kasuan, Gipuzkoan eta Bizkaian aurreztuko litzateke. Gipuzkoan, udalerri
txikienak saritzen dituen finantzaketaren zenbateko finko bat dagoelako; gutxi gorabehera
84.142 € (200 biztanle baino gutxiagoko udalerriak) eta 36.061 € (601 eta 1000 biztanle artean
dituzten udalerriak) artean. Bizkaian ere badago zenbateko finkoa. Udalerri txikietan eragiten
du biztanle bakoitzeko finantzaketa populazio gehiago duten udalerriekin alderatuta hehiago
hazten delako. Finantzaketa hori 81.137 €-koa da, baina zenbateko hori udalerri guztiei
transferitzen zaie, udalerri diren heinean, Bilboren kasuan izan ezik, beste finantzaketa bat
baitu. Beraz, Bizkaian aurreztu egingo litzateke bat egindako udalerrien ustezko murrizketa
hori udalerri izateagatik lurralde horretan transferitzen den zenbateko finkoarekin
biderkatzearen ondorioz.
Hogei eta bigarrena.- Euskal Autonomia Erkidegoko 20.000 biztanle baino gutxiago dituzten
udalerrietako oinarrizko zerbitzuen kostuari buruzko azterketatxoari jarraiki, lan honi burus
hasieran adierazitako mugapenak gogorarazi behar dira. Ematen diren datuak ez dira
homogeneoak hiru lurraldeetarako, Arabako lurralde historikoak desitxuratu egiten baititu,
funtsean, bi arrazoirengatik: lehenengoa, berak duen finantzaketa bereziagatik, eta, bigarrena,
oinarrizko zerbitzu jakin batzuen prestazioan kontzejuek dituzten berezko eskumenengatik.
Hogei eta hirugarrena.- Euskal Autonomia Erkidegoko 20.000 biztanletik beherako
udalerrietan eta populazio-maila berbera duten Espainiako estatuko udalerrietan ematen diren
oinarrizko zerbitzu publikoen arteko alderaketari dagokionez, ikusten dugu 1.000 biztanletik
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beherako Estatuko udalerriek oinarrizko zerbitzu publikoak emateko batez besteko kostua
altuagoa dutela Euskal Autonomia Erkidegokoek baino. Autonomia-erkidegokoak, berriz, koste
altuagoa dute gainerako bi populazio-tarteetan. Aurreko puntuan azaldu diren salbuespenak
honetarako ere balio dute.
Gauzak horrela, bi puntuetan kontuan izan behar dira egiten den analisiaren mugak. Era
berean, txostenaren edukiak baldintza zail bat (ezinezkoa ez esatearren) agerian utzi du, hau
da, hainbat erakundek emandako zerbitzu publiko baten kostuak alderatzea aurretiaz aztergai
dugun zerbitzu publikoaren kalitate-estandarrak definitu gabe. Bi, aurrekontu-ekitaldietako
datuen serie garrantzitsurik izan gabe, asko alda daitezkeela, eta hiru, zerbitzuak ekoizteko eta
hornitzeko kostuak ezberdinak direla Espainiako estatuaren leku bakoitzean.
Hogei eta laugarrena.- Txostenean, tokiko zerbitzu publikoak hornitzeko eskala ekonomikorik
dagoen edo ez aztertu da. Lehenik eta behin, gai hau aztertzen hasten garenean, bi kontzeptu
ezberdintzen ditu: tokiok zerbitzu publikoa modu eraginkorragoan «ekoizteko» egin daitekeen
eskalako ekonomia, eta hori «hornitzeko» egon daitekeena. Bi eskalek ez dute bat egiten
gehienetan.
Beraz, esan genezake zerbitzu publiko baten «hornidura» erantzukizun publikokoa dela, funts
edo izaera juridikoa duen heinean, eta, beraz, tokiko erakundeari dagokiola zerbitzu horrek
bete beharreko irizpide publikoak eta sozialak zehaztea. Bitartean, zerbitzuaren «ekoizpena»
erakunde pribatuen esku utzi daiteke eta eurek izan behar dute eskalako ekonomia egokia eta
eraginkorra dagokien zerbitzu publikoa gauzatzeko eta mantentzeko.
Hogei eta bosgarrena.- Era berean, bat datoz azpimarratzen dutelako zerbitzuren bat ematean
kostuak murrizteari dagokionez, garrantzitsuagoa dela udalerriak dituen populazio-guneen
kopurua edo udalerriak populazioa zein mailatan sakabanatuta duen, udalerriaren beraren
neurria baino.
Distantziak ere eragin handia izaten du zerbitzu publikoak emateko kostuan. Pentsa dezagun,
adibidez, estolderiaren zerbitzuan: in situ egin behar da populazio-gune bakoitzean.
Elkarrengandik urrun dauden bi populazio-gune elkartzean edo bi udalerri bat egitean, ezingo
da dena delako zerbitzua partekatu: bi estolderia-sare hornitzen jarraitu beharko dute,
bereizita. Antzeko zerbait gertatzen da edateko uraren sarearekin, argiteria publikoarekin,
kaleen urbanizazioarekin, bide-garbiketarekin, hondakinen bilketarekin eta abar.
Hogei eta seigarrena.- Bi udalerriren edo gehiago bat egitean, ondoriozko udalerria izango
litzateke tokiko zerbitzu publikoak emateko eskumena izango lukeen administrazioa. Hau da,
udalerri hori izango litzateke eskumenekoa zerbitzu publikoen prestazioa hobetzen delakoan
udalerriek bat egitearen alde dauden guztientzat, hain zuzen ere, eman beharreko zerbitzu
publiko guztiak ahalik eta modurik eraginkorrenean hornitzea edo ekoiztea. Iritzi horri bi
zehaztapen gaineratu behar zaizkio: lehenengoan, eskalako ekonomiei dagozkien tokiko
zerbitzu publiko gutxi dagoela nabarmentzea, eta, bigarrena, bat egindako udalerriak
balitekeela neurri handiegia izatea edota oraindik txikiegia izatea tokiko zerbitzu publikoak
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emateko, ez baitago zerbitzu publiko guztiak emateko udalerrien neurri ezin hoberik. Beraz,
tokiko gastu publikoaren gastuan bat egiteak izango lukeen eragina erabat mugagabea da.
Hogei eta zazpigarrena.- Ildo horretan, adierazi behar da ebidentzia enpirikoak erakusten
duela tokiko zerbitzu publiko bakoitzak dagokion eskalako ekonomia duela eta zerbitzuen
prestazioaren eraginkortasun-maila ez dela beti aurkitzen udalerriek bat egitearen ondorioz,
eraginkorragoak izan daitezkeen tarteko mekanismoak eskainiz aurki daitezke eta. Hala,
txosten honen hainbat zatitan adierazi da tarteko erakunde instrumentalen formula
(mankomunitateak, partzuergoa eta abar) eraginkorragoa dela populazio txikiko tokiko
erakundeetan zerbitzu jakin batzuk emateko; izan ere, hasiera batean, eman beharreko
zerbitzu publiko bakoitzaren horniduraren esparrua eraginkortasunaren ikuspuntutik
egokiagoa den beste eskala batera egokitu dezakete.
Hogei eta zortzigarrena.- Txostenean aztertzen da analisiak «politikaren kostua» izeneko
analisia egiten duela. Bada, bertan, antzeko ondorioak ateratzen dira, bai Euskal Autonomia
Erkidegorako, bai Espainiako estaturako. Aztertu dugun kostuak, zinegotzien ordainsariak
kontuan hartzeaz gain, funtzionamendurako beharrezko gastuak ere aurreikusten dira; hau da,
honako hauek aurreikusten ditu: «korporazioko presidentearen eta kideen esleipenak eta
kalte-ordainak; presidentetzako idazkari bereziak; bidaia-dietak eta -gastuak eta antzeko beste
gastu batzuk. Gastu-politika honi egotziko zaizkio, halaber, gobernu-organoak artatzeko
materialaren gastuak».
Espainiako estatuan, Bellod Redondo irakasleak adierazten duen bezala, udalerrietako
gobernu-organo guztiek sortutako gastuak BPGren % 0,10 eta 0,11 artean daude. Beraz,
ondorioztatzen da «Espainiako udal-korporazio guztien osotasuna 8,7 aldiz desegin beharko
litzatekeela» BPG puntu bat jaisteko, betiere 2010eko datuak aintzat hartuta. Euskadin EAEko
BPGari dagokionez udalerrietako gobernu-organoek duten ratioa % 0,07koa da.
Datu horiek adierazten dute, hala Espainiako estatuan nola Euskadin: a) zinegotzi gehienek ez
dute inolako ordainsaririk jasotzen; b) ziurtatu daiteke udalerri txikietan oso ordainsari txikia
jasotzen dutela zinegotziek, eta, beraz, udalerrien bat-egiteak ez lukeela eragin handirik izango
udaleko gastu publikoan, eta, c) zinegotzien kopurua murrizteak, praktikan, D' hont legea
aplikatzea ekarriko luke, hau da, alde batera uztea oposizioko indarreko zinegotziak. Azken
horrek esan nahi du, aurreko kasuan bezala, sistematik kanporatuko liratekeela proportzioan
eta termino absolutuetan gutxien jasotzen dutenak.
Azken batean, «politikaren kostuak» uste dugu ez duela justifikatzen tokiko plantaren
erreforma gauzatzea, eragin mugatua izango bailuke.
Hogei eta bederatzigarrena.- Ondorioei buruzko aurreko puntu batean, 21.ean,
transferentzien analisien bidez aztertu dugu hasiera batean Euskadiko udalerri txikiek atal honi
dagokionez duten finantzaketa handiagoa. Era berean, udal-finantzaketarako foru-funtsek
ematen dizkiguten datuen bidez transferentziak egin ditugu, eta foru aldundiek eurek
emandako dokumentaziotik antzeko ondorioak atera ditugu.
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Egia da udalerri txikietan finantzaketa handiagoa dagoela. Hori frogatu egin daiteke Bizkaian
eta Gipuzkoan, baina ez Araban, lurralde horretan finantzatzeko beste sistema bat dagoelako,
eta, beraz, ez ditu beste bi lurraldeen datu berberak ekartzen. Adibide gisa Gipuzkoa hartzen
badugu ustezko finantzaketa handiena aztertzeko, ondoriozta dezakegu udalerri txikien
finantzaketa handiena 1.000 biztanleko edo gutxiagoko udalerrietan sortzen dela (egiazki, asko
jota 1.200 biztanle dituztenetan); izan ere, populazio horretara arte zenbateko finko bat dute,
84.142 € eta 36.061 € artean baitago, udalerriaren neurriaren arabera. Gipuzkoan, 1.000
biztanle baino gutxiago dituzten udalerrietan, Foru Aldundiko biztanleko jasotzen dituzte
transferentziak finantzaketako tokiko funts gisa. 986,81 euro/biztanle dira, 1.000 gorako
udalerrietan, berriz, 637,79 euro/biztanle. Horrenbestez, zenbateraino aurreztuko litzatekeen
jakiteko, honako eragiketa hau egingo litzateke: finantzaketa handienaren arteko aldea
bilatzeak, kasu honetan, 349,02 euro/biztanle ekarriko luke, eta horiek Gipuzkoako 1.000
biztanletik beherako udalerrietan bizi diren 12.699 biztanleekin biderkatuta, 4,4 milioi euro
ateratzen zaizkigu, gutxi gorabehera. Hau da, diru-sarrera guztien % 0,35. Horixe aurreztuko
litzateke Gipuzkoako lurraldean.
Hogei eta hamargarrena.- Txosten honetan, doktrina espezializatuaren hainbat iritzi jaso
ditugu, zehazki, Font i LLovet eta Galán Galán irakasleek artikulu honetan jasotakoak
«Gobierno local y reorganización territorial: ¿la reforma vendrá de Europa?” Horrez gain,
udalerriek bat egiteari buruzko eztabaida jorratzen dute, eta agerian uzten dute gauza arrunta
dela, doktrinaren zati batean baieztatzea udalerrien mapa zatikatuegi dagoela, udalerri txikiek
jarduteko ahalmen gutxi dutela, eta egoera horri aurre egiteko konponbide gisa proposatzen
dela udalerrien bat egitea. Honako hau adierazten dute, era berean, «egungo krisi
ekonomikoa, uneoro komunikabideetan agertzen dena eta onartuak ez diren neurriak behar
bezala justifikatuta egotean, aukera baten moduan aurkezten dela udalerriek bat egiteko
politikan sakontzearena...»; baina, ondoren beste hau adierazten dute: «krisiari berehala aurre
egiteko premiek ez dute eragotzi behar jarduketa hori egitea egokia den edo ez lasai
hausnartzea»: Azken batean, adierazi dute beharrezkoa dela kontuan hartzea udalerri txikiak
egoten jarraitzeak dakartzan abantailak.
Puntu honetara iritsita, txosten honetan azaldu dutena nolabait laburbiltzen dute; izan ere,
uste dute:





udalerriek bat egiteko politikak oinarrian aurretiko azterketa izan behar dutela, modu
zehatz eta zorrotzean frogatzeko egingo diren lorpen eraginkorrak. Topikoak
errepikatu gabe, beharrezkoa da zehatz-mehatz zenbatzea kalkulatutako aurrezkia.
Kontuan izan behar da udalerriak desagertzeak ez dakarrela ezinbestean eta aldi
berean bertako enplegatu publikoak desagertzea.
Bereziki udalerri txikietan, kargu publikoak kentzearen bidez aurreztutakoa... baliteke
oso esanguratsua ez izatea, kontuan hartuta kargu horietatik gehienek ez dutela
berariazko dedikaziorik eta ez dutela horiek gauzatzeko ordainsaririk.
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Aurreztutako diru publikoak udalerriek garatutako jardueraren araberakoa izan behar
du. Ildo horretan, sarritan argudiatzen da soilik lor daitekeela eraginkortasun hobea
bat egitearen politikaren bidez, eskalako ekonomia aplikatzen den heinean.
Hala, argudio horrek ezinbestean dakar zerbitzu bakoitza banan-banan aztertzea,
prestazioa ezin hobeto emateko. Hala ere, ohartarazi egin behar da doktrina
espezializatua bera, zenbaitetan, zehatzagoa dela eta zenbait eragozpen jartzen
dituela. Hasteko, potentzial erreal batek eskalako ekonomiak aplikatzeko ematen
dituen zerbitzuen kopurua oso mugatua dela azpimarratzen da. Are gehiago:
alderatutako zenbait azterketa enpirikok frogatu dute, udala finkatzeko eragiketak
egin ondoren, zerbitzuen kopurua eta kalitatea hobetu dela, baina ez eraginkortasuna.
Baina udalerriak kentzearena, aipatutako egileen arabera, konstituzioan garrantzi
handikoak diren beste irizpide batzuen bidez aztertu behar dira. Hala, nagusiki
printzipio demokratikoan oinarrituta ikuspuntua hartuko da kontuan.
Egia da udalerriek bat egitean, herritarrek udal-politiketan benetan eragiten aukera
murrizten dela.

Azken batean, egile horiek onartzen dute udalerrien bat egitea beste aukera bat izan
daitekeela, baina inoiz ez bakarra. Eta, jakina, hori ezartzea egokia dela erabakiz gero,
«zuhurtziaz eta kontuz» ezarri beharko litzateke.
Hogei eta hamaikagarrena.- Amaitzen joateko nabarmendu behar da Euskadiko udalen
plantak ez duela estatuaren gainerako autonomia-erkidegoetan dauden beste askoren antzik.
EAEko udalerri txiki gehienak egoera onean daude. Datu hauetan egiazta daiteke hori:






Landa-guneek gero eta populazio gehiago dute.
Diru-sarreren zati handi bat zerga-jatorrikoa da. Horrek esan nahi du presio fiskal
egokia duela eta diru-bilketa eraginkorra duela.
Ematen diren zerbitzu publikoak kalitatekoak dira, eta horrek dakar populazioari
eustea eta hiriko populazioa erakartzea. Zerbitzu publiko eskasak badaude, biztanleek
eskualdetik edo hiritik emigratuko lukete.
Egungo tokiko planta mantentzeko kostua badirudi neurrizkoa dela, eta ez dago
ebidentzia enpirikodun azterketarik zalantzarik gabe frogatzeko zerbitzu horien
prestazioa hobetuko liratekeela eta horrek berekin gastu publikoa aurreztuko lukeela.

Beste alde batetik, Euskadiko tokiko plantaren errealitateak ez du zerikusirik (edo oso gutxi)
gainerako autonomia-erkidegoekin, bereizteko gai hauen arabera:





Autonomia-erkidegoko populazio-dentsitatea 303 biztanle/km2-koa da.
Euskadiko udalerrien batez besteko neurria, Errioxakoekin batera, 29 km2-koa izaten
da. Autonomia-erkidego guztien artean, hauek dira txikienak.
Batez besteko populazioa 8.721 biztanle/udalerri da, hau da, handiena, Madrilgo
autonomia-erkidegoa salbu.
Dotrinak, eta, dirudienez, agintari politikoek, ondorioztatu dute estatuan ez dutela
behar bezala funtzionatzen tarteko erakunde instrumentalak. Euskadin, hala ere,
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kontrakoa gertatzen da, eta hori zerbitzu publikoek udalerri txikietan kalitateko
zerbitzu publikoak emateko faktoreetako bat bihurtu da.
Azken batean, López Ramón irakaslea parafraseatuz, udalerrien neurri egokia lortzearena ez
litzateke helburutzat hartu behar, automatikoki egituratutako lurralde bati eusteko bitarteko
gisa baizik; hau da, tokiko erakunde demokratikoetan antolatuta, azpiegiturak sortzeko eta
lurralde orekatua garatzeko behar diren zerbitzuak emateko.
Aurrekoa esanda, txosten amaitzeko adierazi nahi da gobernu honen iritziz arrazoien bidez
baiezta daitekeela Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko plantak gaur bete egiten dituela
aurreko paragrafoan adierazitako betekizunak eta baldintzak eta lurralde orekatua garatzea
ahalbidetzen dutela.
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