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Tokiko PoLiTikA bErriArEn ArDATzAk 2015-2019

SARRERA MODUAN

2015eko maiatzeko udal-hauteskundeen ondoren hasiko den legealdian, 
Euskadiko Udalek zenbait erronkari aurre egin beharko diete berehala. 
Dena dela, ez dago erronka horiek behar bezala ulertzerik, aldez aurretik, 
labur-labur bada ere, azken urteotako tokiko politikaren testuingurua 
aztertzen ez bada.

Hain zuzen ere, jasotako herentzia lehen mailako baldintzatzailea da, 
tokiko jarduera politikoa garatzeko eta hurrengo urteetako udal-politika 
publikoak abian jartzeko.

Inolako zalantzarik gabe, 2011-2015eko agintaldia Euskadiko Udalek 
trantsizio politikotik bizi izandako zailenetakoa izan da. Azken urteotan, 
arau-aldaketa handiak ezarri dira, eta batzuen helburua zein eraketa 
kritikatzeko modukoak izan dira erabat. Hori dela eta, argi eta garbi dago 
epe luze/ertainera tokiko gobernuko egiturak eta zeregin instituzionala 
nabarmen aldatuko direla. Zenbait ondorio gertatu dira. Agerikoak dira.

Egia esan, Euskadin zenbait “motelgailu” egon direnez, azken lau urteotan 
sustatutako arau-aldaketa horien faktore gogorrenak erlatibizatu dira. 
Foru-bereizgarritasunak funtsezko zeresana izan du erreforma horien 
eragin handieneko zenbait ondoriotatik ihes egiteko orduan. Dena dela, 
ez da gauza bera ondorioak arintzea eta oso-osorik saihestea.

Beraz, Euskadiko Udalek hurrengo agintaldian nolako erronkei aurre egin 
beharko dieten zehazten hasi baino lehen, oso egokia da zehatz-mehatz 
azaltzea zer egoeratan garatu beharko den hurrengo lau urteotako udal-
politika. Lehen esan dugunez, testuinguru horretan, zeresan handia izango 
dute erabaki politikoen agendak eta 2011-2015ean bultzatutako arau-
aldaketek.
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Sarrera

1. 2011-2015eko LEGEALDIKO TESTUINGURUA ETA 
ARAUZKO ESPARRU INSTITUZIONALA. OINARRIZKO 
LERROAK 

Sarrera

2011-2015eko legealdian, tokiko gobernuetako testuinguruan eta arauzko 
esparru instituzionalean, zerga-egokitzapenerako politikak izan dira nagusi, 
2007-2008an hasitako krisi ekonomiko eta finantzarioak sektore 
publikoan izan dituen eraginen ondorioz. Edonola ere, gure aldetik oso 
xaloa izango litzateke beste zenbait elementu sakon ez aztertzea, euretako 
batzuek krisiarekin lotura estua eduki arren euren kabuz garatu direlako 
apurka-apurka. 

Zerga-arloko krisia ez ezik, krisi instituzional sakona ere gertatu da, 
eta eragin desberdina izan du tokiko politikan eta udaletan beraietan. 
Datu hori oso kontuan hartu beharra dago. Azken urteotan finantziazioa 
edo aurrekontuak egokitzeko abian jarri diren neurri gogorrak ez ezik, 
egiturazkoagoak diren beste batzuk ere ezarri dira, baita denboran 
geroratutako eragin handiak izan dituen tokiko erreforma eztabaidatua 
ere. Euskadin bertan, tokiko erreformaren eraginak arindu egin dira, 
autonomia eta foru mailako botere publikoek esku hartu dutelako, 
Konstituzioko lehenengo xedapen gehigarrian eta Kontzertu Ekonomikoan 
xedatutakoaren babespean.

Hori dela eta, datu horiei erreparatu ezean, ez dago ulertzerik zein izango den 
2015eko ekainetik aurrera eratuko diren tokiko gobernu berrien jarduketa-
esparrua. Jasotako herentzia erabakigarria da, eta, neurri handi batean, hurrengo 
lau urteetan udaletan politika nola egingo den ebazteko orduan izango du 
eragina. Ikusiko dugu nola eta zenbaterainoko irismenez egiten den.

Gai hori azaletik aztertzeko, heredatutako testuinguru hori lau dimentsioren 
arabera garatu beharko da:

Ω	 Testuinguru ekonomiko eta finantzarioa eta arlo horretan abian 
jarritako erreformak.

Ω	 Testuinguru politiko eta instituzionala.

Ω	 Tokiko erreforma.

Ω	 Dimentsio eta erreforma horiek guztiek Euskadiko udalgintzan 
izandako eragina eta egokitzapena
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Testuinguru ekonomiko eta finantzarioa eta arlo horretan abian 
jarritako erreformak

Sektore publikoko zerga-krisiak ez zituen bere ondorio nabarienak 2010. 
urtera arte erakutsi. Harrezkero, zenbait neurri jarri ziren abian, eta batzuk 
ezin latzagoak izan ziren, egokitzapenerako politikak ezarri ahal izateko 
(gastu publikoaren murrizketa edo sektore publikoko ordainsarien eta langile-
taldeen izozketa). 2011. urteaz geroztik (baina, batez ere, 2012. urtetik 
aurrera), Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak egokitzapenerako 
politika horien adierazgarri ezin hobeak izan dira. Estatuko 2015erako 
Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak bide horretatik jarraitzen du oraindik, 
malgutasunerako zenbait elementu arin antzeman badira ere (efektiboak 
berritzeko tasa eta aparteko ordainsariaren itzulketa partziala). 

Agerikoa denez, tokiko administrazioak ez dira prozesu horretatik kanpo 
geratu, bete-betean bizi izan baitute. Krisiaren osteko lehenengo urteen 
ondoren oso kaltetuta zeuden kontu publikoak bateratzean, Europar 
Batasunak defizit publikoaren eta zor publikoaren arloan ezarritako 
helburuak betetzeko bideari ekin behar zitzaion berriro (egonkortasunerako 
ituna eta larregizko defiziterako protokoloa). Nolanahi ere, liburu honetako 
kapituluetako batean azpimarratzen denez, Euskadiko tokiko gobernu-
mailetako egoera finantzarioa zentzuzkoa zen oro har, unean uneko 
salbuespenetan izan ezik. Euskadiko tokiko zor publikoa ez da kezkagarria, 
ezta aurrekontuaren egonkortasunaren helburuen betearazpenik eza 
ere (defizit publikoa). Dena dela, horrek ez du esan nahi zerga-krisiaren 
ondorioak kontu publikoen kalterako izan ez direnik.

Denok dakigunez, “merkatuetako” presioen ondorioz, Konstituzioa bera 
eraldatu behar izan zen premiazko izapidearen bitartez. Hori dela eta, tokiko 
administrazioetarako orekari begira aurrekontuaren egonkortasunaren 
printzipioa ezarri zen testu konstituzionalean, eta, etorkizunari begira, 
jarduketa-marjinak murriztu ziren arlo horretan.

2011ko irailean, Konstituzioko 135. artikulua eraldatu zenean, 
Aurrekontuaren Egonkortasunari eta Jasangarritasun Finantzarioari 
buruzko Lege Organiko garrantzitsua onartu zen (apirilaren 27ko 2/2012 
Lege Organikoa). Arauzko esparru horretatik aurrera, tokiko erakundeek 
aurrekontuaren egonkortasunaren eta zorpeketaren muga hartu behar 
izan zuten kontuan, baita gastuaren arauaren ondorioz ezarritako muga 
ere. Geroago, 2013ko erreformaren ondorioz (9/2013 Lege Organikoa), 
jasangarritasun finantzarioaren printzipioaren barruan ezarri zen sektore 
publikoko zor komertzialaren kontzeptua (hornitzaileei ordaintzeko 
gehienezko epea).
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Lau elementu horiek (defizit publikoa, zor publikoa, gastuaren araua 
eta sektore publikoko zor komertziala) udal-politikako funtsezko pieza 
moduan eratuko dira arauzko esparru horretan. Edozein erabaki politiko 
helburu horiek betetzeko parametroen barruan kokatu beharra dago. Gida 
honetako V. kapituluan garatuko da nolako eragina eta irismena dituen 
tokiko gobernuetan.

Egia da arauzko eragin horiek are arinagoak izan direla Euskadiko udaletan, 
Aurrekontuaren Egonkortasunari eta Jasangarritasun Finantzarioari 
buruzko Lege Organikoko hirugarren azken xedapenean aurreikusitakoaren 
arabera (apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoa). Bertan, hain zuzen ere, 
aitortu egiten da euskal instituzioek arautegi hori Euskadin egokitzeko 
ahalmena dutela. 

Foru-bereizgarritasunaren aitorpen horren arabera, Euskadiko Lurralde 
Historikoek zenbait foru-arau onartu dituzte, kasuan kasuko udalerrietan 
aurrekontuaren egonkortasunaren eta jasangarritasun finantzarioaren 
printzipioen ezarpena arautzeko orduan.

Foru-arau horien edukia liburu honetako V. kapituluan azaltzen da, eta, 
horien arabera, zenbait elementu ezarri dira eredua malgutzeko eta 
Euskadiko udalek aurrekontuaren egonkortasunaren eta jasangarritasun 
finantzarioaren helburuak betetzeko, baina zenbait elementu egokituta 
edo malgututa (aurreko ekitaldietako soberakinak, gastuaren arauaren 
betearazpenik eza edo plan ekonomiko finantzarioen edukiak, besteak 
beste).

Bestetik, Udal Legearen Proiektuan arlo horretako zenbait berezitasun 
agertzen dira, eta Herri Dirubideen Euskal Kontseiluari zenbait eskumen 
esleitzen zaizkio arlo horretan, aurrekontuaren egonkortasunaren eta 
jasangarritasun finantzarioaren arloan Euskadiko tokiko gobernuen sistema 
integratua egituratzeko.

Horren ondorioz, etorkizuneko udal-gobernuek arauzko esparru hori oso 
kontuan hartu beharko dute bertako politika publikoetako eguneroko 
zereginean. Euren mailaren eta intentsitatearen arabera, aurrekontuaren 
egonkortasunaren eta jasangarritasun finantzarioaren helburuetan 
desbideratuz gero, ondorio handiak sortu daitezke tokian tokiko politikan, 
zenbait kasutan plan ekonomiko finantzarioak edo diruzaintzako 
planak onartu beharko direlako eta ondorio batzuek (larriagoak edo ez 
hain larriak) lehenengo suposamenduarekin lotuta egongo direlako, batez 
ere.
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Labur-labur aipatutako testuinguru horretatik aurrera, jakin badakigu 2015-
2019ko legealdian tokiko politikak aurrekontuaren egonkortasunaren 
eta jasangarritasun finantzarioaren helburuak betetzeko arau horiek 
errespetatu eta betearazi beharko dituela. 

Testuinguru politiko eta instituzionala

2011-2015eko legealdian krisi ekonomiko eta finantzarioak tokiko 
gobernuen jardueraren esparrua baldintzatu badu, agintaldiak aurrera 
egin ahala gero eta agerikoagoa izan da instituzio publiko guztien irudia 
zapuztu egin dela eta herritarrek politikan zein instituzioetan zeukaten 
konfiantza galdu dutela. Gaitzuste politiko eta instituzionala benetakoa 
da, eta argi eta garbi halaxe adierazten da gida honetako I. kapituluan.

Inolako zalantzarik gabe, gaitzusteko prozesu horretan eragin zuzena izan 
dute krisi ekonomikoak berak eta egokitzapenerako politikek. Dena dela, 
irudi instituzionalaren zapuzketa horretan eragin handia izan du sektore 
publikoko ustelkeria-kasuen ugalketak, baita tokiko gobernuen arloan ere. 
Era berean, sektore finantzarioko krisiaren eraginek eta arlo horretako praxi 
txarraren “adibideek” zeresan erabakigarria izan dute, nahiz eta Euskadin 
oso arina izan den. Hartara, liburu honetako III. kapituluan jorratzen den 
bezala, jokabide-estandar publikoak askoz handiagoak dira Euskadin 
estatuko batezbestekoan baino.

Edonola ere, gero eta kritikoagoa den iritzi publikoak politika bera (tokiko 
politika ere bai) jarri du kolokan, eta bere zentsurak biderkatu ditu kanal 
berrietan; sare sozialetan, esate baterako. Konfiantzaren galera politika 
zatikatzen ari da, eta, neurri handiagoan edo txikiagoan, eragina izan du 
politika egiteko ohiko moduetan. Hori dela eta, gobernagarritasunerako 
zenbait egoera konplexu sortu daitezke.

Dena dela, diagnostiko azkar honetan egia dirudi egoeraren arabera, gero 
ikusiko dugun bezala, tokiko politika berritzeko neurriak ezarri beharko 
direla. Gero esango dugun bezala, osotasun instituzionalerako (etika) 
eta gardentasunerako politikek zenbait dimentsiotan (aktiboa, pasiboa 
eta lankidetzapekoa) eskuratu beharreko zentraltasunaren zereginean 
oinarritu beharko dira neurri horiek. Horren guztiorren ondorioz, 
higatutako zilegitasun instituzionala sendotu beharko da, tokiko 
gobernuak irekiagoak izan beharko dira herritarrentzat eta herritarrek 
tokiko instituzioetan duten konfiantza indartu beharko da. Arazoaren 
zenbait dimentsio aztertuko ditugu liburu honetako kapitulu batzuetan.
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Arlo horretan, ez dago ezkutatzerik 2015-2019ko legealdia etika 
instituzionalaren eta gardentasunaren agintaldia izango dela. 
Euskadiko udalek asko inbertitu beharko dute arlo horietan, azken 
urteotako krisi ekonomiko, fiskal eta instituzionalaren ondorioz zapuztutako 
konfiantza berreskuratzeko.

Horrez gain, arauzko esparru instituzionala sakon aldatu da horrelako arlo 
batzuetan. Gardentasunari, Informazio Publikoaren Lorpenari eta Gobernu 
Onari buruzko Oinarrizko Legea onartzean (abenduaren 9ko 13/2013 
Legea), prozesuari emango zaio hasiera. Euskadin, abian jarritako prozesu 
hau dagokion Lege autonomikoa eta Udal Legearen onarpenarekin 
amaitu daiteke. Edonola ere, Euskadiko udal guztiek oinarrizko legegileak 
gardentasun aktiborako ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte 
2015eko abenduaren 10ean, baita informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidearen ondorioz sortutako eskakizunak ere.

Orain arte, etika instituzionalaren inguruko dimentsioak ez du hainbateko 
islarik izan arauetan, baina ez da oztopoa izan behar, Euskadiko udalek 
osotasun instituzionalerako politika horiek jorratu ditzaten (etika). Alde 
horretatik, EUDELek Europako Kontseiluaren laguntzaz egin du tokiko 
politikak eta jarduketak etikaren eta gobernu onaren ikuspegi edo 
dimentsioaren arabera ebaluatzeko tresna.

Tokiko erreforma: Tokiko Administrazioaren Arrazionalizazioari 
eta Jasangarritasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013 
Legea

Inolako zalantzarik gabe, tokiko erakundeei dagokienez, 2011-2015eko 
legealdian garatutako erreforma handienetakoa izan da. Agerikoa denez, 
egokitzapenerako politika gogorren baldintzapeko euspen fiskalerako 
esparruan sortu da erreforma hori. Egia esan, egiturazkoa barik (izan bada 
ere), erreforma hori “lege-neurria” edo “erreforma-egokitzapena” izan da 
neurri handi batean.

Hain zuzen ere, Estatuko gobernuak Europako Batzordeari aurrekontuen 
inguruan aurkeztutako zenbaketan, argi eta garbi azaltzen da erreforma 
horren ondorioz 8.000 milioi euro aurreztu beharko liratekeela 2014ko eta 
2020ko ekitaldien artean.

Nolanahi ere, erreforma horren ondorioz lortu beharreko helburuak 
ere sakon modulatzen dira Euskadin daukaten ezarpenean. Datu hori 
erabakigarria da. Bereizgarritasunari buruzko klausulak lege horretan 
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ezartzen dira, eta Tokiko Araubidearen Oinarriei buruzko Legera (bigarren 
xedapen gehigarria), Tokiko Ogasunei buruzko Legera (zortzigarren 
xedapen gehigarria) edo TAAJLera bertara (lehenengo xedapen gehigarria) 
eramaten dira. Hori dela eta, euskal instituzioak nolabait blindatuko dira 
hain erreforma eztabaidatuan arautzen diren hainbat arazoren aurrean (ez 
guztietan).

Blindaje hori benetakoa izan dadin, aurrekontuaren egonkortasunaren 
eta jasangarritasun finantzarioaren kasuan gertatzen den bezala, euskal 
instituzio eskudunek euren eskumenak erabili, eta bereizgarritasun horiek 
arautu edo kasuan kasuko salbuespenak ezarri beharko dituzte. Orain arte, 
halaxe egin dute Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Lurralde Historikoek, 
eta, foru-arauen bitartez, hurrenez hurren egokitu dituzte TAAJLen 
aurreikusitako zenbait elementu, euren udaletan ezartzeko orduan. TAAJL 
egokitzeko foru-arau horiek gida honetako V. kapituluan jorratuko dira.

Tokiko gobernuen euskal eredua ixteko, Udal Legea onartu beharra 
dago ezinbestean. Horrela, tokiko gobernurako zentzuzko sistema 
integratua egituratu ahal izango da eraginkortasunez, eta autonomia-
erkidegoko lurraldean ezarriko da, lurralde historikoen euren eskumenen 
araberako foru-berezitasunei inolako kalterik egin gabe.

Tokiko gobernuen euskal eredu hori (Udal Legearen Proiektuan aurreikusten 
den bezala) Tokiko Autonomiaren Gutun Europarrean aurreikusitako 
parametro kontzeptualetan oinarrituta dago, batik bat. Beraz, Euskadiko 
udalek behar bezala babestutako eta bermatutako autonomia eta 
berezko eskumen zabalak izan behar dituzte, herritarrei kalitateko 
zerbitzu eraginkorrak emateko. Era berean, udal-zerbitzu publikoak modu 
partekatuan kudeatzeko formulak ere sustatu beharko dira, batez ere 
(Mankomunitateak, Partzuergoak...).

Edonola ere, labur-labur bada ere, erreforma horren zenbait puntu kritiko 
nabarmendu behar dira, neurri handiagoan edo txikiagoan euskal udaletan 
izan baitezakete eragina zenbait politika abian jartzeko orduan; esate 
baterako:

◗ Eskumenak

Arlo honetan, ñabardurak ñabardura, udalen eskumen-sistema zehazteko 
orduan Euskadiko instituzioak “subiranoak” direla esan beharra dago. 
Legearen edo foru-arauaren arabera egin behar dute. Horrexegatik da 
hain garrantzitsua Udal Legea berehala onartzea. Hori barik, Euskadiko 
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udalen segurtasun juridikoa ez da erabatekoa izango. Hala ere, kasu 
honetan, jasangarritasun finantzarioarekin lotutako printzipioak ezarriko 
dira Euskadiko udalotan, udal-eskumenak erabiltzeko orduan.

Horrela, bada, udalei eskumenak aitortzen dizkien legegile sektorialak 
baliabideak ere esleitu beharko dizkie. Gainera, gauza bera egin beharko 
da eskumenak eskuordetzen direnean. Era berean, udalek eurek 
eskumen fakultatiboak edo xedagarriak (eurenak eta eskuordetutakoak 
ez bezalakoak) ere garatu ahal izango dituzte, Udal Ogasun osoaren 
jasangarritasun finantzarioa bermatuta badute eta zerbitzu edo jarduera 
berbera beste administrazio publiko batekin bikoiztuta ez badute.

Hasiera batean, 2015-2019ko legealdiko udal-zerbitzuen zorroan ez da 
inolako eraginik gertatu behar, betiere, ezarri nahi dituzten zerbitzu berrien 
kasuan bi eskakizun horiek betetzen badira.

◗ Arrazionalizazioa

Orain, TAAJL ez da hainbeste “arrazionalizazioari buruzko legea”, 
“jasangarritasunari buruzkoa” baino. Aurreproiektuaren helburua 
arrazionalizazioa zen erabat. Hartara, arrazionalizaziorako hasierako 
neurriak bi arlotarako ziren, batez ere: derrigorrezko gutxieneko zerbitzuen 
kudeaketa integratua (20.000 biztanletik beherako udaletan) eta tokiko 
sektore publiko instrumentalaren birdimentsionamendua.

Lehenengo puntuari dagokionez, TAAJLek berak asmo hori desaktibatzen 
du. Onartutako euskal arautegiak berak desaktibazio hori sendotzen du, 
zerbitzu horien kudeaketa partekatuaren aldeko apustu argia egiten baitu, 
mankomunitateen nahiz partzuergoen bidez. Horrez gain, foru-instituzioek 
(Foru-aldundiak, kasu honetan) oinarrizko legeriaren salbuespenezko 
zehaztapenaren araberako eskumena dute zerbitzuen benetako kostuaren 
kalkulurako irizpideak garatzeko orduan. Bestetik, foru-arautegiak 
zerbitzuen kalitatea ere sar dezake kalkulurako irizpide gisa, baita 
tokiko erakunde-motaren eta zerbitzu-motaren arabera haien irismena 
modulatzeko beste irizpide batzuk ere. Horrela, bada, aurrerapausoa 
emango da Udal Legearen Proiektuan bertan aipatutako eredu bereizgarria 
eratzeko orduan.

Hori dela eta, gai honetan oso garrantzitsua da zer arautzen duten foru-
aldundiek lurralde historiko bakoitzeko udalen inguruan. Adierazi berri 
dugun bezala, Euskadiko Udalei buruzko Proiektua norabide berean 
zihoan. 
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Tokiko sektore publikoko erakundeen birdimentsionamendurako 
neurrien desaktibazioak, ordea, muga gehiago eskaintzen ditu. TAOLeko 
bederatzigarren xedapen gehigarriaren ezargarritasunaren zenbait ondorio 
modulatu badira ere, xedapen horretan aurreikusitako egoeraren batean 
dauden tokiko euskal erakundeetan ezartzen da oro har (baina, batez ere, 
erakunde instrumentaletan).

◗ Jasangarritasun finantzarioa

Arrazionalizazioari buruzko Legea barik, Jasangarritasun Finantzarioari 
buruzko Legea da TAAJL. Honako arlo hauetara hedatzen dira 
jasangarritasunaren dimentsioak: eskumenak, zerbitzuen kudeaketa 
(benetako kostua), plan ekonomiko finantzarioak eta, azken batean, tokiko 
kontu-hartzailetzaren zeregina.

Kasu horietan guztietan, Kontzertu Ekonomikoari buruzko Araubidearekin 
ezarritako lotura materialen ondorioz, Euskadiko instituzio eskudunen 
ahalmenak erabakigarriak dira edo izan daitezke. Halaxe jazotzen da 
eskumenen eta finantziazio-araubidearen arteko loturei dagokienez, Udal 
Legearen bidez arautuko den gaia dela kontuan hartuta. Halaber, gauza 
bera gertatzen da zerbitzu publikoen benetako kostuari dagokionez, 
lehen ikusi ahal izan dugun bezala. Plan ekonomiko finantzarioen kasuan, 
oinarrizko legegilearen aurreikuspenak horretarako emandako foru-arauen 
bidez modulatu dira, edo, bere garaian, Udal Legearen beraren bitartez 
modulatuko dira. Bestetik, inolako zalantzarik gabe TAAJLen xedatutakoaren 
arabera indartutako tokiko kontu-hartzailetzaren zereginaren barne-
ondorioak ere modulatu dira, Euskadiko udaletako berezko solaskidea ez 
direlako ez Ogasun Ministerioa ez administrazio publikoak, kasuan kasuko 
foru-aldundia baizik. Izan ere, foru-aldundiek tokiko erakundeen tutoretza 
finantzarioaren arloko eskumenak erabiltzen dituzte, baita aurrekontuaren 
egonkortasunaren eta jasangarritasun finantzarioaren garapenerako araua 
ere.

Nolanahi ere, foru edo estatutu araubidearen ondorioz sortutako 
bereizgarritasun horiek alde batera utzita, ezin da ezkutatu oinarrizko 
legegilearen erabaki askok (TAAJL) Euskadiko udaletan dutela eragina, eta, 
aldi berean, udal-jarduera politikoan bertan ere izan dezaketela eragina, 
neurri handiagoan edo txikiagoan; esate baterako, “eurenak ez diren” 
eskumenen arloan; benetako kostuaren nozioan bertan, eta, batez ere, 
bere publizitatean; plan ekonomiko finantzarioen kategoriaren ezarpenean 
bertan; tokiko kontu-hartzailetzaren eginkizunean; eta bere jarduketaren 
baten araubide juridikoan. 
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◗ Politika instituzionalerako neurriak

Halaber, Euskadiko instituzio eskudunek TAAJLen bertan tokiko politika 
instituzionalerako ezarritako zenbait neurri ere egokitu beharko dituzte. 
Esate baterako, lurralde bakoitzeko batzar nagusiek foru-arauen bitartez 
onartu beharko dituzte tokiko kargu ordezkarien ordainsarien mugak.

Politika instituzionalerako beste neurri batzuk, ordea, bete-betean ezarriko 
dira 2015eko uztailaren 1etik aurrera; esate baterako, arduraldi esklusiboa 
duten alkate zein Zinegotzien kopuruaren eta behin-behineko langileen 
kopuruaren mugei buruzkoak.

Bestetik, luzatutako udal-aurrekontuen onarpenaren malgutasunaren, beste 
tresna ekonomiko eta finantzario batzuen (plan ekonomiko finantzarioak, 
adibidez) eta tresna horien aurrean Tokiko Gobernu Batzordeari esleitutako 
eskumenaren ondorioz, zalantzak eta ziurgabetasun juridikoa sortzen dira, 
Auzitegi Konstituzionalean bertan jarri baitira kolokan.

Dimentsio eta erreforma horiek guztiek Euskadiko udalgintzan 
izandako eragina eta egokitzapena

Ikusi ahal izan dugunez, 2011-2015eko agintaldian Estatuak egindako 
arauzko erreforma horiek arindu egin dira Euskadin. Hain zuzen ere, 
zenbait berezitasun nolabaiteko “motelgailuak” dira, ondorio latzak 
arintzen dituztelako edo nolabaiteko malgutasuna eta arauen eraketarako 
zenbait leku garrantzitsu eskaintzen dituztelako, behintzat.

Era berean, esan da Euskadiko Udal Legea onartzea ezinbestekoa dela 
Estatuko legerian inposatu den tokiko gobernu-eredua birbideratzeko. 
Eredu hori, gainera, birzehaztapenerako elementu sendoz beteta dago, 
tokiko politikaren guneak murrizteko, udalen printzipio bektorea den 
udal-autonomia mugatzeko eta antolakuntzako zenbait proposamen 
egituratzeko (gaikuntza nazionala duten langile funtzionarioen arloan 
eta zuzendaritzako egituretan), eta, euren bidez, “tokiko gobernuak” 
“tokiko administrazio” bihurtzeko. Hau da, zerbitzu gutxiago ematen 
dituzten erakundeak izango dira, barne-kontrolerako sistema zorrotzak 
izango dituzte, eta, nola erabiltzen diren kontuan hartuta, udal-politika 
eta zerbitzu publikoen kudeaketa behar bezala gauzatzea eragotzi ahal 
izango dute.

Abian jarritako arauzko erreformetan berez edo berariaz aipatutako eredu 
horren aurrean, euskal instituzio eskudunek foru zein estatutu arloko 
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bereizgarritasunean oinarritutako hainbat tresna izango dituzte (Kontzertu 
Ekonomikoa), bere elementu nagusietan beste parametro batzuetan 
oinarritutako tokiko gobernurako berezko sistema eratzeko: tokiko politika 
sendotzea; udalen berezko eskumenak indartzea; herritarrei kalitateko 
zerbitzuak emateko finantziazio egokia edukitzea; aurrekontuaren 
egonkortasunari zein jasangarritasun finantzarioari buruzko arautegia 
ezartzean sortutako ondorioak zentzuz modulatzea eta malgutzea; 
eta tokiko autonomian nahiz udalek autoantolakuntzarako dituzten 
ahalmenetan oinarritutako tokiko zerbitzugintza publikorako sistema 
eratzea.

Nolanahi ere, aurrean azaldutako guztia lortzeko, lege arrunteko 
instituzioek nahiz lurralde historikoek arauak egituratzeko jarduketa 
irmoak ezarri beharko dituzte, tokiko gobernuetarako zentzuzko eredu 
integratua ezarri ahal izateko eta ereduaren integraziorako eginkizun 
berezi hori duten zenbait pieza instituzional eratzeko (adibidez, Herri 
Dirubideen Euskal kontseilua, Politika Publikoen Euskal kontseilua 
edo Tokiko Gobernuen Batzordea). Horretarako, funtsezko pieza izango 
da Udal Legea.

2. 2015-2019ko TESTUINGURUA ETA 
ERRONKAK EUSKADIKO UDALENTZAT

Gida honek Euskadiko udalek 2015-2019ko legealdian izango dituzten 
zenbait erronkari eman nahi die erantzuna. Euretako asko azaldutako 
testuinguruaren ondorioz sortuko dira, gainera. Beraz, etorkizuneko 
urteetako udal-kudeaketan zeresan handia izango duten “herentziak” dira. 
Beste batzuk, ordea, erronka berriak izango dira, eta, neurri handi batean, 
herritarren konfiantzan oinarritutako tokiko instituzio adimendunak 
eratzeko premiaren ondorioz sortuko dira.

Berriro ere, testuinguru ekonomiko eta finantzarioan, kontu publikoen 
egokitzapenak eta zerga-krisiaren agerpenak izango dute eragina. 
2015. urtean, seguruenik, defizit publikoa desbideratzen bada, litekeena 
da 2016an zenbait egokitzapen osagarri egin behar izatea. Hori dela 
eta, zeharkako ondorioak egon litezke tokiko gobernuetan, bai eta 
Euskadikoetan ere.

Prospektiba ekonomiko eta finantzarioaren ikuspegitik, are kezkagarriagoa 
da Europar Batasuneko herrialdeetan 2015. urtearen amaieraren eta 2016. 
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urtearen artean iragarritako atzeraldia. Diagnostiko hori betetzen bada, 
kontu publikoen egokitzapenaren kalterako izango da, eta zerga-krisia 
bera inguruabarren arabera areagotuko da, gertatu litezkeen ondorio 
ekonomikoengatik.

Kaudimendun analisten esanetan, hedapen eutsirako ziklo ekonomiko 
berria irekiko da 2018. urtetik aurrera, eta zenbait urte iraungo du. Gainera, 
lasaitasuna ez ezik, albiste ona ere izango da. Dena dela, esan beharra 
dago 2015-2019ko legealdia ez dela hain latza izango, seguruenik, baina 
lehenengo tartea zaila izango dela. Susperraldia geldoa izango da, eta 
zailtasunei aurre egin beharko zaie. Euskadiko hurrengo udal-gobernariek 
argi eta garbi izan beharko dute hori.

Edonola ere, lehen esan dugun bezala, hurrengo lau urteetan Euskadiko 
udalen (eta Euskadiko Tokiko Politikaren) erronka handia izango da 
herritarrek udaletan eta ordezkari publikoetan izandako konfiantza 
berreskuratzea.

Emaitza hori lortzeko, ezinbestekoa izango da udaletan beraietan udal-
Gobernantza onerako sistemak eratzea eta jarduketarako bost ardatz 
nagusi izatea:

Ω	 osotasun integralerako ereduak egitea
 (jokabide-kodeak eta jarraipenerako sistemak).

Ω	 Gobernu irekia garatzea:

– Gardentasunerako politika integrala ezartzea.
– Lankidetzapeko gardentasuna sustatzea (partaidetza).

Ω	 Eraginkortasunean oinarritutako zerbitzu publikoen 
kudeaketarako ereduak egituratzea.

Ω	 Antolakuntza eta giza baliabideak sendotzea.

Ω	 Jasangarritasun finantzarioa bermatzea: 
 zorpeketa jasangarria eta defizitaren zein zor komertzialaren 

betearazpena. 

Gida honetan, gai horiek guztiak izango ditugu aztergai. Inolako 
zalantzarik gabe, 2015-2019ko legealdian tokiko gobernariek politika 
publiko horiek guztiak (euretako batzuk zeharkakoak) bultzatu beharko 
dituzte irmotasunez.
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EUDELek bete-betean sustatuko du Gobernantza onerako sistema hori, ekintza 
horiek guztiak biltzen dituen aterkia izango baita. Gida honetako zenbait 
pasartetan baina batez ere III., IV. eta V. kapituluetan ondo azaltzen denez, 
azken lau urteotan EUDELek bete-betean lan egin du arlo asko indartzeko.

Horrela, bada, inolako zalantzarik gabe, agintaldi honetan Europako 
Kontseiluaren laguntasunaz ere bultzatu da etika instituzionalaren esparrua. 
Eredu instituzionalaren oinarriak ezarri ondoren, eredu hori itxi, Euskadiko 
udaletan osotasun integralerako esparrua ezarri eta jarraipenerako sistema 
garatu beharra dago.

Era berean, 2015-2019ko legealdia gobernu irekiaren eta 
gardentasunaren agintaldia ere izan da. Azken faktore hori, gainera, 
modu berezian landu du EUDELek (Gardentasunaren aldeko Udalen Euskal 
Sarea), eta ezarpen handiak egin ditu.

Kalitateko tokiko politika egiteko, ezinbestekoa da eraginkortasunez 
kudeatzea. Administrazio onik ez badago, ez dago gobernu onik 
erdiesterik. Gobernuaren kalitate instituzionala lortzeko, gobernariek 
zenbait eskumen izan beharko dituzte (I. kapituluan hitz egingo dugu 
horri buruz), zentzuz gobernatu beharko dute eta politika zein kudeaketa 
lerrokatu beharko dituzte (II. kapituluan izango dugu hizpide). Hala ere, 
egoera osagabea izango litzateke, kudeaketarako tresna eraginkor bezain 
berritzaileak ezarri ezean. Izan ere, berrikuntza funtsezkoa da tokiko 
gobernuen etorkizunari begira. “Udalak adimendunak” izan daitezen, 
zentzuzko kudeaketa-eredu integralak eratu beharko dira. Hurrengo 
urteetan, arlo horiek ere hartuko dira kontuan udal-agendan (IV. kapituluan 
landuko ditugu). Kalitateko zerbitzu publikoak emateko, aurrekontu horiek 
eduki beharko dira. Gainera, zerbitzu horiek jasoko dituzten herritarrak 
tokiko politika horietako lehen postuan egon beharko dira beti.

Azken batean, ezin izango da aurrean azaldutako ezer lortu, udalek euren 
barne-baliabideak zaintzen ez badituzte. Alkateek barruratu egin beharko 
dute antolakuntza bera oso garrantzitsua izango dela tokiko politika abian 
jartzeko orduan.

Egiturak eta pertsonak udal-politika onaren bi babes saihestezin dira. 
Antolakuntzan nahiz pertsonetan inbertitzen duten udalek zerbitzu publiko 
hobeak eta kalitate handiagokoak garatuko dituzte.

Agintaldirako edo Gobernurako Planean (II. kapituluan adierazi bezala), 
helburu estrategikoak hartu beharko dira kontuan, baina baita helburuok 
egia bihurtzeko eskuragarri dauden baliabideak ere.
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Gauza bera esan beharra dago jasangarritasun finantzarioari buruz. 
Ezer gutxi gehitu behar da V. kapituluan garatuko den puntu garrantzitsu 
horri buruz, baliabide ekonomiko eta finantzarioak eta, horren ondorioz, 
arlo horretako kudeaketa ona udal-politikaren oinarrizko elementuak 
izango direla esan besterik ez dago-eta.

Baliabide horiek erabiltzeko zuhurtzia zein eraginkortasuna eta zorpeketa 
jasangarria (hau da, etorkizuneko belaunaldiak eta osteko gobernuak 
ez hipotekatzea) udal-gobernari guztiek eurekin beti eraman beharko 
dituzten mezuak izango dira, eta ezin izango dituzte egun bakar batean 
ere ahaztu. Agintaldiaren amaieran kontu publikoak onbideratuta edo, 
gutxienez, hasieran baino baldintza hobeetan uztea gobernari onarekin 
beti joango den aitorpena izango da.





Udala 
gobernatzea:  

Lidergoa, komunikazioa, 
erabakiak hartzeko 

prozesua eta negoziaketa1
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SARRERA

Lehenengo kapitulu honetan, hurrengo lau urteetan udal-politika 
arrakastaz garatzeko beharrezkoak diren zenbait trebetasun 
jorratuko ditugu. 

Udaletako ordezkaritza-eginkizunen garapenerako ezinbestekoak diren 
trebetasunak hautatu ditugu, baina, batez ere, betearazpenarekin zerikusia 
dutenak (udal-gobernua). 

Horrela, bada, honakoak izango ditugu hizpide: 

Ω	 Lidergoa eta ordezkaritza

Ω	 komunikazio politikoa

Ω	 Erabakiak hartzeko prozesua eta politiken lehentasuna

Ω	 negoziaketa

1. LIDERGOA ETA ORDEZKARITZA

Azken iritzi-inkestek herritarren iritziari 
buruz eskainitako datuak erabatekoak 
izan dira instituzio publikoei dagokienez. 
Krisi politikoa egon badago, inolako 
zalantzarik gabe. Datuak irakurri 
besterik ez dago horixe baieztatzeko: 

Gero eta zorrotzagoa eta kritikoa-
goa den gizartearen aurrean, or-
dezkaritza-sistema demokratikoa 
arrakalatzen ari da. Herritarrak 

Bazenekien?

2015. urtearen hasieran, CISen 
barometroaren arabera, egoera 
politikoaren kalifikazioa negatiboa 
izan da, %78,7koa, alegia.

Aldi berean, ustelkeria eta iruzurra 
bigarren arazoa dira (%55,5), eta 
langabezia baino ez dago aurretik.
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euren ordezkariengandik aldentzen ari dira –hau da, gaitzuste poli-
tikoaren fenomenoa–, eta, kasuen arabera, ezer ez edo gutxi sinesten dute 
instituzio demokratikoetan.

Aldi berean, tresna teknologikoek herritarrei ematen diete 
jabekuntza. Horren ondorioz, ekintzailetza politikoa sustatzen da, 
eta nagusi den sistema politikorako zenbait alternatiba sortzen 
dira. Hartara, eztabaidan oinarritutako demokraziaren eta herritarren 
partaidetza hobe eta handiagoaren inguruko eskaerak biziberritzen dira.

Krisi-testuinguru horretan, ezinbestekoa da ordezkaritzaren eta lidergoaren 
kontzeptuak bereiztea. 

ORDEZKARITZAREN ETA LIDERGOAREN KONTZEPTUAK

✔ ordezkaritzak administrazio politikoaren dimentsio sistemikoarekin 
dauka lotura. Horren bidez, modu demokratikoan hautatutakoak 
udalerriko herritar guztiak zeharo ordezkatzeko erantzukizuna 
hartzen du bere gain, eta ez bakarrik botoa eman diotenak. 

✔ Lidergoak, ordea, dimentsio pertsonalagoarekin dauka zerikusia, 
hau da, hautatutakoaren zuzendaritza politikoaren estiloarekin, 
gaitasunekin eta nortasunarekin.

Bereizketa hori egindakoan, adierazi behar da ordezkaritza eta lidergoa 
txanpon beraren bi aurkiak direla; eta, horren ondorioz, krisi beraren bi 
dimentsioa: politikarena. 

Liderren ezaugarri bereizgarriak eta euren ordezkaritza-mota aldatu, 
eraldatu egin behar dira.

Politika berria ezarri beharra dago, eta politika hori zuzentzen 
dutenek jokabide zein jarrera kolektiboak sortu beharko dituzte, esparru 
publikoaren kudeaketa administratiboaz arduratzeaz gain.

Gizarte digitalean, ordezkaritza politikoa kolektiboa eta hurbila 
izan behar da aldi berean. Gizarte osoa egon behar da ordezkatuta, 
eta, segmentaziorako zein pertsonalizaziorako aukera ematen duten 
teknologiei esker, hurbiltasun-irudia sortu beharra dago.  
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BI ORDEZKARITZA-MOTA

Gaur egungo testuinguruan, indar handiko bi ordezkaritza-mota sortu 

dira: 

Ω	 “Ordezkaritza kolektiboa”

Ω	 “Hurbileko ordezkaritza”

ordezkaritza kolektiboa

Lehen adierazi dugun bezala, hautatutako politikariak eta euren 

administrazioak herritar guztien ordezkoak izan behar dira. Ez da 

nahikoa euren hautesleen eta militanteen interesei erantzutea. 

Hauteskundeek legezkotasuna ematen dute, ez zilegitasuna. Beraz, 

administrazioek hain beharrezkoak diren eguneroko gehiengoak 

konkistatu behar dituzte. 

Dick Morrisek, Clintonen aholkularietako batek, honelaxe azaltzen 

zuen: «politikoak babes publikoa lortu behar du hauteskundeak 

irabazteko, baina baita gobernatzeko ere. Gai bakoitzean babes 

horri egunero nola eutsi kontuan hartu ezean, ia-ia ezinbestean 

eroriko da»

ordezkariek aliantza, adostasun berriak bilatu behar dituzte, euren 

alde bozkatu ez zuten taldeak eta gizabanakoak euren ordezkaritza-gunera 

erakartzeko eta kontuan hartzeko.  

Hurbileko ordezkaritza 

Biztanle guztiak ez ezik, gizabanakoak ere egongo dira ordezkatuta. 

Ordezkaritza banakotu egiten da, laguntasunerako banakako eta hurbileko 

ordezkaritza dela eman behar du eta bere ingurunearekin zein herritarrekin 

identifikatu beharko da.

Bestetik, lidergo politikoa ere ari da aldatzen. 

Lidergo zaharretatik lidergo berrietara. Lidergo berri horiek politikak 

alde batera utzitako balioak berreskuratu dituzte, eta koralak, eredugarriak, 

hausnarkorrak, emozionalak eta baikorrak dira. 
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LIDERGO-MOTA BERRIAK

Ω	Korala

Ω	Eredugarria

Ω	Hausnarkorra

Ω	Emozionala

Ω	Baikorra

◗ Lidergo korala

Gaur egun, erakundeetako posizio hierarkikoak ez du agintaritza bermatzen 
(ezta izen ona ere). Gizartea/sarea ingurune horizontal eta banatuetan 
mugitzen denez, apurka-apurka sareko egiturak ezartzen ari dira egitura 
piramidal eta hierarkikoen ordez. 

Gaur egun, zuzentzea ez da aginduak ematea, zuzentzea laguntzea 
delako, pertsonak eta taldeak antolatzea eta talentua nahiz 
berrikuntzaren aldeko motibazioa suspertzea.

León Felipe olerkariak zioenez: «Bridak tinko daramatzat eta 
abiadura moteldu dut, garrantzitsuena ez delako bakarrik eta azkar 
heltzea, guztiekin eta garaiz iristea baizik» 

zuzentzean, hazkuntza kolektiboa sustatzen da, ikaskuntza-
erkidegoak antolatzen dira-eta. Ordezkaritza garatzeko modu 
berriak lidergo partekatu horretan oinarritu behar dira, eginkizunak eta 
erantzukizunak banatuta baitaude. 

◗ Lidergo eredugarria

Gaur, inoiz baino gehiago, lidergoa konfiantza kolektiboa sortzeko 
gaitasunagatik neurtzen denean eta ez bakarrik zuzendaritzarako, 
komunikaziorako edo harremanetarako zenbait trebetasunetarako 
banakako gaitasunagatik, benetako eredu etiko, moral, soil, eredugarri 
eta berria inposatzen da. 

Trebetasun estetiko, erretoriko edo keinuzkoa ez da funtsezko giltzarria, 
banakako jokabidearen eredugarritasuna izango delako politikariaren 
sinesgarritasunaren behin betiko froga. 
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EREDUGARRITASUN PUBLIKOA:  
IKUSPEGIAK ETA AIPAMENAK

Ω	 Javier Gomá Lanzón filosofo espainiarrak Ejemplaridad Pública saiakeran 
azaltzen zuenez, eredugarritasuna «zintzotasun generikoa da, eta, bertan, 
nortasunaren esparru guztiak daude inplikatuta» (Gomá Lanzón, 2009)

Ω	 Eredugarria izatea miresmena pizteko eta imitatua izateko moduko 
jokabidea edukitzea da.

Ω	 Michael ignatieffen esanetan: «herritarrek badakite bereizten 
nor dabilen euren onespenaren bila eta nor euren errespetuaren 
bila. Beti ez zara guztion gustukoa izan behar arrakasta lortzeko. 
Ez zara jendearen gustukoa izan behar, baina funtsezkoa izango da 
haien errespetua lortzea. Osoa zarela eta eurengatik ahalegintzen 
ari zarela igarri beharko dute» (IgnatIeff, 2014) 

Ω	 Gomá Lanzónek gauza bera berresten du, eredugarritasuna 
«funtsezko kategoria politikoa» dela adierazten duenean.

◗ Lidergo hausnarkorra

Espiritualtasunaren eta gogoetaren inguruko aurreiritzi guztiak 
desagerrarazi eta beldurra galdu behar zaie. Politikak ere sarritan erabili 
beharko ditu. Gauzak hobeto antzeman eta erabakiak hartzeko prozesuak 
ere hobera egingo du. 

Respira: relax para personas ajetreadas best-sellerrean, Martin 
boronsonek oso lanpetuta daudenei diotse egunean minutu bat, 
minutu bakar bat gordetzeko «kontrol pertsonalerako».  

zuzentzea hausnartzea eta autoezagutzarako jarduketak sortzea 
ere bada. bizitza politikoan eta gure liderren artean, honakoa ere 
egon behar da: gogoeta, isiltasuna, erretiroa eta azterketa. Politika 
hausnartuaren eta lidergo hausnarkorren alde egitea da helburua.

Krisi honek ez du behar ez salbatzailerik ez hondamendiko profetarik, 
benetako liderrak baizik, barne-bizitza aberatsa dutenak, herritarren 
aldartea antzemateko gai direnak eta edozein ekintza baino lehen 
hausnartzen dutenak. 

Senekak zioenez: «inoiz ez da garai ona izango nora ezean 
dabilenarentzat»

http://www.gutierrez-rubi.es/2009/09/05/la-politica-meditada/
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Lidergo hausnarkor horiek «orainaren tiraniatik» ihesi doaz, Daniel 
Innerarityk ezinbestean irakurri beharreko El futuro y sus enemigos liburuan 
ezin hobeto azaltzen duen bezala. Horrela, erritmo mediatikoetatik aterako 
dute politika.

Azken batean, pentsatu, irudikatu eta etorkizuna eratzeko gai ere 
badiren liderrak behar ditugu, eta garai politiko guztiak bateratzeko 
gaitasuna ere izan behar dute. 

Liderrek behar besteko gaitasuna izan beharko dute, «iraganeko 
herentziaren, oraineko lehentasunen eta etorkizuneko erronken 
arteko bitartekaritza» ezartzeko (InnerarIty, 2009).

◗ Lidergo emozionala 

Emozioek geure izaeran eta mundu-
ikuskeran dute eragina, baita arretan, 
oroimenean eta arrazoinamendu 
logikoan ere. Gaur egun, ez dira 
nahikoak arrazoian bakarrik 
oinarritzen diren lidergoak. 

Adimen emozionalaren kontzeptuak 
bere mugak gainditu ditu, eta 
politikara heldu da. Gero eta 
sarriagotan, politikariak hautesleen 
emozioak hobeto kudeatzen eta 
sentipenak sortzen saiatzen dira, 
mezu jakin bat baldintza zehatz 
batean igorri ahal izateko.

Horrela, emozioen politika sendotzen 
da, bai eta konbentzitu, limurtu eta 

ilusioa kutsatzen duten liderrak ere. 

François Miterrandek noizbait esan zuenez: «gurariak, maitasuna 
eta nahiak dituen norbait baino ezin da Errepublikako presidentea 
izan». 

Hunkitu eta hunkiarazi. Horixe da gakoa. Aldaketa sozialagatik, ideia 
berriengatik eta erronkengatik hunkitzea. Horrela baino ez dago 
hunkiarazterik.

Bazenekien?

Pew Research Centerrek egindako 
«Emerging and developing 
economies much more optimistic 
than Rich countries about the 
future» azterlanean adierazten 
denez, baikortasuna zuzen-
zuzenean da proportzionala 
herrialdeko hazkuntza 
ekonomikoarekin. Hartara, azken 
urteotan hazkuntza ekonomiko 
handia izan duten herrialdeak 
baikorragoak dira hazkuntza 
motelagoa izan dutenak eta, are 
gehiago, hazi ez direnak baino.

http://www.pewglobal.org/2014/10/09/emerging-and-developing-economies-much-more-optimistic-than-rich-countries-about-the-future/
http://www.gutierrez-rubi.es/2014/12/29/el-futuro-y-sus-enemigos/
http://www.gutierrez-rubi.es/?p=389
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◗ Lidergo baikorra

Krisi-garaiek ezkortasuna eta uzkurdura 
sustatzen dituzte. 

Horregatik, politikak baikortasuna 
igortzeko eta sortzeko moduko 
liderrak behar baditu ere, ez du 
esan nahi inolako sentipenik ez dutela 
edo herritarren errealitate latzetik 
urrun daudela. Dena dela, etorkizuna 
energia suspertzailea izan behar 
da politikarientzat, eta, era berean, 
taldearen ilusioa berreskuratzeko gai ere 
izan behar dira.

TOKIKO KOMUNIKAZIO POLITIKOA

Larregizko informazioa nagusi da gure garaian, bai eta tokiko bizitza 
politikoan ere. Alfons Cornellak infoxikazio moduan kontzeptualizatu 
zuen fenomenoa da. Informazioz gainezka gaudenez, aztoratuta gaude, 
eta gaiak lehenesteko eta sakontzeko zailtasunak ditugu

Larregizko eskaintza komunikatiboaren beste aldea, ordea, gizabanakoen 
arreta-gaitasun urria da. Arretaren 
ekonomia da nagusi, eta, bertan, 
denbora ondasun preziatuena denez, 
ezin nekezagoa da jendearen arreta 
erakartzea. 

Horrez gain, gaitzuste politikoa eta 
alderdien zein instituzio publikoen 
arloko sinesgarritasun-falta ere kontuan 
hartuz gero, komunikazio politiko eta 
publikorako egoera zaila da, behintzat. 

Norabide bakarreko komunikaziorako eta masa-medietako 
publizitaterako zein zabalkunderako eredu tradizionala alde batera utzi, 
eta norabide biko eredua ezarri beharko da, ikus-entzuleei kalitateko 
edukiak eskaintzeko. 

Bazenekien?

Daniel Goleman psikologoaren 
esanetan, baikortasuna jarrera 
motorra da, eta ez digu apatian, 
etsipenean edo depresioan 
erortzen uzten, sentipen horien 
ondorioz besoak jaisten ditugulako 
ezbeharren aurrean. Baikortasunak 
mobilizatu egiten du; eta 
ezkortasunak, gelditu.

Bazenekien?

Komunikaziorako kanalak eta 
bideak biderkatu egin dira, eta, 
gaur egun, informazio eskerga 
sortzen dute. Zenbatespenen 
arabera, gutxi gorabehera, 3.000 
publizitate-inpaktu jasotzen ditugu 
egunean.

http://alfonscornella.com/thought/infoxicacion/
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HONA HEMEN TOKIKO KOMUNIKAZIO POLITIKO OSOAREN 
ARRAKASTA EDO PORROTA BALDINTZATUKO DUTEN BOST 
jOERAK

Ω	 kalitateko edukiak

Ω	 Pertsonalizazioa

Ω	 Elkarrizketa

Ω	 open Data

Ω	 komunikabideekiko harremana

1. Kalitateko edukiak:

Eduki berriak kalitatekoak izan behar dira, eta etengabe berritu 
behar dira. Eduki informatibo hutsek, ohiko prentsa-oharrak bezalakoek, 

ez dute interesik. Orain, material 
alternatiboak eskaintzen dira, balio 
erantsia dute eta elkarreraginaren alde 
egiten dute. Alde horretatik, udalen 
blog instituzionalak, esaterako, aukera 
bideragarria dira eduki espezializatuak 
eskaintzeko orduan.

Aldi berean, eduki berri horiek 
ikus-entzunezkoagoak dira, eta 
ez hain testualak. Irudiak datua 
ulertzeko gaitasuna areagotzen 
du kontzeptuan, ideian, historian. 

Ikustean, ulergarria denez, politika zein bizipen arloko interpretaziorako 
ahalmen handiagoa dauka.

Irudiaren boterearen adierazgarri infografiak ere badira; esate baterako, 
Bolognako hiriak kontuen berri ematean erabilitakoak edo Veracruzeko 
estatuko infografia bizidunak.

Azkenik, edukien kudeaketak edukien sorrera kanporatu eta militanteen, 
jarraitzaileen eta eduki berriak sortu nahi dituztenen esku uzten du. 
Crowdsourcingaz ari gara, lankidetzapeko sorreraz, alegia (herritarrek 
euren ideiak zein talentua eskaintzen dituzte, eta administrazioek onura 
atera eta zabaldu egiten dituzte).

Bazenekien?

Ikus-entzunezkoak nagusi 
direnez, minuturo 100 ordu bideo 
igotzen dira YouTubera. Tokiko 
administrazioak erantzuten 
hasi dira, eta YouTubeko kanal 
instituzionalak jarri dituzte abian. 
Gainera, gero eta hobeto egiten 
dira bideoak.

http://www.youtube.com/yt/press/es/statistics.html
http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/rendiconto met%C3%A0 mandato.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TDOGI52NUdQ
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Komunikazio berriak baliodun eta formatu anitzeko eduki sortzaileak ditu 
elikagai.

2. Pertsonalizazioa:

Mezu generikoa zabaldu eta partekatu egiten den era guztietako 
informazioan galtzen da. Ezinbestekoa da hartzaileak big dataren kudeaketa 
egokiaren bidez segmentatzea, hartzaile egokientzako mezu egokia 
egiteko eta jakinarazteko. 

Horretarako, administrazioak bete-betean eta etengabe entzun behar 
du, herritarren premiei, kezkei eta eskakizunei buruzko era 
guztietako informazioa biltzeko. Tokiko politikak eskualde bakoitzaren, 
auzo bakoitzaren bereizgarritasunak ezagutzen ditu, eta zerbitzuak nahiz 
informazio interesgarria eskaintzen ditu.

3. Elkarrizketa: 

Gizarte digitala etengabe ari da hitz egiten. iritzi publikoa iritzi 
partekatua da orain. 

Tokiko administrazioak ezin du informazioa bakarrik zabaldu, entzuteko 
eta erantzuteko norabide biko sistemak ezarri beharko dituelako.

Elkarrizketa hori on line eta off line izan behar da. Tokiko politikariak 
irisgarriak eta irekiak izan behar dira elkarrizketarako, eta behar besteko 
gaitasuna eduki behar dute, ustezko hautesleekin edo influencerrekin 
harremanak ezartzeko –zabalkundea areagotzen dute-. 

Bestetik, administrazioak irekiak izan behar dira, eta behar den moduko 
mekanismoak garatu behar dituzte, partaidetza sustatzeko eta herritarrak 
gauza publikoan inplikatzeko. 

PLATAFORMA DIGITALAK ETA NORABIDE BITASUNA

Plataforma digitalek norabide biko harreman hori sustatzen dute bete-
betean; esate baterako, Udalak Twitterren daukan kontua eta Alkatearen 
on line elkarrizketak. On line eta off line elkarrizketa atzera elikatu egiten 
da, eta, askotan, politikariek edo alderdiek sare sozialen bidez bidaltzen 
dituzten mezu pribatuek kafetegietako topaketetan edo banakako 
bisitaldietan dute eragina.
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Komunikazio zuzena lehentasunezkoa da harreman berriak sortzeko eta 

lehendik zeudenak sakontzeko.

4. Open Data: 

Gardentasuna eskaera barik, eskakizuna da gaur egun. 

Administrazioek konpromiso zintzoa hartu behar dute gardentasunarekin, 

galdutako sinesgarritasuna apur bat berreskuratu nahi badute. 

Komunikabide digitalei esker, fiskalizazio demokratikoa iraunkor bezain 

ugaria da. 

OPEN DATAKO ZENBAIT jARDUERA EGOKI

Gastuen berri eman beharra dago. Horrez gain, Big data ireki behar da 

jendearentzat, datuak berrerabiltzeko aukera eman behar da eta egindako 

zein erabakitako guztia jakinarazi behar da. 

Euskadin bertan, Gardentasunaren aldeko Euskal Udalen Sarea 

nabarmendu beharra dago hemen (EUDELen babespekoa). Euskadiko 

zenbait udalek lortu dute kalifikazio gorena Transparencia Internacional 

(Nazioarteko Gardentasuna) erakundearen indizeetan.

Gaur egun, tokiko komunikazio politikoan, derrigorrezkoa da kontuen 
berri ematea (integrala izan behar da, ez bakarrik ekonomikoa).

5. Komunikabideekiko harremanak 

Oro har, herritarrak informazioz gainezka badaude, kazetariak are txarrago 

daude oraindik.

Tokiko gobernuek eta bertako komunikazio-sailek ahalegin ikaragarria egin 

behar dute kazetarien arreta erakartzeko. Berrikuntzak egin behar dituzte 

euren oharretan, prentsaurrekoetan eta prentsa-bulegoetan, baina, batez 

ere, kazetari eta komunikabideekin dituzten harremanak aldatu behar 

dituzte. 
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Bestetik, on line prentsa-bulegoak ezin dira kazetaritzako materialen 
ordezkatzaileak izan, elkarreraginerako benetako lekuak baizik… Honakoa 
eskaintzen duten webgune irekiak izan behar dira: bilatzaileak, sare sozialetan 
partekatzeko botoiak, RSS bidezko harpidetza eta multimediako edukiak, 
ikusteko edota entzuteko, jaisteko eta webguneetan txertatzeko.

2. ERABAKIAK HARTZEKO PROZESUA 
ETA POLITIKA PUBLIKOEN LEHENESPENA

Une oro, jakinaren gainean edo konturatu gabe, erabakiak hartzen 
ari gara. Joan Subiratsek eta Bruno Dentek Decisiones Públicas liburuan 
azaltzen dutenez, edozein erabakitan, eratu egin beharko da, aukera 
bat hautatu beharko da ustezko era guztietako alternatiben artean, 
borondatezko egintza garatu beharko da eta erabakiaren helburu den 
subjektuaren edo objektuaren behin-behineko eraldaketa gertatuko da.

HONA HEMEN ERABAKIAK HARTZEKO PROZESU 
GUZTIETAKO LAU ELEMENTUAK: 

Ω	 Prozesua

Ω	 Hautaketa

Ω	 borondatea

Ω	 Eraldaketa

Lau elementu horiek (prozesua, hautaketa, borondatea eta eraldaketa) 
edozein eratako erabaki zehaztuko dute, ohikoenak eta hutsalenak badira 
ere.

Erabaki guztiak arazoen konponbidea izango dira, ahalik eta soilena 
bada ere. Ohiko arazoetan, zer gosalduko dugu aukeratzean ere, erabaki 
egin behar dugu. Modu berean, arazo publikoetan ere hartu behar dira 
erabakiak, arazo publikoak eta ohikoak bereizteko.

Administrazio publikoko aditua den Eugene bardachen esanetan, 
«politiketako arazoen lehengaia herritarren zati baten atsekabean, 
nahigabean, ondoezean edo zorigaiztoan sortzen da» (Bardach, 
1993).  
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Bestetik, Mark Warrenek dimentsio kolektiboa eta gatazken 
dimentsioa aipatzen ditu, beretzat oinarrizko bi osagaiak direlako 
arazoa politikoa edo publikoa den bereizteko.

Azalpen horien arabera, argi dago malnutrizioa eta auzo jakin batean 
aparkalekua jartzean sortzen den egoera zenbait herritarren artean sentipen 
jakin batzuk sorrarazten dituzten arazoak direla, eta, horren ondorioz, biak 
arazo publikotzat hartu daitezkeela.

Beraz, ezin konta ahala arazo publiko daude, gobernuak artatu ditzakeenak 
baino askoz gehiago. Hala ere, batzuek baino ez dute erabakitzaileen 
arreta erakartzen eta erantzuna/ekintza sortzen.

Anonimatua gainditu eta eragile politikoen interesa erakartzen duten arazo 
horiek dira gaien agenda publikoa osatzen dutenak.

AGENDA POLITIKOA: ZENBAIT ARAZO 
KONTUAN HARTZEKO EZAUGARRIAK

Charles Elderrek eta roger Cobbek honelaxe azaltzen dute: 
«agendaren eraketa prozesua da, eta, horren bidez, zenbait arazok 
edo gaik gobernuaren arreta zintzo eta aktiboa erakartzen dute 
politika publikoko usteko gai moduan» (elder eta coBB, 1993).

Autore horien esanetan, arazoak bost ezaugarri izan beharko ditu gaien 
agenda publikoan egoteko:  

Ω	 berezitasun-maila: herritarrek erraz antzemateko moduko gaiak 
izan behar dira. 

Ω	 Garrantzi maila soziala: biztanle guztiak eraginpean egon behar 
ez badira ere, gehienak islatu edo identifikatu beharko dira. Beste 
autore batzuek «agenda sozialaren» kontzeptuan sartzen dute 
hori. 

Ω	 Denborazko garrantzi maila: iraupena adierazgarria izan behar da. 

Ω	 konplexutasun maila: arazo politikoa ulertzeko modukoa izan 
behar da. 

Ω	 Aurrekari historikoak: historiadun, aurrekaridun arazoentzat 
errazagoa izango da agenda publikora iristea edo bertan geratzea. 
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Azken batean, gaien agenda publikoa hautaketa-prozesua da, eta, 
horren bitartez, tokiko gobernuak egoera batzuk eta ez beste batzuk 
jorratzea erabakitzen du, zenbait parametro kontuan hartuta.

Erabakitzaileek arazotzat hartutako eta agendan sartutako arazo publiko 
guztien ondorioz sortzen da nolabaiteko politika publikoren bat.

ZER DA POLITIKA PUBLIKOA?

Honakoa da politika publikoa: «arlo politikoan publikotzat hartutako 
arazoren bat konpontzeko asmoz zenbait eragilek abian jarritako 
ekintzen eta erabakien multzoa» (SuBIratS et al., 2007)

Politika publiko guztietan, agendaren 
barruan dagoenak edo ez dagoenak 
izango du eragina, baita arazoen 
inguruan emandako azalpenak eta 
interpretazioak ere.

Arazoen esparruan, politikak egiteko 
prozesuan inplikatutako eragile 
politiko beste azalpen daude, baina 
administrazio publikoek izango dute 
arazo kolektiboei erantzuna emateko 
erantzukizuna (legezkotasuna eta 
zilegitasuna).

Ulergarriena erabakiak ahalik eta modu arrazionalenean hartzea bada 
ere, arrazoi politiko askok zeresana dute gaiak agendara iristeko, arazoak 
azaltzeko eta euren ebazpenerako politika publikoak zehazteko orduan.

ERABAKIEN BIDERAGARRITASUN TEKNIKOA 
ETA BIDERAGARRITASUN SOZIALA

Joan Subiratsek adierazten duenez, erabaki publikoetan bideragarritasun 
teknikoa eta bideragarritasun soziala hartu beharko dira kontuan. Lehenengoan, 
politika publikoek bete beharreko irizpide teknikoak eta zientifikoak egongo 
dira (arazo kolektiboaren ustezko erantzun onena izango da). Bestetik, politika 
gizarteari begira izango da bideragarria, adostasun soziala lortzen duenean, 
herritarrek zilegi egiten dutenean.  

Bazenekien?

Erabakitzaile publikoak interes-
taldeen eta, oro har, herritarren 
eraginpean daude erabat. Hori 
dela eta, Eugene Bardachek «gaiari 
bilgarria kentzea» (to unpackage 
the issue) proposatzen du 
lehendabizi, «arazoaren azalpena 
ahalik eta soil eta inpartzialena» 
izan dadin (Bardach, 1993).
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Bideragarritasun teknikoa eta soziala daukan erabakia hartzea (politika 
publiko hobezina) ez da batere erraza. Gehienetan, politikariek adostasun 
soziala lehenesten dute, eta euren baliabideen zein aukeren arabera 
zehaztu eta konpontzen dute arazoa.

ikuspegi kontzeptualetik, gutxienez badago erabakiak hartzeko ereduak 
lau motatan sailkatzerik:

Ω	 Eredu arrazionala

Ω	 Gehikuntzazko eredua

Ω	 “zaborrontziaren” eredua

Ω	 Policy Streamen eredua

ERABAKIAK HARTZEKO EREDU ARRAZIONALA ETA 
GEHIKUNTZAZKO EREDUA: IKUSPEGI KONTZEPTUALA

Ω	 Erabaki publikoetako larregizko politika hori arindu nahian, Herbert 
Simonek erabakiak hartzeko eredu arrazionala proposatu zuen. 
Subiratsek eta Dentek azaltzen dutenez, honako urrats hauek 
eman beharko dira eredu horretan: arazoa, arrazoiak eta ondorioak 
zehatz-mehatz aztertzea, arazoa konpontzeko aukerak zehaztea 
(zehatz-mehatz ere bai), aukera guztiak aztertzea eta lehenestea 
(abantailak eta desabantailak) eta aukera egokiena hautatzea, hau 
da, kostuak murriztu eta onurak gehitzen dituena. 

Ω	 Edonola ere, Charles Lindblomek eredu arrazional hori kritikatu 
zuen. Bere esanetan, batetik, erabakitzaile publikoaren ikuspegia 
mugatua denez, ezin du arazoaren konplexutasuna ulertu. Izan ere, 
arazoa sakon ulertzeko jasotzen duen informazioa ez da osoa, eta 
kostua du. Gainera, aukeren zehaztapena bera ere mugatzen du bere 
balio eta sinesmenengatik. Bestetik, Lindblomen esanetan, eredu 
arrazionalistak elkarrizketa eta negoziaketa politikoa gutxiesten ditu 
erabakiak hartzeko prozesuan. 

Ω	 Horri erantzuteko asmoz, 1959an, Lindblomek gehikuntzazko 
eredua proposatu zuen The science of Muddling Thorough 
artikuluan. Bertan adierazitakoaren arabera, lehenago hartutako 
erabakien gehikuntzazko egokitzapenak baino ez dira politika 
publikoak. Era berean, bere ustez, erabakiak hartzeko prozesuan 
inplikatutako eragileen arteko elkarreragina eta botere-harremanak 

http://faculty.washington.edu/mccurdy/SciencePolicy/Lindblom%20Muddling%20Through.pdf
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ustezko aukeren azterketa hotz bezain kalkulatua baino elementu 
erabakigarriagoak dira.

ERABAKIAK HARTZEKO “ZABORRONTZIAREN” EREDUA

1976. urtean, James Marchek eta Johann olsenek zaborrontziaren 
eredua erantsi zuten, nolabaiteko ziurgabetasun tekniko eta politikoa 
sorrarazten duten egoerak azaltzeko. Erabakiak hartzeko ardura duten 
erakundeak zakarrontzi antzekoak dira; izan ere, erabakiak, azkenean, 
arazoen, irtenbideen eta eragileen arteko zorizko topaketa baten emaitza 
dira.

ERABAKIAK HARTZEKO “POLICY STREAMEN” EREDUA

Hari beretik, John kingdomen policy streamen eredua dugu (politika-
korronteak). Bere iritziz, hiru korronteren arteko ia-ia ustekabeko topaketa 
dira erabakiak: arazoarena, politikarena eta konponbideena. Hiru korronte 
horiek independenteak badira ere, uneren batean bat egin, eta sustatzaile 
politikoarentzako aukera-leihoa sortu dezakete.

Azken batean, ez dago egoera arazotsu guztiak azaltzeko moduko eredurik. 
Hori dela eta, erabaki publiko bakoitza arazo bakoitzaren ezaugarrietara 
egokitzea da onena.

3. NEGOZIAKETA

Azkenean erabakiak politikariek eurek legegile edo gobernuko kide moduan 
hartzen dituztela badirudi ere, ukaezina da era guztietako eragileek parte 
hartzen dutela erabakiak eztabaidatzeko eta eratzeko prozesuan. 

Politika publikoen garapenean esku hartzen duten banakako 
eta taldekako eragile publiko eta pribatuen multzo horri policy 
networks esaten diote (politika publikoko sareak). 

Politika publikoak egiteko ikuspegi konplexu eta anitz horrek ikuspegi 
zentralista ordezkatu du, erabakia gobernuko edo administrazio 
publikoetako egituren jabetzakoa bakarrik zela uste zuen-eta. 
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Gaur egun, gobernuak ez daude bakarrik, beste eragile batzuen babesa 
eta konplizitatea eduki behar dituztelako. Hori dela eta, saihestezina 
bezain iraunkorra da negoziaketa.

Tokiko gobernu mailak norabide eta maila anitzeko negoziaketei 
aurre egin behar die. Zientzia politikoko multi-level governance 
fenomenoaz ari gara (maila anitzeko Gobernantza). 

MAILA ANITZEKO GOBERNANTZAREN AZALPENA

Philippe Schmitterrek azaldu zuenez, «erabakiak hartzeko 
hitzarmena da, eta, arlo politikoan independenteak diren era 
guztietako eragileak (publikoak nahiz pribatuak) lurraldeko zenbait 
eransketa mailatara daramatza, iraunkor samarra den negoziaketan, 
eztabaidan edota ezarpenean…»

Hartara, orain arte gobernuko goi-arloekin, autonomikoekin eta 
nazionalekin, negoziatzen bazen ere, nazioaz gaineko erakundeekin ere 
negoziatu beharra dago orain; Europar Batasunarekin, esaterako. Izan ere, 
eskualdeko edo tokiko proiektuak eta programak diruz laguntzen dituen 
erakundea da askotan.  

Beste ardatz batean, ordezkaritza-sistemaren krisiak negoziaketak areagotu 
ditu alderdietan beraietan eta alderdien artean, baita tokiko instituzioetan 
beraietan eta euren artean ere. Alderdi-bitasuna krisian dagoenez eta 
gutxiengodun alderdi berriak sortu direnez, negoziatzeko premia 
areagotu da. 

Bisagra-alderdiek gero eta protagonismo handiagoa dute (lege-
proiektuak aurrera ateratzeko edo gobernua eratzeko koalizioak 
eratzen dituzten gutxiengodun alderdiak). Era berean, politika bera 
pertsonalizatu egin denez, zatiketak edo bereizketak ere sortzen dira 
alderdietan beraietan. 

Laburbilduta, politika gero eta konplexuagoa denez, 
negoziaketarako trebetasuna izan beharko dute politikariek.  

Azkenik, badago hirugarren negoziaketa-maila bat: erakunde sozialekin 
eta, oro har, herritarrekin garatzen dena. Politika demokratikoa gero eta 
zainduago dago. 
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Herritar digitalak eta eragile sozial berriak mundu mediatikoan eta agenda 
publikoaren eraketan sartu dira ezohiko indarrez, zilegitasunez eta 
ikusgarritasunez. Zaintzapeko politika kontrapuntua da gaur egun, eta 
alderdien monopolioa apurtzen du sistema demokratikoan.  

Negoziaketa politikoa oso konplexua denez eta era guztietako eragileak 
inplikatuta daudenez, herritarren iritziaren berri ematen duten zenbait 
fenomeno sortzen dira. 

NEGOZIAKETA ETA HERRITARREN ERRESISTENTZIAK, 
TOKIKO PLANEN EDO PROIEKTUEN ALDEAN: ZENBAIT 
ADIBIDE

Ω	 Adibide ezagunena NIMBY akronimopean azaldutakoa da (Not In 
My Back Yard, nire atzeko patioan ez). Bertan, hain zuzen ere, 
zenbait herritarrek edo erakundek gune jakin batean eragina izan 
dezaketen proiektu edo planei buruz zer uste duten adierazten da; 
esate baterako, aireportuaren, kartzelaren edo zentral elektrikoen 
eraikuntza. 

Ω	 Fenomeno horren ondorioz, beste batzuk sortu dira; esate baterako, 
NIMN (Not In My Neighborhood, nire auzoan ez), NITL (Not In This 
Lifetime, bizitza honetan ez), BANANA (Build Absolutely Nothing 
Anywhere Near Anything, ez eraiki ezer, inon ez, ez inondik hurbil), 
NOTE (Not Over There Either, 
hortxe ere ez), NAMBI (Not 
Against My Business or 
Industry, nire negozio edo 
industriaren aurka ez), eta 
askoz gehiago. 

Eragile politikoek ere euren 
akronimo bereziak dituzte; adibidez, 
NIMEY (Not In My Electoral Year, 
nire hauteskunde-urtean ez) edo 
NIMTOO (Not In My Term Of Office, 
nire agintaldian ez). Fenomeno horiek 
guztiak negoziaketa-prozesuaren 
kon     plexutasunaren erakusgarri dira.

Bazenekien?

Europako Gobernantzaren 
Liburu Zurian adierazten 
den bezala, honako printzipio 
metagarri hauetan oinarritzen da 
Gobernantza: 

✔ Irekiera 

✔ Partaidetza 

✔ Erantzukizuna

✔ Eraginkortasuna 

✔ Koherentzia

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_es.htm
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Errealitate horren ondorioz, administrazioek negoziaketak malgu-
tu eta erabakiak ireki behar dituzte baterako partaidetzari eta ez-
tabaidari begira. Gobernantza administrazio publikoaren pa-
radigma berria da, eta, horren arabera, herritarren partai-
detzarako mekanismoak zein egiturak sortu beharko ditu  
gobernuak.

Gobernantzaren paradigmak herritarren partaidetzarako eta inplikaziorako 
bideen sorrera sustatzen du, eta logika horrek zenbait jarduketa zuzentzen 
ditu.





2. Gobernu-zikloa

Gobernu-zikloa:  
Gobernurako planak. Tokiko 

ordezkarien estatutua. 
Politikaren eta kudeaketaren 

arteko lerrokadura.  
Udalaren antolakuntza.  

Pertsonen kudeaketa eta zuzendaritza

2
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1. TOKIKO SISTEMA INSTITUZIONALA

Krisi-garaian sistema instituzionala indartzea

Zerga-euspenerako indarreko esparruan, Euskadiko tokiko gobernuetako 
arduradun politikoek argi eta garbi izan behar dute gaur egun euren lanari 
begira zeinen garrantzitsuak diren gai ekonomiko eta finantzarioak –batez 
ere, aurrekontuaren egonkortasunari eta jasangarritasun finantzarioari 
dagokienez–.

Premisa hori egiazkoa bada ere (izan ere, agerikoa da krisi ekonomikoaren 
ondorioz tokiko ordezkaritza-karguen eta gure erakundeen “lan-sistema” 
aldatu beharra dagoela), ezin da ahaztu gai ekonomiko eta finantzarioak 
ez ezik bateragarria den beste ikuspegi gehigarri bat ere hartu beharko 
dela kontuan. 

Hain zuzen ere, oso egokia eta aukera da “tokiko sistema instituzionala” 
nolabait indartzea, eta 2015eko maiatzeko hurrengo hauteskundeen 
ostean eratzen diren tokiko gobernuek aurre egin beharko diote zeregin 
horri. Euskal tokiko instituzioen kalitatearen mesedetan, apustu 
erabakigarria egin behar da gobernu-sistema indartzeko eta 
udal-Gobernantza onerako eredua ezartzeko, gero ikusiko dugun 
moduan.

KONTZEPTUA

Oro har, sistema instituzionala indartu nahi izanez gero, zenbait neurri 
hartuko ditugu, tokiko instituzioen jarduera zein kalitatea hobetzeko eta 
herritarren ongizatearen hazkuntza nahiz elkarbizitza bermatzen dituzten 
politikak sustatzeko.

Tokiko gobernuen ikuspegitik, sistema instituzionala indartzeko neurrien 
sustapena bi modutara egituratzen da: Lehenengoak Estatuko 
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gobernu-maila dauka helburu, eta lehentasunez zehazten da, baina ez 
modu baztertzailean, legegintzako neurrien ezarpenean. Joera horren 
barruan dago honakoen onarpena: gardentasunari buruzko legeak, 
egokitzapenak, tokiko araubideko legeriaren garapena eta aldaketak... 
bigarrenak, ordea, tokiko gobernuekin eurekin dauka zerikusia, eta, 
horren ondorioz, funtsezko zenbait neurri diseinatu eta ezartzen dituzte, 
euren kalitatea eta jarduna hobetzeko.

Ω	 Barne-harremanetan eta gainerako gobernu-mailekiko 
harremanetan, leialtasun instituzionalaren printzipioa betetzea.

Ω	 Gobernu alderdiaren edo alderdien eta oposiziokoen arteko 
oinarrizko adostasun politikoa lortzea, legealdian ezarri beharreko 
“agenda estrategikoa” zehazteko.

Ω	 “Erakundea” “politikarekin” lerrokatzeko sistema eratzea eta, 
bertan, bi terminoen elkarloturari inolako kalterik egin gabe, euren 
arteko eginkizunak argi eta garbi banatzea: “politikak” erabakiak 
hartuko ditu, eta “erakundeak” ezarri egingo ditu.

Azken batean, testuinguru horretan, nabarmendu nahi dugu ez 
dagoela gainerako gobernu-mailek erabakiak noiz hartuko zain zertan 
egon (estatukoa, autonomikoa eta foru-mailakoa), Euskadiko tokiko 
gobernuetako sistema instituzionala indartzeko. Maniobra-marjina handia 
dute, tokiko erkidegoaren, hau da, herritarren onurarako izango diren 
zenbait arlotako erabaki eragileak hartzeko: gobernu-ekintza, 
ordezkaritza-eginkizunaren kalitatea, udal-antolakuntza edo 
pertsonen zuzendaritza.

Sistema instituzionala indartzeko tresnaren bat

Beste interes-arlo batzuei kalterik egin gabe, 2015eko ekainetik aurrera 
udalak eratu ondoren garatuko den udaleko gobernu-ekintzan, oso 
kontuan hartu beharko da informazioaren teknologiekin lotutako udal-
politikak sustatu eta ezarri beharko direla. Izan ere, tokiko gobernuen 
tresna erabilgarrienetakoa da sistema instituzionala indartzeko.

Informazioaren teknologiak hedatu eta orokortu egiten direnean, 
eragin eztabaidaezina dute tokian-tokian. Dena dela, horrelako neurriak 
ezartzean, antolakuntza, estrategia eta, azken batean, kultura 
bera aldatu beharra dago tokiko gobernuan bertan eta kanpora 
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begira, herritarrek tokiko instituzioarekin daukaten harremanari 
dagokionez.

Esate baterako, oso kontuan hartu beharra dago eguneroko jarduera 
administratiboko sektore osoak (lizentziak, baimenak, adierazpen 
arduratsuak...) kudeatu eta bideratu ahal izango direla udal-instalazioetara 
joan gabe, eta, aldi berean, tresna bereziak orokortuko direla; esate 
baterako, 2015eko urtarriletik aurrera derrigorrezkoa izango den faktura 
elektronikoa edo, azkenik, tokiko kontu-hartzailetzek beste administrazio 
batzuei sistema informatikoen bidez aldian-aldian bidali behar dieten 
informazio ugaria (foru-aldundiei, batik bat). Inguruabar horien ondorioz, 
erakundea bera lan-sistema berri horietara egokitu behar da, eta, era 
berean, tokiko ordezkaritza-karguek garatu beharreko lan politikoaren 
ikuspegi berria ezarri beharra dago. 

Azken finean, sistema instituzionala indartzeko, informazioaren 
teknologiak, sare sozialen erabilera, herritarrekin harremanetan egoteko 
sistema berriak... tokiko ordezkaritza-karguen ohiko lan-tresnak izango 
dira hurrengo urteetan. beraz, tokiko politika eraldatu egingo da, eta 

informazioaren teknologien 
arloko udal-politikak

Ezarpenaren AbAnTAiLAk:

Ω	 Udalak interneten egotea 
zabalkunde-baliabide ahaltsua 
da, euren kudeaketaren eta 
zerbitzuen berri emateko 
orduan.

Ω	 Tokiko online 
administrazioaren 
bitartez, herritarrek behar 
den moduko bitartekoa 
izango dute informazio 
administratiboa eta  
udal-zerbitzuak 
eskuratzeko eta kudeaketa 
administratiboak hara-hona 
ibili gabe egiteko.

Gabeziaren onDorioAk:

Ω	 Herritarrek udal-jarduerari 
buruzko informazio osorik 
izango ez dutenez, udal-
gaietan duten benetako 
partaidetza eraginkorraren 
kalterako izango da.

Ω	 Herritarren zama handiagoa 
izango da, eskabideak 
bideratzean, agiriak 
aurkeztean, udal bulego eta 
instalazioetara joatean...
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lurraldeko bertako marjinek ere egingo dute gainezka. Hori dela 
eta, beti udaleko arduradun politikoek jarrera abegitsua eta irekia 
izan beharko dute herritarrekin. Izan ere, eurekin egin ditzaketen bilera 
formalagoak edo ez hain formalak edo garatu dezaketen “landa-lana” 
ez ezik, harreman zuzen eta iraunkor informala ere badute herritarrekin, 
informazioaren teknologien bitartez.

2. GOBERNU-ZIKLOA: GOBERNURAKO 
EDO LEGEALDIKO PLANAK

Zer da gobernurako plana?

Tokiko hauteskundeen maiztasuna legearen arabera aurreikusten bada 
ere (maiatzeko azken igandean egiten dira lau urtean behin), udal-
gobernu berriaren ibilbidea ez da tokiko hauteskundeen egunean 
bertan hasten, udala eratzeko bilera egin ostean baizik. Une horretan, 
Alkatea bere karguaz jabetzen da.

Lehenengo eta behin, udal-gobernu berriak legealdiko “ibilbide-
orria” egin beharko du: Gobernurako plana, Udal Jarduketarako 
Plana edo Agintaldirako Plana, hain zuzen ere. Agiri horretan, lortu 
nahi duten “udal-proiektua” eratuko da, gobernu-taldearen 
programa politikoaren funtsezko printzipioak kontuan 
hartuta. 

Zerga-euspen handiko esparruan, aurrekontuaren egonkortasunaren 
eta jasangarritasun finantzarioaren printzipioak botere publiko guztien 
jarduketaren funtsezko giltzarriak dira, eta, horren ondorioz, baliabideen 
esleipena ahalik eta eraginkorrena izan behar da. Hori dela eta, 
ezinbestekoa da behar den moduko jarduketa-plana edukitzea, 
garatu beharreko era guztietako politika publikoen artean 
lehentasunak zehazteko eta, egoera ekonomikoa zein aurrekontua 
nahitaez kontuan hartuta, baliabide ekonomiko eskuragarriak 
zentzuz esleitzeko. Epe laburrerako erabakiak hartzeko prozesuetan, 
bat-batekotasuna zen nagusi, baina iraganeko tresnak direnez, ez da 
batere zentzuzkoa oraindik ere ezartzea.

Krisi-garaian, tokiko politikak arauzko sare trinkoa du inguruan, 
aurrekontua orekatua izango dela bermatzeko. Prozesu horretan, beraz, 
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zenbait aukeraren artean hautatu beharko da, beste batzuk baztertu 
beharko dira eta aukeraketa bakoitza 
hautesleen aurrean justifikatu 
beharko da. Horrela, Gobernurako 
Plana tresna egokia izango da, 
erabakiak hartzeko prozesu politikoa 
zentzuzkoa izan dadin eta erabaki 
horien betearazpenean erakundea, 
zuzendaritza-kargu publikoak eta 
langile publikoak lerrokatuta egon 
daitezen. 

Azken batean, Gobernurako Plana 
udal-politika arrazionalizatzeko tresna 
da, eta honakorako aukera ematen du, hurrenez hurren:

GobErnUrAko PLAnA

PLANGINTZA EGIN

EZARRI

EBALUATU 

Hartara, Gobernurako Planari esker legealdirako estrategia gauzatu 
ahal izango da, eta, bertan: 

Ω	 Geure zerbitzuen zorroa eta baliabide eskuragarriak aztertu ondoren 
lortu nahi ditugun helburu zehatzak zehaztu ditugu. 

Ω	 Behar besteko baliabide materialak, pertsonalak... jarri ditugu, 
aurretiaz zehaztutako politika publikoak abian jartzeko.

Ω	 Azkenik, behar besteko baliabideak ezarri ditugu, lau urtean euren 
betearazpena egokia dela ebaluatzeko.

Bazenekien?

Bere garaian, EUDELek 
“Legealdiko Planak” 
(Agintaldirako edo Gobernurako 
Planak) egiteko Gida Praktikoa 
kaleratu zuen, eta webgune 
honetan dago ikusgai: http://www.
eudel.eus/es/publicaciones/
libros_electronicos

http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros_electronicos?page=2
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Nolanahi ere, inork ez du inolako 
eragozpenik jarriko, beharrezkoa 
den zenbait gaitan (azpiegiturak, 
lurraldearen antolamendua, 
antolakuntza, giza baliabideak...) 
plangintza horrek agintaldia 
gainditu dezan (beste edozein tresna 
estrategikoren bitartez).

Gobernurako Plana funtsezko tresna 
da udal-politika arrazionalizatzeko 
eta erakundeko bertako kudeaketa-
eremuekin bateratzeko. Helburuak 
zehazteko eta politikak, prozesuak zein 
pertsonak ebaluatzeko, ezinbestekoa 
da aldez aurretik gobernurako plana 
zehaztea eta, ondoren, bertatik, 
kasuan kasuko sektore zein unitateen 
helburuak modu egituratuan 
ateratzea.

Azken batean, diseinatutako estrategia 
gauzatzea izango da helburua, eta, 
horretarako, lortu beharreko helburu 
zehatzak zehaztuko dira. Horrez gain, 

abian jartzeko beharrezkoak diren baliabideak ere jarriko dira, eta behar 
bezala betearazten direla kontrolatuko da.

Zein izan daiteke bere edukia?

Gobernurako planean edo agintaldirako planean, hurrengo lau 
urteetarako lehentasun politiko handiak ezarri beharko dira. Lehenago 
adierazi dugun bezala, hori oso garrantzitsua izango da baliabide gutxiko 
zerga-krisiaren testuinguruan, politika publiko batzuk sakrifikatu eta 
beste batzuk lehenetsi beharko direlako. Halakoetan, gainera, herritarren 
aurrean justifikatu beharko ditugu geure erabakiak. 

Hain zuzen ere, horixe bera da politikaren funtsa. Udalaren etorkizuna modu 
estrategikoan diseinatu behar da agintaldi baterako. Beraz, gobernu-taldeak 
ondo baino hobeto ezagutu behar du udaleko errealitatea (aurretiazko 
esperientziari esker edo, hala badagokio, boterea eskualdatzeko prozesu 
egokiaren bidez). Eragiketa hori oso beharrezkoa izango da 2015-2019ko 

Bazenekien?

Euskadiko Udal Legearen 
Proiektuan, zenbait aldiz aipatzen 
dira gobernurako edo agintaldirako 
planak. Honakoak dira, besteak 
beste:

Ω	 Euskadiko tokiko erakundeek 
eskura dituzten sistemen 
bidez argitaratu beharko dute 
Gobernurako Plana, Agintaldirako 
Plana edo Udal Jarduketarako 
Plana, egon badago.

Ω	 Gobernu Batzarrak edo, hala 
badagokio, Alkateak egiaztatu 
egin beharko du herritarrek, 
erakundeek, elkarteek, 
plataformek eta sareek tokiko 
araudiei, ordenantzei eta 
erabakiei buruz aurkeztu 
ditzaketen proposamenak eta 
ekimenak plan horiekin direla 
bateragarriak.
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agintaldian, kontu publikoak egokitzeko prozesuak agintaldiaren zati handi 
batean iraungo duelako.

3. TOKIKO ORDEZKARIEN ESTATUTUA 

Zer da “tokiko ordezkarien estatutua”?

Zinegotzigoak araubide juridiko berezia dauka: “Tokiko ordezkarien 
estatutua”. Bertan, hain zuzen ere, eskubide zein betebehar zehatzak 
zein diren eta zer erantzukizuni aurre egin behar zaien adierazten 
da, eginkizun hori behar bezala garatzen dela bermatzeko.

KONTZEPTUA

“Tokiko ordezkarien estatutuan” Zinegotzien ordezkaritza-karguko 
berezko eskubide eta betebeharrak zein diren azalduko da, euren helburua 
honakoa dela kontuan hartuta:

Ω	 Euren independentziari eustea interes publikoaren eta herritarren 
euren ordezkari moduan esleituta dituzten eginkizunak 
betearaztean. 

Ω	 Garapenerako gutxieneko bal-
dintzak bermatzea, bene  tako par-
taidetza politikoari begira eta 
euren eginkizunaren ondorioz 
ordezkari tza-kargu publikoek 
jaso di tzaketen konpentsazio 
ekonomikoei begira.

Tokiko ordezkarien estatuaren 
legezko gauzapena zenbait gobernu-
mailatako (estatukoa, autonomikoa, 
foru-mailakoa eta tokikoa) zenbait 
arautan dago sakabanatuta (legeak 
eta araudiak).

Bazenekien?

Estatuko legeriari dagokionez, 
tokiko ordezkarien estatutuari 
buruzko arautegia Estatuko 
Aldizkari Ofizialak egindako 
Tokiko Araubidearen Kodean 
dago ikusgai webgune honetan: 

http://boe.es/legislacion/
codigos/codigo.
php?id=19&modo=1&nota=0

http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=19&modo=1&nota=0
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Hona hemen estatutu horretan azaldutako “eskubide”, “betebehar” eta 
“erantzukizunen” sistematizazioa: 

ESkUbiDEAk bETEbEHArrAk ErAnTzUkizUnAk

Ω	 Partaidetza 
politikokoak
– Kargua betetzea
– Informazioa

Ω	 Lanekoak
– Lanpostuari 

eustea
– Kargua 

betetzeko 
baimenak

Ω	 Ekonomikoak
– Ordainsaria
– Kargua 

betetzean 
sortutako 
gastuengatiko 
kalte-ordainak

– Gizarte 
Segurantzako 
Araubide 
Orokorrean alta 
ematea

– Langabeziagatiko 
prestazioa

Ω	 Ondareko on-
dasunak, bate-
raezintasunak eta 
diru-sarrerak  
eskainitako  
edozein jarduera 
aitortzea

Ω	 Udalbatzaren 
bileretara joatea

Ω	 Zenbait gairi 
buruzko 
erabakian 
abstenitzea

Ω	 Eztabaidei buruz 
ezer ez esatea

Ω	 Kargua 
norberaren 
helburuetarako 
ez erabiltzea

Ω	 Politikoa
– Gobernu-

ekintzaren 
kontrola 
udalbatzan

– Zentsura-
mozioa

– Konfiantza-
kontua

– Tokiko  
Gobernu  
Batzarrak 
Udalbatzaren 
aurrean daukan 
erantzukizun 
politiko  
solidarioa 

Ω	 Administratiboa

Ω	 zibila

Ω	 Penala

Tokiko ordezkarien estatutua eta krisi ekonomikoa

2013an egindako tokiko araubideari buruzko oinarrizko arautegiaren 
eraldaketa estatalak eragin izan du “tokiko ordezkarien estatutuan”, besteak 
beste. Tokiko administrazioko antolakuntza-egiturak arrazionalizatzeko 
testuinguruan, tokiko ordezkaritza-karguen “ordainsariak arduraz 
antolatzeko” prozesu eufemistikoa garatu du gobernu-instantziak. 
Horretarako, funtsean, euren ordezkaritza-eginkizuna arduraldi 
esklusibopean garatu dezaketen Zinegotzien kopurua murriztu da, eta, 
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era berean, aukera hori debekatu ere egin da 1.000 biztanletik beherako 
udaletan. Gainera, jaso dezaketen ordainsarien zenbatekoa ere mugatuko 
da.

Tokiko Autonomiaren Gutun Europarrean tokiko ordezkaritza-eginkizuna 
betetzeagatiko baldintza ekonomikoei buruz zehaztutako printzipioetan 
oinarrituta, EUDEL aitzindaria izan da behar besteko erabaki eta 
protokoloen ezarpenean, tokiko 
ordezkaritza-karguen ordainsarien 
zenbatekoaren eta mugen inguruko 
irizpide orientagarriak zehazteko 
orduan. Nolanahi ere, erabaki horien 
birtualtasuna mugatua da, irizpideak 
orientagarriak baino ez direlako. 
Hau da, gomendioak direnez, ez dira 
lotesleak.

Estatuko legegilea tokiko ordezkaritza-
karguen ordainsarietarako sistema 
egituratu du, arau zurrunak kontuan 
hartuta. Horretarako, sortu daitezkeen hiru arduraldi zehaztu ditu (arduraldi 
esklusiboa, arduraldi mugatua eta arduraldirik gabe), eta ordainsari-
kontzeptu bana ezarri die.

Euren kargua arduraldi esklusibopean garatu dezaketen tokiko 
ordezkaritza-karguen kopuruaren eta ordainsarien inguruko 
murrizketak ezartzeko iragaitzazko epealdia 2015eko ekainaren 
30ean amaituko da. 

Horrela, 2015-2019ko agintaldiko tokiko gobernuek bertako kideen 
ordainsari-araubidea egokitu beharko dute legezko aurreikuspenetara.

Hala ere, oso kontuan hartu beharra dago, oinarrizko legerian 
aitortutako foru-bereizgarritasunen arabera, Euskadin Arabako, 
Gipuzkoako eta Bizkaiko Lurralde Historikoetako foru-organoek zehaztu 
behar dituztela tokiko gobernuetako kideen ordainsari eta asistentzia 
guztien gehienezko mugak, Estatuko legerian xedatutako printzipioen eta 
egituraren arabera.

Ondorioz, aipatutako foru-organoek zehaztu behar dituzte Euskadiko 
tokiko kargu-ordezkarien ordainsarien eta asistentzien multzoaren guztizko 

Bazenekien?

Ondorioz, aipatutako foru-organoek 
zehaztu behar dituzte Euskadiko 
tokiko kargu-ordezkarien 
ordainsarien eta asistentzien 
multzoaren guztizko gehienezko 
mugak; arduraldi esklusiboko 
karguen kopurua zehaztea, aldiz, 
Estatuaren eskumenekoa da. 

http://www.eudel.eus/eu/documentos/declaraciones_y_acuerdos_0/ficheros/acuerdo_para_la_gobernabilidad_municipal_y_el_libre_ejercicio_de_su_cargo_por_concejales__concejalas__alcaldes_y_alcaldesas_vascas
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gehienezko mugak; arduraldi esklusiboko karguen kopurua zehaztea, 
aldiz, Estatuaren eskumenekoa da. 

Horrez gain, tokiko instituzioen jardueraren gardentasunarekin eta 
publizitatearekin lotutako beste arau estatal eta autonomiko batzuen 
ondorioz sortutako betebeharrak ere hartu beharko dira kontuan, 
legezko aginduaren arabera tokiko ordezkaritza-karguen ordainsariak 
txertatu behar direlako udalaren egoitza elektronikoan edo webguneetan. 
Betebehar horiek, hain zuzen ere, gida honetako beste atal batean izan 
ditugu hizpide. 

Hona hemen tokiko ordezkaritza-karguen ordainsarien eredu berriaren 
sistematizazioa:

ArDUrALDi ESkLUSiboko ArAUbiDEA

Ω	 Korporazioko presidenteak proposatuta, udalbatzak erabakiko du zer 
Zinegotzi egongo diren egoera honetan, gobernuko talde politikokoak 
izan nahiz izan ez (oposizioko alderdi nagusiko burua)

Ω	 1.000 biztanletik beherako tokiko korporazioetako kide bat ere ezin 
izango da egon egoera horretan. 

Ω	 Egoera honetan dauden Zinegotziek kargua betetzeagatiko 
ordainsariak jasoko dituzte, eta udalbatzak adierazitakoa izango a 
zenbatekoa.

Ω	 Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean emango zaie alta. 

Ω	 Ordainsari hauek bateragarriak izango dira edozein aurrekontu 
publikoren konturako beste ordainsari batzuekin, baita beste jarduera 
batzuen garapenerako ere, bateraezintasunei buruzko arautegian 
xedatutakoa kontuan hartuta.

Ω	 Ez dute inolako asistentziarik jasoko korporazioko kide anitzeko 
organoen bileretan benetan parte hartzeagatik (Udalbatza, Tokiko 
Gobernu Batzordea, Informazio Batzordeak, Kontuetako Batzorde 
Berezia...).

Ω	 Kargua betetzean sortutako benetako gastuengatiko kalte-ordainak 
jaso ahal izango dituzte (bidaietako joan-etorriengatiko gastuak, ostatu 
zein mantenuagatiko dietak...).
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ArDUrALDi MUGATUko ArAUbiDEA

Ω	 Udaleko kide anitzeko organoetako presidentetzan edo 
presidenteordetzan dauden Zinegotziak, ordezkaritzak dituztenak edo 
eskakizun hori duten erantzukizunak garatzen dituztenak.

Ω	 Udalbatzak arduraldi mugatua zer karguk edukiko duten zehazteko 
hartutako erabakietan, berariaz azalduko da zein den ordainsari horiek 
jasotzeko beharrezkoa den gutxieneko arduraldiaren araubidea. 

Ω	 Korporazioko arduraldi mugatua euren lanpostuko ohiko lanaldi 
arruntetik kanpo garatuko dute.

Ω	 Kargua betetzeagatiko ordainsariak jasoko dituzte, eta korporazioko 
udalbatzak adierazitakoa izango da zenbatekoa.

Ω	 Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean emango zaie alta.

Ω	 Arduraldi mugatuko ordainsariak bateragarriak izango dira tokiko 
hautetsiek sektore publikoko edo pribatuko jardueretan jaso 
ditzaketenekin.

Ω	 Ez dute inolako asistentziarik jasoko korporazioko kide anitzeko 
organoen bileretan benetan parte hartzeagatik (Udalbatza, Tokiko 
Gobernu Batzordea, Informazio Batzordeak, Kontuetako Batzorde 
Berezia...).

Ω	 Kargua betetzean sortutako benetako gastuengatiko kalte-ordainak 
jaso ahal izango dituzte (bidaietako joan-etorriengatiko gastuak, ostatu 
zein mantenuagatiko dietak...).

ArDUrALDirik GAbE

Ω	 Kargua betetzea bateragarria da sektore publiko edo pribatuan 
garatutako ordainpeko jarduerekin.

Ω	 Ez dute ordainsari finkorik jasotzen euren zenbatekoagatik, ezta 
aldizkakoak ere, euren mugaegunagatik.  

Ω	 Asistentziak jaso ahal izango dituzte korporazioko kide anitzeko 
organoen bileretan benetan parte hartzeagatik (Udalbatza, Tokiko 
Gobernu Batzordea, Informazio Batzordeak, Kontuetako Batzorde 
Berezia...).

Ω	 Kargua betetzean sortutako benetako gastuengatiko kalte-ordainak 
jaso ahal izango dituzte (bidaietako joan-etorriengatiko gastuak, ostatu 
zein mantenuagatiko dietak...).
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“Gutxiengoaren” estatutua eta tokiko sistema instituzionala 
indartzea

Estatuko oinarrizko legegileak 2013an garatutako administrazioaren 
araubide juridikoaren legezko eraldaketak badu ezaugarri bereizgarririk, 
besteak beste, apustu irmoa egiten duelako tokiko erakundeen dimentsio 

“administratiboa” indartzeko eta 
zerbitzu publikoen erakunde emaile 
moduan duten izaera sendotzeko. 
Hori dela eta, euren dimentsio 
“politikoa” murrizten da nabarmen.

Beste ikuspegi batetik, 2015-2019ko 
legealdian Euskadiko tokiko sistema 
instituzionala indartzeko, ezinbestekoa 
izango da tokiko gobernu-sistema 
hobetzea. Horrela, barruko zein kanpoko 
eraginkortasuna eta gardentasuna 
areagotu eta udalbatzetan egindako 
kontrol demokratikorako tresnak 
sendotuko dira. 

Helburu hori erdiesteko, funtsezkoa 
da kontrol demokratikorako 

tresnak indartzea eta, batez ere, ordezkaritza gutxiengodun 
talde politikoen zeregina sendotzea. Gutxiengoek tokiko gobernuan 
funtsezko zeregina izan behar dutenez, kontrolerako tresnak esleitu behar 
zaizkie, eta behar beste informazio ere eman behar zaie, udal-gobernuaren 
jarduketaren jarraipen egokia egin dezaten.

4. POLITIKAREN ETA KUDEAKETAREN 
ARTEKO LERROKADURA

Zilegitasun demokratikoa vs. zilegitasun burokratikoa?

Tokiko gobernuen bizimodu instituzionala proposamen dualaren 
baldintzapean dago, eta bi zilegitasun desberdin jartzen ditu aurrez aurre: 
tokiko politikariaren jarduketaren abiapuntua eta bere erabakien bermea 
den “demokratikoa” (desegokiak badira, justifikatzen ez dituen arren); 
eta funtzionarioak eta lan-kontratudunak diren langile publikoen jarduera 
babesten duen “burokratikoa” edo “estatu-mailakoa”.

Bazenekien?

Euskadiko Udal Legearen 
Proiektuan, “oposizioaren estatutua” 
aipatzen da, eta bermatu egiten du 
10.000 biztanletik gorako udaletan 
gutxienez oposizioko Zinegotzi 
batek arduraldi esklusiboa izango 
duela, gobernuaren kontrolerako 
eta fiskalizaziorako zereginak 
eraginkortasunez egin daitezen. 
5.000 eta 10.000 biztanle arteko 
udaletan, ordea, bermatu egiten 
da gutxienez arduraldi mugatuko 
Zinegotzi bat egongo dela eta lehen 
adierazitako eginkizun berberak 
izango dituela.
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Bi taldeen esparru kognitiboak (politikariak eta funtzionarioak), euren 
eginkizunak eta, batez ere, euren denboraren pertzepzioa (agintaldi bat, 
iraunkortasunaren aldean) kontuan hartuta, askotan langile publikoek 
benetako zailtasunak dituzte ados jartzeko eta, batez ere, lengoaia 
bateratua aurkitzeko, bi taldeen ahaleginen helburua berbera bada 
ere: herritarren zerbitzura egotea.

Egia esan, bete-betean erratuko ginateke bi zilegitasunetako 
bat bestearen gainetik jarri nahi izango bagenu. Politikarien eta 
funtzionarioen jarduketa-arloa desberdina da, eta euren arteko harremana 
ezin da zilegitasunen aurkakotasunean oinarritu.

Inolako zalantzarik gabe, 2013ko tokiko araubidearen erreformarako 
legegilea zilegitasunen aurkakotasun dualaren ikuspegi horretatik abiatu 
da, tokiko erakundeetako defizitari eusteko neurrien babespean udaleko 
kontu-hartzailetza tokiko gobernuetako aurrekontuaren egonkortasuna 
eta jasangarritasun finantzarioa bermatzeko organo bihurtu duenean. 
Lerro politikoaren eta funtzionario horien arteko tentsioen lehen zantzuak 
agertu dira zenbait udaletan, pertsonen “izaerak”, enpatiak eta adimen 
emozionalak eragin eztabaidaezina dutelako politikarien eta funtzionarioen 
arteko harreman horretan, inolako zalantzarik gabe.

Tokiko kontu publikoak egokitzeko prozesua 2015-2019ko legealdiaren 
zati handia batean ere egongo da indarrean. Bertan, hain zuzen ere, tokiko 
gobernuek euspen eta aurrekontuen egokitzapen handiko esparrua 
kudeatu beharko dute. Horrez gain, udaleko kontu-hartzaileei esleitutako 
lan-kargaren gorakada kualitatiboa eta kuantitatiboa ere hartu beharko 
da kontuan. Plan ekonomiko finantzarioak, ekonomia, finantziazio eta 
aurrekontu arloko informazioa aldian-aldian derrigorrean jakinarazi beharra... 
funtsezko zereginak izango dira tokiko gobernuetan ezarri beharreko agenda 
estrategikoari begira. Politika eta burokrazia lerrokatu egiten dira, euren 
berezko ikuspegitik bi zilegitasunek tokiko erkidegoaren mesedetan bat 
egiten dutenean.

ALKATEENTZAKO AHOLKUA

Nolabaiteko tamainako udaletan, behintzat, ezinbestekoa da “Batzorde 
Betearazlea”, “Koordinazio Batzordea”... sortzea, eta, bertan, Alkatea 
edo berak eskuordetutakoa ez ezik, erakundeko zuzendari guztiak 
ere egotea, Idazkaritzako, Kontu-hartzailetzako eta Diruzaintzako 
titularrekin batera. Batzorde horretan, gobernu-organoetan hartu 
beharreko erabaki politiko guztiak prestatuko lirateke, eta ekintza 
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sektorial guztiak nahiz hiriko proiektu estrategiko berriak koordinatuko 

lirateke, erabaki politikoak hartu eta herritarrek eztabaidatu baino 

lehen.

Zuzendaritza publiko profesionalerako 
eredua ezartzeko egokitasuna

Dikotomia horretan, beste inguruabar bat ere gertatzen da, eta politikoen 

zein langile publikoen arteko harremanean dauka eragina, gure alkateek 

zehatz-mehatz hautatu beharko dutelako: 

Ω	 Zuzendaritza publikoa konfiantza politikoko irizpideen bidez 

elikatzen jarraitzea (dimentsio “amateurra”), gobernuak 

antolakuntzaren gainean daukan konposizio ideologikoaren 

luzapen sakon moduan.  

Ω	 Esleitzeko eginkizunak arrakastaz betetzeko beharrezkoak diren 

eskumenak dituzte egiaztatzen dute zuzendari publikoak erakartzea 

(dimentsio “profesionala”).

Batetik, politika publiko sektorialak edo finalistak eta horizontalak 

garatzeko, gero eta sofistikatuagoak diren kudeaketa-tresnak erabili behar 

dira, zuzendaritza publikoaren kontzepzio “amateurrak” ezin diolako horri 

zentzuz erantzun. Bestetik, ingurunera egokitutako erakunde adimendun, 

eraginkor eta lehiakorren bila, figura profesional berriak ezarri behar dira 

tokiko gobernuetan.

Gaur egun, irizpide profesionalak hartu beharko dira kontuan 

zuzendariak aukeratzeko orduan (baina horrek ez du esan nahi 

izendapenerako hautazko eta zentzuzko marjinarik egongo 

ez denik). Gainera, erakundearekin berarekin ere egongo dira 

lotuta emaitzakako erantzukizunaren (edo kudeaketaren) 

bidez, eta gobernurako planean (“kudeaketarako kontratuan”) 

onartutako helburu politikoen arabera egituratuko da). 

Zuzendariak kudeaketan lortutako emaitzen arabera ebaluatu beharko 

ditugu, eta, horren ondorioz, pizgarrien sistema egituratu beharko 

dugu lortutako emaitzen arabera.
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Ezarpenerako funtsezko zenbait printzipio

Autoantolakuntzarako ahalmenaren arabera, tokiko erakunde bakoitzak 

zehaztuko du bere egiturako zer lanpostu egongo diren zuzendaritza 

publiko profesionalean. Batez ere, oso egokia da Gobernu Batzarraren 

esku uztea zuzendaritza profesionaleko lanpostu zehatzak sortzeko 

erabakia.

Gobernu-organo eskudunek (edo, hala badagokio, horretarako 

sortutako organo teknikoek) zuzendari profesionalak hautatuko dituzte. 

Hautaketarako ereduak ohiko zenbait printzipio hartu beharko ditu 

kontuan –egokitasuna, merezimendua, gaitasuna, publizitatearen 

zein konkurrentziaren bermea–, eta lanpostua garatzeko beharrezkoak 

diren trebetasun profesionalak egiaztatu beharko dira. Trebetasun horiek 

zenbait sistema edo baliabideren bitartez egiaztatu ahal izango dira 

–jasotako prestakuntza, hautagaien esperientzia–. Horretarako, curriculuma 

balioetsi edo elkarrizketak egin ahal izango dira, baita beste edozein 

hautaketa-prozesu ere, hautagaiak esleitutako eginkizunen garapenerako 

egokiak direla bermatzeko.

zuzendariak funtzionarioak edo lan-kontratudunak izan ahalko 

dira. Halaber, esparru publikokoak barik esparru pribatukoak direnak ere 

izendatu ahal izango dituzte zuzendari, betiere, euren izendapena azaldu 

bezala egiaztatzen bada.

Langile horiek irizpide hauen arabera ebaluatuak izango dira: 

eraginkortasuna, egokitasuna, kudeaketagatiko erantzukizuna eta 

zehaztutako helburuen araberako emaitzaren kontrola.

Eredua ixtean, bermatu beharko da zuzendari publikoak epealdi jakin batean 

iraungo duela lanpostuan, betiere, bere kudeaketan eskatutako emaitzak 

lortzen baditu. Nolabaiteko egonkortasuna bermatzean, jarraitutasun 

handia emango zaie tokiko politika publikoei, ez da jakintza etengabe 

galduko eta zenbait politika publiko ez dira etengabe berreratu beharko 

zehaztu eta kudeatu behar dituen zuzendaritza-kapitala desagertzeagatik. 

Beharbada, agintaldiarekin bat datorren epealdia ezarri daiteke, baita 

laburragoa edo luzeagoa ere (hau da, agintaldia bera gainditzea).  
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Zein dira zuzendari publiko profesionalen eginkizunak?

Horrelako zuzendaritza-organo profesionalen eginkizunak era guztietakoak 
izan ahalko dira, eta zenbait arlotan eduki ahal izango dute eragina:

Ω	 Erakundea konprometitzen duten trebetasun deskontzentratuak edo 
eskuordetuak edukitzea. 

Ω	 Politika publikoen zehaztapenean parte hartzea eta zerbitzuen 
kudeaketarako zein hornikuntzarako eginkizunak garatzea. Horretarako 
pertsonen taldeak zuzentzea, azpiegiturak edo baliabideak kudeatzea 
eta aurrekontua betearaztea.

Ω	 Honakoa bultzatzea: organo politikoek hartutako erabakien 
betearazpena, jardueren plangintza eta koordinazioa, ebaluazioa 
eta eskumeneko zerbitzu eta jardueren arloko berrikuntzarako zein 
hobekuntzarako proposamena.  

Zein dira Zuzendaritza publiko profesionalak eduki beharreko 
trebetasunak?

Tokiko gobernuetan zuzendaritzako figura publiko profesionala arrakastaz 
ezarri dadin, ez da bakarrik kontuan hartuko hautaketa-prozesuaren 
diseinuan bete-betean asmatu dugun ala ez, ustezko hautagaiek euren  
trebetasunak nola egiaztatu behar dituzten... Fenomeno subjektiboaren  
aurrean gaudenean, elementu “pertsonalak” zeresan erabakigarria dauka 
prozedura osoan. Hori dela eta, zuzendaritza-kargu publiko profesionalak 
funtsezko zenbait trebetasun eduki beharko ditu esleituta dituen zereginak 
garatzeko:

Ω	 Alkateei eta zinegotziei informazio argia, bakuna eta zehatza 
eman beharko die lengoaia politikoan eta ezinbesteko erreferentzia 
teknikoekin, besterik ez. 

Ω	 Politikari begira garrantzitsua ez dena erabakitzeko gaitasuna duela 
erakutsi beharko du: zuzendari onak zenbait arlotako erabakiak hartzeko 
gaitasuna izan behar duenez, gai horiei buruz erabaki beharko du.

Ω	 Gatazka murrizteko gai izan beharko da: zuzendaritza-karguak 
arazoak konpondu ditu, eta “su-ebakitzailea” izango da politikarientzat. 
Politikariei, beraz, erabaki politiko garrantzitsua hartu behar denean 
bakarrik emango zaie gertatutakoaren berri.  

Ω	 Sentsibilitate politikoa izan beharko du (ez nahastu “konfiantza 
politikoarekin”): ondo baino hobeto jakin behar du zuzendari moduan 
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garatzen duen jarduketak gobernua konprometitzen duela edo, bestela 
esanda, ondorio politikoak izan ditzakeela. 

Ω	 Alkatea edo Zinegotzia behatu beharko du etengabe, haren nortasuna 
nolakoa den jakiteko.

5. UDAL-ANTOLAKUNTZA

Tokiko instituzioak “aldatzeko” politikak

Udal-jarduera politikoa behar bezala betetzen denean eta erakundean 
proiektatzen denean, instituzioen modernizaziorako, berrikuntzarako eta 
aldaketarako prozesuak bultzatzea izan behar da helburua. Ikuspegia eta 
estrategia dituzten tokiko politikariek aldaketaren alde egin behar dute. 
Hausnartutako aldaketa zuhur bezain neurtua ezarri beharko da, baina, 
aldi berean, ausart samarra ere izan beharko da. 2015-2019ko legealdian, 
esaterako, aldaketa hori beharrezkoa izango da, zerga-murrizketa handiak 
egongo direlako eta, erabaki zailak ez ezik, antolakuntza indartzeko eta 
egiturak zein prozedurak berritzeko eta eraldatzeko beste batzuk ere ezarri 
beharko direlako. 

ALKATEENTZAKO AHOLKUA

Aldaketarako prozesu guztietan, aukerak eta mehatxuak 
daude. Aldaketari hasiera eman diotenak lehenengo giltzarrian 
mugituko dira, baina gainerakoentzat arriskua izango da: ohikoa da 
aldaketari aurka egitea. Sentsazio hori leuntzea eta sortu daitezkeen 
berezko tentsioak arintzea ekintza hirukoitzaren bidez gainditu beharreko 
erronka izango da:

Ω	 Aldaketarako proiektua ondo komunikatzea. 

Ω	 Aldaketan bertan, ahalik eta lagun gehien inplikatzea. 

Ω	 behin betiko gauzatzea.

Aldaketarako prozesuaren jasangarritasuna eta lidergoa funtsezkoa 
izango dira prozesu horren arrakastan edo porrotean. Hori dela eta, aldaketa 
kudeatzeko, eragile politikoek irmo jarri beharko dute abian, aliantzen 
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sarea eratu beharko dute, erresistentziei aurre egin beharko diete eta oso 
ondo komunikatu beharko dute zein diren prozesuaren helburuak eta 
xedeak (gainera, erakundearentzako, langileentzako eta herritarrentzako 
abantaila bihurtuko dira).

Ez da inoiz erakundeen “jakintzaren” substratua gutxietsi behar: 
desagerrarazitako jakintza berria eratzeko (norbait kargutik kentzean 
edo enkaitzean, esaterako), denbora-inbertsio handia egin beharko da 
luzaroan (agintaldi osoan ere iraun ahal izango du). Gainera, politika eta 
eraginkortasun arloko kostuak ere handiak izango direnez, are zehaztasun 
handiagoz balioetsi beharko da, zerga-euspenerako sasoian gaudela 
kontuan hartuta. Udalek “errendimenduko erakundeen” kontzeptua utzi 
beharko dute alde batera, eta, apurka-apurka, “erakunde estrategikoak” 
izan beharko dira. Bertan, gainera, lehentasun politikoari buruzko erabakia 
izango da funtsezko ardatza.

ALKATEENTZAKO AHOLKUA

Erakunde guztiek “oroimena” dute –osagai dituen pertsonetan 
eta abian dauden proiektuetan dago–, eta une oro hartu 
behar da kontuan. 

Nola jokatu krisi-garaian?

Erakundearen jarduera ezin da “zirkuitu informaletan” bakarrik oinarritu, 
gauzapenerako, arrazionalizaziorako eta instituzionalizatzeko prozesuaren 
bitartez udal-gobernuaren ekintza bultzatu behar delako. Euskadiko tokiko 
gobernuek apustu irmoa egin behar dute gobernu moduan egituratzeko. 
Alkateek behar besteko garrantzia eman behar diete antolakuntzako gaiei 
(ondo egituratuta badaude, politika hobea egin eta kalitateko zerbitzuak 
emango direlako). Horrez gain, egitura egonkor bezain iraunkorren sorrera 
ere bultzatu behar dute, euren lidergopean gobernu-taldeko kide guztiek 
ezarri beharreko politika sektorialak, zeharkakoak eta horizontalak ezagutu 
eta aztertu ditzaten. Azken batean, udal-gobernuaren zeregin osoa 
ikuspegi orokorra eta zeharkakotasuna eskaintzen dizkioten gobernu-
organoak sortzea izango litzateke helburua.

Ikuspegi hori bat dator etengabe eraldatzen ari diren gizarte-ereduarekin, 
gobernu-sistema arinagoak behar dituelako eta erantzukizunak argi 
banatu behar direlako ordezkaritza-organoen artean. Horrez gain, agerikoa 
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da udal bakoitzaren berezitasunetara egokitzeko premia ere badagoela. 
Horren arabera, udalek askatasun-esparru zabala izango dute, euren 
benetako premiei erantzuten dien egitura eragile eta administratibo 
egokiena zehazteko, euren funtsezko izaera politikoa eta euren 
berezko gobernu-ekintzaren lehentasunak kontuan hartuta.

Faktore zehatz honetan, oso kontuan hartu beharra dago zerga-
krisiaren testuinguruak eragin handia duela tokiko gobernuen 
antolakuntza politiko eta administratiboan. Prozedura, izapide eta 
karga administratiboen arrazionalizaziorako, jasangarritasunerako eta 
erraztasunerako politika da nagusi, eta ez dirudi 2015eko ekainean hasiko 
den legealdian ezer aldatuko denik. Hori dela eta, tokiko arduradun 
politikoek zenbait arlo materialekin lotutako erabakiak hartu beharko 
dituzte:

AnToLAkUnTzArAko FUnTSEzko ErAbAkiAk

Ω	 Udalek eskainitako “zerbitzuen zorroa” jasangarritasunaren, 
arrazionalizazioaren eta aurrekontuaren orekaren irizpideetara egokitu 
beharko da. Gainera, azken emaitzak ageriko eragina izango du 
zerbitzuetan, azpiegituretan, ekipamenduetan...

Ω	 behin-behineko langileen kopurua benetan justifikatutako 
premietara mugatu beharko da. Irudi eta eraginkortasun kontua da. 
Alkateak, zenbait udaletan, behintzat, konfiantzazko eta aholkularitza 
politikorako langileak eduki beharko ditu, baina zeregin horiek baino 
ez dituzte beteko, ez dituzte zuzendaritza-esparruak inbadituko eta ez 
dira enplegu publikorako arloetan proiektatuko. 

Ω	 Era berean, azaldutakoa bezalako testuinguruan, egitura 
administratiboak betearazi beharreko politiken araberakoak izan 
beharko dira. Izan ere, udalean langile publiko gehiegi badaude, 
enplegu publikoaren instituzioaren eta tokiko administrazioaren 
beraren irudi desitxuratua emango da. 

Ω	 Udaleko bertako erakunde instrumentalak bete-betean justifikatu 
beharko dira. Tokiko sektore publikoko egiturak –erakunde 
autonomoak, partzuergoak, enpresa-erakunde publikoak, 
merkataritza-sozietateak, fundazioak– arrazionalizatu eta sinplifikatu 
egin behar dira, eta, horretarako, erakunde horiek desegin edo 
bateratu egin beharko dira.
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6. PERTSONEN ZUZENDARITZA ETA KUDEAKETA 

Zergatik da garrantzitsua pertsonak kudeatzea?

Tokiko gobernuek, beste edozein administrazio publikok bezala, giza 
baliabideak kudeatu behar dituzte, zentzuz eta eraginkortasunez erabili 
daitezen. Tokiko gobernuetako baliabide material eta juridikoak ez ezik, 
giza baliabideak edo pertsonalak ere hartu behar ditugu kontuan. Gaur 

egun, aho batez onartzen da edozein 
erakunde publiko edo pribatutan giza 
elementua beharrezkoa dela, eta, 
horrez gain, administrazioentzako 
faktore estrategikoa ere badela, euren 
helburuak betetzean eta gobernu-
ekintzaren esparru orokorrean 
antolatu eta bete behar dituzten 
politika publikoak abian jartzeko.

Gure Administrazioaren errealitateari 
erreparatzen badiogu, argi dago 
ez dugula ez langileen politikarik 
ez langileen kudeaketarik. Izan 
ere, langileak egunez egun 
administratu besterik ez dugu 
egiten, plangintzarako irizpiderik 
eta etorkizunerako orientaziorik 
gabe. Egoera larria da, beraz, Joan 
Pratsen esanetan honakoa gertatzen 
delako: “langileen politikarik gabeko 
administrazioak eta, horren ondorioz, 
langileen kudeaketarik gabeko eta 
langileen administrazioa bakarrik 

daukan administrazioak bere antolakuntza-eredua berregin besterik 
ez dauka. Izan ere, ez dauka ingurunearen eskakizunetara egokitzeko 
gaitasunik, eta gero eta gehiago aldentzen da zerbitzatu behar duen 
gizartetik”.

Oparoaldi ekonomikoetan langile publikoen benetako politikarik eza eta 
bere ondorio kaltegarriak erraz agertzen badira, gizarte eta estatuetako 
krisi ekonomiko eta soziala larria denean are arriskutsuagoa izango 
da horrelako politikarik ez egotea. Horrez gain, gaur egun gure artean 
gertatzen den bezala, horren ondorioz sortutako emaitzak ezin txarragoak 

Bazenekien?

Joan Pratek langileen politika, 
kudeaketa eta administrazioa 
bereizten ditu:

Ω	 Politikan, helburu estrategiko 
handiak zehazten dira, eta 
gobernuko goi-instantzia 
politikoetan diseinatu 
behar da.

Ω	 Langileen politikaren osteko 
kudeaketan, eragiketa-arloko 
helburuak lortu beharko 
dira, eta langile-arloetako 
arduradunek horien 
arabera jokatu beharko 
dute. 

Ω	 Administrazioan, arauak 
ezartzeko eta eguneroko 
arazoak konpontzeko 
zeregin ohikoenak garatuko  
dira.
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izan daitezke guztiontzat. krisietan, arazoak azaleratu egiten direnez, 
guztiontzat daude ikusgai, eta euretako asko, hain zuzen ere, 
langileen politikarik ezaren eta ezarpenik ezaren berezko ondorio 
ulergarria dira. 

Hartara, gaur egun honako arazo hauek ditugu eztabaidagai: funtzionario 
gehiegi dauden, era guztietako aholkulariak larregizkoak diren, langile 
publikoen banaketa ezin txarragoa den erakunde batzuen eta besteen 
artean, funtzionarioak gizarteko sektore pribilegiatua diren ala ez, 
funtzionarioen mugiezintasunak jarraitu edo desagertu egin behar duen... 
Egoera hori, beraz, halakorik eduki ez duen errealitatearen adierazgarri da 
erabat epe ertain eta luzerako aurreikuspenik ez daukan egunez eguneko 
politikak ordezkatutako langile-politika.

Bazenekien?

Frantziako Estatuko Eraldaketako eta Funtzio Publikoko Ministerioko Raymond 
Piganielek orain dela urte batzuk azaldu zuen giza baliabide publikoen 
kudeaketak honako erronka handi hauei aurre egin behar diela.

Ω	 Estatuaren zeregina bilakatzean, prestazio eta zerbitzu publikoak 
kudeatzeko modalitate berriak asmatu beharko dira, eta, ia-ia 
seguruenik, zenbait funtzio publiko kanporatu beharko dira. 

Ω	 Eraketa europarraren erronka izango da administrazio publikoek 
emandako zerbitzu publikoak kalitatekoak izatea, lehiakortasunaren 
bataila irabazteko eta beste herrialde batzuetako industriak, enpresak 
eta instalazioak erakartzeko. 

Ω	 Deszentralizaziorako eta deskontzentraziorako prozesuaren ondorioz, 
erakundeak eta bulegoak pertsonengandik hurbil egongo dira, eta 
Estatuaren eta bertako biztanleen arteko ohiko “urruntasuna” hautsiko da. 

Ω	 Teknologia berriek ohiko administrazio-eredua aldatuko dute, 
eta erabakitzeko eta ebazteko gaitasun handiagoa duten pertsona 
gutxiagok emandako beste eredu teknifikatuago eta azkarrago bat 
ezarriko da. 

Ω	 Administrazio publikoek krisi ekonomikoa gaindituko dute. Izan ere, 
haren eraginpean daudenez, irizpide murriztaile bezain mugatzaileak 
ezarri behar dituzte gastu publikoan nahiz giza baliabideen arretan. 

Ω	 Giza baliabideetako politikaren kontzepzio berriak helburu 
zaila baina nahitaezkoa izango du, funtzionarioak euren eginkizunen 
garapenaren erantzuleak izan beharko direlako.



64

2. Gobernu-zikloa

Langileria-politikaren erronkak

Sektore publikoko Langileria-politika honakoaren ondorioz eraldatu eta 
aldatzen da: etengabe bilakatu eta etengabeko berriztapen zientifiko 
zein teknologikoak dituen gizarteko inguruabar sozial, ekonomiko, 
politiko eta kulturalek egiten dioten presioa. Horrez gain, gaur egungo 
egoeran, oso kontuan hartu behar dira krisi ekonomikoak sektore 
publikoan eragindako ondorioak. Sektore horretan, gainera, tresna 
politiko eta administratiboko funtsezko giltzarritzat hartutako enplegu 
publikoa esparru baldintzatuenetakoa da, inolako zalantzarik gabe. Hori 
dela eta, aldaketa eta asaldura handiagoak edo txikiagoak izango ditu 
etorkizunean.

Horrela, aditu frantsesaren esanetan raymond Piganielek, honakoa 
izango da azken helburua: ekitaldia amaitu baino lehen diru guztia 
gastatzen duen prozedura-administrazioa alde batera uztea (hurrengoan 
aurrekontuetako kontu-sail erabilgarriak murriztu ez diezazkiguten) 
eta gastuak aurreztu eta diru gutxiagoz gauza bera egin nahi duen 
erantzukizun-administrazioa sustatzea.

ALKATEENTZAKO AHOLKUA

Tokiko gobernuak giza baliabideetarako zehaztutako politika 
funtsezko faktorea izango da zerbitzugintza publikoa 
hobetzeko eta herritarren gogobetetasuna lortzeko.

Langileria-politika zeharkako politika denez, alkateak horretarako 
gaitasunak dituen politikariari eskuordetu beharko dio, hala badagokio, 
eta –ahal den udaletan– arlo horretako trebetasun zein esperientzia 
egiaztatuak dituen zuzendaria ere izendatuko du. Izan ere, giza 
baliabideak hobetzean, instituzioa bera eta emaitzak hobetu ahal 
izango dira epe ertain eta luzera.
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2015-2019ko legealdian gainditu beharreko zenbait arazo

Ω	 Sektore publikoko langileak ez daude motibatuta, bertako 
kudeatzaileek suspertzeko mekanismo egokirik ez dutelako.

Ω	 Artifizialtasuna eta moteltasuna dira nagusi, langileen arloko 
premiak zehazteko eta lanpostuak egokiago hornitzeko 

Ω	 Kudeatzaileek autonomia txikia dute giza baliabide eskuragarrien 
arloan.

Ω	 Administrazioak gaur egun behar duen zuzendari-mota ez dator bat 
goi-mailako funtzionarioak hautatzeko eta prestatzeko gaur egungo 
sistemekin.

Ω	 Ez dago behar besteko mekanismorik, funtzionarioek eta lan-
kontratudun langile publikoek sistema objektibo bezain berrituen 
bitartez euren lan-ibilbidean hobera egin dezaten.



3. Udalen Gobernantza ona

Udalen 
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Herritarren Partaidetza eta 
Berdintasunerako Politikak

3
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1. GOBERNANTZA ONA

Gobernu ona ez da Gobernantza ona

Lehenengo ideia hau garrantzitsua da. Sarritan, bi nozio horiek nahasten 
dira. Estatuko Gardentasunari buruzko Legean, esaterako, “gobernu 
ona” esamoldea erabiltzen da, eta beste 
autonomia-erkidego batzuek kopiatu 
egin dute. 

“Gobernu ona” nozioaren proiekzioa 
barruragokoa da, eta “Gobernantza 
ona” esamoldea gobernuko egiturei 
buruzko ikuspegi zabaldua da, horrela 
irekita egongo direlako herritarrentzat, 
boterearen erabileran zuzenean edo 
zeharka parte hartu dezaten.

Herritarrengandik hurbil dagoenez, udala 
oso egitura egokia da “Gobernantza 
onaren” politika abian jartzeko. 
Askotan, tokiko ordezkari politikoen 
eta herritarren arteko harremana 
epidermikoa denez, elkarreragina beste gobernu-maila batzuetan baino 
arinagoa da.

Bazenekien?

“Gobernu ona” printzipioaren 
sustraiak denboran daude 
hondoratuta, nahiz eta aspaldion 
eslogan politiko moduan erabiltzen 
hasi diren. Amerikako Estatu 
Batuetako 1787ko Konstituzioa 
berresteko eztabaidan bertan, 
Madisonek honako hauxe 
idatzi zuen Federalista laneko LXVIII. 
agirian:

“Gobernu onaren benetako froga 
administrazio ona garatzeko jarrera 
eta joera dira” (LXVIII)
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ALKATEENTZAKO AHOLKUA

Alcaldes y mitos liburuan, Luciano Vandellik aholku ona ematen die 
tokiko lehenengo agintari politikoei, besteak beste: 

“Alkate onak antena luzeak eta belarri handiak izan behar 
ditu. Udalerriko era guztietako aldarteak antzeman behar ditu. 
Entzun, entzun eta entzun egin behar du”.

KONTZEPTUA

Luís F. Aguilar irakasle mexikarraren esanetan, badago Gobernantzaren 
funtsezko helburua zein den eta tokiko gobernuaren arloan nolako 
erabilera daukan zehazterik:  

“Gobernantzari esker, betiko gobernuaren mugak eta akatsak 
gainditu daitezke, baina, batez ere, gizartetik urrun dagoen elite politiko 
tekniko zentralizatuak erabakiak hartu eta gobernua gizartea zuzentzeko 
erantzukizunaren betearazpenerako baldintza hobeetan uzten duenean 
gizartean dauden gaitasunak mobilizatu eta bateratzeagatik.

Zer da tokiko Gobernantza ona? 

Gobernantzaren ideia-indarrak XXI. mendearen hasieratik Europar 
Batasunean izandako goraldiaren ondorioz, beharbada, Europako 
kontseiluak nozio hori txertatu zuen tokiko gobernu-mailei buruzko 
politikan.

Tokiko gobernu-eremua, hain zuzen ere, Gobernantza ezartzeko 
leku instituzional egokia da. boterearen eta herritarren arteko 
hurbiltasuna, zerbitzuen berehalakotasuna eta parte hartzeko, 
laguntzeko edo entzuteko kanal zuzenak irekitzeko aukera kontuan 
hartuta, udaletan badago Gobernantzarako ereduak inolako 
arazorik gabe eratzerik.

Tokiko Gobernantzak zerikusi zuzena dauka dimentsio askorekin, eta 
euretako batzuk berriak dira. Kapitulu honetan, euretako hiru jorratuko 
ditugu. Horrez gain, azken atalean, genero-berdintasunerako politikak 
izango dira aztergai, eta, Europako Kontseiluaren beste agiri batzuen 
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esparruan, berdintasunaren 
dimentsioaren barruan daude 
txertatuta, gobernu onaren 
osagai moduan. Beste 
kapitulu batzuetan, beste 
batzuk landuko dira, eta 
batzuek lotura estuagoa dute 
administrazio onaren eta 
eraginkortasunaren ideiarekin. 
Landutako lehenengo dimentsioa 
etika instituzionala da, eta 
azken biek (gardentasuna eta 
herritarren partaidetza) lotura 
estu-estua daukate euren 
artean, “gobernu irekia” 
(Open Government) nozioaren 
aterkipean.

Gobernu irekia bo terearen  
eraketa uler tzeko modua 
da, eta bere erabilera 
gobernuko egituren zein 
herritarren arteko elkarrizketan 
eta elkarreraginean dago 
oinarrituta. Beraz, “en tzunaldi 
aktiboa” aldarrikatzen du 
tokiko instituzioak herritarren 
aurrean zilegi egiteko ezinbestekoa den jokabide instituzional moduan, 
bai eta herritarren partaidetza ere.

“Baieztatu egin daiteke herritarren partaidetza beharrezko baldintza 
dela, baina ez nahikoa. Behar besteko baldintza lortzeko, herritarren 
partaidetza ezarri beharko da, baita harremanen kudeaketarako 
zein plangintzarako jarduera egokiak ere” (Joseph Centelles i portella)

Dena dela, Gobernantza onaren premisa erantzukizun publikoen 
erabileraren oinarri etikoetan kokatu behar da beti. Labur-labur 
esanda, tokiko gobernuaren oinarria den zimendua da osotasuna. 
Jokabide etikoen bitartez zuzendutako gobernurik ez badago, ezin da 
herritar arduratsurik egon eta, are gutxiago, herritarrek instituzioetan 
duten konfiantzarik.  

Bazenekien?

Berrikuntzaren eta Gobernantza Onaren 
Zigilu Europarra agiri garrantzitsuan, Europako 
Kontseiluak tokiko erakundeentzako estrategia 
diseinatu zuen (Dodekaedroa), eta hamabi 
printzipio hauetan dago oinarrituta:

1. Hauteskundeak, ordezkaritza eta partaidetza

2. Erantzuteko gaitasuna

3. Eraginkortasuna eta egokitasuna

4. Irekidura eta gardentasuna

5. Zuzenbide-estatua (arauen eta auzitegien 
erabakien errespetua)

6. Jokabide etikoa

7. Gobernatu edo administratu egiten dutenen 
trebetasunak eta gaitasuna

8. Berrikuntza eta aldaketarako espiritua

9. Jasangarritasuna eta epe luzerako orientazioa

10. Onbideratutako kudeaketa finantzarioa

11. Giza eskubideak, aniztasun kulturala eta 
kohesio soziala

12. Kontuen berri eman beharra
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2. TOKIKO GOBERNUETAKO ETIKA INSTITUZIONALA

Zer da etika eta zein da bere eginkizuna? 

Etikaren dimentsioa praktikoa da funtsean (kanten ustez, “filosofia 
praktikoa” zen, adibidez). Bere eginkizunen betearazpenean pertsona 
bakoitzak erakutsitako izaerarekin eta nortasunarekin dago lotuta. Tokiko 
politikariari ezarriz gero, pertsona horrek nola jokatzen duen eta boterea 
nola darabilen zehaztuko du etikak.

Etika pertsonen ekintza “orientatzeko” erabiltzen da, batez ere. 
Hartara, etika nolabaiteko itsasargia dela esan daiteke, eta guretzat oso 
lagungarria izan daiteke lekuratzeko eta egoera zailak (dilema) konpontzeko 
orduan. Era berean, erreferentzia moduan ere erabili daiteke, ekaitzak 
gertatzen direnean edo politikaren itsasoa harrotzen denean.

Etika eta zuzenbidea sarritan nahastu izan dira. Bi kontzeptuen 
arteko antzekotasunak eta desberdintasunak nabariak dira. Jokabidea 
legezkoa izan daiteke (hau da, ez dago zigor-arloan kondenatzerik eta arlo 
administratiboan zehatzerik), baina, aldi berean, litekeena da esparru 
etikotik zuzena ez izatea eta, horren ondorioz, zentsuraren helburua 
izatea. Hori dela eta, erantzukizun politikoak ere eskatu litezke horren 
ondorioz. Bereizketa hori oso kontuan hartu beharra dago ekintzetan 
nahiz komunikazio politikoan.

POLITIKARIA, INSTITUZIOAREN “ISPILUA”

Pentsalari klasikoek (filosofia estoikoak eta ekialdekoak, hain zuzen ere) 
bete-betean asmatu zuten. oso zaila da jokabide etikorik ez daukan 
gobernariak herritarren errespetua eta zilegitasuna lortzea. Politikari 
guztiek euren gain hartu beharko dute hori. Politikaria instituzioaren 
“ispilua” da gizartearen aurrean.

“Gogotsu betetzen da zintzo gobernatzen duenak esandakoa” 
(seneka)

“Artez egon behar gara, ez gaitu inork artez jarri behar” (Marko 
aurelio)
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“Gobernaria zintzoa denean, agindurik eman ez arren ezarriko dira 

gauzak, baina zintzoa ez bada, inork ez du hark esandakoa egingo, 

nahiz eta aginduak eman” (konfuzio, “analektoak” Vi) 

Tokiko gobernuetako etika instituzionala

“Etika publikoaren” edo “administrazio publikoen etikaren” kontzeptua 

oso hedatuta dago, baina egokiagoa da tokiko etika instituzionalari 
buruz hitz egitea, gobernu-maila hori hizpide badugu. Etika 
instituzionalean, zenbait dimentsio biltzen dira gutxienez, arauetako 

hartzaileen arabera. 

SEKTORE PUBLIKOKO ETIKA 
INSTITUZIONALAREN DIMENTSIOAK: 

✔	 ordezkaritza politikoko etika

✔	 zuzendaritza publikoko etika

✔	 Enplegu publikoko etika

✔	 Erakunde instrumentaletako etika

Beraz, tokiko gobernuan Etikaren Programa ezarri nahi dugunean, 

era guztietako jarduketa-arloak hartu beharko ditugu kontuan. Badago 

euretako bat bakarrik jorratzerik edo gaiaren tratamendu integralaren 

saiakuntza egiterik, horren ondorioz taldeen araberako alde nabariak 

dauden arren. Etikaren Programa bakoitzak instituzio jakin batean daukan 

irismena erabaki politikoa da.

Etika instituzionala erakundeen etikaren modalitatea da. 
Erakundeetako era guztietako egituretan, giro etikoa kapital sozial 
ukiezina da. Tokiko gobernuetan ere bai, baina bere garrantzia areagotu 

egiten da, herritarrek euren gobernarien jokabidea ebaluatu edo zaindu 

egiten dutelako etengabe. Are gehiago, gaur egun, lehenengo kapituluan 

ikusi dugun bezala.
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Balioak. Etika, osotasun moduan

balioak etika instituzionalaren premisa edo kareorea dira. Esparru 
publikoko jokabide zehatza egokia den ala ez zehazteko, jarduketa edo 

hutsegite pertsonal horren oinarria 
diren balioak edo printzipioak hartu 
behar dira lehenengo erreferentzia 
moduan. 

Esparru publikoan, ondasun pu blikoak 
gobernatu edo administratzen dituz-
tenen eta kasuan kasuko erabakiak 
hartzen dituztenen jokabide osoare-
kin lotuta dago etika. Gobernariek 
eginkizun publikoen garapenean 

osotasunik erakusten ez dutenean, etika instituzionalaren oinarrizko 
balioetako bat urratzen da, eta herritarrek euren instituzioetan duten 
konfiantza higatzen da.  

OSOTASUNAREN KONTZEPTUA

Funtsean, “esaten duenaren” eta “egiten duenaren” arteko sintonia ezin 
hobea politikarien osotasunaren adierazgarri da. Bi uneen arteko haustura 
gertatzen denean, zerbait ez doa ondo. Anthony Downsek balio horren 
esanahiaren azalpen zehatza eman zuen:

“Osotasuna adierazpenen eta gauzapenen arteko koherentzian 
dago oinarrituta”.

Zer da tokiko gobernuetako osotasun instituzionalerako 
eredua?

Tokiko gobernuetako osotasun instituzionalerako eredua (OIE) etikarako 
politikaren zehaztapena da, giro etikoa eta herritarrek bertako 
instituzio, gobernari eta langile funtzionarioetan duten konfiantza 
indartu nahi dituzten udaletan. 

Beraz, OIE ezartzeko, erabaki politikoa hartu beharra dago, ez delako 
erabaki neutroa irtenbide baten edo bestearen alde egitea, egituretan 
nahiz pertsonetan ondorio handiak izan ditzakeela kontuan hartuta. 

Bazenekien?

Gary Hamelek, kudeaketari 
buruzko nazioarteko autore 
ospetsuenetakoak, bere azken 
lanetako batean azaldu zuen 
erakundeen arloan inoiz baino 
garrantzi handiagoa dutela balioek. 
Tokiko gobernuetan ere bai.



73

Tokiko PoLiTikA bErriArEn ArDATzAk 2015-2019

Jokabide-arauek printzipio ugari 
dituzte osagai, baita izaera morala 
ere, baina ez juridikoa. Dena dela, 
jokabide-kode horiek euren gain 
hartzen dituzten politikarientzat 
ere derrigorrezkoak dira.

Komunikabideen edo iritzi publikoaren 
presioa moteltzeko nolabaiteko joera 
dugu, sektore publikoan eragina duten 
eskandaluak edo ustelkeria-kasuak 
gertatzen direnean. Horretarako, 
zenbait tresna onartzen ditugu 
(jokabide-kodeak, esaterako).

Kode horren onarpena lantzean 
behingo eta jarraitasunik gabeko 
ekintza bada (hau da, OIEn txertatzen 
ez bada), bere ondorioak ezdeusak eta 
kaltegarriak ere izango dira: herritarren 
eszeptizismoa eta gaitzustea biderkatu 
ahal izango dira. 

OSOTASUN INSTITUZIONALERAKO EREDUKO ELEMENTUAK

Tokiko gobernu jakin bateko etika instituzionalerako politika osotasun 
instituzionalerako ereduaren eraketaren bidez gauzatu behar da, eta, 
gutxienez, honako elementu hauek hartu beharko ditu kontuan: 

Ω	 Etika eta Jokabide kodea (edo zenbait kode, zenbait taldetara 
hedatuz gero) ezartzea, gutxienez balioak eta jokabideak 
arautzeko.

Ω	 Kasu batzuetan (eta ez langile publikoen arloan), kode horiek 
onartzeko edota haiekin bat egiteko sistema ezartzea.

Ω	 balioen eta jokabideen zabalkunderako, prestakuntzarako, 
prebentziorako eta sustapenerako sistemak aurreikustea, 
hartzaileek barruratu ditzaten.

Bazenekien?

Etika ez da kosmetika, baina estetika 
ere bada garrantzitsua etikari 
dagokionez. Ideia hori ondoen 
zehaztu duena Adela Cortina izan 
da. Honako aipamen hau bere azken 
liburuetako batetik (“Para qué sirve 
la ética”) atera dugu:

“Makillajea zenbait orduren ostean 
desagertzen da, baina izaera egunez 
egun eratzen da. Horretarako, 
ahalegindu eta trebatu egin behar 
gara, erabakiak hartu behar ditugu, eta 
benetako balioa edukitzean norabide 
horretan egindako lanari zentzua 
ematen dioten gauzak aukeratu behar 
dira (…) Izaera ona, ethos ona, 
eratzea pertsonek egin dezaketen 
zentzuzkoena da, bizimodu ona, 
zoriontsua eramateko aukera gehiago 
eduki nahi izanez gero”
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Ω	 behar besteko zirkuituak eta prozedurak ezartzea, kexak 
bideratzeko eta sortu daitezkeen zalantza etikoei buruz 
aholkatzeko. 

Ω	 Kodearen betearazpena bultzatzeko eta ikuskatzeko sistema 
(Etika batzordea, adibidez) diseinatzea eta abian jartzea eta 
etengabeko hobekuntza proposatzea.

Ω	 osotasun instituzionalerako eredua ebaluatzeko sistema 
egituratzea.

Jokabide-kodeak

Jokabide-kodeen tradizioa oso lotuta dago mundu anglosaxoiarekin. 
Europa kontinentalaren arloan, Europako iparraldeko herrialdeetan 
izan ezik, sustraitzea askoz berantiarragoa izan da. Tokiko gobernu-
mailan ezartzeko orduan berriro ere zeresan handia izan du Europako 
kontseiluak, tokiko ordezkarientzako jokabide-kodea onartu baitzuen 
bere garaian (2002).

Estatu espainolean, ordea, ustelkeriako zenbait kasu azaltzean agertu da 
Europako Kontseiluaren zein ELGAren eraginaren ondorioz, baita unean 
uneko zenbait bultzada politikoren ondorioz ere.

Nolanahi ere, oro har, jokabide-kodeak onartzea izan da aukera, baina 
ez osotasun instituzionalerako ereduan txertatzea. Hori dela eta, oso 
erabilgarriak ez diren tresnak dira edo oso agiri “kosmetikoak”.

Jokabide-kodeak ez dira agiri hutsak edo hildako letradun agiriak. 
Oso garrantzitsua da kodeok ezagutzea, baina, Victoria Campsek azaldu 
bezala, are garrantzitsuagoa da euren mezuak “barruratzea” eta geure 
egitea eta jokabidea bera aurretiaz zehaztutako eskakizun instituzionalen 
arabera modulatzea.

Euskadin, gero adieraziko dugun bezala, arlo horretako ekimen 
aurreratuenetako batzuk jarri dira abian. Dena dela, oraindik badago zer 
eginik.

Instituzio publikoetako jokabide-kodeek (edo kode etikoek) balioak (edo, 
hala badagokio, printzipioak ere bai) eta jokabide-arauak zehaztea 
eta azaltzea dute zeregin nagusi, erakunde horietan lan egiten 
dutenek kontuan hartu ditzaten.

balioak zehaztea lehenengo zeregina da kodea egiteko orduan. 
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oso gomendagarria da hartzaileek eurek balio horiek zehazteko 
prozesuan bertan bete-betean parte hartzea. Taldeetan aldarrikatutako 
balioak ez dira berberak izan behar, antzekotasunak egon daitezkeen 
arren.

Esate baterako, funtzio publiko britainiarraren esparruan, Civil Service Code 
(hau da, Jokabide Kodea) lau balioren inguruan bakarrik egituratzen da:

OSOTASUNA ZUZENTASUNA

OBJEKTIBOTASUNA INPARTZIALTASUNA

Bestetik, gobernuko kargu politikoen jarduketan nagusi izan behar diren 
printzipioak (izen hori hartzen dutelako) zein diren aztertzen badugu (esate 
baterako, britainiarra ere baden 2010eko Ministerio Kodea: “Ministerial 
Code Cabinet Office 2010”), desberdintasun nabariak antzeman ahal 
izango ditugu. 

INTERESIK EZA

OSOTASUNA

OBJEKTIBOTASUNA

KONTUEN AZALPENA

ZINTZOTASUNA

ZUZENTASUNA

LIDERGOA

Aldeak, ordea, ez dira bakarrik enuntziatuaren arlokoak (balioak edo 
printzipioak), oso lotura estua baitute eginkizunarekin. Tokiko politikariek, 
esaterako, are gehiago egokitu beharko lituzkete euren jokabideak 
aipatutako azken printzipio horietara (gainerakoan, guzti-guztiak dira 
Civil Service edo funtzio publikoaren balioen osagai, inpartzialtasuna izan 
ezik).

Jarduera politikoak arauak errespetatu eta interes orokorra zaindu behar 
du. Hala ere, berez, “alderdiaren” aukeren adierazgarri da politika. Funtzio 
publikoa instituzio iraunkorra da, eta ezin da inoiz interes partzialen 
erakusgarri izan. Hori dela eta, inpartzialtasuna aldarrikatzen da bertan. 

Aurretiaz zehaztutako balio edo printzipio horien arabera kokatuko 
dira jokabide-arauak. Puntu hori funtsezkoa da edozein kode 
egiteko orduan, arau horiek jarduera politikoa garatzean gutxienez 
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bete beharreko estandarrak eta, hala badagokio, erakundeko edozein 
kidek (ordezkari politikoak, esaterako) errespetatu beharreko debekuak 
zehaztuko dituztelako.

Giza izaerak, berez, adiskideak edo senideak edo, nahiago izanez gero, 
hurbilekoak sustatzen ditu oro har. Gai horri buruzko aipamenez beteta 
dago filosofia klasikoa. Hala ere, jarduera politikoa garatzen denean, 
berezko joera hori geldiarazi beharra dago, eta, zehaztutako legezko arauak 

zein jokabide-arauak bete ezean, argi 
eta garbi eduki behar da boterea ezin 
izango dela inoiz herritarren aurrean 
legitimatu.

Zergatik da garrantzitsua 
erantzukizun publikoak 
garatzean jokabide-arauak 
errespetatzea?

Galdera hori beste era batera 
egin liteke: etika zergatik da 
garrantzitsua politikaren arloan? 
Galdera horren erantzuna nahikoa 
erraza da. 

Inolako zalantzarik gabe, krisi 
ekonomiko latz bezain luzeak eta 
gastu publikoaren murrizketen arloan 
izandako ondorio suntsigarriek 
herritarrek euren instituzioetan 
daukaten konfiantza higatu dute.

Horrez gain, gertatutako ustelkeria-
kasu ugariak kontuan hartuta, 
argi eta garbi dago arduradun 
politikoenganako presioa eta arreta 
areagotu egin direla.

Bazenekien?

Pentsalari batzuen eta irudi-
multzo kolektiboaren arabera, 
politika bera jarduera da, eta, 
bertan, jokabide-arauak erlatiboak 
dira. Are gehiago, litekeena da 
arau horiek ez betetzea ere, 
helburuaren arabera beharrezkoa 
bada. Seguruenik, irakurleei 
Makiaveloren izena datorkie 
burura (helburuak bitartekoak 
justifikatzen ditu), baita Mazarino 
kardinalarena ere. Beste filosofo 
edo saiakeragile batzuek, ostera, 
boterearen eta arau moralen 
betearazpenik ezaren arteko 
elkarketa nahasiaren ondorio 
kaltegarriak nabarmendu dituzte:  

Holbachek XVIII. mendean 
azpimarratu zuen politikaren eta 
moralaren arteko halabeharrezko 
banaketa. 

Bestetik, Humek zenbait 
irtenbide eman zituen: “oro har, 
partzialak gara geure buruarekin 
eta geure adiskideekin, baina 
berdintasunezkoagoa den 
jokabidearen ondorioz sortutako 
abantaila ikasteko gai gara”
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orain dela urte batzuk onargarria zena eskandalua da gaur 
egun. Miaketa publikoa askoz biziagoa da. Gainera, politikarien 
eredugarritasuna (horri buruzko zerbait ikusi dugu “lidergo 
eredugarrian”) gero eta zeresan handiagoa duen elementua da 
hauteskundeetako lehian. 

IKUSPEGIA

Adela Cortina irakaslea etikaren arloko aditu akademiko nabarienetakoa 
da, eta bete-betean asmatu zuen instituzioetako ustelkeriaren arazoaren 
eta “erresakaren” arrazoien diagnostikoa egin zuenean:

“Ez da bidezkoa guztiok erantzuleak garela baieztatzea eta guztiok geure 
aukeren gainetik bizi izan garela esatea. Gezurra da erabat. Hala ere, egia 
da gertatutako gauza asko saihestu egin ahal izango zirela, izen-abizendun 
pertsonek, entitateek eta erakundeek kasuan kasuko berariazko edo 
berezko arau etikoen arabera jokatu izan balute”.

Inguruabar horiengatik eta beste batzuengatik, politikaren eta politikarien 
irudia zapuztu egin da zeharo. beraz, behar besteko neurriak hartu behar 
dira, politika bera eta, batez ere, tokiko politika birbaloratzeko.

Osotasun instituzionalerako edo etika eta jokabide kodeak tokiko 
gobernuetan onartzeko edozein politikak bide horretatik jo beharko du. 
Dena dela, behin eta berriro esan beharra dago horrek ez duela benetako 
ondoriorik izango, aurrean adierazitako baldintzetan ahalik eta osoena 
den osotasun-eredua egituratzen ez bada.

Herritarrek irtenbide kosmetiko, formal edo faltsuen inguruan duten 
sinesgarritasuna agortuta dago ia-ia. Hori dela eta, osotasun 
instituzionalerako politika ausart, zehatz, serio eta iraunkorra 
(etika etengabeko hobekuntzarako prozesua da) ezarri beharra 
dago Euskadiko tokiko gobernuetan. Abiapuntua nahikoa ona 
da (Estatuko beste lurralde batzuetakoa kontuan hartuz gero), baina 
ez behar bezalakoa, Europako beste herrialde aurreratu batzuetako 
egoeraren arabera.



78

3. Udalen Gobernantza ona

Zer erantzun eman dira Euskaditik etika instituzionalaren 
arloan?

Azaldu dugunez, arlo horretako zenbait esperientzia aitzindari sustatu ditu 
Euskadik. 2013ko apirilean, Eusko 
Jaurlaritzak Goi zuzendaritza 
betearazlearentzako Jokabide 
kodea onartu zuen. Bere egitura 
balio, printzipio eta jokabide-
arauen inguruan eratzen da. Badu 
ezaugarri bereizgarririk, kanpoko 
adituek osatutako Etika Publikoko 
Batzordea ere eratu delako, 
jarraipena egiteko, kontsultatzeko 
eta proposamenak aurkezteko. Beraz, 
osotasun instituzionalerako esparrua 
aurreikusten da, modu partzialean 
garatu bada ere. Hala ere, orain arte ez 
du beste instituzio autonomiko batek 
antzeko testurik onartu.

jOKABIDE-KODEA ETA LEGEZKO ARAUAK

Eusko Jaurlaritzako Etika eta Jokabide Kodean ez dira azaltzen legearen 
bidez araututako jokabideak. Ez da gauza bera legezko betebeharrak 
betetzea eta erakundeko bertako jokabide-arau moralak betetzea.  

Tokiko gobernuen arloan, 2013ko maiatzean EUDELek egindako 
batzarrean, Jokabide kodearen zirriborroa onartu zen, eta, bertan, 
gobernu onaren printzipioak eta tokiko euskal politikaren kalitate 
instituzionalaren aldeko konpromisoak hartzen dira kontuan.

Lehenengo urrats horren ondoren, EUDELek esperientzia eredugarria 
bultzatu zuen Europako kontseiluarekin batera, eta, bertan, Euskadiko 
hamabost udalek parte hartu zuten (euren arteko dimentsioak oso 
desberdinak izan ziren), euren erakundeen eta egitura politikoen etika 
publikoa autoebaluatzeko. 

Prozesu hori zenbait printzipioren bidez egin zen, eta guzti-guztiak Europako 
Kontseiluak bere garaian horretarako egindako metodologiatik atera 

Bazenekien?

2012an Europako Batzordeak 
Europako “eskualdeetako 
gobernuen” kalitate instituzionalari 
buruz argitaratutako sailkapenean, 
Euskadi 64. postuan zegoen, 
bertan aipatutako 170 erakunde 
azpiestatalen artean. Edonola ere, 
Estatuko lehenengo autonomia-
erkidegoa zen. Dena dela, 
autoatsegina ezin da garailea izan. 
Edonola ere, oraindik badago zer 
hobeturik. Ez dago tokiko gobernuei 
buruzko daturik. 
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ziren. Dena dela, zenbait egokitzapen egin ziren, eta autoebaluaziorako 
adierazleen sisteman zehaztu ziren: Basque Score Card (Euskadiko 
errealitatearen arabera egindako egokitzapena eta Kontseiluak Europako 
beste herrialde batzuetan bultzatutako 
European Score Card proiektuaren 
egokitzapena). 

Prozesu horren amaieran, hobekuntza 
instituzionalaren memoria eta 
proposamenak egin ziren. Etorkizunerako 
erronka, ordea, Kode Etikoaren 
Zirriborroa autoebaluaziorako 
prozesuaren bidez lortutako emaitzetara 
egokitzea izango da, baita adierazleen 
tresna bera berriro zehaztea ere.

2015-2019ko agintaldian, osotasun 
instituzionalerako politikak finkatu 
eta garatu beharko dira Euskadiko 
udaletan.

Hasitako prozedura horrek osotasun 
instituzionalerako edozein politikaren 
iraunkortasunaren eta hobekuntzaren 
inguruko aztarna ere ematen digu. 
Jokabide-kodeak “tresna biziak” dira, 
eta garaietara egokitu behar dira. 
Gizartea gero eta zorrotzagoa da bere 
gobernarien jokabideekin.

Bazenekien?

2010. urtean, Euskadiko Udalen 
Elkarteak (EUDEL) Udal Legea 
egiteko oinarriak idatzi  
zituen, eta, bertan, udaletan Kode 
Etikoa onartzeko betekizuna 
azaltzen zen.

Bazenekien?

Honako hauxe azaltzen da 
“Euskadiko udaletan tokiko etika 
eta gobernu ona ebaluatzeko 
metodologia” agirian  
(EUDEL, 2014): 

“Profil ideologikoa arintzean, lehen 
planoan agertu dira politika egiten 
dutenen ezaugarri pertsonalak 
(...) Hobespen politikoak gero eta 
gehiagotan eratzen dira ezaugarri 
pertsonalen arabera; esate  
baterako, euren eredugarritasuna, 
zintzotasuna, trebetasuna edo 
konfiantza”
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IKUSPEGIA

Daniel innerarityk, euskal filosofo ospetsuak, politikarien alde egin zuen, 
hainbatetan zintzotasunez eta arduraldiz lan egiten baitute. Hona hemen 
bere hitzak: 

“Gaitzuste politikoaren zatirik handienak pertzepzio-akats batean dauka 
jatorria. Sendotutako edozein demokraziatan, hainbat eta hainbat 

ordezkari politikarik zintzo lan 
egiten dute, baina batzuen 
ustelkeria baino ez da albistea. 
Hori dela eta, politika ustelkeriaren 
sinboloa dela uste dugu, eta ez gara 
konturatzen eskandalua bera albistea 
dela, arruntena gauzak nahikoa ondo 
egitea denean”.

Azaldutako kasuek egiaztatu egiten 
dute Euskadin osotasunerako kultura 
hori erakundeak indartzeko kalitateko 
politikarekin lotu dela. Izan ere, modu 
eutsian bete, eta sakonago aztertu 
beharra dago.

Nolanahi ere, Euskadin jarduera 
egokien inguruan aipatutako bi 
kasuek (Eusko Jaurlaritza eta EUDEL) 

bertako instituzioetako arlo zedarrituak dituzte helburu (goi-zuzendaritza 
betearazlea eta tokiko politika, hurrenez hurren).

Bazenekien?

Era berean, Euskadiko Udal 
Legearen Proiektuak udalen 
jokabide-kodeak arautzen ditu. 
Besteak beste, honako 
hauxe azaltzen da proiektu 
horretan: 

“Udalen jokabide-kodean, tokiko 
hautetsiek balioak, printzipioak eta 
jokabide-arauak ezarriko dituzte 
euren harremanetan, baita euren 
jarduera garatzen dutenekin ezarri 
ditzaketen harremanetan ere, enplegu 
publikoan, beste instituzio batzuetan 
eta herritarrekin, oro har”  
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3. TOKIKO GOBERNUETAKO GARDENTASUNA

Testuingurua

Esan gabe doa tokiko gobernuaren 2015-2019ko hurrengo zikloa 
gardentasunaren agintaldia izango dela.

Hainbat elementuk ondorio horretara garamatzate. Beste estatu batzuen 
aldean, gardentasunari buruzko arauzko esparruak berandu onartu 
dira, sektore publikoko jarduketa 
politiko eta administratiboa gehiago 
kontrolatu beharra dago arlo politiko, 
ekonomiko eta finantzariotik 
(kontuen azalpena). 

Estatuko Gardentasunari buruzko 
2013ko Legean, oinarrizko 
legeria ezartzen da, eta, publizitate 
aktiboaren arloan, autonomia-
erkidegoek eta tokiko gobernuek 
gainditu dezaketen gutxieneko 
estandarra da (izan ere, Euskadiko 
zenbait udalek inolako arazorik gabe 
gainditu dute). 

Era berean, ikusiko dugun bezala, 
euskal arloan, aurrerapenak 
handiak izan dira esparru 
praktikoan nahiz sortzen ari diren arauzko aldaketetan eta oinarrizko 
legegilearen gardentasun-betekizunak gainditzen dituzte inolako arazorik 
gabe.

Arauzko betekizunen ondorioz udalek duten presioaz gain, 
herritarrek gero eta gehiago kontrolatu nahi dituzte botere 
publikoak. Joera horrek indarrez bultzatzen du gobernuko kasuan kasuko 
egiturek duten informazio publikoa herritarren esku jartzeko premia.

Azken batean, ustelkeria geldiarazteko edo murrizteko prozesuaren 
ondorioz (edo nahiago izanez gero, iritzi publikoak fenomeno horren 
inguruan daukan pertzepzioaren ondorioz), gobernuek gardentasunez 
jarduteko premia objektiboa ere sortzen da.

Bazenekien?

Nazioarteko Gardentasuneko 
2014ko Ustelkeriaren Pertzepzioaren 
Adierazlean, Estatu espainola 37. 
postuan dago kokatuta, Txile eta 
Uruguai herrialdeen atze-atzetik; eta 
Bostwana edo Butango  
estatuak baino atzeraxeago. 
Gardentasun-falta arrazoietakoa  
da.

Sailkapen osoa hementxe dago 
ikusgai: 

http://www.transparencia.org.es/
IPC%C2%B4s/IPC_2014/Tabla_
resultados_IPC_2014.pdf

http://webantigua.transparencia.org.es/ipc__s/ipc_2014/tabla_resultados_ipc_2014.pdf
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Zer da gardentasuna eta zein dira bere dimentsioak?  

Boterea, berez, opakoa izan da beti. Era berean, esentziaz, kontroletatik 
ihes egin nahi du. Dena dela, gizarte demokratiko aurreratuetan, 
boterearen kontrolak nahitaezkoak dira. Arduradun politikoek 
kontuen berri ematea gardentasunaren helburuetako bat da, baita 
ustelkeria saihestea ere.

Are gehiago, jakintzaren gizarte bete-betean, informazioaren teknologiak 
garatzeko eta Internet zein sare sozialen bidez gizarteratzeko prozesu 
azkarra kontuan hartuta, botere politiko edo administratiboaren 
erabilerarako leku opakoak nabarmen murrizten dira.

Gardentasuna gobernuaren politika da, beraz; baina, era berean, 
herritarren eskakizuna ere bada, gero eta tresna gehiago dituztelako botere 
publikoen ekintza miatzeko eta bete-betean parte hartzen dutelako bertan 
(hainbat eta hainbat tresnaren bitartez).

GARDENTASUNERAKO POLITIKAREN HELBURUAK

Manuel Villoria irakaslea eta Nazioarteko Gardentasuna erakundeko 
kidea da, eta Gardentasunerako Politikak funtsezko hiru helburu dituela 
azaltzen du:

Ω	 Gobernu-ekintzan zilegitasuna indartzea eta, horrela, herritarrek 
politikan nahiz instituzioetan duten mesfidantza arintzea.

Ω	 Ustelkeria prebenitzea eta, era berean, datuen azterketaren bidez 
identifikatzea.

Ω	 Gardentasunak sortzen dituen suspergarrien eta ez-suspergarrien 
bidez, gobernuen eraginkortasuna handitzea. 

Udalentzat, gardentasunerako politika bultzatzea ezinbestekoa da 
kalitate instituzional eta demokratikoa hobetzeko, baita oinarrizko hiru 
emaitza lortzeko baliabidea ere: 

a) Herritarren konfiantza

b) baliabide publikoen erabilera txarraren prebentzioa
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C) kudeaketa publikoaren hobekuntza eta garapen ekonomikorako 
laguntza (informazioaren berrerabilpena)

GARDENTASUNAREN DIMENTSIOAK

Gardentasunerako politikak hiru dimentsio ditu funtsean: 

Ω	 Gardentasun “aktiboa” edo “publizitate aktiboa”.

Ω	 Gardentasun “pasiboa”, “informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidean” zehaztutakoa.

Ω	 “Lankidetzapeko” edo partaidetzazko gardentasuna. Izan ere, 
bi norabideko harreman-sistema eratzen du administrazioaren eta 
herritarren zein erakundeen artean.

Dimentsio “aktiboa” tokiko gobernuaren erantzukizuna da. 
Batzuetan, arauzko inposaketaren ondorio moduan (“gardentasunaren 
inguruko betebeharrak”); eta, beste batzuetan, Alkatearen edo bere 
gobernu-taldearen (hala badagokio, udalbatzaren) erabaki politiko moduan 
(proaktiboa), arauetan aurreikusitakotik haratago joan nahi dutenean. Era 
berean, “gardentasun proaktiboa” ere esaten zaio.

Ez da gauza bera gardentasunaren inguruko betebeharrak neurri 
handiagoan edo txikiagoan betetzea eta udal-gardentasunerako politika 
ausarta bete-betean abian jartzea eta bultzatzea.

IRITZIA

“Aukeren leihoen” metaforaren bitartez, Manuel Villoria irakasleak 
legezkotasuna irmo betetzen dituzten erakundeak eta prozesuan aurrera 
egiten dutenak bereizten ditu. Horretarako, honakoa adierazten du:

“Zenbait udal iragarlek, oso urrats handiak eman zituzten arlo 
horretan, eta egiaztatu zuten ikuspegi estrategikotik hobeto lan 
egiten dela herritarrentzat, taktismotik eta plazismo labur iraunkorretik 
baino”
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izenak berak ondotxo adierazten duenez, gardentasun “pasiboan”, 
herritarrek informazioa eskatzeko darabilten instantzia da tokiko 
administrazioa. Hemen, herritarrek eurek edo euren erakundeek dute 
zeregin aktiboa. Tokiko administrazioa, ordea, informazio-eskaera horren 
hartzailea da, eta ezinbestean aurre egin behar dio eskabide horri, legean 
aurreikusitako mugarik ez badago (modu murriztailean interpretatuta).

Dena dela, gardentasun aktibo eta pasiboaren arteko bereizketa hori 
adierabikotasunez beteta dago. Orain arte, tokiko instituzioek publizitate 
aktiboa nabarmendu dutenez, beharbada gehiegi baztertu dute beste 
dimentsioa.

Hala ere, bien arteko elkarlotura handia dela esan beharra dago: 
gardentasunaren atariaren, webgunearen edo egoitza elektronikoaren 
bidez zenbat eta informazio gehiago zabaldu tokiko gobernuak, orduan 
eta informazio gutxiago eskatuko da, edo, eskaera horren zati bati aurre 
egin ahal izateko, orri instituzionalera birbidali ahal izango da, behintzat.

ideia indarraren arabera, gardentasuna dena da; publizitate aktiboa 
ez ezik, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea ere bai. Era 
berean, berehala ikusiko dugunez, “lankidetzapeko” gardentasuna ere 
bai.

IDEIA-INDARRA

Etorkizunean, udalak gardenagoak edo ez hain gardenak izango dira 
ez hainbeste edo bakarrik sarean “esekitzen duten” informazioagatik, 
gardentasunerako politika oso-osorik jorratzeko aukeratutako 
moduagatik ere bai, informazioa eskuratzeko eskubidea horren osagaia 
ere bada-eta. Gauza gehiago ere bai. 

 
Gobernu irekia eta lankidetzapeko gardentasuna

Gardentasunaren ohiko bi dimentsioak ez ezik, hirugarrena ere badago, 
berez publizitate aktiboaren eta informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidearen inguruan egindako diseinu integralaren barruan badago ere: 
lankidetzapeko gardentasuna.

Gobernu irekiaren bidez, herritarrek erakundeekin lan 
egiteko gardentasun hori modu argiagoan egituratzen da. 
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Gardentasunaren ataria edo webgunea oso modu desberdinean eratu 
ahal izango da.

Nahiz eta ondo sailkatuta eta eskuragarri egon, webgune batera informazio 
asko igoz gero, erantsitako balioa eransten da: modu esponentzialean 
handitzen du herritarrek eskuratu dezaketen informazio publikoaren 
kopurua. Askotan, ordea, informazio-kopuru hori hain handia denez, oso 
zaila da eskuratzea.

Gobernu irekiaren ideia zenbait tresna edo baliabide teknologikoren 
bitartez garatzen denean (wikien edo appen eta sare sozialen bidez), 
egoera berria irekitzen da gardentasun-politiketarako eta herritarren zein 
euren gobernuen edo administrazio publikoen arteko harremanetarako.

Tokiko gobernuak eta publizitate aktiboa

Oraintsu arte, gardentasuna ulertzeko modua erraztu egin da. Gardentasuna eta 
publizitate aktiboa gauza bera direla dioen ekuazioa ez da zuzena. Era berean, ez 
da zuzena gardentasuna informazioa gune edo egoitza elektronikoan “esekitzea” 
dela pentsatzea. Gardentasuna askoz gehiago da.

Nolanahi ere, publizitate aktiboa gardentasunerako politikako funtsezko 
elementua da. Gardentasunaren ataria edo webgunea ondo kudeat-
zea instituzioaren aurkezpen-txartel bikaina da, batetik; eta, beste-
tik, udalen kudeaketa hobetzeko ahalmen ukaezina ere badu.

Gardentasunaren atarian edo, hala badagokio, webgunean edo egoitza 
elektronikoan, zenbait arlori buruzko informazioa argitaratu behar da 
derrigorrean. oso garrantzitsua da webguneko edukiak eskuragarriak, 
argiak eta ulergarriak izatea herritarrentzat. Askotan, webgunearen eta 
bertako edukien ikusizko aurkezpena 
(grafikoen, estatistiken, marrazkien edo 
bideoen erabilera) oso erabilgarria da gai 
zailak ulertzeko orduan (esate baterako, 
udal-aurrekontua zertan gastatzen den). 

Gardentasun aktiborako politika 
egiten denean, oso kontuan 
hartu beharra dago “esekitako” 
edukiak ere informazio publikoa 
eskuratzeko eskubidearen mugen 
eta, batez ere, datu pertsonalen 

Bazenekien?

Udalen Nazioarteko 2014ko 
Gardentasunaren Indizean (UGI), 
Euskadiko hiru udalek lortu dute 
gehienezko kalifikazioa (Bilbo, 
Getxo eta Vitoria-Gasteiz). 

http://www.transparencia.org.es/
ITA_2014/Ranking_global_ITA_2014.
pdf

http://webantigua.transparencia.org.es/ita_2014/ranking_global_ita_2014.pdf
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babesaren eraginpean daudela (batez ere, oso labaingarriak direnak, 
bakarrak ez diren arren). 

Publizitate aktiboan, legea edo, hala badagokio, udal-ordenantza 
da tokiko gobernuarentzat eta bere eraginpeko erakundeentzat 
gutxienekoak diren betebeharrak ezartzen dituen tresna. Hala ere, 
udalak badu hori gainditzerik, horretarako borondate politikorik eta 
baliabiderik badauka. Bete ezean, arduradun politikoak edo teknikoak 
zehatu ahal izango dira.

Zer eduki eta nola hartu behar dira kontuan publizitate aktiboan?

Jakin badakigu “derrigorrezko” edukiak eta beste eduki “gehigarri” edo 
osagarri batzuk daudela. Hasiera batean, derrigorrezko edukiak legearen 
beraren arabera zehazten dira. Era berean, gardentasunari buruzko 
ordenantza onartuz gero, udalek ere badute atalase edo eskakizun horiek 
igotzerik. Hala ere, ez dituzte inoiz jaitsiko. 

Estatuko Gardentasunari buruzko Legea gutxienekoen legea da, oinarrizko 
arau moduan. Beraz, Euskadiko Udal Legeak gutxieneko horiek gainditzea da 
arruntena (halaxe xedatzen da Legearen Proiektuan), baita betebehar berriak 
ezartzea edo lehendik zeuden beste batzuk zehaztea ere. 

GARDENTASUNERAKO BETEBEHARRAK ESTATUKO LEGEAN

Estatuko legean publizitate aktiboa zer den azaltzen denean, ez dago tokiko 
gobernuen egiturara eta eginkizunetara egokituta. Horrez gain, oso generikoa 
da, eta hiru arlo handitan biltzen du argitaratu beharreko informazio guztia:

instituzioari, antolakuntzari eta plangintzari buruzko 1. 
informazioa. Udalek honakoa argitaratu beharko dute kasu 
honetan: zer eginkizun garatzen dituzten, zer arautegi ezarri behar 
den eta nolakoa den erakundearen egitura. Arduradun politikoen 
(eta zuzendarien nahiz buruzagitzadun funtzionarioen) identifikazioa 
organigramarekin batera agertu beharko da, eta pertsona horien 
guztien profila zein ibilbidea ere argitaratu beharko dira.

Garrantzi juridikoko informazioa2. . Tokian-tokian, arlo honetan, 
ordenantzei edo araudiei buruzko proiektuak edo testuak argitaratu 
beharko dira, baita zenbait txosten eta irizpen ere.
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Ekonomiari, aurrekontuari eta estatistikari buruzko 3. 
informazioa. Garrantzitsuena da, inolako zalantzarik gabe. Honakoa 
argitaratu beharko da kasu honetan: kontratuak, hitzarmenak, 
diru-laguntza eta laguntza publikoak, udalaren aurrekontuak, 
urteko kontuak, tokiko ordezkari politikoen ordainsariak eta euren 
ondasunen zein jardueren aitorpena.

Gardentasunerako betebeharren xehetasunak azaldu ditugu, 2015eko 
abenduaren 10etik aurrera Estatuko Legea ezarriko baita, 
Autonomia Erkidegoko Legerik egon ezean. Udal Legea egun hori 
baino lehen onartzen bada, horixe bera ezarriko litzateke. Proiektuan 
adierazitakoaren arabera, 2.000tik behera biztanleko Euskadiko udalek ez 
dituzte Udal Legean gardentasunaren arloan zehaztutako eskakizunak bete 
beharko. Dena dela, horrek ez du esan nahi Estatuko legean aurreikusitako 
gutxieneko estandarra bete behar ez dutenik.

Udal Legean Proiektua oso zorrotza da Euskadiko udalek 
gardentasunaren arloan bete beharko dituzten betebeharrei 
dagokienez; hau da, nabarmen gainditzen ditu Estatuko legean 
zehaztutako eskakizunak. 

GARDENTASUNERAKO BETEBEHARRAK 
UDAL LEGEAREN PROIEKTUAN

Ω	 instituzioari eta antolakuntzari buruzko informazioa

Ω	 informazio juridikoa eta arauzkoa

Ω	 Tokiko politika publikoei eta zerbitzuen zorroari buruzko 
informazioa

Ω	 kudeaketa publikoari buruzko informazioa

Ω	 Tokiko erakundeen zerbitzura dauden langileei buruzko 
informazioa

Ω	 informazio ekonomiko zein finantzarioa eta aurrekontuei 
buruzkoa

Nolanahi ere, pragmatismoaren aldetik, proiektuak denboran mailakatzen 
du gardentasunerako betebeharren ezargarritasuna, zenbat biztanle 
dauden kontuan hartuta: 

Ω	 2.000tik behera biztanleko udaletan, ez dira Udal Legean 
inposatutako betebeharrak ezartzen.
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Ω	 2.001 eta 5.000 biztanle arteko udaletan, legea indarrean sartzen 
denetik bost urteko gehienezko epea dute.

Ω	 5.001 eta 10.000 biztanle arteko udaletan, lau urteko gehienezko 
epea dute. 

Ω	 10.001 eta 20.000 biztanle arteko udaletan, hiru urteko gehienezko 
epea dute.

Ω	 20.000tik gora biztanleko udaletan, bi urteko gehienezko epea dute.

Edonola ere, betebehar horiek gehienezko epealdian geroratu ahal 
izango dira aldi baterako. Euskadiko udalak gardentasun aktiborako 
betebeharrak ahalik eta lasterren betetzen hastea da zentzuzkoena. 
Izan ere, herritarrek eta euren erakundeek askoz lehenago erabili ahal izango 
dute informazio publikoa eskuratzeko eskubidea (gardentasun pasiboa). 
Erabilera horretan, edozein informazio eskatu ahal izango da, baita oraindik 
webgunearen bidez “derrigorrean” zabaldu behar ez dena ere.

Publizitate aktiboaren ezarpenak zuzenean garamatza formatu eta euskarri 
teknologikoetara. Era berean, oso garrantzitsua da, publizitate 
aktibo argi, egituratu, ulergarri eta eskuragarria gauzatzeko. Ez da 
gauza bera atari edo orri estatikoa edukitzea eta Open Datako sistema 
ezartzea, datuak eskuratzeko irtenbide teknologikoa eskaintzen duelako 
eta tokiko gobernuaren zein herritarren arteko harremanak sustatzen 
dituelako.

ESPERIENTZIA INTERESGARRIAK

Bere gobernu irekirako politikaren barruan, Estatu batuetako gobernuak Open 
Datako sistema jarri zuen abian, eta, horrez gain, administrazio publikoaren zein 
herritarren arteko harremana sustatzeko aukera ere eskaintzen du.  

Are gehiago, eredu horren ezarpen teknologikoa Obamaren administrazioari 
aholkularitza eskaini zion enpresa berberaren ardurapean egon da zenbait 
udaletan.

Esperientzia aitzindari eta aurreratuenetakoa Bartzelonako probintziako 
Gavàko Udalekoa da. 

Gardentasunaren atarian kontsultatu daiteke, baita webgune honetako 
“Open Data” atalean ere (“Gavà Abierto”): http://www.gavaciutat.cat/es
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Gardentasun pasiboa: informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidea 

Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea, herritarren eskubide moduan, oso 
irismen mugatuz arautu da Gardentasunari buruzko Legera arte. Lege berritik 
aurrera, informazio publikorako eskubidearen ekintza-eremua askoz zabalagoa 
da: herritarrek eta euren erakundeek edozein eratako informazio publikoa 
eskatu dezakete, zertarako eta zergatik nahi duten azaldu gabe.

Eskubide horren hain eraketa zabalak aurrekari erkatuak ditu beste estatu 
batzuetan, baina, batez ere, Europar Batasunean. 2009an, Europako 
Kontseiluak Informazio Publikoa Eskuratzeko Eskubideari buruzko 205. 
Hitzarmena onartu zuen. Estatu kideek berretsi egin behar dute oraindik.

Nolanahi ere, eskubide bakar bat ere ez da mugagabea. Ezta informazio 
publikoa eskuratzeko eskubidea ere. Legean aurreikusitakoaren arabera, 
informazio-eskabideak zenbait arlotan (mugak) inolako eraginik badauka, 
gaitzetsi egin ahal izango da. Era berean, baita datuak babesteko 
oinarrizko eskubidean eragina izan dezakeenean ere. Halakoetan, badago 
eskaera gaitzesterik, datu horiek labaingarriak badira, edo, bestela, 
interesak haztatzeko eragiketa konplexua garatu beharra dago.

Nabarmendu behar da udala gardentzat hartuko dela, baina bere 
webgunean edo egoitza elektronikoan esekitzen duen informazioagatik 
ez ezik, herritarrek eta kasuan kasuko erakundeek informazio publikoaren 
arloan egindako eskaerei erantzuteko moduagatik ere bai.

Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea eraginkorra izan dadin, tokiko 
administrazioek egiturazko zenbait aldaketa sakon egin beharko dituzte 
antolakuntzan zein prozeduran. Era berean, aldaketa kulturala ere gertatu 
beharko da egitura politikoan eta zuzendaritzaren nahiz langile publikoen 
egituran.

Gardentasunaren kudeaketa-eredua eta esparru instituzionala

Udaleko gardentasunerako politika Gobernantza onaren sisteman txertatu 
beharko litzateke, eta, ikusi dugun moduan, dimentsio asko azaltzen dira 
bertan; gardentasunarena, besteak beste.

Gardentasunaren esparru instituzionala ezartzeko, honako arlo 
hauetan inbertitu beharko dute udalek:

Ω	 Publizitate aktiborako politika diseinatzea. 

Ω	 Administrazio publikoan, informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidea gauzatzea.
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Ω	 Gardentasunaren atariaren bidez, open Datako sistema eta 
herritarren partaidetzarako edo lankidetzarako sistema eratzea. 

Ω	 Gobernantza onari eta Gardentasunari buruzko ordenantza 
egitea, udaleko antolakuntzan eta erantzukizunen banaketan 
daukan eragina arautzeko, baina, batez ere, dimentsio “pasiboari” 
dagokionez (informazio publikoa eskuratzeko eskubidea). 

GARDENTASUNA KUDEATZEKO EREDUA: ELEMENTUAK

Esparru instituzionalaz gain, gardentasuna kudeatzeko eredua edo 
protokoloa ere sustatu behar dute udalek, eta, besteak beste, honako 
puntu hauek azaldu beharko dira bertan:

Ω	 Gardentasunerako helburuak eta betebeharrak betetzeko estrategia 
eta mailaketa zehaztea.

Ω	 Gardentasunaren ataria eta eragiketa artekotasuna eratzea edo 
diseinatzea.

Ω	 Gardentasunaz arduratuko den arlo politikoa, saila edo unitatea 
zehaztea.

Ω	 Informazio publikoaren eskabideetarako sarbide elektronikorako 
sistema ezartzea.  

Ω	 Informazio publikoa ematen duten erakundeetako egiturak 
zehaztea.  

Ω	 Espediente elektronikoa bultzatzea.

Ω	 Gardentasunaren arloko arduradun politikoak, zuzendariak eta 
langile publikoak zein diren zehaztea.

Ω	 Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen kudeaketarako 
zirkuituak eta prozedurak ezartzea. 

Ω	 Informazioa eskatzeko, agiriak jaulkitzeko eta Erreklamazio 
Batzordea gauzatzeko epeen betearazpen zehatzerako fluxugramak 
zehaztea.
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Ω	 Informazioa gaitzesteko mugen ezarpenerako irizpideak zehaztea.  

Ω	 Eskatutako informazio publikoa emateko bitartekoak edo kanalak 
zehaztea.

Ω	 Informazio publikoa kudeatzeko ereduaren ebaluaziorako eta 
jarraipenerako sistema abian jartzea.

Dena dela, oso kontuan hartu beharreko bi elementuren bidez itxi da 
gardentasunerako bermeen sistema: 

Ω	 Gardentasunerako betebeharrak (aktiboa edo pasiboa) behin eta 
berriro ez betetzea arau-hauste larria da, eta ordezkaritza-kargu 
publikoak, zuzendariak eta tokiko administrazioaren zerbitzura 
dauden langileak izango dira erantzuleak, tokiko erakunde 
bakoitzeko arau edo egituretan xedatu takoaren arabera. 

Ω	 Informazio publikoa esku ratzeko eskabideak gai tzesten dire-
nean edo erantzunik ez dagoenean (isiltasuna), erreklamazioa aur-
keztu ahal izango da administrazioarekiko auzietako jurisdikzioan. 
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Zer erantzun eman dira Euskaditik gardentasunaren arloan?

Gobernu irekiarekin eta gardentasunarekin lotutako guztia Euskadin oso 
ondo zaindutako politika publikoa izan da azken urteotan. 

Gardentasunerako politika publiko horren garapenean, bi eratako 
produktuak zehaztu ahal izango dira, gutxienez: 

Ω	 Gardentasunaren arauzko garapena. 

Ω	 Jarduera egokiak eta tokiko erakundeetan ezartzeko jarduketak.

Gardentasunaren arauzko garapena:

Aldi berean, arauzko garapena hiru esparrutan banatu ahal izango 
da, neurrien eraginpeko gobernu-mailaren edo administrazioaren 
arabera.

Ω	 Lehenengoa Euskal Autonomia Erkidegoa da. 

Ω	 bigarrena foru-esparrua da. Gipuzkoako Informazio Publikoaren 
Lorpenari eta Gardentasunari buruzko Foru Araua 2014. urtearen 
hasieran onartu zen. 

Ω	 Hirugarrena udalen esparrua da. Euskal Autonomia Erkidegoan 
une honetan ez dago gai hori arautzen duen araurik. Dena dela, 
gardentasuna gobernu onaren osagaia denez, Euskadiko Udal 
Legearen Proiektuan arautzen da, orrialde hauetan azaldu dugun 
bezala. 

Gardentasunaren arloko esperientzia praktikoak:

Tokiko gobernuek gardentasunaren arloan dituzten esperientzia praktikoei 
dagokienez, errealitateak askoz ere eraginkorragoak eta iraunkorragoak 
izan dira. Instituzioek arlo horretan egindako ahalegina nabarmendu 
beharra dago. 

Era berean, Eusko Jaurlaritzak lan eskerga garatu du arlo horretan. Esate 
baterako, ikusi dugun bezala, Irekia, Euskadiko gobernu irekiaren atala, 
2010ean sortu zen, NBEko saria jaso du 2015ean eta oso kontuan hartu 
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beharreko eredua da gaur egun. Bestetik, Open Data Euskadi ataria ere 
erreferentzia da datu publikoak irekitzeko orduan.

Hala ere, orain hizpide dugun tokiko 
gobernu-mailan, lehenengo eta behin, 
nabarmendu behar da arlo horretan 
aitzindariak diren Euskadiko udal 
batzuk daudela.

Bigarrenik, EUDELek Gardentasunaren 
aldeko Euskal Udalen Sarearen bidez 
egindako lana nabarmendu beharra 
dago. EUDELek eta sarea osatzen duten 
udalek garatutako lana azpimarratu 
behar da ezinbestean. 

Gardentasunaren aldeko Euskal 
Udalen Sarea 2013ko urtarrilean sortu zen, gardentasuna tokiko gobernu 
zein administrazioetan hobetzeko esperientzien, estrategien, metodologien, 
tresnen eta materialen trukerako lankidetzapeko eremu moduan. 

Hona hemen sarearen helburuak, besteak beste: 

Ω	 Euskadiko udaletako bertako gardentasun-eredua zehaztea eta 
ezartzea. 

Ω	 Euskadiko udalak eta EUDEL bera gardentasunaren erreferenteak 
izatea.

Ω	 Gizarteari Euskadiko udalak gardenagoak izateko ematen ari diren 
urratsen berri ematea. 

Bazenekien?

IREKIA arrakasta-eredutzat hartu dute 
Antonio Díazek eta Óscar Cortések 
argitaratu berri duten lanean (Sare 
sozialen kudeaketa adimenduna 
administrazio publikoan, HAEE, 
Oñati, 2014). Bertan adierazitakoaren 
arabera, “mugarri handia eta 
erreferentea” izan da, “gobernu 
irekirako politikak sortzeko orduan”

http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/?lang=eu
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Gaur egun, 32 udalek eta mankomunitate batek osatzen dute sarea, eta 
lankidetzapeko lan-eremua eskaini nahi du, arlo horretako etengabeko 
hobekuntzarako prozesuak bultzatzeko.

ArAbA: Amurrio, Guardia, Vitoria-Gasteiz

bizkAiA: Abanto-Zierbena, Alonsotegi, 
Arrigorriaga, Balmaseda, Barakaldo, Bakio, 
Basauri, Bermeo, Bilbo, Derio, Elorrio, Ermua, 
Etxebarri, Galdakao, Getxo, Gueñes, Leioa, 
Mungia, Portugalete, Santurtzi, Ugao-
Miraballes, Zalla, Zamudio, Txorierriko 
Mankomunitatea

GiPUzkoA: Andoain, Eibar, Elgoibar, Hernani, 
Hondarribia, Irun

50.000tik gora biztanle•	
10.000-50.000 biztanle•	
10.000tik behera biztanle•	

GArDEnTASUnArEn 
ALDEko EUSkAL UDALEn SArEA

Euskadiko biztanleen 
%57ren erakusgarri

SArEAk GArATUTAko ProDUkTU ErAbiLGArriAk

Etengabeko hobekuntzarantz aurrera egiten jarraitzeko asmoz, Euskadiko 
udalek baterako ibilbidean ia-ia bi urtez garatutako eta partekatutako lanaren 
ondorioz, zenbait eredu eta tresna erabilgarri gauzatu dira gardentasuna abian 
jartzeko.

Orain dela gutxi, sareak 26 txantiloi eredugarri prestatu ditu guztira, 
herritarrentzat udal-kudeaketako zenbait arlori buruzko informazioa modu 
antolatu eta ulergarrian sortzeko eta argitaratzeko:

Ω	 Ordezkaritza politikoko karguei eta behin-behineko langileei 
buruzko informazioa

Ω	 Langileak eta udal-antolakuntza

Ω	 Informazio ekonomiko-finantzarioa

Ω	 Udal-Kontratazioak

Ω	 Udalen laguntzak eta diru-laguntzak

Ω	 Kudeaketarako sinatutako hitzarmenak eta gomendioak

http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2014/12/Gardentasuna_bule_3_-abe2014.pdf
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Agiri eredugarri horien bidez, udalei erraztasunak ematen zaizkie publizitate 
aktiborako legezko betebeharra betetzeko. Hartara, tresna erraza dute 
eskuragarri, informazio publikoa argitaratzen laguntzeko.

2014ko azaroan argitaratutakoa

‘Udal-kudeaketako zenbait arlori 
buruzko informazioa modu an-
tolatu eta ulergarrian sortzeko 
eta argitaratzeko txantiloi ere-
dugarriak’

2013ko martxoan argitaratutakoa

‘Gardentasuneranzko ibilbide-orria: udal 
gardenagoa eratzeko estrategia eta tresnak’: 
tokian-tokian gardentasunerako estrategia edota 
plana zehazteko gida, autoebaluaziorako ereduak, 
lehenespenerako irizpideak eta informazio ekonomiko-
finantzarioa argitaratzeko gomendioak kontuan 
hartuta.

Eguneratze etengabea

‘Udal gardena lortzeko 80 jarduera egoki’: 
udaletako eta, batez ere, euskal udaletako 
kasu praktikoen eta esperientzien katalogoa. 
2014ko azaroan eguneratu zen.

2014ko martxoan argitaratutakoa

‘Udaletan gardentasuna abian jartzeko eta 
kudeatzeko gida’: gardentasunerako estrategia 
edota plana zehaztu ondoren, Gardentasunari buruzko 
Lege berrian adierazitako epe eta betebeharrak 
kontuan hartuta, gardentasunaren egunez egunekoa 
abian jartzeko eta kudeatzeko asmoz udalek garatu 
beharreko ekintza zehatzen plangintza. Bertan, hain 
zuzen ere, 2014ko UGI adierazle berrien arabera 
eguneratutako gardentasuna abian jartzeko eta 
kudeatzeko aginte-taula azaltzen da.

Sareko kideek lortutako aurrerakuntza guztien berri eman zaie Euskadiko udal 
guztiei, atxikimenduak lortzeko eta Gardentasunaren aldeko Euskal Udalen 
Sare sendoa eratzeko.

http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2013/07/gardentasuna_bide_orria.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2014/11/EUDEL_80_praktika_on.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2014/11/Udal-Gardentasuna-Eskuliburua.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2014/11/Udal-Gardentasuna-Eskuliburua.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2014/11/EUDEL_80_praktika_on.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2013/07/gardentasuna_bide_orria.pdf
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4. HERRITARREN PARTAIDETZA, GOBERNANTZA 
BERRIAREN ETA GOBERNU IREKIAREN ESPARRUAN 

Demokrazia eta herritarren partaidetza

Demokrazia eta herritarren partaidetza kontzeptu osagarriak dira. 
Demokrazia, prozedura moduan, partaidetza da berez. Demokrazia zuzeneko 
instituzioak, ordea, ez dira erraz finkatzen gizarte garaikide konplexuetan. 

Dena dela, egia ere bada herritarrek gero eta sarriagotan adierazten dutela 
erabaki publikoetan parte hartu nahi dutela. Sare sozialak eta Internet 
oso lagungarriak dira kezka horiek bideratzeko tresna moduan. 2.0 web 
tresnak administrazio publikoaren eta herritarren zeregina aldatzen ari dira 
prozesu horietan guztietan.

“2.0 webaren ondorioz, zenbait erabileratarako hainbat 
aplikazio agertu dira: zerbitzuak eskaintzea eta berrikuntzarako, 
marketinerako eta komunikazio digitalerako prozesuak garatzen 
laguntzea” (Méndez/Cortés)

ordezkaritzako demokraziaren protagonismoagatik, herritarren 
partaidetza zuzeneko edo erdizuzeneko ohiko esperientzia batzuen 

agerpena murriztu da. Hala ere, 
instituzio publikoen eta ordezkaritza-
sistemen krisi sakonaren ondorioz, 
herritarren partaidetzarako prozedurak 
eta teknikak nabarmendu dira. 

Duela zenbait urtetatik, Europako 
kontseiluak (Tokiko eta Eskualdeko 
Botereen Kongresuaren bitartez) 
zenbait gomendioren bidez bultzatu 
du tokiko gobernuek herritarren 
partaidetzarako mekanismo sendoak 
ezarri behar dituztela erabakiak 
hartzeko prozesuetan.

Dena dela, horrek ez du esan nahi 
–eta argi eta garbi geratu behar 
da– ordezkaritzako demokrazia alde 
batera geratuko denik. Une hori 
urrun dago oraindik, inoiz heltzen 

Bazenekien?

1835ean idatzi zuen lan ezagunean, 
Amerikako Demokrazia, Alexis 
de Tocquevillek argi eta garbi 
nabarmendu zuen udalek 
“demokrazia-eskola” moduan duten 
zeresana. Hona hemen bere hitzak: 

“Herri askeen indarra udalean 
beraietan datza. Udal-instituzioak 
Lehen Hezkuntzako eskolak 
zientziarako direna dira 
askatasunerako: herriaren esku 
jartzen dute, erabilera baketsua 
ematen diote eta erabiltzen ohitzen 
dute. Udal-instituziorik gabe, 
gobernu askea eman daiteke 
nazioan, baina ez du askatasunaren 
espiriturik edukiko”
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bada, herritarren partaidetzarako prozedura horiek tokiko ordezkaritzako 

demokraziaren zeregina eta posizioa baztertu ditzaten. Benetako 

helburua mugak zuzentzea eta tokiko gobernu-mailako erabakiak 

hartzeko prozesuen sinesgarritasuna zein egokitasuna indartzea da.

“Mugimendu sozialek, herritarren ezohiko partaidetzak edo 

alderdietatik kanpoko partaidetzak zeresan handia dute, baina 

ordezkaritzako demokrazia ordezkatzen saiatuko balira, haren 

kaltetan jokatuko lukete. Ordezkaritzako demokrazia horretan, 

badago zer zuzendurik, baina oraindik ez du ordezkorik” (daniel 

innerarity)

Hori dela eta, ez dago ordezkaritzako demokrazia eta partaidetzazko 
demokrazia alderatzerik. bi instituzioak ez dira baztertzaileak, 
osagarriak baizik. Izan ere, badago ordezkaritzako demokraziaren 

ageriko mugak hobetzerik, partaidetzazko demokraziako mekanismoak 

eta prozedurak behar bezala erabiliz gero.

“Hautesle askok zenbait gairi buruz zer uste duten adierazi nahi 

dutenean hautagaien hautespenerako botoa mugatzen bada, 

jendeak gai publikoen inguruko interesa galtzen du” (arland d. 

Weeks)  

Edonola ere, herritarren partaidetza dimentsio “demokratikotik” haratago 

ere badoa, kasu batzuetan eremu sektorial, partzial edo korporatiboetan 

barruratzeko, nahiz eta bertako interesak erkidego osoarenak ez bezalakoak 

diren. Halakoetan, udalek era guztietako interes horiek bateratu eta 

uztartu, eta politikei eman behar diete koherentzia, herritarrak kontzeptu 

global moduan hartuta beti. 

Partaidetza eta tokiko gobernuak

betidanik, herritarren partaidetzak lotura estua izan du tokiko 
gobernuarekin. Udala herritarrengandik hurbilen dagoen instantzia 
instituzionala denez (tokiko erakunde txikiagoetan, barrutietan edo 

auzoetan izan ezik), lotura epidermiko hori haztegi egokia da, tokiko 
erabakiak hartzean herritarren partaidetzarako prozedurak eta 
teknikak garatu ahal izateko. 
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IRITZIA

“Partaidetza oso lagungarria izan daiteke eraginkortasun handiagoa 
lortzeko, demokrazian sakontzeko, administrazioa herritarrengana 
hurbiltzeko, gaitzuste politikoaren aurka borrokatzeko edo gizarte 
bidezkoagoa eratzeko, bere ustezko zenbait bertute aipatzearren” 
(Joan font)

Herritarren partaidetzaren dimentsio bikoitza: herritarren 
eskubidea eta udal-politika

Lehenengo eta behin, herritarrek haien garrantziagatik euren artean eragina 
duten gai publikoetan parte hartzeko daukaten eskubidea da herritarren 
partaidetza. Halaxe azaltzen da Konstituzioan eta legeetan. Dimentsio 
“subjektibo” hori oso garrantzitsua denez, pertsonen zein erakundeen 
jabetzapean dago.

Horrez gain, herritarren partaidetza udal-politika ere bada, gobernu 
irekiaren ideian dago kokatuta eta Gobernantza onaren nozioarekin 
dago lotuta. Hain zuzen ere, gobernu irekiaren kontzeptuaren ondorioz, 
tokiko gobernuko arduradunek bete-betean entzun behar diete herritarrei, 
euren politikak zehaztu eta betearazteko orduan. Bestetik, herritarren 
partaidetza barik ez dago Gobernantza ona ulertzerik.

HERRITARREN PARTAIDETZA, ERABAKI POLITIKO MODUAN

“Partaidetzaren abiapuntua ez da metodologikoa (nola egin 
partaidetza), politikoa baizik (zertarako sustatu nahi dugun 
partaidetza). Partaidetza gizartea demokratizatzeko eta eraldatzeko 
tresna izan dadin, horretarako borondate politikoa egon beharko da 
ezinbestean” (kaleidos fundazioa) 

bi nozioak (Gobernantza eta gobernu irekia) tokiko 
gobernuaren kontzepzio berriaren adierazgarri dira, eta, bertan, 
“horizontaltasuna” da nagusi (innerarity), tradizioaren arabera 
botere publikoa instantzia “bertikal” moduan eratu dela kontuan 
hartuta. Boterearen ohiko kontzepzio hierarkikoak askoz dimentsio 
lauagoari utzi dio bidea, eta, bertan, beste era batekoak dira boterearen 
eta herritarren arteko harremanak.
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beraz, herritarrek gero eta eremu 
gehiago eskatu eta aurkitzen 
dituzte tokiko boterean parte 
hartzeko. Tokiko Gobernantzaren 
eremuak ez du esan nahi boterea 
botere hierarkiko moduan 
ordezkatzen denik, botere partekatu 
moduan baizik. 

Azken urteotan, mutazio-
prozesu bizia gertatu da 
herritarren partaidetzan. Hasiera 
batean, elkarketako edo bilkurako 
prozesuen bidez eratu bazen ere, 
administrazioaren eta herritarren 
arteko elkarreraginezko solas-
sistemak ezarri ziren ondoren 
(eztabaidarako prozesuen eta 
gehiago edo gutxiago adostutako proposamenen bidez). Azken fasean, 
ordea, informazioaren gizarteak eta komunikazioaren teknologiek eragin 
handia izan dute irismena eratzeko eta modulatzeko prozesuetan (beraz, 
askoz irekiagoa da prozesu horietan parte hartu dezaketen herritar 
gehiagorentzat). 

Edonola ere, herritarren partaidetzaren segidako dimentsio horiek ez dira 
baztertzaileak, metagarriak baizik. instituzioek eta politika egiteko 
ohiko moduek mesfidantza handia sortzean herritarrek bete-betean 
erantzun nahi dutenean, herritarren partaidetza aukera-leihoa da, 
udal-politikaren kalitatea hobetzeko eta herritarrek euren instituzioetan 
duten konfiantza indartzeko.

Gezurra esango genuke herritarrek instituzio eta alderdien inguruan 
erakutsitako gaitzustea berria dela eta gure esparru publikoan bakarrik 
finkatuta dagoela adieraziko bagenu. Sakonagoa eta hedatuagoa da. 
Aspaldi agertu zen demokrazia aurreratuetako gizarte gehienetan.

Nolanahi ere, Europako Kontseiluak ondotxo azaldu zuenez, 2008ko krisi 
finantzarioaren ondoren herritarrek instituzioen eta tokiko instituzioen 
inguruan duten gaitzustea nabarmen hazi da Europako herrialde 
guztietan.

Bazenekien?

2009. urtean, EUDELek “Gida 
Praktiko” hau argitaratu zuen: 
Nola egin kalitateko partaidetzazko 
prozesua?

Gida hori partaidetzazko prozesua 
zer zen ere azaltzen zen bertan. 
Gainera, “8 + 3 Formula” ere ezarri 
zen: partaidetzazko prozesua 
garatzeko estrategian beharrezkoak 
diren funtsezko zortzi urrats eta hiru 
baldintza. 

Gida EUDELen webgunean dago 
ikusgai: http://www.eudel.eus/es/
publicaciones/libros 
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IRITZI ADITUA

2007. urtean, partaidetzako gaietan aditua den Yves Sintomer irakasleak 
honakoa idatzi zuen:

“Kudeaketarako eta administraziorako ohiko metodoak oro har jarri dira 
kolokan. Erabakiak hartzeko prozesuak konplexuagoak dira. Instituzio 
demokratikoak inoiz baino sendoagoak dira gure kontinentean. Hala ere, 
desilusioa eta politika instituzionalaren zilegitasun-defizita dira nagusi, 
eta alderdien sustraitze sozial txikiagoa eta politikariekiko mesfidantza 
dira horren adierazgarri, inkestetan ikusi ahal izan den bezala. Beraz, 
litekeena da egoera horri aurre egiteko saialdi moduan sortu izana 
partaidetzarako mekanismo horiek”.

Hori dela eta, Gobernantza ona eta gobernu irekia sustatzeko, 
gardentasunerako politikak benetan eta eraginkortasunez garatu 
behar dira tokiko erakundeetan eta, batez ere, udaletan. Hartara, 
lankidetzapeko edo partaidetzazko gardentasunaren dimentsioa 
behar bezala ezarri ahal izango da tokiko gobernuetan.

Herritarren partaidetza tokian-tokian aztertzean, beti oso kontuan 
hartu beharko da lehen aipatutako dimentsio bikoitz hori: herritarren 
eskubidea da, eta udal-politika da. Ikus dezagun nola egituratzen diren 
esparru biak. 

Partaidetzarako udal-politika

Partaidetzarako udal-politika zeharkakoa da. Nolanahi ere, arlo 
sektorial zehatzetan proiektatzen da askotan. Bestela esanda, gobernu-
taldearen politika izan behar da. Horretarako, horrelaxe gauzatu beharko 
da estrategiaren eta zenbait tresnaren bidez (planak). Plan horiek ezarpen-
eremuaren arabera mailakatu eta zentzuz integratu beharko dira euren 
artean.
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PARTAIDETZAZKO ESTRATEGIAREN ARDATZAK

Orain dela zenbait urte Kaleidos Fundazioak Herritarren partaidetzarako 
metodologiei buruz argitaratutako liburuan, partaidetzazko estrategiaren 
ardatzak zein ziren zehaztu zen. Honako hauexek dira: 

Ω	 Argi eta garbi izan behar da proiekturen baten inguruan gertatu 
beharko dela partaidetza, zentzua izan beharko duela. 

Ω	 Behar bezala zehaztu beharko da partaidetzazko prozesuetan parte 
hartuko duten eragileen aniztasuna nolakoa izango den (politikariak-
zuzendariak-langile publikoak-herritarrak-erakundeak)). 

Ω	 Partaidetzazko metodologiari buruz hausnartu beharra dago, 
funtsezko zenbait kontzeptu kokatu ahal izateko; esate baterako, 
“prozesua”, “diagnostiko partekatua” edo “itzulketa”.

Edonola ere, estrategiaren azalpena (oso garrantzitsua da termino 
politikoetan) ez da nahikoa udalean beraietan herritarren partaidetzarako 
politika integrala garatzeko orduan.

Izan ere, politika hori abian jartzeko, herritarren partaidetzarako udal 
esparrua edo sistema eratu beharra dago. bertan, gainera, arauzko 
elementuak edo instrumentalak zentzuz eta modu integratuan 
egituratu beharko dira: herritarren partaidetzari buruzko araudia; herritarren 
partaidetzarako prozedurak; partaidetzarako sare instituzionala (foroak, 
entzunaldiak, inkestak, kontseiluak...); eta, azkenik, web instituzionala edo 
gardentasunaren ataria. Horren bidez, partaidetzarako mekanismoak ezarriko 
dira kanal telematikoen bitartez, eta administrazioaren zein herritarren arteko 
elkarreraginerako guneak irekiko dira.

PARTAIDETZAZKO PROZESUA GARATZEKO 
ESTRATEGIAKO FUNTSEZKO ZORTZI URRATS 

1.  zergatik egin nahi dugu partaidetzazko prozesua?

2.  zertarako egiten dugu partaidetzazko prozesua?

3.  nork parte hartuko du prozesuan?

4.  zein izango dira joko-arauak?

5.  nola gauzatuko dugu?
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6.  noiz egingo dugu prozesua?: denbora eta erritmoak.

7.  non egingo da?: esparruak eta lekuak.

8.  nolako baliabideak erabiliko ditugu horretarako?

(EUDEL, Nola egin kalitateko partaidetzazko prozesua?, 2009)

Herritarren partaidetzarako udal esparru edo sistemako 
tresnak 

1) Herritarren partaidetzari buruzko araudia edo ordenantza

Oso egokia da udalek arauzko tresna hori edukitzea. Lehenago, ordea, 
herritarren partaidetzarako udal-politika instituzionala zein izango den 
diseinatu beharko dute. Horretarako, udalbatzako indar politikoak ados 
jarri beharko dira euren artean, baita kasuan kasuko udalerrian diharduten 
elkarte eta erakundeekin ere. Partaidetzarako prozesu irekia jarri beharko 
da abian, arauz ezarri beharreko herritarren partaidetzarako ereduaren 
funtsezko lerroak zehazteko.

Araudia edo ordenantza legezko arauketaren esparruaren barruan 
kokatuta egon arren, berritu eta modalitate berriak proposatu 
ahal izango ditu, eskubide horrek oinarrizko legerian (batzuetan) 
dituen muga estuak aberasteko. Euskadiko Udal Legearen Proiektuak 
marjina handiak eskaintzen ditu, arlo horretan prozedura zein mekanismo 
berritzaileak hedatu daitezen. 

2) Herritarren partaidetzarako prozedurak

Herritarren partaidetza bideratzen dutenez, herritarrek tokiko 
gaietan parte hartzeko duten eskubidea gauzatzen da. Partaidetzazko 
prozesua malgua izan behar da, eta ohiko prozedura administratiboen 
kanon ortodoxoetatik aldendu behar da, partaidetzarako tresna delako 
udal-politika publikoak bultzatu, diseinatu, betearazi eta ebaluatzeko 
orduan. 

Inolako zalantzarik gabe, dimentsio horretan oso garrantzitsua da 
herritarren partaidetza partaidetzazko eztabaidarako oinarrizko erabakiaren 
bidez egituratzea. Partaidetza eraginkortasunez garatu dadin, tokiko 

http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros/guia_practica____como_realizar_un_proceso_participativo_de_calidad__
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administrazioak kalitateko informazio erkatua eskaini beharko du prozesu 
horietan jorratu daitekeen edozein gairi edo objekturi buruz.

Herritarren partaidetzarako prozesu horien ekimena udalarena 
(gobernu-taldearena edo oposizioko taldeena), herritarrena edo 
euren erakundeena izan ahalko da. Prozesu horietan, funtsezkoa izango da 
honakoa ondo zehaztea: zer eztabaidatuko den, prozesua nola bideratuko 
den eta bere ondorioak edo emaitzak zein izango diren.

IDEIA-INDARRA

“Partaidetzazko prozesua hastean, “zer” baino askoz garrantzitsuagoa 
da “zertarako” eta prozesuak berak zer helburu dituen.
Beraz, partaidetzazko proiektuaren “zertarako” hori izan beharko 
litzateke herritarren partaidetzarako prozesu guztien abiapuntua”
(kaleidós fundazioa)

Udalaren motibazioa hortxe egon beharko litzateke beti, erabakiak 
hartzeko prozesua prozesu horretan zehaztutako ondorio 
horietatik aldenduz gero. Hori dela eta, eztabaida bera erabakiak 
hartzeko prozesuaren osagaia bada ere, ezin izango du udal-organo 
eskudunaren erabakia ordezkatu (Udalbatza, Gobernu-batzarra, Alkatetza 
edo Zinegotzigo ordezkariak). Edonola ere, erabakia zilegizkoa izan dadin, 
ikuspegiak erkatu beharko dira (mentalitate zabaldua), eta motibazioa 
suspertu (“indartu”) beharko da, administrazioa bera eztabaidarako 
prozesuko ondorioetatik aldentzen denean.

3) Herritarren partaidetzarako sare instituzionala 

Hemen, barne-egiturak, partaidetza-foroak, kontseiluak... izango dira 
“sare instituzionala”, partaidetzazko politika horiek bultzatzeko tresna 
edo euskarri organikoa izango baitira.

Herritarren partaidetzarako barne-organoak udalaren berezko 
egiturak dira, eta arlo horretako udal-politika (zeharkakoa) 
bideratzea izango da euren xede bakarra (edo nagusia). Politika, 
zuzendaritza edo teknika arloko egiturak izan ahalko dira. 

Gero, sare instituzional hori egitura administratiboetatik elikatzen da, 
eta erakundeen zein herritarren partaidetzarako irekitzen dira. Oro har, 
osaketa paritariokoak dira (administrazioa/herritarrak edo erakundeak). 



104

3. Udalen Gobernantza ona

Orokorrak (hiriko kontseiluak) edo sektorialak izan daitezke (udalaren 

eskumeneko zenbait arlotan: gizarte-zerbitzuak, hirigintza...). 

Horrelako tresnak ugaritu egin dira, eta, beharbada, ez dira modu antolatuan 

agertu. Izan ere, batzuk burokratikoagoak dira eta beste batzuk irekiagoak, 

kasuan-kasuan eskainitako partaidetza eta solas aktiboaren mailaren 

arabera. Hori dela eta, ezin izan dira partaidetza gauzatzeko modalitate 

organikoak behar bezala sistematizatu: kontseiluak, batzordeak, foroak, 

entzunaldi publikoak, inkestak...

4) Herritarrentzako galdeketak 

Partaidetza zuzenerako modalitateetako bat (eta ez bitartekaritzaduna, 

aurrekoak bezala) galdeketena da. Prozedura hori demokrazia zuzenetik 

hurbil dago, baina sufragioaren bitartez bideratzen da oro har, beste forma 

batzuk onartzen baditu ere (boto elektronikoa). Banakako prozedura da, eta 

herritarrak eurak dira helburua, ez antolatzeko darabiltzaten erakundeak 

edo elkarteak.

oinarrizko legeria oso murriztailea izan da arlo horretan, eta, 

galdeketan zenbait izapide formal ezarri dituenez, nekez gauzatu ahal izan 

dira askotan. Udal Legearen Proiektuak ekintza-eremu hori handiagotu 

nahi duenez, herritarrentzako galdeketa-prozesuak malgutzen ditu zenbait 

tresna edo bideren bitartez (galdeketa sektorialak edo lurraldekoak, 

galdeketa irekiak...).

5) Herritarren partaidetza webgunearen edo baliabide elektronikoen 
bitartez 

Herritarren partaidetza gobernu irekiaren oinarrizko premisa 
da. Inolako zalantzarik gabe, ikuspegi horretatik, udalean bertan oso 

garrantzitsua da informazioaren teknologiak garatzea, partaidetza hori 

sustatzen baitute. Horren ondorioz, herritarrek elkarreragina dute udalekin, 

zenbait sistemaren bidez.

Ikuspegi horretatik, Óscar Cortések eta Antonio Méndezek azaldu 

duten bezala, 2.0 webetako teknologiari esker jauzi kualitatiboa eman da 

arazoari aurre egiteko moduan. Bere garaian aztertu dugunez, ez dugu 

berriro azalduko. 
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“Gaur egun, norabide bakarreko eta eragiketa-arloko ikuspegia 
gainditu dugu, eta bete-betean lan egiten ari gara erabiltzaileen 
sareen nahiz erkidegoen sorreran, haiekin hitz egiteko, elkarrekiko 
lotura ezartzeko, edukiak batera sortzeko eta, nola ez, harreman 
hori erakundearen eta erabiltzaileen euren mesederako izateko” 
(Méndez/Cortés))

nabarmendu beharra dago hemendik aurrera ezin izango dela 
herritarren partaidetza ulertu, informazioaren eta komunikazioaren 
teknologietako berezko tresnarik ez badago eta sare sozialek 
prozesu horietan duten zeresan handia onartzen ez bada. Ikusi ahal 
izan dugun bezala, administrazio publikoak joera horiek ezartzen hasi 
dira, prozesua oso desberdina den arren eta udalen araberako aldeak oso 
nabariak diren arren. 

PARTAIDETZAREN BOST DIMENTSIOAK

1.  Informazioa eskuratzea, partaidetzarako oinarri moduan

2. Herritarrei abian dauden prozesuei buruz galdetzea eta euren iritzia 
adieraztea.

3. Unean bertan hitz egitea. 

4. Jendaurrean eztabaidatzea, lankidetzapean lan egin ahal izateko. 

5. Erabakiak hartzea

(Graells eta Ramilo) 

Zer egin da Euskadin herritarren partaidetzaren arloan?

Lehen aipatutako gida praktikoa alde batera utzita (Nola egin kalitateko 
partaidetzazko prozesua?, 2009), 2010ean EUDELek Tokiko Berrikuntza 
Agendaren esparruan argitaratu zuen eGobernantza, Herritarren 
Partaidetza eta Berrikuntza agiria.

Agiri horrek ekarpena egin nahi zuen lehen aipatutako gida praktikoaren 
osagarri, eta, horretarako, euren artean oso lotuta zeuden hiru elementuri 
buruzko hausnarketa kontzeptuala egitea proposatzen zuen: 
Gobernantza, herritarren partaidetza eta berrikuntza. Orduan, argi 
eta garbi azaldu zen nolako zeresana izango zuten IKTek Gobernantzarako 

http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros/egobernanza__participacion_ciudadana_e_innovacion_
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tresna moduan. Besteak beste, IKTen alde ere egiten zen herritarren 
partaidetza garatzeko eremu egoki moduan.

Oraintsuago (2014), honako hauxe aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak: 
Euskadirako demokraziaren eta herritarren partaidetzaren liburua: 
abiapuntua.

Bere helburuak tokiko gobernuaren esparrua gainditzen badu ere, 
egia da bere proposamen kontzeptuala eta garapenerako eskema oso 
erabilgarriak izan daitezkeela horrelako zenbait proposamen udal-arloan 
ezarri daitezkeen ebaluatzeko orduan.

Liburu zuri horren asmoa zenbait helburutan dago banatuta, eta, euren 
artean, honako hauek nabarmenduko ditugu orain:

Ω	 Administrazio hurbil bezain iragazkorra.

Ω	 Balio publikoaren sorreran zeregin aktiboagoa daukaten herritar 
konprometituak. 

Inolako zalantzarik gabe, azken batean, liburu zuri horrek instituzioen 
zilegitasuna indartu nahi du partaidetzazko prozesuen bidez. Era berean, interes 
orokorrak agenda publikoan kontuan hartzea ere badu helburu. Azkenik, 
honakoa ere badu xede: herritarrek erabaki publikoetan duten zeresana 
suspertzea eta sektore publikoaren kudeaketako emaitzak hobetzea. 

Hain zuzen ere, tokiko gobernuek ere helburu horiek guztiak partekatu 
ahal izango dituzte.

5. BERDINTASUNERAKO TOKIKO POLITIKAK 
GOBERNANTZA ONAREN ARLOAN

Sarrera: esparru kontzeptuala

2007an argitaratutako agirian (Toolkit: Towards a modern Local Government 
Assotiation), Europako Kontseiluak berdintasuna sartu zuen “gobernu 
onaren printzipioen” barruan. Izan ere, honakoa adierazi zen printzipio 
eragile horietan: “erabakiak hartzeko eta baliabideak zein zerbitzuak 
eskuratzeko orduan, gizonen eta emakumeen berdintasuna bermatzea”. 

Hain zuzen ere, ez dago Gobernantzaren eta berdintasunaren 
kontzeptuak banatzerik. Gobernantza herritarrentzako ongizatea sortu 

http://www.irekia.euskadi.eus/eu/debates/946?stage=presentation
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1961893&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679
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nahi duen lankidetzapeko gobernu-modua bada, ezin dugu ahaztu herritarren 
kontzeptu horren atzean baldintza eta egoera anitzak bezain desberdinak 
daudela.

BERDINTASUN FORMALA ETA BERDINTASUN MATERIALA

berdintasun formalak ez du ezinbestean esan nahi benetako 
berdintasunik dagoenik, eta, sarritan, gizarteen zein bertako 
gobernuen kalitate demokratikoaren termometroa dela esan 
daiteke.

Desberdintasuna sortzen duten 
zenbait faktore daude, eta genero-
desberdintasunak haiek guztiak 
zeharkatzen ditu (ekonomikoa, 
kulturala...). Herritarren lankidetzapeko 
gobernuak herritarrak eta haien 
premiak politikaren helburu nagusitzat 
hartzen baditu, desberdintasun 
horiek zein diren jakin beharra dago, 
behar bezala lantzeko eta herritar 
guztien ongizaterako lan egiten duen 
Gobernantza garatzeko agindua 
arrakastaz bete ahal izateko.

Euskadi erreferentzia izan da berdintasunerako politiken garapenean. 
Azken hamarkadotan, hain zuzen ere, hainbat kontzeptu, nozio, estrategia 
eta tresna garatu dira, emakumeen eta gizonen berdintasunaren helburuan 
ahalik eta eragin handiena izateko.

Azken bost urteotan, genero-sistemek sortutako eta finkatutako desberdintasuna 
desagerrarazteko legeak onartzen hasi dira, eta Euskadi bera 
aitzindarietakoa izan da berdintasunerako Legea (2005) egiteko 
orduan.

Berdintasun-arazoei aurre egiteko “arauen bidea”

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko II. 
tituluko I. kapituluan, berdintasunerako politika publikoen plangintza nola egin 
behar den azaltzen da. Bestetik, honakoa xedatzen da 15.3. artikuluan: “(…) 

Bazenekien?

Azken hamarkadotan, eta, 
batez ere, 1979an Emakumeen 
aurkako era guztietako bereizkeria 
desagerrarazteko konbentzioa 
nazioartean sortu eta onartu 
bitartean, emakumeen eta gizonen 
berdintasuna apurka-apurka sartu 
da nazioarteko, estatuko, erkidegoko 
eta tokiko gobernuetako agenda 
politikoan.

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
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Berdintasunerako planak edo programak onartzeko orduan, udalek Eusko 
Jaurlaritzako plangintza orokorrean zehaztutako jarduketa-lerroak eta jarraibideak 
hartu beharko dituzte kontuan. Gainera, beharrezkoak diren baliabide material, 
ekonomiko eta pertsonalen bitartez bermatu beharko dute bertako sailek, organismo 
autonomoek eta menpeko edo loturapeko beste erakunde publiko batzuek ere 
plan horietan eta lege honetan aurreikusitako neurriak eraginkortasunez eta 
koordinaziopean ezartzen dituztela. Udalek banan-banan edo euren kidetzapeko 
edo eraketapeko mankomunitateen bidez garatu ahal izango dituzte jarduketa 
horiek”. 

UDALEI LAGUNTZEKO MATERIALA

Udalei 4/2005 Legean eta Europako 
Gutunean aipatutako berdintasun-
plan hori egiten laguntzeko, EUDELek 
eta Emakundek Berdintasunerako 
Tokiko Planak Diseinatu, Kudeatu 
eta Ebaluatzeko Gida argitaratu zuten 
2008. urtean.

http://www.eudel.eus/
destacados/berdinsarea/eu/guias-
elaboradas/

Sustapenerako eta koordinaziorako 
egiturei dagokienez, honakoa 
aurreikusten da Legeko 10. 
artikuluan: “Autoantolakuntzarako 
dituzten eskumenen esparruan, foru 
eta tokiko administrazioek euren 
egiturak egokitu beharko dituzte, 
gutxienez euren lurraldeko jarduketa-
arloetan emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako politikak bultzatu, 
antolatu, aholkatu eta ebaluatzen 
dituen erakundea, organoa edo unitate 
administratiboa eduki dezaten”.

Finantziazioari dagokionez, urteko 
programaziorako esleitutako aurrekontuak zein diren zehaztu beharko dute, 14. 
artikuluan xedatutako derrigorrezkotasunaren arabera: “Urtero, autonomia, 

Bazenekien?

Tokiko Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako Europako Gutuna 
Europako Udal eta Eskualdeen 
Kontseiluak garatutako proiektuaren 
esparruan egin zen (2005-2006), eta 
EUDELek bete-betean parte hartu 
zuen bertan. Era berean, udalentzako 
funtsezko tresna ere bada.

Gutun hori Europako tokiko eta 
eskualdeko elkarteentzat da, eta, 
bertan, behar besteko gonbita 
egiten zaie, gutuna sinatzeko, tokiko 
bizimoduan emakumeen zein gizonen 
berdintasunaren printzipioaren 
inguruko jendaurreko jarrera 
azaltzeko eta gutunean zehaztutako 
konpromisoak euren lurraldean 
ezartzeko. Konpromiso horiek ezartzen 
dituztela bermatzeko, udal sinatzaileek 
euren berdintasunerako ekintza-
plana egin beharko dute, eduki ez 
badaukate. Horrez gain, garatzeko 
beharrezkoak diren lehentasunak, 
ekintzak eta baliabideak ere 
zehaztu beharko dituzte.

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/files/2012/09/Berdintasun-planak-eusk.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/files/2012/09/Berdintasun-planak-eusk.pdf
http://www.ccre.org/docs/charte_egalite_es.pdf
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foru eta tokiko administrazioek euren aurrekontuetan zuzkitu eta zehaztu 
beharko dute zenbat baliabide ekonomiko behar dituzten eginkizun horiek 
betetzeko eta lege honetan aurreikusitako neurriak ezartzeko”.

“Inolako zalantzarik gabe, arauen berezko bideak berdintasunerako 
politikak indartzeko aukera berriak eskaintzen ditu, eragin 
handiagoko politika publiko sendoagoak ezartzeko abagunea 
ematean” (Marie Barrére)

Euskadiko esperientziak: EUDELen eta Emakunderen zeregina. 
Berdintasunaren aldeko Euskadiko Udalen Sarea

Udalak oraintsu hasi dira arauen bide hori arakatzen (ordura arte, botere 
autonomiko edo estatalen esku egon da-eta), berdintasunerako ordenantzak 
onartzean. Horretarako, EUDELen eta Emakunderen aholkularitza aditua 
eta tresnak eduki dituzte; esate baterako, EAEko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunaren arloko Esparru Ordenantza-Gida.

Esparru ordenantza-Gida: 
www.eudel.eus

Euskadiko udalek egiaztatu dute 
berdintasunaren arloan duten eskumena 
betetzeko orduan tokiko politika 
eraginkorra garatu behar dutela. 
Horretarako, besteak beste, udalen arteko 
kudeaketarako eremua eduki behar dute, 
arazoen diagnostikoa egiteko, eskariak 
antzemateko, programak diseinatu eta 
bultzatzeko, jarduketak koordinatzeko eta 
haien eraginak ebaluatzeko.

Alde horretatik, Euskadiko Udalen 
Elkartea denez, EUDELek jakitera eman 

du udalak kezkatuta daudela eta premia horri eraginkortasunez erantzun 
nahi diola. Horretarako, Emakunderekin batera sortu du Berdinsarea, 
Berdintasunaren aldeko eta Genero indarkeriaren aurkako 
Euskadiko Udalen Sarea.

Jatorrian, Etxeko Tratu Txarrak eta Eraso Sexualak Jasaten dituzten 
Emakumeen Arretarako Erakunde Arteko II. Erabakiaren Jarraipenerako 
Batzordearen esparruan sortu zen sarea. Izan ere, EUDELi berari eskatu zion 
Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Udalen Sarea abian jarri zezala, 

http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/files/2012/09/ordenanza-eusk.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/?lang=eu
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-preven/eu/contenidos/informacion/vcm_coordinacion_cooperacion/eu_def/index.shtml
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II. erabaki horretan oro har xedatutakoa tokiko errealitatera egokitzen
laguntzeko. Horretarako, honakoa egin zen esparru horretatik: Etxeko 
Tratu Txarrak eta Eraso Sexualak Jasaten dituzten Emakumeen 
arreta Hobetzeko Tokiko Protokolo eta neurrien Ezarpenerako 
Ereduen Gida.

http://www.eudel.eus/destacados/
berdinsarea/eu/guias-elaboradas/

Ildo beretik, honako agiri hau egin zen 
2014. urtean: Emakumeenganako 
indarkeriaren aurkako jarduketa 
publikoetarako gomendioak.

http://www.eudel.eus/destacados/
berdinsarea/eu/guias-elaboradas/

Gaur egun, 59 udalek osatzen dute 
sarea, eta erreferentea da tokian-
tokian berdintasunaren arloan 
egindako lanean. 

Sarea berdintasunaren arloko sorre-
rarako eta aholkulari tzarako gunea 
da. Kidetza borondatezkoa bada 
ere, zenbait betekizun bete behar 
dira: berdintasunerako plana edu-
kitzea, ezarpenerako aurrekontua 
eta langile prestatuak edukitzea, eta 

Bazenekien?

2010. urtean, EUDELek foru-aldundien 
eta Emakunderen laguntzaz abian jarri 
zuen BErdinBidEan, udal txikiei 
berdintasunerako politika integralak 
garatzen laguntzeko, eta, banan-banan edo 
taldean, BErdinsarEan sartzeko moduko 
betekizunak betetzeko aukera izan dezaten.

Euskadiko udalek bi programak dituzte 
eskura, berdintasuna tokiko Gobernantzaren 
funtsezko faktorea izan dadin. Programak 
abian jartzeko erantzukizuna politikariena 
bada ere, desberdintasunak dimentsio 
bereziak ere baditu emakume politikari 
moduan garatutako zereginari begira. 
Egoera horri aurre egiteko eta Euskadiko 
tokiko politikan duten zeregina indartzeko, 
EUDELek Virginia Woolf BasquEskola 
jarri du haien esku, Euskadiko emakume 
hautetsiek topaketarako, informaziorako 
eta prestakuntzarako gunea izan dezaten 
eta beste latitude batzuetako emakume 
politikarientzako erreferentzia izan dadin.

http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/files/2012/09/Guia_e.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/eu/guias-elaboradas/
http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros_electronicos/recomendaciones_ante_casos_de_violencia_contra_las_mujeres
http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/eu/guias-elaboradas/
http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/files/2012/09/Guia_e.pdf
http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros_electronicos/recomendaciones_ante_casos_de_violencia_contra_las_mujeres
http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/eu/guias-elaboradas/
http://www.eudel.eus/destacados/berdinbidean/?lang=eu
http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/?lang=eu
http://www.eudel.eus/destacados/basqueskola/?lang=eu
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udalerriko emakumeek berdintasunerako tokiko politiketan parte hartzeko 
eremua edukitzea, besteak beste.

Errealitateari erreparatuz gero, argi eta garbi dago Euskadiko udal 
gehienentzat (tamaina txikikoak dira) helburu urruna izango dela betekizun 
horiek betetzea, banan-banan, behintzat.

Bizkaia (40)
abadiño, abanto zierbena, amorebieta-Etxano, 

arrigorriaga, Balmaseda, Barakaldo, Barrika, Basauri, 
Berango, Berriz, Bilbao, Derio, Durango, Elorrio, Erandio, 

Ermua, Galdakao, Gernika-lumo, Getxo, Gordexola, 
Gorliz, Güeñes, leioa, lekeitio, lemoiz, lezama, 

loiu, Mungia, Muskiz, ondarroa, ortuella, Plentzia, 
Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, 

Sopela, Urduliz, zalla, zamudio

Gipuzkoa (16)
arrasate/Mondragón, azkoitia, 

azpeitia, Deba, Donostia-San Sebastián, 
Eibar, Elgoibar, Ezkio-itsaso, legazpi, 

Mutriku, Hernani, Tolosa, Urretxu, Usurbil, 
zumarraga, zarautz

araba (3)
amurrio, laudio/llodio, 

Vitoria-Gasteiz

http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/files/2012/08/MAPA-municipios-adheridos-FEBRERO-2013.pdf


Administrazio 
ona: 

Tokiko gobernuko 
Berrikuntza, Administrazio 
Elektronikoa eta Izapide 

errazagoak. 
Hiri Adimendunak

4
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SARRERA

Gida honetan, Gobernantza onaren nozioa aztertu dugu, eta, horren 
barruan, administrazio ona aipatu dugu unean-unean. Kapitulu honetan, 
azken kontzeptu hau garatuko dugu zenbait ikuspegi kritikotatik. 

Hain zuzen ere, administrazio onaren ondorioz bitartekoak eta baliabideak 
duintasunez eta zehatz-mehatz antolatzeko erronkari aurre egin beharko 
diogu, xedeak eta helburuak lortu ahal izateko.

GOBERNU ONAREN ZER FAKTORE 
GARATUKO DIRA KAPITULU HONETAN?

“Gobernu ona” oso nozio zabala denez, zedarritu egin behar da.

Ω	 Helburu eta xedeetara hurbilduko gara udaletik beraietatik eta, 
zehatz-mehatz, gero eta konplexu, elkarlotu eta aldagarriagoa den 
errealitateari erantzuna emango dion udal-proiektutik. Horretarako, 
udal adimendunaren kontzeptua nahiz bere ezaugarriak jorratuko 
ditugu, eta udalak eraketan eduki beharreko zereginari buruz 
hausnartuko dugu.

Ω	 Gehienetan, udalaren helburu eta xedeak herritar hartzaileentzat 
erabilgarriak eta baliotsuak izan behar diren ondasun eta 
zerbitzuetan zehazten direnez, nola sortu eta eman behar diren 
izango dugu hizpide.
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Ω	 Era berean, berrikuntzara ere hurbilduko gara, lehen aipatu dugun 
errealitatea, bere konplexutasun handia eta batzuetan aztoratuak 
eta beti azkarrak diren aldaketak kontuan hartuta, pertsonek eta 
erakundeek azkar eta eraginkortasunez erantzuteko gaitasunak 
garatu behar dituztelako.

Ω	 Azkar erantzutea gure garaiko eskakizuna dela nabarmendu 
dugunez, prozedurak zein izapideak errazteko prozesua eta 
arlo horretan informazioaren zein komunikazioaren teknologiek 
(IKT) duten zeregina ere izango ditugu aztergai.

1. UDAL ADIMENDUNA. PROIEKTU KOLEKTIBOA

Oso lehiakorra den mundu global elkarlotuan bizi gara, eta, bertan, 
aurrerakuntzaren funtsezko bi faktore dira jakintza zein berrikuntza. 
Testuinguru horretan, lurraldea oso leku egokia da talentua 
erakartzeko eta bertan geratzeko: hau da, jakintza zein ideiak dituzten 
pertsonak, erakundeak eta enpresak sarean lan egiteko gai izan behar dira, 
balioa eta aberastasuna sortu ahal izateko.

Lurralde-eremu jakin bat adimenduna dela diogu (gure kasuan, udala), 
bertan dinamikak eta politikak garatzen direnean eta euren helburua 

kapital sozial eta pertsonala
•Instituzioak eta sareak
•Garapen sozial eta kulturala
•Partaidetza soziala

Lurralde adimenduna

Aberastasunaren sorrera

Baliabideak

Baliabideak

Jakintza
Sormena

Bizi-kalitatearen 
ingurunea

Negozioaren 
ingurunea

Iturria: Berton egindakoa, eskema honetan oinarrituta: “Teknologiaren eta 
giza garapenaren arteko loturak”. UNDP 2001
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ekonomia, integrazio zein garapen soziala eta ingurumenaren 
jasangarritasuna orekatzea denean. Hartara, zirkulu birtuosoa sortuko 
da lurraldearen beraren eta bertako kapital sozial zein pertsonalaren 
artean.

Udal adimenduna eratzeko, aktibo materialek ez ezik (hirigintzakoak, 
geografiakoak, naturakoak, ekipamenduak...), gizarte, kultura, politika... 
arloko elementu ukiezinek ere gero eta protagonismo handiagoa 
dute, baita herritarren berezko dinamikek ere. Hori dela eta, proiektu 
kolektiboa diseinatu eta kudeatu behar dugu, instituzio publikoak, 
enpresak, gizarte zibila eta herritarrak inplikatzeko.

Udal adimenduna. Jarduketa-arloak

“Hiri adimenduna” terminoa (ingelesez, “smart cities”) teknologiaren 
ezarpenarekin lotzen da, informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin 
(IKT), hain zuzen ere.

Nolanahi ere, bertako proiektu eta inbertsio gehienetan teknologia zeharka 
agertuko den arren, gunea handiagotu eta adimenduntzat hartuko dugu 
bere bereizgarritasunetik berezko proiektua daukan udala, borondateak 
biltzen dituelako eta, horren ondorioz, mundu global lehiakorrean kokatzen 
delako. Ikuspegi horretatik, udal-proiektu adimenduna ez da hiri handiei 
bakarrik dagokien gaia. izan ere, udal txikiek eta landa-udalek ere 
proposatu eta garatu beharko dituzte horrelako estrategiak.

Bazenekien?

smart Cities Liburu Zurian 
esandakoaren arabera, udal 
adimenduna eratzeko, honako 
honekin lotutako proiektuak garatu 
behar dira: herritarrak, ekonomia, 
ingurumena, mugikortasuna eta 
gobernu-modua. Arlo horiei buruzko 
zenbait ideia azalduko ditugu hemen. 
Edonola ere, atal berezian hitz 
egingo dugu gobernatzeko moduari 
buruz (gure udalean Gobernantza 
ona sustatzea delako kargu hautetsi 
moduan ditugun gehienezko 
erantzukizunetakoa).

Herritarrak

Ekonomia Gobernantza

Mugikortasuna Jasangarritasuna

Udal adimenduna

Iturria: Smart Cities Liburu Zuria

http://www.libroblancosmartcities.com/


116

4. Administrazio ona

Herritar aktiboek udal-kudeaketan parte hartzen dute, euren jakintzaren eta 
adimenaren bidez. Gabezien zein arazoen berri ematen dute; iradokizunak 
adierazten dituzte; irtenbideak proposatzen dituzte; alternatibak bozkatzen 
dituzte; zerbitzuak sortzen dituzte batera...

zenbait lan-arlo

Herritarren partaidetza eta partaidetza soziala bultzatzeko politikak 
ezartzea; herritarrekin hitz egitea eta zerbitzugintzarako lankidetza-arloak 
ezartzea; inklusio sozialerako politikak garatzea; eremu publikoa dinamismo 
kulturalaren osagaitzat hartzea; etengabeko hezkuntza bultzatzea (arautua 
eta ez-arautua); bazterketa digitalari aurre egitea eta udalaren trebetasun 
digitalak bultzatzea...

HErriTArrAk:

Neurri handi batean, baldintza naturalek eta ingurumen-baldintzek 
udalaren erakargarritasuna eta eskaintzen duen bizi-kalitatea baldintzatzen 
dituzte.

zenbait lan-arlo

Ingurumena babestea eta kudeatzea; kutsadura kontrolatzea; ura kudeatzea; 
hondakinak kudeatzea; argiztapen adimenduna sustatzea; zerbitzu 
energetikoen kontratuak kudeatzea (2006/32/EE Zuzentaraua); eraikuntza 
jasangarria sustatzea...

Tokiko Agenda 21era atxikitzea (Udalsarea); ingurumenaren arloko 
plangintzarako tresna edukitzea; eredu kooperatibo edo mankomunatuak 
ezartzea; zerbitzu energetikoen arloko lankidetza publiko eta pribaturako 
ereduen ezarpenaren saiakuntzak egitea; jasangarritasunari buruzko 
ziurtagiriak bultzatzea...

JASAnGArriTASUnA:

Honakoa kontuan hartzen da mugikortasunaren kontzeptuan: garraio-
sistemen zein azpiegituren eraginkortasuna, jasangarritasuna eta segurtasuna, 
baita tokiko, nazio-mailako zein nazioarteko irisgarritasuna ere.

zenbait lan-arlo

Mugikortasunerako hiri-plana egitea edo udal-jarduketarako planean 
txertatzea (UJP); ibilgailu ekologikoaren ezarpena bultzatzea (garraio 
publikoa eta taxia); aparkalekuak, mugikortasun gatazkatsuko guneak... 
monitorizatzea; ibilgailu pribatuaren erabilera murrizten duten ekimenak 
sustatzea; udalen artean garraio publikoko zerbitzuak partekatzea...

MUGikorTASUnA:

http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?IdMenu=c042bc75-0b90-4156-b6c3-5a2fc7512aff&Idioma=eu-ES
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Udalaren zeregina udal adimendunaren eraketan

Aurreko puntuan aipatutako bosgarren osagaia jorratuko dugu hemen, 
hau da, udal-gobernantzari dagokiona. Testuinguru atsegina sortzeko, 
udalak balioa ematen die udalari eta bertan bizi eta lan egiten dutenei, bi 
dimentsio osagarri kontuan hartuta:

Ω	 Lurralde-aktiboa da, zerbitzu erabilgarriak eraginkortasunez 
emateko (ez delako gauza bera udal hurbil, arin eta irisgarria izatea 
eta hainbestekoa ez izatea).

• Herritarrekin hitz eginda, zerbitzuak pertsonalizatzea.

• Zerbitzuak herritarren partaidetzaz ematea eta ebaluatzea.

• Herritarren arretarako kanal anitzeko zerbitzu integralak 
ezartzea (zuzenekoa, telefono bidezkoa eta Internet).

• Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) modu 
adimentsuan erabiltzea (eAdministrazioa) eta gizartean bertan 
euren erabilera sustatzea.

• Izapide administratiboak erraztea, azkarragoak eta 
eraginkorragoak izan daitezen.

• Udalen artean partekatutako zerbitzuen zentroen ezarpena 
balioestea.

• Oinarrizko hiri-zerbitzuak kontratatzeko ereduen saiakuntzak 
egitea: zerbitzuen integrazioa eta emaitzakako ordainketa.

Honakoekin lotutako politikak bultzatzea: enpresa-espiritua, ekintzailetza, 
emankortasuna, berrikuntza, enplegagarritasuna... Ekonomiak udal-
posizioarekin eta tokiko aktiboekin izan beharreko lotura sustatzea.

zenbait lan-arlo

Sustapen ekonomikoa udal-proiektuarekin lotzea; espezializazio adimenduna 
sustatzea (RIS3 - Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation eta 
Kluster Politika); kalitateko inbertsioak erakartzea; ekoizpenaren dibertsifikazioa 
sustatzea; berrikuntza eta sormena bultzatzea; nazioarteko ezarpena sustatzea; 
baliabide turistikoak balioestea; negozio berrien haztegia ezartzea; lan-eremuak 
partekatzeko formulak sustatzea; lan-sareen eraketa bultzatzea (networkinga); 
hiri-eremua erakusketa-gune eta zerbitzu zein produktu berrien proba egiteko 
gune moduan eskaintzea...

EkonoMiA:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf
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Ω	 Tokiko gobernu moduan eta bere lidergo politikotik, lurralde-
proiektu partekatua eta bere garapena bultzatzen ditu 
honakoekin lotutako politiken eta programen bidez: jarduera 
ekonomikoaren eta enpleguaren sustapena, dinamismo kulturala, 
jasangarritasuna, ingurumena, integrazio soziala, berdintasuna...

• Gardentasuna kontuen azalpen moduan eta gobernu onaren 
printzipio moduan erabiltzea, hobeto informatutako herritar 
aktiboagoak sustatzeko.

• Herritarren kalitateko partaidetza sustatzea, herritarrak 
gobernuan eta udal-kudeaketan inplikatzeko.

• Harremanezko gobernu-modua ezartzea, gainerako eragile 
sozialekiko lankidetza eta instituzio arteko elkarlana 
bultzatzeko.

Udal adimenduna, proiektu moduan

“Hemen, jo eta ke egin behar da korrika, leku berean geratzeko” 
(lewIS carroll)

Udala adimenduna izan dadin, ez da ezinbestekoa plan berria sortzea. 
Izan ere, nahikoa izango da apurka-apurka jasangarritasunaren eta 
eraginkortasunaren irizpideak ezartzea eta garatzea azaldutako arlo 
guztietan edo batzuetan, baita udal-plan guztietan filosofia hori kontuan 
hartzea ere (Tokiko Agenda 21, Plan Estrategikoa, Berrikuntza Agenda...). 

“UDAL ADIMENDUNAREN” 
IDEIA GARATZEKO ESTRATEGIA

Dena dela, arlo horretan aurrera egin nahi duen estrategiak honako 
faktore edota ezaugarri hauek hartu beharko ditu kontuan:

Ω	 berezko estrategia izango da, eta udalaren ikuspegiarekin zein 
etorkizunerako posizioarekin egongo da lotuta. Euskadiko udal 
gehienak txikiak direnez, eurentzat oso egokia izango da udal-
hausnarketa eskualdeko estrategiarekin lerrokatzea eta zerbitzuen 
partzuergoak edo mankomunitateak... sortzeko aukerak arakatzea.
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Ω	 beste lurralde-eremu “hurbil” edo “urrun” batzuekin egongo 
da lotuta. Horretarako, IKT konektibotasuna ez ezik, interes 
bateratuetatik, proiektu partekatuetatik eta sareetako partaidetzatik 
sortutako emozionala ere bultzatuko da.

Ω	 Udal-markarekin egongo da lotuta (ez balego, garatzeko 
une egokia izango litzateke). Marka, logotik haratago, udal-
ikuspegiarekin dago lotuta, bereizteko eta kokatzeko.

Ω	 Tokiko eragileen laguntzarekin (herritarrak, herritarren elkarteak, 
enpresak eta instituzioak) eta instituzio arteko lankidetzatik 
zehaztuko da.

Ω	 Hori dela eta, bere lidergoa sendoa izan beharko da, ilusioa 
sortzeko (administrazioan bertan nahiz kanpokoari begira) eta 
loturak nahiz adostasunak sustatzeko.

Ω	 Udalaren posizioaren eta gaitasunen arabera, hedatu beharreko 
arloak lehenetsi beharko dira.

Ω	 ibilbide luzeko prozesua izango da, eta etengabe ebaluatu eta 
zehaztuko da berriro. Beraz, eremuak eta tresnak suspertzeko 
moduko kudeaketa-metodoa ezarri beharko da.

Ω	 Plan finantzarioa zorrotza izango da, eta gastuak, inbertsioak 
zein finantziazio-iturriak hartuko ditu kontuan (berezko baliabideak, 
udalaz gaineko beste administrazio batzuen diru-laguntzak, 
Europako proiektuetako partaidetza...). “Smart Cities” Liburu 
Zurian, zerga-kenkarien eta laguntzen eranskina azaltzen da, 
horrelako proiektuak abian jarri ahal izateko.

 Ω	 Estrategiaren konplexutasunaren arabera beharrezkoa denean, 
bazkide teknologikoa egongo da, finantziazio-iturriak bilatzeko, 
zerbitzu zein produktu sofistikatuak ezartzeko, kudeaketa 
sendotzeko, informazioa prozesatu eta aztertzeko (Big Data) eta 
herritarrei itzultzeko (Open Data).

Ω	 komunikazio Plana ere egongo da, gizarteari proiektuen helburu 
eta aurrerapenen berri emateko eta berarekin elkarreragiteko (alde 
horretatik, IKTek, 2.0 tresnen bidez, elkarrizketa nahiz lankidetza 
suspertzen dituzte herritarrekin eta erakundeekin).
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GEHIAGO jAKITEKO

Udal adimendunei buruzko zenbait iturri eta eduki interesgarri:

Ω	 Smart Cities Liburu Zuria.

Ω	 Gaia - Telekomunikazioetako Klusterreko SC4C (herritar, 
administrazio, enpresa eta inplikatutako eragileentzako 
“smart” produktu, zerbitzu eta irtenbideen eskpaintza). 

Ω	 European Smart Cities, www.smart-cities.eu

Ω	 CONCERTO Ekimena (Smart city eta erkidegoetarako irtenbide 
energetikoak), www.concertoplus.eu

Ω	 COM (2010) 2020. Europa 2020. Hazkuntza adimendun, jasangarri 
eta integratzailerako estrategia.

Ω	 Gobernantza adimenduna. Tokiko Gobernu eta Hiri Batuen Sarea 
(CGLU).

Ω	 Euskadiko berrikuntza soziala: +Innova.

Ω	 State of European Cities Report, Europako Batzordea: hiri-
auditoria.

	Ω	 Zientziako eta berrikuntzako hiriak Innpulseko sarea.

2. ZERBITZUEN ZORROA. UDALARENTZAKO
PROPOSAMEN BALIOTSUA

Udala hitza entzuten dugunean, bere zerbitzuak dira burura datorkigun 
lehenengo gauza. Gainera, abstraktuan barik, zehatzak ere badiren 
premiekin eta interesekin lotutako zerbitzu zehatzetan pentsatzen dugu. 
Are gehiago, seguruenik, esperientzia erabilgarria, oraintsukoa etorriko 
zaigu burura: behar izan nuen, aurkitu egin nuen, erabili egin nuen eta 
erabilgarria izan zen (edo, beharbada, ez nuen aurkitu edo aurkitutakoa ez 
zen erabilgarria izan).

Hau da, udaleko zerbitzuen zorroan, bere katalogoan, argi azaltzen 
da udalak herritarren aurrean nola jokatzen duen, askotan sistema 
binarioa irmoa eta krudela dela kontuan hartuta: erabilgarria da/ez da 
erabilgarria.

http://www.libroblancosmartcities.com/
http://gaia.es/index.php?idioma=2
http://www.smart-cities.eu/
http://concerto.eu/
http://www.eea.europa.eu/policy-documents/com-2010-2020-europe-2020
http://www.uclg.org/es
http://www.euskadinnova.net/eu/euskadiinnova-azala/index.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/
http://innpulso.fecyt.es/Pginas/Home.aspx
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Pertsonentzako zerbitzuak sortzea

“Hitz egiteko, galdetu lehenago; gero, entzun” (AntonIo Machado)

Zerbitzuek badute antzeko 
ezaugarririk, legearen arabera 
eman beharrekoek nahiz 
eskuordetutakoek edo udal-
proiektuaren mesedetan garatu 
beharrekoek: guztiek pertsona 
zehatzen premia zehatzei ematen 
diete erantzuna. Beraz, zerbitzuen 
sorrera puntu berean hasi eta 
amaitzen den prozesua da: 
pertsona, bere premiak, gurariak 
eta inguruabarrak kontuan 
hartuta. Prozesu hori zatika jorratuko dugu.

Zerbitzuek jendearen premiei, gurariei eta arazoei ematen diete erantzuna. 
Batzuetan, biztanleentzat interesgarriak diren jarrerak, balioak eta aldaketak 
ere aurreratu eta sustatzen dira. Dena dela, zerbitzuaren helburu nagusia 
pertsona bera da.

zerbitzuak pertsonalizatzea. Gizakiok geure artean desberdinak bagara, 
ez da zentzuzkoa zerbitzu homogeneoak biztanle guztien premiei modu 
berean erantzutea. Hori dela eta, oso egokia izango da biztanleak adinaren, 
egoera sozio-ekonomikoaren, bizilekuaren, bizimoduaren... arabera 
banatzea. Edonola ere, zerbitzuaren kontzepzioa, bere pertsonalizazioa, ezin 
da erroldako datuen eta estatistiken azterketa hutsean geratu. Kalera irten 
eta jendearekin hitz egin behar dugu, inolako zalantzarik gabe euren premiak 
nolakoak diren ondoen dakitenak dira-eta.

Herritarrekin hitz egitea. Partaidetzarako ezarritako sistemen bidez hitz 
egingo dugu edo herritarren elkarteekin egindako topaketen bitartez. 
Bestela, iritzi-inkestak ere erabili ahal izango ditugu. Halaber, abian dauden 
elkarrizketetan parte hartzea ere izango da egokia -auzoan, sare sozialetan-.

Eman beharreko zerbitzuak lehenestea. Jakin badakigu biztanleek 
era guztietako premia ugari dituztela, eta biztanleak eurak ere ezagutzen 
ditugu. Horretarako ahalegina egin dugu. Hala ere, ezin diegu premia guztiei 
erantzun, ezinezkoa da. Lehenesteko, hauteskunde-programara joko dugu; 
geure gaitasunak ebaluatuko ditugu (eta, horretarako, “etxea” eta bertako 
langileak ondoen ezagutzen dituztenengana joko dugu); zerbitzuok ematen 
dituzten beste erakunde batzuekin lan egiterik daukagun aztertuko dugu, 
gure helburuen mesederako izan daitezke-eta.

zErbiTzUA SorTzEA:
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Ideia zerbitzu bihurtzeko garaia da, abian nola jarri nahi dugun kontuan 
hartuta. Horretarako, ikuspegiak entzun, esperientziak aztertu (baita arlo 
pribatukoak ere, eta herritarren elkarteenak, nola ez) eta taldean lan egingo 
dugu (osaketa oso kontuan hartuta: zenbait arlotako jendea, udalean lan 
egiten ez dutenak, adituak eta erabiltzaileak). Honelaxe zehaztuko da ideia:

Ω	 Zerbitzua eman behar duten pertsonak (zerbitzuen inguruko taldeak 
eratu behar ditugu).

Ω	 Zerbitzugintzarako ekipamenduak. Egokienak eta hurbilenak izan 
beharko dira hartzaileentzat (modu fisikoan nahiz emozionalean).

Ω	 kostua. Gida honetako kapitulu batean, zerbitzuen benetako kostua 
izango dugu hizpide.

Ω	 Prezioa. Doakoa ez bada, prezioa berbera izango da jende 
guztiarentzat? Deskonturik eskainiko dugu? Zerbitzua eman aurretik 
ala ostean ordainduko da? Nola ordainduko da?...

Ω	 Denbora. Noiz emango da? Gure jardueren agendan sartuko da?

Ω	 kudeaketa-prozesua. Zerbitzugintzarako jardueren azalpena eta 
plangintza egingo ditugu. Ebaluaziorako mekanismoak diseinatuko 
ditugu.

Ω	 komunikazioa. Hurrengo puntuan jorratuko dugu.

zErbiTzUA DiSEinATzEA:

Zerbitzua jakitera ematea baino gehiago da. Hartzaileei eurentzat erabilgarria 
dela, eurentzat sortu dela jakinaraztea da. Horretarako:

zerbitzua emango dugu jakitera. “Betiko” lekuetan jarriko ditugu kartelak, 
postontzietan sartuko ditugu, aldizkarian nahiz udal-agendan sartuko ditugu, 
zerbitzua kaleratzeko aurkezpenak antolatuko ditugu...

Geure zerbitzuen zorroan sartuko dugu. Zerbitzua isolatuta, gainerako 
zerbitzuetatik aparte ezartzen bada, zentzua galtzen du, azken batean 
udalaren ikuspegian zein helburuetan daukan ekarpenean datzalako 
bere balioa. Horregatik, oso egokia da zerbitzuen zorrotik, katalogotik 
komunikatzea eta, arloka edo sailka barik, gaika multzokatzea. katalogoan, 
hizkuntza errazean azaltzen da zerbitzu bakoitza (izenburua, hartzaileak, nola 
eskuratu, prezioa, nola eskatu informazio gehiago...). Modu erakargarri zein 
eskuragarrian argitaratuko dugu, eta logotipoa baino askoz gehiago den 
udalaren marka jarriko dugu bertan. Etxebizitza guztietara bidaliko dugu. 
Paperean. Interneten bidez ere bai. Bertatik, gainera, eguneratu egin ahal 
izango dugu eta, batez ere, elkarreragin (horretarako, honako aukera hauek 
emango ditugu: izena ematea, eskatzea, iritzi erabilgarriak adieraztea...).

zErbiTzUArEn bErri EMATEA. zErbiTzUEn zorroA:
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zirkulua itxi dugu, eta, horretarako, berriro irten behar izan gara 
kalera. izan ere, pertsonentzat eta pertsonekin sortzen ditugu 
zerbitzuak, prozesu osoan ezarritako harreman etengabea eta 
elkarrizketa estua kontuan hartuta, hau da, herritarren lehen 
mailako partaidetzaren bidez.

Herritarren arreta. Lehentasuna

“Askotan, herritarrak gure lana etetera zetozela uste genuen, 
herritarrak gure benetako lana direnean” (eudelek argItaratutako 
haZ BIdeoan aZaldutako IrItZIa)

Edozein udalerritako bizilagun gehienek leihatilan zehar ikusten 
dute euren udalaren aurpegia, bertara informazio bila, edozein izapide 
egitera edo arazoren bat azaltzera doazenean. Une horretan, udala (oso-
osorik) gorpuzten da. Beraz, ez da zentzugabea administrazio ona, ona 
izateko, herritarren arreta ona izan behar dela adieraztea.

Ebaluatzea neurtzea da eta, neurtzeko, datuak eduki behar ditugu. Hemen, 
zerbitzua kudeatzeko prozesua diseinatzean aurreikusitako tresnak hartuko 
ditugu kontuan: beharrezko informazioa arakatzeko prozedurak eta 
adierazleak.

zerbitzua aztertzea eta hobetzea edo berriro diseinatzea (edo bertan 
behera uztea, egokia izanez gero eta halakorik egiterik badago). 
Adierazleek egindakoari buruzko informazioa eskainiko digute (zerbitzuko 
erabiltzaileen kopurua, noiz erabili duten...), baita emaitzei buruzkoa ere 
(zerbitzua behar bezalakoa izan den, nolako ekarpena duen zerbitzuak azken 
helburuetan...). Horrez gain, arazoak eta iradokizunak ere aztertuko ditugu, 
eta erabakiak hartzeko orduan hartuko ditugu kontuan.

konpromisoak onartzea: zerbitzuen kartak. Ebaluatzen badugu, 
erantzuteko konpromisoak arduraz hartu ahal izango dugu geure gain, zer 
egin dezakegun jakinda eta hobera egin nahi dugula kontuan hartuta.

zErbiTzUA EbALUATzEA:

Une honetan, zerbitzuko erabiltzaileek harreman estua izango dute udalarekin eta 
bertako langileekin, zalantzak argitzeko, arazoak konpontzeko... Galderetarako 
unea ere izango da: zer uste duzu, nola hobetu genezake... Ziur iradokizun 
eta erreklamazioetarako orriak ditugula. Herritarren esku jarri eta bildu 
egingo ditugu. Dena dela, batez ere, euren edukia erabiliko dugu. Horren bidez, 
zerbitzua hobetu edo berriro diseinatu ahal izango dugu.

zErbiTzUA EMATEA:
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Herritarren arreta ona da, eskuragarria bezain hurbila denean eta 
bere erantzunak azkar bezain egokiak direnean.

ZER EZAUGARRI NABARMEN IZAN BEHAR DITU 
HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUAK?

Ω	 integrala. Leihatilatik bertatik (fisikoa edo birtuala), beharbada orain 
udaletxeko zenbait leihatilatan sakabanatuta dauden gai guztiak 
artatu daitezen (hirigintza, gizarte-zerbitzuak, udaltzaingoa, 
zergak...). Herritarrak bulegoetan hara-hona ibili ez daitezen. 
Leihatila integralean, gainera, berehala erantzun beharreko eta 
izapide berezirik behar ez duten gai guztiak konpondu ahal izango 
dira.

Ω	 kanal anitzekoa, hau da, zuzenean, telefono bidez eta Internet 
bidez emango da.

Horrelako zerbitzua ezartzean, udala herritarrenganantz eta 
prozesukako kudeaketarantz bideratuko da –hau da, pertsonetan 
hasi (euren interes eta premietan) eta amaituko dira (udalak ematen dien 
erantzunean)–.

EUDELek, HAEEren laguntzarekin, Herritarren Arretarako zerbitzuak 
(HAz) ezartzen laguntzen die Euskadiko udalei. Horretarako, 
erreferentziako eredua eta lan-metodoa darabiltza. 

GEHIAGO jAKITEKO

zenbait iturri eta eduki interesgarri:

Ω	 EUDEL: Herritarren arretarako zerbitzua ezartzeko gida.

Ω	 EUDEL: Herritarren arretarako zerbitzua ezartzeko prozesuaren 
garapenerako hamar gomendio.

Ω	 EUDEL: Prozedura administratiboen eskulibua egiteko gida.

Ω	 EUDEL: Zerbitzuen kartak zehazteko gida erabilgarria.

http://www.eudel.eus/destacados/sac/?lang=eu
http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros_electronicos/guia_para_la_implantacion_de_un_servicio_de_atencion_ciudadana
http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros_electronicos/decalogo_para_el_desarrollo_de_un_proceso_de_implantacion_de_un_sac
http://www.eudel.eus/destacados/sac/eu/guias-y-materiales/
http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros_electronicos
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Ω	 FEMP: Tokiko administrazioko zerbitzuen karta egitea eta 
kudeatzea.

Ω	 Eusko Jaurlaritzako herritarren arretarako kanal anitzeko eredua.

Ω	 Eusko Jaurlaritza: Zerbitzuak kontratatzeko jarduera egokiei buruzko 
jarraibideak.

Ω	 Administrazio Publikoetako Ministerioa: Eskariari buruzko azterketak 
eta gogobetetasunari buruzko inkestak egiteko orientazio-gida.

Ω	 Andaluziako Junta: Udaleko zerbitzu publikoen kudeaketa-moduak 
eta eraginkortasuna.

Ω	 Tony Puig: Administrazio publikoek herritarrei emandako zerbitzuen 
marketina.

Herritarrak eurak helburua izatea.

Lidergoa, koordinazioa eta talde-lana indartzea, honelako zeharkako 
proiektu eraldatzailean egin behar den bezala.

Udaleko zerbitzuei eta izapideei buruzko jakintza biltzea (zerbitzuen 
zorroa eta prozeduren eskuliburua), herritarren (Interneten) eta udala osatzen 
dutenen esku jartzeko (baita HAZ artatuko dutenen esku ere, nola ez).

Antolakuntzako nondik norakoei aurre egitea. HAZ bera udalaren 
tamainaren eta eman beharreko zerbitzuen arabera dimentsionatzea; zenbat 
arreta-gune eta non egongo diren erabakitzea (berriro ere, euren tamainaren 
eta hiri egituraren zein sakabanaketaren arabera); arloekin HAZek berak 
zer zerbitzu emango dituen adostea (informazioa, aurkeztutako agirien 
zuzenketa, zenbait izapideren prozesu osoa...) eta zer baldintzatan garatuko 
diren (HAZi arloek garatutako jarduketen berri ematea, HAZi bere lana 
garatzen laguntzea...)...

HAzeko langileak prestatzea, jendearen arretarako tekniketan eta udal-
jardueraren ezagutzan.

Laguntzarako tresnak ezartzea, beti informazioa eskura eta eguneratuta 
egon dadin; agiriei alta emateko eta arlo eskudunari bidaltzeko; beste 
administrazio batzuekin eragiketak egin ahal izateko...

Eremu fisikoa egokitzea, oztopo arkitektonikoak kentzeko, ergonomia 
zaintzeko, zerbitzua zer baldintzatan emango den zehazteko...

HErriTArrEn ArrETArAko zErbiTzUAk. 
ErrEFErEnTziAko ErEDUA

http://www.femp.es/files/566-980-archivo/Elaboraci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%B3n%20de%20una%20Carta%20de%20Servicios%20en%20la%20Admi%E2%80%A6.pdf
https://euskadi.eus/r47-contbp2z/eu/contenidos/informacion/atencion_ciudadania_13/eu_zuzena01/atencion_ciudadania_13.html
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias/parrafo/01111111111118/text_es_files/Guia-analisis-demanda-y-encues.pdf
http://centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=factoriaideas&cat=2&id=203&ida=0&idm
http://www.uned.es/113016/archivos/management_documents/Toni_Puig_Marketing_P%FAblico.pdf
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3. TOKIKO BERRIKUNTZA PUBLIKOA

Gero eta agerikoagoa denez, errealitatea, bere konplexutasuna eta beti 
azkarrak eta batzuetan asaldatuak diren aldaketak kontuan hartuta, 
pertsonak eta erakundeak etengabe behatu eta aztertu behar ditugu, eta 
azkar eta eraginkortasunez erantzuteko gaitasunak garatu behar ditugu. 

Gainera, litekeena premia hori are agerikoagoa eta, seguruenik, 
premiazkoagoa izatea gure administrazioetan, oraindik ere iraganeko 
suposamendu eta ereduetan daudelako ainguratuta (ideiak, erabilerak, 
arauak, prozedurak...; eta, batzuetan, mendeak ere badituztela esan 
daiteke).

Udaleko testuingurua aldatu egin da, eta, era berean, herritarren eskaerak 
ere aldatu egin dira, eta asko, gainera. Bestetik, erantzun eraginkor, azkar 
eta egokiak ere jaso nahi dituzte. Gaur egun, antzinako prozedurak, betiko 
erantzunak eta agortutako konponbideak utzi behar dira alde batera.

ZER DA BERRIKUNTZA?

Beraz, udalarentzat, gobernatzeko modua, zerbitzugintza eta 
kudeaketa aldatzea da berrikuntza, balio publikoa sortzeko eta 
eskaintzeko, hau da, bere zerbitzua jaso behar duen gizartearentzat 
erabilgarria izateko.

Testuingurua eta berrikuntzarako praktika

“Gure uste sendo errotuenak, ziurrenak, susmagarrienak dira. Gure 
muga, leku urrunena, kartzela dira” (JoSé ortega y gaSSet)

Hasteko, baieztapen hau hartuko dugu 
kontuan: berrikuntza ez da pertsona 
sortzaileen “burutazioen” emaitza. 
Izan ere, besteak beste, emaitzak ez dira 
erabilgarriak, hasiera batean sortzaileak 
berak halaxe uste duelako, erabiltzaileak 
halaxe balioesten dituelako baizik. Hona 



127

Tokiko PoLiTikA bErriArEn ArDATzAk 2015-2019

hemen beste bat: berritzeko modu egituratuan jokatu behar bada ere, 
berrikuntza kudeatzeko prozesu bakar batek ere ez du irtenbide 
baliodunen sorrera bermatuko.

Amaitzeko, hona hemen hurrengo tesia: berritzeko, konfiantzazko 
ingurunea egon behar da, eta helburuen inguruko inplikazioa nahiz 
erantzukizuna sustatu behar ditu: ideiak zein iritziak modu ireki bezain 
kritikoan adierazteko eta udal-balioko zerbitzu zein proposamenetan 
zehaztu ahal izateko.

Beraz, ingurune horren sorrera edota garapena sustatzea izango da 
alkateok geure gain hartu beharko dugun erantzukizunetako bat.

Hona hemen berrikuntzaren sustapenerako testuingurua prestatzeko 
beharko ditugun lau osagai:

Faktore garrantzitsuenetakoa izango da, horren arabera zehaztu eta 
bideratuko direlako berrikuntzarako egindako ahaleginak. Horretarako:

Ω	 Gobernu-taldearen helburuak eta estrategiak partekatuko ditugu 
udaleko sailetako arduradunekin, berrikuntza ez delako politikarien 
kontua, ezta udal-ekintzatik aldendutako gaia ere.

Ω	 Herritarrekin hitz egitean, helburuak eta estrategiak hartuko 
ditugu kontuan: zer behar duten, nolako udala eduki nahi duten... 
Horrez gain, beste instituzio batzuetara ere hurbilduko gara (publikoak 
zein pribatuak), zer eta nola egiten ari diren ikusteko (faktore horiek 
berriro jorratuko ditugu, “irekiera instituzionala” osagaia hizpide 
dugunean).

Ω	 Udalak zenbait jarduketa-arlotan daukan posizioa hartuko dugu 
kontuan, bere indarrak eta aukerak, sustatu edo garatu beharreko arloak 
(Euskadiko udaletako berrikuntzari buruzko diagnostikoa agertzen da 
“Iturriak” atalean, eta horri buruzko ikuspegi zabala eskaintzen du).

Ω	 Horren guztiorren arabera, arloak eta lan-lerroak zehaztu ahal 
izango ditugu. Esate baterako:

•	 Erakundea eta pertsonak: lerrokadura politiko eta teknikoa; 
lidergo berria; jakintza eta adimen kolektiboa; ikaskuntza berria...

•	 zerbitzuak eta herritarrak: zerbitzu berriak; zerbitzuak sortzeko 
edota batera sortzeko modu berriak; zerbitzuak emateko modu 
berriak...

•	 Gobernua eta udala: udal adimendunerako proiektuak; irekiera 
eta lankidetzapeko lana...  

bErriTzEko ESTrATEGiA ETA HELbUrUAk zEHAzTEA
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Ezinbesteko baldintza da, berrikuntza irekia gauzatu dadin. Tokiko 
esparrua herritarren zein erakundeen arazo eta interesetatik hurbil dagoenez, 
irekierarako baldintza hobeak eskaintzen ditu.

Udala iragazkorragoa da gizartearentzat, eta berrikuntza irekia gauzatzen 
du honako honexen bidez: gardentasuna, sinesgarritasuna eta partaidetza 
informatua suspertzeko tresna moduan; herritarren partaidetza 
bera, ideiak sortzeko, udal-proiektuak zehazteko eta zerbitzuak batera 
sortzeko estrategia moduan; eragile sozialekin lan egiteko politikak; 
lankidetzarako sareetako partaidetza... 

UDALA HErriTArrEnTzAT irEkiTzEA

Berritzeko, pertsona berritzaileak egon behar badira ere (intuizioa, talentua 
eta energia dituztenak), pertsona inplikatuak ere behar ditugu. Ikuspegi 
horretatik, ingurunea are egokiagoa izango da berrikuntzari begira, honako 
hauxe gertatzen denean:

Ω	 Arloak eta pertsonak helburuekin lotzea, lorpenean inplikatzea 
eta, horretarako, kidetza-sentipena suspertzea.

Ω	 Erantzukizuna eta lidergo hedatu bezain partekatua sustatzea.

Ω	 koordinazioa eta talde-lana bultzatzea (arloen artean eta arloetan 
bertan) eta boterea eskuordetzea, euren lana garatu dezaten.

Ω	 Komunikazioa errespetuzko eta konfiantzazko giroan garatzen dela 
bermatzea.

Ω	 Lorpenak aitortzea eta porrotak toleratzea (baina arduragabekeria 
edo zehaztasun-falta ez, ordea).

Ω	 ideien zein jakintzaren sorrera eta prestakuntza bultzatzea.

Ω	 Aldaketa kudeatzea. Izan ere, gizakiok aldaketetara egokitzeko 
gaitasun handia daukagun arren (espezie moduan lortu dugun 
biziraupena da horren adierazgarri), agerikoa ere bada gehienok ez 
dugula gustuko aldatzea. Hori dela eta, aldaketa kudeatzea premia da 
(esate baterako, John P. Kotterren 8 urratsen ezarpenaren bitartez).

PErTSonAk bErrikUnTzA-iTUrriTzAT HArTzEA
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Ideia berritzaileak (udaleko langileen sormen, jakintza, irekiera instituzional 
eta asmoaren ondorioz sortutakoak) proiektuetan (euren helburua, 
arduradunak, zereginak, epeak, baliabideak... kontuan hartuta) eta emaitza 
erabilgarrietan zehaztu behar dira. Proiektuak, bere helburuak, ilusioa 
sortu eta energia suspertzen du; azken batean, ekintza mugitzen du. 
Hori dela eta, behar bezala sortu, diseinatu eta abian jarri behar da. Hona 
hemen horren inguruko zenbait ideia

Ω	 Helburu zehatzak eta ustezkoak ezartzea eta, horrez gain, azkar 
lortzen badira, hobeto. Izan ere, askotan handiak ez badira ere, ondo 
bideratutako emaitza azkarrek ekintza atzeraelikatzen dute.

Ω	 Proiektuaren arduraduna den talde sustatzailea izendatzea (pertsona 
batekoa edo gutxikoa), zehazten eta dinamizatzen laguntzeko. Era 
berean, zereginak garatuko dituen proiektuko taldea ere izendatzea.

Ω	 Proiektua erraz eta lankidetzapean diseinatzea, gauzapenean parte 
hartzen duten guztiek euren ideiak adierazi ditzaten eta proiektuak bere 
egin dezaten.

Ω	 baliabideak esleitzea (inbertsioa eta aurreikusitako itzulketa orekatuta 
daudela bermatuta) eta taldeari behar besteko autonomia ematea, 
proiektua garatu ahal izateko.

Ω	 Proiektuaren jarraipen etengabe egitea, berriro zehazteko eta 
aurrerapena sendotzeko.

Ω	 Aurrerapenak aitortzea eta emaitzak zabaltzea, proiektuari esker 
emaitzak lortuko direlako, ikaskuntzarako eremua izango delako eta 
talde moduan dugun gaitasuna egiaztatuko duelako.

Horrez gain, aukerarik izanez gero (askotan, aukerak sorrarazi egiten dira), 
beste udal batzuekin lan egingo dugu proiektuen garapenean. 
“Lankidetzapeko aurrerakuntzako proiektu” horiei buruz hitz egingo dugu 
ondoren, Tokiko Berrikuntza Agendak horrelaxe laguntzen duelako proiektu 
berritzaileak abian jartzen.

EkinTzATik AUrrErA EGiTEA
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Tokiko Berrikuntza Agenda. Lankidetzapeko aurrerakuntzarako 
estrategia

Tokiko berrikuntza Agendak (TbA) 
Euskadiko udaletako zerbitzuak 
emateko, kudeatzeko eta gobernatzeko 
moduak berritzea dauka helburu. 
Ekimena 2008an jarri zen abian EUDELen lidergopean, Eusko Jaurlaritzaren 
babespean eta hiru foru-aldundien partaidetzapean. Urte horietako 
lanari esker, jarduketa-metodoa sendotu ahal izan da, euskal udalak 
berrikuntzarantz mobilizatzeko eta aurrera egiten laguntzeko. Metodo 
horrek bost jarduketa-lerro ditu.  

Hona hemen 2009-2014ko zenbait aurrerapen eta emaitza. 

Ω	 Sentsibilizaziorako tailerrak: XXI Udala...

Ω	 EUDEL-IVAP hitzarmenaren esparruko prestakuntza berezirako 
programak

Ω	 Europako CEMSDI Proiektuko partaidetza

Ω	 Euskadiko Udaletako Berrikuntzari buruzko diagnostikoa (2012)

SEnTSibiLizAzioA ETA TrEbAkUnTzA
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Mobilizatzea Laguntzea

Euskarriak berrikuntzari buruzko diagnostikoa, trebakuntza, esperientzien zabalkundea, gidak

http://www.eudel.eus/destacados/ail/?lang=eu
http://www.eudel.eus/destacados/ail/?lang=eu
http://www.eudel.eus/eu/documentos/informes_0/ficheros/agenda_de_innovacion_local__balance_2011_2015
http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros_electronicos?page=2
http://www.eudel.eus/eu/formacionacompa
http://www.digitallocalagenda.eu/home/spain/difusion-eventos/Presentation of the CEMSDI Project to the General Assembly of Eudel and Publication of an Article.doc/view
http://www.eudel.eus/destacados/diagnostico-innovacion/eu/
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Ekintza-lerro honen bitartez, udaletako berrikuntza-planen diseinua sustatzen 
da, partaidetzazko metodologia kontuan hartuta. 

Euskadiko udaletan proiektuak zehaztuz gero, berrikuntzarako gaitasunak 
garatu edota herritar-balioko emaitza berritzaileak lortuko dituzte.

bErrikUnTzAko AGEnDAk

Zenbait udalek garatutako proiektuak dira, berrikuntza jakin bat ezarri nahi 
dutenean eta lankidetzapean egiten dutenean. Ezarritako lan-metodoaren 
ezaugarriak “Herritarren arreta. Aukera” puntuan azaldu ditugu, Herritarren 
Arretarako Zerbitzuen ezarpena jorratzean (HAZ). Honako proiektu hauek 
garatu dira:

izapideen eskuliburua

Behar besteko laguntza emango da, herritarrek udalarekin egin beharreko 
izapideen katalogoa egiteko eta argitaratzeko. Izapide horiek logikaz 
antolatzen dira, eta behar besteko informazioa dute, erraz eta azkar gauzatu 
ahal izateko.

Herritarren Arretarako zerbitzuak (HAz)

Behar besteko laguntza emango da,herritarrentzako erreferentziako 
zerbitzua ezartzeko. Bertatik, gainera, modu integratuan eskaini ahal 
izango dira udaleko zerbitzu gehienak, zuzenean, telefono bidez eta modu 
telematikoan.

Prozesuak erraztea

Proiektu hauen bitartez, bar-kudeaketarako prozedurak berrikusi, hobetu 
(karga administratiboen desagerpena kontuan hartuta), azaldu eta ezarri 
egingo dira. Horrez gain, etengabeko hobekuntzarantz bideratuko dira.

kudeaketa Aurreraturako Eredua

Lankidetzapean, kudeaketa aurreraturako eredua zehaztuko da, gobernu 
onaren printzipioetan oinarrituta. Eredu hori oso lagungarria izango da 
euskal udalentzat, estrategiak zehaztu eta 2015-2019ko legealdian euren 
kudeaketa arrazionalizatu eta hobetzen dutenean. Ardatzak eta jarduketa-
lerroak ez ezik, kudeaketa aurreraturako tresnak zein gomendioak ere 
eskaintzen ditu.

LAnkiDETzAPEko ProiEkTUAk

http://www.eudel.eus/destacados/innovacion-administrativa/?lang=eu
http://www.eudel.eus/destacados/sac/?lang=eu
http://www.eudel.eus/destacados/innovacion-administrativa/?lang=eu
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Lankidetzapeko lan-eremuak, esperientziak partekatzeko eta ideiak zein 
etorkizunerako proiektuak trukatzeko.

HAz Herritarren arretarako udal zerbitzuen sarea

Herritarren Arreta Integralerako Zerbitzua duten euskal udalek eratutako 
sarea da, eta udal kideen ikaskuntza nahiz aurrerakuntza sustatzen ditu. 
Bestetik, gainerako euskal udalei herritarren arretarako zerbitzu berriak abian 
jartzen laguntzea eta horretarako aholkularitza ematea du xede nagusi.

Gardentasunaren sarea

Sareak jakintzak, jarduera egokiak eta estrategiak trukatzeko aukera ematen 
die udalei, euren gobernu eta administrazioetan gardentasuna sustatzeko. 
Horrez gain, aurrerakuntza bultzatzen duten metodologiak, tresnak eta 
materialak ere garatzen ditu sareak.

SArEAn AUrrErA EGiTEA

http://www.eudel.eus/destacados/sac/?lang=eu
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/?lang=eu
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GEHIAGO jAKITEKO

Hona hemen zenbait iturri eta eduki interesgarri:

Ω	 EUDEL eta TBA: www.eudel.eus - Berrikuntza, modernizazio eta 
teknologia arloa

• Euskadiko udaletako berrikuntzari buruzko diagnostikoa

• Berrikuntzako agendei laguntzeko TBA metodologia

• Proiektu berritzaileei laguntzeko TBA metodologia

• Prestakuntzarako eta laguntasuneko programak

• Gidak eta eskuliburuak

Ω	 Eusko Jaurlaritzako Berrikuntza Publikorako Plana: www.euskadi.eus

Ω	 Tokiko Hiri eta Gobernu Batuak (CGLU): gobernu irekirako aliantza

Ω	 Berrikuntza Elkartea: berritzaile publikoaren konpromisoak

Ω	 Administrazio publikoaren sare soziala: www.novagob.org

4. ERRAZTASUN ADMINISTRATIBOA

ERRAZTASUN ADMINISTRATIBOAREN KONTZEPTUA

Erraztasun administratiboa tekniken eta jardueren multzoa da, eta 
prozedura zein espediente administratiboen kudeaketan ezartzen 
dira, administrazio arinagoa eta eraginkorragoa sustatzeko. 

Egia esan, aipatutako kontzeptuan oinarrituta, berrikuntzaz hitz egiten 
jarraituko dugu: udaleko kudeaketa-prozesuetan eragina duenaz, hain 
zuzen ere. Berme juridikoei kalterik egin gabe, honakoa da erraztasunaren 
helburua: aurkeztu beharreko agiriak kentzea edo murriztea; gai bera 
izapidetzeko orduan herritarrak administrazioko leihatilara joan behar 
diren aldien kopurua murriztea; eta inguruabar edo gertaera zehatzetarako 

http://www.uclg.org/es
http://www.clubdeinnovacion.es/
http://www.novagob.org/
http://www.eudel.eus/eu/areas/innovacion__modernizacion_y_nuevas_tecnologias
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erantzun automatikoak sustatzea (izapide onena ez delako Internet bidez 
egin daitekeena, beharrezkoa EZ dena baizik).

Erraztasuna oso errentagarria da herritarrentzat eta 
administrazioarentzat (herritar-balio handiagoko jarduketetan 
inbertitzeko moduko baliabideak eta energiak askatzen dituelako). 
Beraz, lehentasunezkoa izan beharko litzateke udal-gobernuko edozein 
programatan. Nolanahi ere (zintzoak izan gaitezen), ez da beti behar 
besteko energiaz eta erabakigarritasunez bultzatu.

ZER ZAILTASUN EDO OZTOPO DAUDE ERRAZTASUN 
ADMINISTRATIBORAKO PROZESUAK EZARTZEKO ORDUAN

Ω	 Batetik, horrelako berrikuntza, prozesuetan eragina daukana, ez da 
beste era bateko berrikuntza (zerbitzu berri aren sorrera sustatzen 
duena, esaterako) bezain agerikoa (epe laburrera, behintzat).

Ω	 Bestetik, kudeaketa administratiboko aldaketek gure erosotasun-
gunean dute eragina, hau da, betidanik egiten dugun guztian. 
Beraz, edozein aldaketak, txiki-txikia bada ere (egia esan, bakar bat 
ere ez da horrelakoa), erresistentzia handiak sortuko ditu.

Dena dela, erraztasun administratiboa erabakigarritasunez bultzatzeko 
garaia da: legeagatik beragatik (2006/123/EE Zuzentaraua, Eusko 
Legebiltzarrari buruzko 7/2012 Legea, 11/2007 Legea...) eta XXI. mendeko 
udala eduki nahi duten herritarren zein gizartearen parean egoteko.

Erraztasun administratiborako neurriak

“Gauzak ahal den guztia erraztu behar dira, baina ez gehiago” 
(alBert eInSteIn)

Puntu hau jorratzeko, agiri honetara joko dugu (egia esan, horretan 
dihardugu): Fermín Cerezok “berrikuntza administratiboari buruzko 
tailerra. Tokiko administrazioko prozesuen etengabeko hobekuntzaren 
bidez izapideak errazten” tailerrerako egindako “Berrikuntzari eta 
erraztasun administratiboari buruzko dekalogoa”. Tailerra, hain zuzen 
ere, 2014ko apirilaren 2an, 3an eta 4an garatu zen Bilbon, 2014ko 
Zeharkako Prestakuntzarako Planaren barruan.

http://www.eudel.eus/destacados/innovacion-administrativa/eu/simplificacion-administrativa/
http://www.eudel.eus/eu/areas/innovacion__modernizacion_y_nuevas_tecnologias
http://www.eudel.eus/eu/areas/innovacion__modernizacion_y_nuevas_tecnologias
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Ω	 Herritarrak udaleko organigraman eta prozesuetan kontuan hartzea, 
“kanpora” begiratzen jarraitu arren “barrutik” aldatzeko, izapide eta 
fluxugrametan ez galtzeko eta bakuntasunetik errazteko.

Ω	 Erraztasuna udal-ekintzarako planean beti kontuan hartzen den 
estrategia izatea, pertsonak trebatzeko, berrikuntza-taldeak eratzeko, 
neurriak zehaztu eta ezartzeko eta aldaketak kudeatzeko.

Ω	 Udal-izapideak eskaintzen dituen egoitza elektronikoa ezartzea, 
izapideak errazago egiteko (hurrengo puntuan, “Teknologia, tresna 
moduan. eAdministrazioa”, berriro hitz egingo dugu horri buruz).

Ω	 Fotokopia gehiago ez eskatzea (NAN, bankuko kontua...). Datua 
hartuko dugu, nahikoa izango delako izapidea egiteko orduan. Gure 
esku dauden agiriak ere ez eskatzea (eta, are gutxiago, udalak berak 
sortutakoak: errolda-ziurtagiriak, udal-zorrik ez dagoela adieraztekoak, 
alkatetzaren ebazpenen fotokopiak, lizentzien eta baimenen 
fotokopiak...).

Ω	 Adierazpen arduratsu eta aurretiazko jakinarazpenetarako eredu-
aldaketa udaleko beste izapide batzuetara hedatu daitekeen aztertzea, 
ordenamendu juridikoaren arabera derrigorrezkoak direnetatik haratago 
(zerbitzuei buruzko zuzentaraua eta transposizioari buruzko arautegia).

Ω	 Eragiketa artekotasuna erabiltzea, beste administrazio bateko datuak 
edota agiriak arakatzeko, herritarrak leihatilaz leihatila joan ez daitezen 
(eAdministrazioaz hitz dugunean ere jorratuko dugu gai hori).

Ω	 berehalako erantzuneko izapideen kopurua gehitzea, eskakizunak 
aldatu gabe Herritarren Arretarako Zerbitzuan (HAZ) edo Internet bidez 
ebatzi daitezen. Kasu batean zein bestean, eragiketa artekotasunari esker 
egin ahal izango da aurrera arlo horretan.

Ω	 Mugaeguneratzen diren lizentziak eta baimenak modu automatikoan 
berritzeko ereduak erabiltzea, esleipeneko baldintzak aldatu ez 
direnean. Horrela, ez da beste eskabide bat egin beharko.

Ω	 Proaktiboak izatea. Izapideren bat egiteko beharrezkoak diren agiriak 
ofizioz bidaltzea. Eskura ditugun datuak eta informazioa eskaintzea, 
interesdunak balioztatzeko eta izapidea egiten hasteko edo jarraitzeko. 
Erregistro administratiboak elkarlotzeko proiektuetan parte hartzea...

Ω	 kudeaketarako barne-prozesuak arintzea eta, horretarako, baliorik 
eransten ez duten zereginak kentzea.

Ω	 Erraztasunerako ezarritako neurrien itzulketa kalkulatzea. 
Horretarako, herritarrak (EBko Standart Cost Model metodo erraztuaren 
bidez) eta udala hartuko dira kontuan (esaterako, Industria, Energia eta 
Turismo Ministerioak proposatutako Arcas ereduaren bitartez).

ErrAzTASUnErAko nEUrriAk
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Teknologia, tresna moduan. eAdministrazioa

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek (IKT) euren ahalmen 
handia eskaintzen digute, herritarrekin eta enpresekin elkarreragiteko 
(egoitza elektronikoaren bidez), espediente administratiboak kudeatzeko 
(espedienteen kudeatzailea) eta gainerako administrazioekin datuak zein 
agiriak trukatzeko (eragiketa artekotasuna).

Egia esan, soberako teknologia dugu, baina ez dugu kudeaketarako 
prozesuetan adimenez eta orekaz ezartzeko besteko gaitasunik. Izan 
ere, teknologia ez ezik, eAdministrazioak honako arlo hauetako faktoreak 
ere hartzen ditu kontuan: antolakuntza (prozesuen birdiseinua), arauak 
(kudeaketa elektronikoa berme-emailea izan dadin) eta, jakina, pertsonak 
(aldaketaren kudeaketa eta gaitasunak).

EGOITZA ELEKTRONIKOA.  
HERRITAR ETA ENPRESEKIKO ELKARRERAGINA

Ω	 “Eguneko hogeita lau orduetan, asteko zazpi egunetan. zuk zeuk 
egin” izan liteke gure udaleko egoitza elektronikoaren lelo nagusia.

Ω	 Gartner aholkularitza-agentziak proposatutako irizpidearen arabera, 
oso egokia da aurrerakuntza digitalean pixkanakako ikuspegia 
ezartzea. Hartara, zerbitzu-mailak udal-izapideak apurka-apurka 
txertatuko dituzten proiektuak garatu ahal izango dira.

– i. maila: informazioa. Izapideen azalpenean, oinarrizko 
informazioa eta lengoaia ulergarria erabiltzen dira, herritarrek 
erraz ulertu ditzaten.
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Gartnerren oinarritutako aurrerakuntza elektronikoa (2000)

Informazioa
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– ii. maila: elkarreragina. Izapide bakoitzean, honakoa azaltzen 
da: jaitsi daitezkeen agiriak (eskabide-orriak, ezarri beharreko 
arauak, jarraibideak...), elkarreragiteko sistemak (posta-
kontuak, kexak eta iradokizunak aurkezteko eskabide-orriak...), 
espedientea irekitzeko eskabide-orriak...

Prozeduren eskuliburua egin eta argitaratzean, i. eta ii. 
mailara iritsiko gara

– iii. maila: eragiketa. Izapide telematikoak egiteko, 
teleizapidetzarako zerbitzuak ezarri beharko dira, eta euskal 
administrazioek garatu beharko dituzte (Eusko Jaurlaritza eta foru-
aldundiak): erregistro elektronikoa eta erregistro orokorrarekiko 
integrazioa; jakinarazpen elektronikoa; ordainketen pasabidea; 
hirugarrenen balioztapena; sinadura elektronikoa; ziurtagiriak...

 Aurrerakuntza digitalerako oztopoetako bat ziurtagiri digitalen 
bidezko sinadura digitalerako sistemak dira. Europako 
Kontseiluak (eIdAS) Konfiantzako Zerbitzu digitalei eta 
Identifikazio Elektronikoari buruz emandako Araudi berrian, 
zenbait egiaztapen-maila (pertsona fisiko edo juridikoaren 
identifikazio elektronikoa) eta sinadura elektronikoaren 
mailak bereizten dira. Izan ere, errazago erabiltzeko moduko 
sistema “arinagoak" bultzatu ahal izango dituzte, “itsasontzien 
jokoa" bezala (finantza-erakundeek egiten duten moduan).

– iV. maila: integrazioa. Zenbait administraziotako zerbitzuen eta 
izapideen integrazioa. Maila honetan, eragiketa artekotasuna 
ezarri beharko da erabakigarritasunez.

Oinarrizko mailako 
egiaztapena

Oinarrizko sinadura 
elektronikoa

Pasahitza itsasontzien 
jokoa

ziurtagiri 
digitala

Sinadura 
elektroniko 
aurreratua

Sinadura 
elektroniko 

aitortua

Funtsezko mailako 
egiaztapena

Goi-mailako 
egiaztapena
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PROZESUEN BIRDISEINUA ETA ESPEDIENTEEN KUDEAKETA

Ω	 Egoitza elektronikoa eta teleizapidetzako zerbitzuak, batetik, eta 
espedienteak kudeatzeko sistemak, bestetik, eAdministrazioaren 
alde biak dira.

Ω	 Honako axioma hauetan oinarritzen dira espedienteak kudeatzeko 
sistemaren sorrera, garapena eta ezarpena:

– Datu-base integratu eta bateratuetan oinarritutako prozesukako 
ikuspegia ezartzea.

– Udaleko prozesuen mapa egitea eta jorratuko direnak 
lehenestea.

– informatizatu baino lehen, espedienteak kudeatzeko 
prozesuak berrikustea, hobetzea eta azaltzea (hasiera-
instrukzioa-ebazpena-artxiboa).

– Eragiketak beste administrazio batzuekin egiteko aukerak 
zehaztea eta ezartzea.

– kudeaketa hobekuntzarantz bideratzea. Horretarako, 
kudeaketaren jarraipenerako eta kontrolerako adierazleak 
zehaztea eta ezartzea eta helburuak erantzuteko konpromiso 
bihurtzea.

– interesdunari espedienteen kudeaketaren berri ematea, 
Zerbitzuak Modu Elektronikoan Eskuratzeko Prozesuari buruzko 
11/2007 Legean xedatzen den bezala.

Herritarrak

Silokako administrazioa Prozesukako administrazio

Arretarako zerbitzua (HAz)

Herritarrak
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ERAGIKETA ARTEKOTASUNA. DATUAK ETA AGIRIAK 
PARTEKATZEA ZERBITZUAK INTEGRATZEKO

Ω	 Eragiketa artekotasuna informazio-sistemek eta prozedurek 
datuak partekatzeko daukaten ahalmena da, baita 
informazioa zein jakintza euren artean trukatzeko ahalmena 
ere (PAe Administrazio Elektronikoaren Ataria).

Ω	 Eragiketa artekotasunari esker, leihatila bakarrerantz egingo 
dugu aurrera. Horrela, bada, gure udalak datuak edo agiriak 
eskatu ahal izango dizkie beste administrazio batzuei, gai jakin bat 
izapidetzeko. Aldi berean, beste administrazio batzuei ere eman 
ahal izango dizkie datuak edo agiriak (errolda-agiriak, esaterako).

Ω	 Eragiketa artekotasuna balio handikoa da, herritarren arretarako 
zerbitzuetan ezartzen denean (HAZ), izapideak leihatilan bertan 
berehala ebazteko aukerak areagotzen dituelako.

Ω	 Hona hemen eragiketa artekotasunerako sistemen hiru 
dimentsioak:

– Antolakuntzaren dimentsioa: helburu eta prozedura zehatzekin 
izango du zerikusia.

– Dimentsio semantikoa: trukatutako informazioa informazio-
sistema jasotzaileen bidez interpretatzeko. Arlo honetan, 
kontzeptuak homogeneizatu (esate baterako, zer den 
atzerritarra) eta informazioa kodetuko da, hau da, alderdiek 
ezagutzeko moduko formatua emango zaio.

Eusko Jaurlaritza
Erakunde publikoak

Erakunde autonomoak

Foru-aldundiak
Udalak

Ministerioak
Estatuko instituzioak

Europar 
Batasuna

Unibertsitateak

Elkargo profesionalak

Autonomia-erkidegoak

JASo Sarea

Eragiketa 
artekotasunaren nodoa

EUSkALSArEA SArA Sarea sTESTA Sarea
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– Dimentsio teknikoa: bertan, IKTek egia bihurtuko dute 
antolakuntza eta semantika mailan aurretiaz zehaztutakoa.

Ω	 Honakoa da gure erkidegoko eragiketa artekotasunaren 
egoera:

– Honako hauexek eskaintzen dute estaldura juridiko eta 
teknikoa: legezko arautegia (922/2009 Erabakia, COM 
-2010. 744, 11/20017 Legea, 19/2011 Dekretua eta arauzko 
garapen bereziak), Estatuko eragiketa artekotasunaren eskema, 
segurtasuneko eskema nazionala eta zenbait arau tekniko.

– Lankidetzarako hitzarmen eskuragarriak:

•	 Euskal Autonomia Erkidegoa eta Estatuko Zerga 
Administrazioaren Agentzia

•	 Eusko Jaurlaritza eta Estatuko Administrazio Orokorra

•	 Eusko Jaurlaritza eta Euskal Autonomia Erkidegoko Foru-
aldundiak

•	 Eusko Jaurlaritza eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalak

•	 EUDELek, Teknologia berrien batzordearen bidez, hau da, 
udaleko ordezkari teknikoek osatutako lan-mahai egonkorraren 
bidez, udalen eragiketa artekotasunari buruzko hitzarmena 
egiteko laguntza eman du, baita Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errentarako (DBE) helbidearen, historikoaren eta banakako 
erroldaren kontsultarako zerbitzua garatzeko ere.

https://euskadi.eus/y22-araudia/eu/contenidos/convenio/bp_konbenioa_21102010/eu_aeat/convenio_agencia_tributaria.html
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=286&idioma=eu#.VXXNnJWJivE
https://euskadi.eus/y22-araudia/eu/contenidos/convenio/bp_konbenioa_01122009/eu_dipu/dipu.html
https://euskadi.eus/hitzarmena/eusko-jaurlaritza-eta-euskal-autonomia-erkidegoko-udalen-arteko-lankidetza-hitzarmena/y22-araudia/eu/
http://www.eudel.eus/destacados/nntt/?lang=eu
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GEHIAGO jAKITEKO

Hona hemen zenbait iturri eta eduki interesgarri:

Ω	 EUDEL: www.eudel.eus - Berrikuntza, Modernizazio eta Teknologia 
Arloa

– Prozedura administratiboak errazteko eta kudeatzeko proiektua

– Herritarrak kontuan hartzen dituzten prozeduren eskuliburua 
egiteko eta argitaratzeko proiektua eta eskuliburua egiteko gida 
zein dekalogoa

– Berrikuntzari eta erraztasun administratiboari buruzko 
dekalogoa

– Izapideen eskuliburua egiteko gida eta dekalogoa

– Teknologia Berrien Batzordea

Ω	 Arautegia:

– Zerbitzuei buruzko 2006/123/EE Zuzentaraua eta Eusko 
Legebiltzarrak zenbait lege zuzentarau horretara egokitzeko 
emandako 7/2012 Legea

– Herritarrek Zerbitzuak Modu Elektronikoan Eskuratzeko 
Prozesuari buruzko 11/2007 Legea

– Eragiketa artekotasunari buruzko arau zehatzak eta udalen 
eragiketa artekotasunari buruzko hitzarmena

http://www.eudel.eus/eu/areas/innovacion__modernizacion_y_nuevas_tecnologias
http://www.eudel.eus/destacados/innovacion-administrativa/eu/gestion-de-procedimientos-internos/
http://www.eudel.eus/destacados/innovacion-administrativa/eu/manual-de-tramites-administrativos/
http://www.eudel.eus/destacados/innovacion-administrativa/eu/simplificacion-administrativa/
http://www.eudel.eus/destacados/sac/eu/guias-y-materiales/
http://www.eudel.eus/destacados/nntt/?lang=eu
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-82665
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/15/pdfs/BOE-A-2012-6368.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12352
https://euskadi.eus/y22-araudia/eu/contenidos/convenio/bp_konbenioa_18102010/eu_convage/convage.html


Tokiko Gobernu 
eraginkor eta 
jasangarriak

Kudeaketa 
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Zerbitzuen zorroa eta zerbitzuen 
benetako kostua
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SARRERA

“Zuon herriaren dirua administratzen duzuenean, zuona izango 
balitz bezala administratu. Horrela, ez da hainbat zentzugabekeria 
eta larregikeria egongo” (JuncI, Zhou dInaStIako fIloSofo txInatarra

Hain garai aztoratuan, hainbat lege eta arau ekonomiko onartu dira 
administrazio publikoko arlo guztietan. Guzti-guztiak formula magistralen 
baten bila dabiltza, administrazio publikoak oro har daukan osasun 
ekonomiko eta finantzario txarrari txertoa jarri nahian. Hala ere, agerikoa 
da zuhurtzia eta zentzua direla prebentziorako armarik onenak, 
aurreikusitako eraginkortasuna eta legeria berrian hainbatetan 
aldarrikatutako jasangarritasuna lortzeko.

Aurreko premisatik abiatuta, ezin dugu ahaztu administrazio publikoak, 
oro har, eta tokikoak, batez ere, unean-unean ezarri beharreko legeriari 
heldu behar diotela. 

KAPITULUAREN HELBURUA

Gidako kapitulu honetan, tokiko gobernu guztiek gaur egungo legerian 
xedatutako orekak eta ratio ekonomikoak neurtu eta balioetsi beharko 
dituztela azalduko dugu. Bestetik, honako nozio hauei emango diegu 
lehentasuna:

Ω	 Aurrekontuaren oreka, oreka finantzarioa eta aurrekontuaren 
egonkortasuna

Ω	 zor publikoaren muga
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Ω	 Gastuaren araua

Ω	 Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epealdia

Ω	 zerbitzuen kostua

Ω	 Jasangarritasun finantzarioa

Ω	 Plan ekonomiko eta finantzarioak

Ω	 Aurrezki garbia

Kontraesana dirudien arren, legeria berrian aurrezki garbiaren nozioa 
baztertu dute aurrekoen aldean, berriro ere zentzuak ardatz eta lehen 
mailako neurtzaile moduan kokatuko lukeenean tokiko administrazioko 
osasun ekonomiko eta finantzarioan.

1. TOKIKO GOBERNU ERAGINKOR 
ETA jASANGARRIAK: KUDEAKETA 
EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

Gaur egungo legeriak ekonomia, aurrekontu eta finantziazio arloan ezarri 
dituen magnitudeak banan-banan aztertuko ditugu. Aldaera horiek guztiak 
zehaztu eta aztertu ondoren, guztien balioespen orokorra egingo dugu, 
suposamendu praktiko eta grafiko txikia baten bidez.

Aurrekontuaren oreka

Oro har, diru-sarreren eta gastuen 
aurrekontua orekatuta egon behar 
dela uste dugu. Dena dela, egia 
esan, legegileak ez du eragozten 
aurrekontu desorekatua onartzea, 
gastuen aldean diru-sarreretan 
superabitik badago. Hori dela eta, 
debekatuta egongo da gastuak 
baino gehiago, hau da, defizita 
daukan aurrekontua onartzea edo 
luzatzea.

Bazenekien?

Tokiko Erakundeetako Aurrekontuei 
buruzko Hiru Foru Arauetako 14.6. 
artikuluan, “aurrekontu orokorreko 
aurrekontu bakoitza hasierako 
defizit barik onartu beharko dela” 
adierazten da: Arabako otsailaren 
9ko 3/2004 Foru Araua, Bizkaiko 
abenduaren 2ko 10/2003 Foru Araua 
eta Gipuzkoako abenduaren 19ko 
Foru Araua.
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DirU-SArrErEn AUrrEkonTUA GASTUEn AUrrEkonTUA

I. KAPITULUA: Zerga zuzenak I. KAPITULUA: Langile-gastuak

II. KAPITULUA: Zeharkako zergak
II. KAPITULUA: Gastu arruntak eta 
zerbitzuetakoak

III. KAPITULUA: Tasak eta beste diru-
sarrera arrunt batzuk

III. KAPITULUA: Gastu finantzarioak

IV. KAPITULUA: Transferentzia arruntak
IV. KAPITULUA: Transferentzia 
arruntak

V. KAPITULUA: Ondareko diru-sarrerak (Gastuetan ez dago V. kapitulurik)

VI. KAPITULUA: Inbertsioen 
besterenketa

VI. KAPITULUA: Benetako inbertsioak

VII. KAPITULUA: Kapital-transferentziak
VII. KAPITULUA: Kapital-
transferentziak

VIII. KAPITULUA: Aktibo finantzarioak VIII. KAPITULUA: Aktibo finantzarioak

IX. KAPITULUA: Pasibo finantzarioak X. KAPITULUA: Pasibo finantzarioak

DirU-SArrErAk GUzTirA:A GASTUAk GUzTirA: b

Beraz: AURREKONTUAREN OREKA = A > edo = b

Aurrekontuaren egonkortasuna

2011ko irailaren 27ko BOEn, 
Konstituzioko 135. artikuluaren 
eraldaketa argitaratu zen, eta, 
bertan, honako printzipio hau 
xedatzen da: “Administrazio 
publiko guztiek aurrekontuaren 
egonkortasunaren printzipiora 
egokituko dituzte euren 
jarduketak”. Harrezkero, tokiko 
administrazioan eragina daukaten 
legeak zein arauak onartu dira, 
batez ere ekonomikoak izan dira 
eta, guzti-guztietan, aurrekontuaren 
egonkortasun hori arriskuan jarri behar ez dela nabarmentzen da. 

Hori dela eta, gaur egun legegileak magnitude hori aurkezten du 
administrazio publikoak, oro har, eta tokiko administrazioak, batez ere, 
errespetatu behar duen ezinbesteko eta oinarrizko eskakizun moduan.

Bazenekien?

Aurrekontuaren Egonkortasunari 
eta Jasangarritasun Finantzarioari 
buruzko apirilaren 27ko 2/2012 
Lege Organikoak eta Hiru Lurralde 
Historikoetako foru-arauek tokiko 
erakundeetako aurrekontuaren 
egonkortasuna arautu dute (Arabako 
abenduaren 13ko 38/2013 Foru 
Araua, Bizkaiko ekainaren 12ko 
5/2013 Foru Araua eta Gipuzkoako 
otsailaren 8ko 1/2013 Foru Araua). 
Gainera, ebaluaziorako irizpideak eta 
betearazpenik ezaren ondorioak ere 
garatu dituzte.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5730.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/148/2013_148_06377.pdf
http://www.bizkaia.net/home2/archivos/DPTO7/Temas/NF 6 2013.pdf?idioma=CA
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/VL0000025712_20130212.HTML
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◗ Aurrekontuaren egonkortasunaren kalkulua

NOLA KALKULATZEN DA AURREKONTUAREN 
EGONKORTASUNAREN HELBURUAREN BETEARAZPENA?

Ω	 Aurreko taula eta, batez ere, diru-sarreren zein gastuen aurrekontuen 
zutabeak kontuan hartuz gero, honakoa izango da eragiketa: 
BATURA (DIRU-SARREREI BURUZKO 1.-7. KAPITULUAK) > BATURA 
(GASTUEI BURUZKO 1.-7. KAPITULUAK) +/- KSE EGOKITZAPENAK.

Ω	 “Administrazio publikoak” sektorean, aurrekontu orokorrean 
dauden erakunde guztientzako termino bateratuetan egingo 
da kalkulua, betiere, merkatuko operadoreak ez badira. Bestela, 
egonkortasunaren betearazpenaren azterketa banakakoa izango da 
merkatuko sozietateentzat.

Egonkortasunaren printzipioa fase guztietan bete beharko da: 
onarpena (bertan, diru-sarreren hasierako aurreikuspenak erkatuko dira 

gastuen hasierako kredituekin), 
betearazpena eta likidazioa 
(bertan, kasuan kasuko KSE 
egokitzapenak egin ostean, 
onartutako eskubide garbiak 
erkatuko dira onartutako 
betebehar garbiekin). Edozein 
egintza egonkortasunaren arabera 
informatuta joan beharko da.

Dena dela, betearazpenean ez da 
planik onartu beharko, harik eta 
aurrekontua likidatu edo onartu 
arte. Nolanahi ere, aurrekontua 
likidatzean aurrekontuaren 
egonkortasuna ez betetzeagatik 
sortutakoak izango dira legezko 
ondorio zuzenenak. bertan, hain 

zuzen ere, onartutako eskubide garbiak erkatuko dira onartutako 
betebehar garbiekin +/- kSE egokitzapenak.

Bazenekien?

KSE egokitzapenak egiteko 
(Nazio eta Eskualdeko Kontuen 
Sistema Europarra), honakoa 
hartuko da kontuan: “iGAEk 
tokiko erakundeetako defizita 
kalkulatzeko egindako 
eskuliburua”. IGAEren 
webgunean dago ikusgai 
(Estatuko Administrazioko Kontu-
hartzailetza Orokorra): www.igae.
pap.minhap.gob.es/sitios/igae/
es-ES/ContabilidadNacional/
InformacionGeneral/Paginas/
Informaciongeneral.aspx

http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/InformacionGeneral/Paginas/Informaciongeneral.aspx
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KSE EGOKITZAPEN ADIERAZGARRIENAK

KSE egokitzapenei dagokienez, adierazgarrienak baino ez ditu izango 
aztergai, baina, batez ere, tokiko erakunde txiki eta ertainetakoak. 
Gainerako egokitzapenetarako, ordea, IGAEko Eskuliburuan adierazitakoa 
hartuko dugu kontuan:

Ω	 Diru-sarreren Aurrekontuko I., II. eta III. kapituluetako zerga-arloko 
diru-sarreretan ordaintzeko irizpidea: horrela, egonkortasun-
defizit handiagoa egongo da, zerga-arloko diru-sarrerengatik 
onartutako eskubide garbiak indarreko nahiz itxitako ekitaldietan 
benetan bildutako zerga-arloko diru-sarrerak baino handiagoak 
badira. Bestela, defizita txikiagoa izango da.

Ω	 barne-transferentziak kentzea eta beste administrazio publiko 
batzuetako transferentzia arruntak eta kapitala ordaintzeko 
irizpidea egokitzea: erakunde ordaintzaileak bezalako irizpidea 
(epealdia-kontzeptua-zenbatekoa).

Ω	 Ekitaldian gauzatu arren aurrekontuan ezarri ez diren gastuak 
egonkortasun-defizit handien moduan egoztea. 

Beraz, aurrekontua likidatzean, I.-VII. kapituluetako onartutako eskubide garbiak 
(+/- KSE egokitzapenak) erkatuko genituzke onartutako betebehar garbiekin 
(+/- KSE egokitzapenak). Honelaxe geratuko litzateke modu grafikoan:

DirU-SArrErEn 
AUrrEkonTUArEn LikiDAzioA

GASTUEn AUrrEkonTUArEn 
LikiDAzioA

I. KAPITULUA: Onartutako eskubide 
garbiak +/- kse egokitzapenak

I. KAPITULUA: Onartutako betebehar 
garbiak +/- kse egokitzapenak

II. KAPITULUA: Onartutako eskubide 
garbiak +/- kse egokitzapenak

II. KAPITULUA: Onartutako betebehar 
garbiak +/- kse egokitzapenak

III. KAPITULUA: Onartutako eskubide 
garbiak +/- kse egokitzapenak

III. KAPITULUA: Onartutako betebehar 
garbiak +/- kse egokitzapenak

IV. KAPITULUA: Onartutako eskubide 
garbiak +/- kse egokitzapenak

IV. KAPITULUA: Onartutako betebehar 
garbiak +/- kse egokitzapenak

V. KAPITULUA: Onartutako eskubide 
garbiak +/- kse egokitzapenak

(Gastuetan ez dago V. kapitulurik)

VI. KAPITULUA: Onartutako eskubide 
garbiak +/- kse egokitzapenak

VI. KAPITULUA: Onartutako betebehar 
garbiak +/- kse egokitzapenak

VII. KAPITULUA: Onartutako eskubide 
garbiak +/- kse egokitzapenak

VII. KAPITULUA: Onartutako betebehar 
garbiak +/- kse egokitzapenak

VIII. KAPITULUA: Onartutako eskubide 
garbiak +/- kse egokitzapenak

VIII. KAPITULUA: Onartutako betebehar 
garbiak +/- kse egokitzapenak

IX. KAPITULUA: Onartutako eskubide 
garbiak +/- kse egokitzapenak

IX. KAPITULUA: Onartutako betebehar 
garbiak +/- kse egokitzapenak

Aurrekontuaren egonkortasuna = UrDinA > edo = bErDEA
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◗ Hiru Lurralde Historikoetako Tokiko Erakundeetako 
Aurrekontuaren Egonkortasunari eta Jasangarritasun 
Finantzarioari buruzko Foru Arauetan malgututako 
aurrekontuaren egonkortasuna:

Aurrean aipatutako foru-arauei esker, badago diruzaintzako 
soberakinik erabiltzerik, aurrekontuko aldaketak aurrekontuaren 
egonkortasunaren ondorioetarako “zigorrik” gabe finantzatzeko.

Aurrekontuko aldaketak diruzaintzako soberakinaren bidez finantzatzen 

direnean, onartutako gastu-betebeharren kopurua handitzen da, 

baina ez da diru-sarreretan onartutako eskubideen kopurua gehitzen, 

aurrekontuaren kontra indarreko ekitaldiko eskubideak baino ezin direla 

onartu (aurrekontuaren urterokotasunaren printzipioa). Edonola ere, 

diruzaintzako soberakina aurreko ekitaldietako fluxu finantzarioa izango 

da.

Hori dela eta, diru-sarreren aurrekontuetan diruzaintzako soberakinaren 

kontrako eskubiderik onartzen ez denez, finantziazio horren bidez 

onartutako gastu handiagoa edukiko genuke diru-sarrera onartu gabe. 

Beraz, aurrekontuaren egonkortasunaren defizitak gora egingo luke.

Horrela, bada, aurrekontuaren egonkortasuna diruzaintzako 
soberakin hori erabiltzeagatik beteko ez balitz, udalbatzak ez luke 
plan ekonomiko-finantzariorik onartu beharko, eta organo kontu-
hartzaileak horren berri emateko txostena egin beharko luke, 
magnitude hori ez betetzeagatik sortutako ondorioak ezarri gabe. 

TOKIKO ERAKUNDEETAKO AURREKONTUAREN 
EGONKORTASUNARI BURUZKO FORU ARAUEN 
ERAGIN “MOTELTZAILEA”

Azken batean, tokiko erakundeetako aurrekontuaren egonkortasuna 

arautzen duten foru-arauek aurrekontuaren egonkortasuna ez 
betetzeagatik sortutako ondorioak arintzen dituzte nabarmen, 
praktikan finantzatutako betebeharrak diruzaintzako soberakinaren 

bidez egokitzeko eta erabiltzeko aukera ematen baitu.
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◗ Aurrekontuaren egonkortasuna betetzeagatik eta ez 
betetzeagatik sortutako ondorioak

ZEIN DA AURREKONTUAREN EGONKORTASUNAREN HELBURUA 
ETA ZER ONDORIO SORTZEN DIRA BETETZEN EZ DENEAN?

Ω	 Funtsean, aurrekontuaren egonkortasuna betetzean, tokiko 
erakundeek euren zorpeketa garbia murrizten dute.

Ω	 Aurrekontu orekatutik abiatuta, indarreko zorpeketagatiko 
amortizazioaren ondoriozko urteko gastua baino handiagoa 
den beste zorpeketa bat sortzen bada, ez da aurrekontuaren 
egonkortasuna beteko, eta plan ekonomiko-finantzarioa onartu 
beharko da, indarreko ekitaldian eta hurrengoan oreka hori berriro 
ezartzeko.

Ω	 Aurrekontuaren egonkortasuna betetzen ez bada, 2015eko 
ekainaren 30era arte izango du eragina behin-behineko langileen 
kopuruaren eta arduraldi esklusiboko kargu publikoen kopuruaren 
muga zuzenean ezartzeko orduan, Tokiko Administrazioaren 
Arrazionalizazioari eta Jasangarritasunari buruzko Legean 
xedatutakoa kontuan hartuta.

Ω	 Aurrekontuaren egonkortasuna betetzen ez bada, tokiko sektore 
publikoa birdimentsionatzeko neurrietan izango du eragina. Hori 
dela eta, ezin izango da partaidetzarik eskuratu, ezin izango da 
menpeko erakunderik sortu eta iraupenik ere ez dute izango, kasuen 
arabera.

Ω	 Aurrekontuaren egonkortasuna betetzen ez bada, eskumenen 
esparruan izango du eragina, legerian xedatutakoaren arabera.

Ω	 Geroago ikusiko dugunez, Konstituzioa aldatu ondoren 
aurrekontuaren egonkortasuna ezinbesteko eskakizuntzat hartu bada 
ere, tokiko administrazioan aurrekontuaren egonkortasuna 
betetzea ez da beti osasun ekonomiko eta finantzarioaren 
adierazgarri izango.

Ω	 2013ko ekainaren 28an, 2013ko eta 2016ko ekitaldien artean tokiko 
erakundeentzako aurrekontuaren egonkortasunaren helburua 
%0,00 izango zela adierazi zuen Ministroen Kontseiluak.
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Oreka finantzarioa

OREKA FINANTZARIOAREN AZALPENA

Honakoa xedatzen da 
Lurralde Historikoetako Tokiko 
Erakundeetako aurrekontuei 
buruzko Hiru Foru Arauetako 
14.6.2. artikuluan: “eragiketa 
arruntengatiko diru-sarrerak 
honakoen parekoak izan beharko 
dira gutxienez: izaera bereko 
gastuak gehi zorpetzeagatiko 
amortizazio-gastuak”.

Azalpen hori 1991. urtean 
aipatu zen lehen aldiz Tokiko 
Erakundeetako Aurrekontuei 
buruzko Foru Arauetan. Garai 
hartan, aurrerapauso esanguratsua 
izan zen aurrekontuei buruzko 
gainerako legerien aldean. Edonola 
ere, badu akatsik, ez baita aipatzen 
amortizazioaren eta interesen 
urterokotasun teorikoa, ezta 
egoeraren arabera diru-sarreretan 

eta gastuetan egin beharreko egokitzapenak ere.

zein da oreka finantzarioaren oinarrizko azalpena? 

DirU-SArrErEi bUrUzko 1.-5. kAPiTULUAk > edo = GASTUEi bUrUzko 
1., 2., 3., 4. eta 9. kAPiTULUAk

Bazenekien?

“Administrazio publikoak” 
sektorekoak ez diren 
udal-sozietateetan, Tokiko 
Administrazioaren Arrazionalizazioari 
eta Jasangarritasunari buruzko 
Legean xedatzen da desoreka 
finantzarioa egongo dela “elkarren 
osteko bi kontabilitate-ekitalditako 
ustiapeneko emaitzak negatiboak 
direnean”. Horrez gain, desoreka 
horren ondorioz, onbideratu 
edo desegin egin beharko dira, 
eta, bigarren mailako sozietateei 
dagokienez, hau da, tokiko 
erakundearen menpeko udal-
sozietateen menpekoei dagokienez, 
tokiko erakundeak xurgatu beharko 
ditu, edo desegin egingo dira, ezin 
izango direlako onbideratu.

GASTUAk DirU-SArrErAk

GASTU ArrUnTAk DirU-SArrErA 
ArrUnTAk

kAPiTAL DirU-
SArrErAk

OREKA FINANTZARIOA: BERDEA URDINA BEZALAKOA EDO HANDIAGOA
BILAKAERA: URDINAK GORA EGINGO DU; ETA BERDEAK, BEHERA

kAPiTAL-GASTUAk

1. KAPITULUA
2. KAPITULUA
3. KAPITULUA
4. KAPITULUA

6. KAPITULUA
7. KAPITULUA
8. KAPITULUA
9. KAPITULUA

1. KAPITULUA
2. KAPITULUA
3. KAPITULUA
4. KAPITULUA
5. KAPITULUA
6. KAPITULUA
7. KAPITULUA
8. KAPITULUA
9. KAPITULUA
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MALGUTASUNERAKO ZER NEURRI EZARRI DIRA LURRALDE 
HISTORIKOETAN?

13/2014 Foru Arauak, ekainaren 17koak, Gipuzkoakoak, eta 4/2015 
Foru Arauak, otsailaren 11koak, Arabakoak, tokiko administrazioaren 
arrazionalizazio eta iraunkortasunerako Legearen ondoren ezarritako 
tokiko sektore publikoa birdimentsionatzeko neurriak malgutu 
dituzte. 

Zor publikoaren muga

Lurralde historiko bakoitzeko 
foru-aldundiek tokiko erakun deek 
hitzartu beharreko zorpeketa-era-
giketen inguruan ematen dituzten 
baimenetan, aurrekontuaren egon-
kortasunaren eta zor publikoaren 
helburuak bete beharko dira.

Kritika moduan, argudiatu daiteke 
zehaztutako muga tokiko 
erakundeetako diru-sarrera ez-
finantzario guztien gaineko ehunekoa 
dela eta BPGd-ko partaidetzaren 
pisuaren arabera haztatuta dagoela. 
Beraz, magnitude horrek ez ditu kontuan 
hartzen ez tokiko erakunde bakoitzaren 
berezitasunak, ezta aurrezki garbiaren 
adierazle zuzena ere.

Lehen esan dugun bezala, zorpeketa 
publikoa mugatzea eta administrazio 
publikoetako zorpeketa garbia 
murriztea izango da aurrekontuaren 
egonkortasunaren helburua.

Bazenekien?

Zor publikoaren helburua zor 
publiko finantzarioak diru-
sarrera ez-finantzarioetan daukan 
gehienezko ehunekoa izango da, 
Nazio eta Eskualdeko Kontuen 
Sistema Europarraren arabera 
(KSE), eta %60,0koa izango da 
2015. urterako.

Bazenekien?

Administrazio publiko guztien 
barruan, tokiko administrazioa zor 
gutxieneko administrazioetakoa 
da, Ogasun eta Administrazio 
Publikoetako Ministerioko datuen 
arabera. Datuok webgune honetan 
daude ikusgai:

www.minhap.gob.es/Documentacion/
Publico/DGCFEL/DeudaViva/
DeudaVivaAyuntamientos2012.xls

www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/DeudaViva/DeudaVivaAyuntamientos2012.xls
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001024e.pdf
https://www.alava.net/botha/Boletines/2015/022/2015_022_00720_E.pdf
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EUSKADIKO ETA ESTATUAREN GAINERAKO TOKI 
ERAKUNDEETAKO ZOR BIZIA: 

Ω	 2012an honakoa zen tokiko erakundeetako zor bizia, lurralde 
historikoen arabera:

• Araba: 163,1 milioi euro

• Bizkaia: 175,9 milioi euro

• Gipuzkoa: 308,4 milioi euro

Ω	 Estatuko tokiko administrazioko zor bizia 41.490 milioi eurokoa zen 
2012. urtean, eta horren laurdena biztanle gehieneko 5 udaletan 
sortu zen.

Ω	 Horrez gain, tokiko zorpeketa hori BPGd-ren %4,1ekoa baino ez da, 
gaur egun (2014an) guztizko zor publikoa %98 baino handiagoa 
denean. 

Hori dela eta, ageri-agerikoa da tokiko euskal administrazioa oso gutxi 
zorpetuta dagoela bPGd-ri eta zor publiko osoari dagokienez.

◗ Tokiko erakundeetako zorpeketa-eragiketak 
baimentzeko eskakizunak

Hiru Lurralde Historikoetako Tokiko ogasunei buruzko Foru 
Arauetan, foru-aldundien baimena behar izateko eta lortzeko 
beharrezko eskakizunak zein diren xedatzen da, Hiru Lurralde 
Historikoetako tokiko erakundeek zorpeketarako eragiketak egin 
nahi dituztenean.

Horrez gain, oso kontuan hartu behar dugu azken urteotan lurralde historiko 
bakoitzeko ekitaldiko aurrekontu orokorra onartzeko foru-arauetan bertan 
garatu direla aurrekontuko ekitaldi bakoitzerako eskakizunak. Hori dela 
eta, kontuan hartu beharko dira.  
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ZEIN DIRA ZORPEKETARAKO ERAGIKETAK BAIMENTZEKO 
ESKAKIZUN OROKORRAK, LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA? 

Arabako Lurralde Historikoa

kasuak* Aurrezki garbia zor bizia

a)
Epe luzerako kreditu-
eragiketak hitzartu ahal 
izango dituzte.

Positiboa (+) edo 
negatiboa (-), betiere, 
saldo negatibo hori 

likidatutako diru-sarrera 
arrunten %2 baino 

txikiagoa bada.

<%75 
(proiektuan) 

<%60)

b)

Arabako Foru  
Aldundiak baimena eman 
ondoren, zorpeketarako 
eragiketak egin ahal 
izango dituzte.

+ [%75-%110]

c)
Ezin izango dute epe 
luzerako kreditu-
eragiketarik hitzartu.

+ >%110

d)
Ezin izango dute epe 
luzerako kreditu-
eragiketarik hitzartu.

Negatiboa (-), baina saldo 
negatibo hori likidatutako 
diru-sarrera arrunten %2 

baino txikiagoa bada. 

<%75

e)
Ezin izango dute epe 
luzerako kreditu-
eragiketarik hitzartu.

Negatiboa (-) [%75-%110]

f)
Ezin izango dute epe 
luzerako kreditu-
eragiketarik hitzartu.

Negatiboa (-) >%110

bizkaiko Lurralde Historikoa

kasuak* Aurrezki garbia zor bizia

a) 
Epe luzerako kreditu-eragiketak 
hitzartu ahal izango dituzte.

Positiboa (+) <%60

b)
Bizkaiko Foru Aldundiak baimena 
eman ondoren, zorpeketarako 
eragiketak egin ahal izango dituzte.

+ [%60-%110]

c)

Ezin izango dute epe luzerako 
kreditu-eragiketarik hitzartu, 
berriro finantzatzeko ez bada, edo 
mankomunitateak, partzuergoak 
edo sozietate publikoak desegiten 
direnean bere gain hartutako zorra 
finantzatzeko.

+ >%110
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d)

Ezin izango dute epe luzerako 
kreditu-eragiketarik hitzartu, 
berriro finantzatzeko ez bada, edo 
mankomunitateak, partzuergoak edo 
sozietate publikoak desegiten direnean 
bere gain hartutako zorra finantzatzeko.

Negatiboa (-)  <%60

e)

Ezin izango dute epe luzerako 
kreditu-eragiketarik hitzartu, 
berriro finantzatzeko ez bada, edo 
mankomunitateak, partzuergoak edo 
sozietate publikoak desegiten direnean 
bere gain hartutako zorra finantzatzeko.

Negatiboa (-)  [%60-%110]

f)

Ezin izango dute epe luzerako 
kreditu-eragiketarik hitzartu, 
berriro finantzatzeko ez bada, edo 
mankomunitateak, partzuergoak edo 
sozietate publikoak desegiten direnean 
bere gain hartutako zorra finantzatzeko.

Negatiboa (-)  >%110

Gipuzkoako Lurralde Historikoa

Egoerak
onarpen 

data

Ahaldunaren 
baimena (Foru 

Agindua)

batzar nagusien 
baimena (Foru 

Araua)

Kreditu-eragiketa / diru-sarrera 
arruntak < %5 eta

Finantza-kargak / diru-sarrera 
arruntak < %25

BAI

Kreditu-eragiketa / diru-sarrera 
arruntak > %5 eta

Finantza-zamak / diru-sarrera 
arruntak < %25

BAI

Finantza-zamak / diru-sarrera 
arruntak > %25

BAI

* Inbertsioak finantzatzeko maileguak eta abalak edo beste berme batzuk eta berfinantzaketa 
ematea barne hartzen ditu. Ez ditu barne hartzen diruzaintzako eragiketak. Udal, 
mankomunitate eta menpeko erakundeetara zuzenduta dago.

* Aurrezki garbia positiboa izan behar da eta aurrekontuaren nahiz finantza-iraunkortasunaren 
egonkortasuna betetzen ez badira (defizitaren, zor publikoaren eta gastu-arauaren helburuak 
ez betetzekotan), plan ekonomiko-finantzarioa onartu behar izango da.
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Gastuaren araua

NOLA ARAUTZEN DA GASTUAREN ARAUA AURREKONTUAREN 
EGONKORTASUNARI BURUZKO LEGERIAN?

Ω	 Aurrekontuaren Egonkortasunari eta Jasangarritasun Finantzarioari 
buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoko 12. artikuluan 
aipatutako gastuaren arauan 
xedatutakoaren arabera, 
“administrazio zentraleko, 
autonomia-erkidegoetako eta 
tokiko korporazioetako gastu 
konputagarriaren aldaketa ez 
da Espainiako ekonomiako 
epe ertaineko barne-produktu 
gordinaren erreferentziako 
hazkuntza-tasa baino handia-
goa izango”.

Ω	 Artikulu berean adierazten de-
nez, “aurreko idatz-zatian au-
rreikusitako ondorioetarako, 
Kontuen Sistema Europarraren 
arabera zehaztutako erabile-
ra ez-finantzarioa izango da 
gastu konputagarria, zorraren 
interesak kenduta, baita lan-
gabeziagatiko prestazioetan 
hautazkoa ez den gastua, Eu-
ropar Batasuneko edo beste 
administrazio publiko batzue-
tako fondo finalisten bidez fi-
nantzatutako gastuaren zatia 
eta finantziazio-sistemei begi-
ra autonomia-erkidegoei na-
hiz tokiko korporazioei egin-
dako transferentziak ere”.

Bazenekien?

Bere kalkuluari dagokionez, IGAEk 
gida berria argitaratu zuen 2014ko 
azaroan, eta web orri honetan dago 
ikusgai:

www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/
igae/es-ES/ContabilidadNacional/
InformacionGeneral/Paginas/
Informaciongeneral.aspx

Bazenekien?

Hiru Lurralde Historikoetako tokiko 
erakundeen arrazionalizazioari eta 
finantza-iraunkortasunari buruzko 
foru-arautegian dagozkion aldaketak 
egin dira; horien bitartez, gastuaren 
araua bete ezean, Osoko Bilkurari 
jakinarazi behar zaiola ezartzen da. 
Bertan, hain zuzen ere, erakundeko 
jasangarritasun finantzarioa 
aztertu, ebaluatu eta egiaztatu 
beharko da. Dena dela, horretarako, 
aurrekontuaren egonkortasuna eta zor 
publikoaren helburua bete beharko 
dira, eta aurrezki garbi positiboa eta 
gastu orokorretarako diruzaintzako 
soberakin positiboa eduki beharko 
dira.
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Beraz, magnitude honen gaineratikoa derrigorrezkoa bada ere, oso 
kontuan hartu behar dugu ez betetzeagatik sortutako ondorioak 
Hiru Lurralde Historikoetako Tokiko Erakundeetako Aurrekontua-
ren Egonkortasunari eta Jasangarritasun Finantzarioari buruzko 
Foru Arauetan malgutu dituztela. 

Era berean, oso kontuan hartu beharra dago Arrazionalizazioari eta Jasangarritasun 
Finantzarioari buruzko Legean ez dela adierazten gastuaren araua bete behar 
denik, 2015eko ekainaren 30era arte lehendik zeuden behin-behineko 
langileekin eta arduraldi esklusiboko zinegotziekin jarraitu ahal izateko. Hori 
dela eta, derrigorrezko eskakizuna bada ere, argi dago tokiko administrazioan 
administrazio publiko guztietan besteko eraginik ez daukala.

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epealdia

Gaur egungo krisia eta enpresek kreditua eskuratzeko dituzten mugak 
kontuan hartuta, administrazio publikoak zenbait kasutako larregizko 
berankortasuna arindu behar izan du hornitzaileei ordaintzeko orduan. 

ZER ARAU ERREFORMATU DIRA ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAN 
BERANKORTASUNARI BURUZKO LEGERIA BETE EGITEN DELA 
BERMATZEKO?

Aurrekontuaren Egonkortasunari buruzko Lege Organikoaren erreforman, 
jasangarritasun finantzarioaren kontzeptuaren barruan sartu da 
administrazio publikoetako zor komertziala (9/2013 Lege Organikoa). 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeko Testu Bateratua aldatu da, 
baita Berankortasunaren aurkako Neurri buruzko Legea ere. Azkenik, 
uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretua sartu da indarrean. Horren 
bidez, administrazio publikoek hornitzaileei ordaintzeko batez besteko 
epealdiaren kalkulurako metodologia garatzen da, baita Aurrekontuaren 
Egonkortasunari eta Jasangarritasun Finantzarioari buruzko apirilaren 
27ko 2/2012 Lege Organikoan aurreikusitako finantziazio-araubideetako 
baliabideen atxikipenerako baldintzak zein prozedurak ere.

Horrela, bada, tokiko erakundeek obrak eta zerbitzuak kontratatzeko 
aukeratzen dituzten hornitzaileei ordaintzeko epealdia legearen 
arabera zehaztutako ordainketa-epea (beste 30 egun) baino 30 
egun gehiagokoa ez izatea izango da helburu nagusia.
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Hornitzaileei ordaintzeko epearen berri emango zaio foru-
aldundiari. Horrez gain, epe horrek berankortasunari buruzko 
arautegian aurreikusitako gehienezko epea gainditzen badu, 
tokiko erakundeak diruzaintzako plana eguneratu eta behar 
besteko neurriak hartu beharko ditu, ordainketarako batez besteko 
epealdia berankortasunari buruzko arautegian zehaztutako 
gehienezko epera arte murrizteko.

Aurrezki garbia

Aurrezki garbiaren magnitudea Hiru Lurralde Historikoetako Tokiko 
ogasunei buruzko Foru Arauetan azaltzen da, kreditu-eragiketak 
arautzen dituen tituluan, hain zuzen ere. Ez da halabeharrezkoa izan 
titulu hori arauan bertan txertatu izana, aurrezki garbia tokiko erakundeen 
ahalmen finantzarioaren adierazle nagusia delako, eta, horren ondorioz, 
zorpeketa berriari aurre egiteko daukan gaitasunarena.

ZEIN DA AURREZKI GARBIA KALKULATZEKO FORMULA?

AUrrEzki GArbiA = HAUEn bATUrA: DirU-SArrErEi bUrUzko i.-
V. kAPiTULUETAn onArTUTAko ESkUbiDEAk, ErrEkUrrEnTEAk 
Ez DirEnAk kEnDUTA - i., ii. eta iV. kAPiTULUETAn onArTUTAko 
bETEbEHArrAk, DirUzAinTzAko SobErAkin LikiDoArEn biDEz 
FinAnTzATU Ez bADirA - AMorTizAzioArEn ETA inTErESEn 
UrTErokoTASUn TEorikoA (UT)

Amortizazioaren eta interesen urterokotasun teorikoa (UT) kalkulatzeko, 
amortizazio-sistema frantsesa erabiliko da, ezaldi-urteak eta hipoteka-
bermedun maileguak kontuan hartu gabe:

UTren formula:

UT = C / [1-(1+i)^-n] /i

Bertan:  C = indarreko eta proiektatuko zor bizi guztira

  n = batez besteko mugaeguna, zorpeketaren indarraldi-urteen 
kopurua

  i = urteko interes-tasa
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Ω	 Zorpeketarako ahalmenaren adierazlea den aurrezki garbiaren kalkuluan 
konputatu beharreko diru-sarrera arruntak zein diren zehazteko, kapital-
eragiketen eraginpeko diru-sarrerak kenduko dira, baita diru-sarreren 
aurrekontuko I.-V. kapituluetan egotzitako ezohiko beste edozein diru-
sarrera ere. Izan ere, eraginpean daudenez edota “errekurrenteak ez” 
direnez, ez dira diru-sarrera arruntzat hartuko.

Ω	 Diru-sarrera arrunt edo ohikoen gaineko kenkari horien zehaztapena 
urriaren 1eko HAP/2015/2012 Aginduan sakontzen da. Hartara, 
honakoak izango lirateke ustezko kenkariak: 

• Hirigintzako diru-sarrerak: kenkari hau Euskal Autonomia 
Erkidegokoak ez diren Estatuko tokiko erakundeetan baino ez 
da ezartzen, Euskadin hirigintzako diru-sarrerak diru-sarreren 
aurrekontuko VI. kapituluan egozten direlako III. kapituluan 
egotzi beharrean, lurralde historiko bakoitzean onartutako 
aurrekontuaren egituragatik.

• Diru-sarreren aurrekontuko III. kapituluan egotzitako 
kontribuzio bereziak, baina ezarpena sorrarazi zuten obrekin 
zerikusia dutenean.

• Ur-zerbitzua hobetzeko kanon edo saneamendu-kanonagatiko 
diru-sarrerak, arautegi sektorialaren arabera ur-zikloarekin 
lotutako obretan eragina duenean.

• nekazaritzako zein basogintzako ustiapenak, euren 
ondorioz basogintza-intereseko mendietan hobekuntzak egiten 
direnean.

• Etorkizunean bateratu ezin diren beste diru-sarrera 
batzuk: zuhurtziaren printzipioa ezarriz gero, honako diru-
sarrerak kendu beharko lirateke: udal-sozietateetako erreserben 
konturako dibidenduen banaketa, unean uneko ekitaldiarekin 
lotutako babesagatiko diru-sarrerak...

ondorioa: eragiketa arruntetan egotzitako diru-sarreretatik (I.-V. 
kapituluak), beste ekitaldi batzuetan errepikatuko ez direnak kendu 
beharko dira, horren ondorioz ohikoak izango ez direlako. Bestetik, aurrezki 
garbiaren magnitude hori zorpeketarako ahalmenaren adierazle moduan 
zehazteko orduan, gastuetan bertan ere gastuaren egokitzapen kengarriak 
edo goranzkoak egon litezke (hona hemen kenkarien adibideak: kalte-
ordain adierazgarriak, ezohiko epai judizialak... Hona hemen goranzkoen 
abibideak: aparteko ordainsariaren etendura, urtez urte diruzaintzako 
soberakinaren bidez finantzatutako gastu errekurrenteak...).
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Nabarmendu behar da aurrezki garbirik dagoen ala ez esateko bere zenbatekoa 
diru-sarrera arrunten baturaren %5 baino handiagoa izan beharko dela. Izan 
ere, atalase horren azpitik, aurrezki 
garbiaren zenbatekoa hutsaren 
hurrengoa izango litzatekeela adierazi 
beharra dago.

Ikusi ahal izan dugunez, oreka 
finantzarioaren magnitudetik 
abiatuta, magnitude hori azaldutako 
egokitzapenen bitartez araztu dugu 
“aurrezki garbira” iritsi arte. 
Aurrezki garbiaren magnitudeari 
eman diogu lehentasuna, 
jasangarritasun finantzarioaren 
atalean ikusiko dugun bezala, azken 
urteotan tokiko erakundeetan gehien hondatutako magnitudea baita. 
Edonola ere, magnitude ekonomiko garrantzitsuena izan behar da, tokiko 
erakundeak daukan maniobra-marjina delako, inbertsio berriei, zerbitzuei 
edo zorpeketa berriei kaudimenez aurre egiteko.

BENETAKO KOSTUA ETA ZERBITZUEN ZORROA. 
jASANGARRITASUN FINANTZARIOA

Epigrafe honetan, nabarmenduko dugu legegintzako azken berritasunen 
ostean zerbitzuen benetako kostua argitaratu eta, batez ere, neurtu 
eta balioetsi beharko dela derrigorrean. Gainera, eraginkortasunaren 
kontrolarekin eta jasangarritasun finantzarioarekin lotu beharko da 
zerbitzuen gutunean zehaztutako eskumenen esparruan.

◗ Benetako kostua eta zerbitzuen zorroa 

ZER DA ZERBITZUEN BENETAKO KOSTUA?

Tokiko Administrazioaren Arrazionalizazioari eta Jasangarritasunari 
buruzko abenduaren 27ko 27/2013 Legearen bidez (TAAJL) ezarritako 
tokiko eraldaketaren arabera, “zerbitzuen benetako kostua” neurtu 
eta komunikatu egin behar denez, datuak argitaratu beharko dira. 
Dena dela, horrez gain, funtsean, zerbitzu bakoitzeko kostu zuzenak 
eta zeharkakoak egotzi beharko dira tokiko erakundeentzako 
baldintza homogeneoetan. Horregatik, Hiru Lurralde Historikoek 

Bazenekien?

Tokiko erakundeetako 
aurrekontuaren egitura aldatzen 
duen egitura funtzional berria 
lurraldek historiko bakoitzeko 
foru-dekretuaren bidez onartu da: 
Arabako urriaren 21eko 54/2014 
Foru Dekretua, Bizkaiko uztailaren 
29ko 96/2014 Foru Dekretua eta 
Gipuzkoako abenduaren 16ko 
44/2014 Foru Dekretua.

https://www.alava.net/botha/Boletines/2014/129/2014_129_05405_E.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/08/20140801a145.pdf#page=3
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/23/c1411504.pdf
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tokiko erakundeetako gastuen 
aurrekontuaren egitura funtzionala 
aldatu behar izan dute, emandako 
zerbitzu bakoitzeko benetako gastuak 
errazago lotu ahal izateko.

Egitura funtzional berria hobeto 
egokitzen da udalek TAAJL onartu 
ostean dituzten eskumenen sistema 
berrira. Horrez gain, kodeketari 
dagokionez, gastuaren arloek funtzio-
taldeak ordezkatzen dituzte; gasturako 
politikek, funtzioak; eta programen 
taldeek, gastuen aurrekontuko kontu-
sailen aurreko egitura funtzionaleko 
programa funtzionalak.

Azkenik, zerbitzuen zorroari 
dagokionez, tokiko erreformaren 
ondorioz zerbitzuen zorro edo 
katalogo hori zedarritu eta zabaldu 
beharra dago. Zerbitzuen zorroa 
zedarritu beharko da, tokiko 
eskumenen tipologia aldatu delako 
eta zerbitzuen benetako kostuaren 
publizitatea egin beharko delako 
gero. Dena dela, aipatutako arauzko 
esparruagatik sortutako betebeharren 
berezko ondorioa da.

Hain zuzen ere, tresna horrek 
gardentasuna sustatzen du, baina, aldi 
berean, berezko eta eskuordetutako 
eskumenen garapena ebaluatzeko 
aukera ere ematen du, horrelakoak ez 
direnen aurrean. Horri esker, ustezko 
bikoiztasunen jarraipena egin eta behar 
besteko neurriak hartu ahal izango 
dira, aurrekontuaren egonkortasunari 
eta jasangarritasun finantzarioari 
buruzko legeria ez betetzean plan 
ekonomiko finantzarioa onartu behar 
bada.

Bazenekien?

Gipuzkoako Lurralde Historikoa 
lehena izan da bere lurraldeko tokiko 
administrazioaren arrazionalizazioa 
eta jasangarritasuna garatzen 
(seguruenik, gainerako bi lurraldeek 
ere bide horretatik joko dute, 
izapidepean dauden arauzko 
proiektuak kontuan hartuta).

Azaroaren 17ko 13/2014 Foru Arauan 
xedatutakoaren arabera, tokiko 
erakunde guztiek urte bakoitzeko 
azaroaren 1a baino lehen kalkulatu 
beharko dute emandako zerbitzuen 
benetako kostua. 

Kalkulurako irizpideak foru-aginduz 
zehaztuko dira, eta tokiko erakundeek 
foru-aldundiari eman beharko 
diote zerbitzu bakoitzaren benetako 
kostuen berri.

Kalkulurako irizpide horien 
barruan, foru-arauan aurreikusten 
da honakoak hartu beharko direla 
kontuan: benetako kostu zuzenak eta 
zeharkakoak, kalitatearen adierazleak 
eta udalaren edo emandako 
zerbitzuaren ezaugarrien arabera 
ezarri beharreko zuzenketa-faktoreak.

Foru-arau horren ostean, beste bi 
lurralde historikoetakoak onartu 
dira: Bizkaiko otsailaren 3ko 2/2015 
Foru Araua eta Arabako otsailaren 
11ko 4/2015 Foru Araua. Guztietan 
adierazten denez, tokiko erakunde 
guztiek (Gipuzkoan eta Araban, urte 
bakoitzeko azaroaren 1a baino lehen) 
emandako zerbitzuen benetako 
kostua kalkulatu beharko dute. 
Kalkulurako irizpideak foru-aginduz 
zehaztuko dira, eta tokiko erakundeek 
foru-aldundiari eman beharko 
diote zerbitzu bakoitzaren benetako 
kostuen berri.  

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001024e.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2015/02/20150210a027.pdf#page=3
https://www.alava.net/botha/Boletines/2015/022/2015_022_00720_E.pdf
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◗ Jasangarritasun finantzarioa

ZEIN DA “jASANGARRITASUN FINANTZARIOAREN” 
LEGEZKO AZALPENA?

Ω	 Magnitude hau aztertzean, lehenengo eta behin, Sektore Publikoko 
Zor Komertzialaren Kontrolari buruzko abenduaren 9/2013 Lege 
Organikoko 1.1. artikuluan xedatutakoa hartu behar dugu kontuan. 
Horren bidez, Aurrekontuaren Egonkortasunari eta Jasangarritasun 
Finantzarioari buruzko 2/2012 Lege Organikoko 4. artikulua 
aldatu zen. Artikulu horretan, hain zuzen ere, jasangarritasun 
finantzarioaren azalpena zein den adierazten da. 

Ω	 Honakoa xedatzen da 4. artikulu horretan: “defizitaren, zor 
publikoaren eta zor komertzialeko berankortasunaren mugen 
barruan gaur egungo eta etorkizuneko gastu-konpromisoak 
finantzatzeko ahalmena izango da jasangarritasun finantzarioa, 
lege honetan, berankortasunari buruzko arautegian eta Europako 
arautegian xedatutakoa kontuan hartuta”.

Jasangarritasun finantzarioaren azalpen makroekonomiko horrek 
ez dauka inolako zerikusirik tokiko jasangarritasun finantzarioaren 
kontzeptuak edozein erakunderentzat daukan esanahiarekin. 

Irizpide ekonomikoak kontuan hartuta, jasangarritasun finantzarioa 
aurrezki garbiaren terminoetan neurtu behar da, hau da, ohiko diru-
sarreren eta gastuen arteko aldearen arabera neurtutako ahalmen 
finantzarioaren terminoetan.

Nolanahi ere, gaur egungo azalpenaren arabera, udaleko kontu-hartzailetzako 
organoek dikotomiari aurre egin behar diote, jasangarritasun finantzarioari 
buruzko informazioa eman behar dutelako legezkotasunaren terminoetan 
(egonkortasunaren, zorraren eta ordainketa-epeen betearazpena) eta, aldi, 
berean, kontrolerako txosten ekonomikoetan oso kontuan hartu behar 
dutelako euren erakundeak behar besteko aurrezki garbia daukala tokiko 
erakundearen benetako jasangarritasun finantzarioa bermatzeko.

Jasangarritasun finantzarioaren eta, era berean, aurrekontuaren 
egonkortasunaren benetako zentzua argitzeko, suposamendu 
praktiko eta grafikoa aztertuko dugu ondoren. bertan, hain 
zuzen ere, aurrekontuaren egonkortasuna eta zor komertzialaren 
kontrolari buruzko Lege organikoan azaldu bezala ulertutako 
jasangarritasun finantzarioa tokiko administrazioaren osasun 
finantzario onaren erakusgarri ez direla ikusiko dugu.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13425
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730
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jASANGARRITASUN FINANTZARIOARI ETA AURREZKI GARBIARI 
BURUZKO SUPOSAMENDU PRAKTIKOA

Hurrengo suposamendu praktiko eta grafikoan, tokiko bi erakundetako 
aurrekontuen bi likidazio hartuko ditugu kontuan (Goikoa eta Behekoa). 
Tokiko erakunde bakoitzak diru-sarreren eta gastuen aurrekontuaren 
likidazioari buruzko taula dauka, eta, bertan, biek aurrekontu orekatua 
dute, hau da, diru-sarrera guztien eta gastu guztien kopurua berbera da. 
Hala ere, kapitulukako banaketa desberdina da, diru-sarreren eta gastuen 
izaera ekonomiko desberdinaren arabera. Koloreka, euren aurrekontuaren 
likidazioaren osaketa neurtuko dugu:

Ω	 Letra gorria: diru-sarrera arruntak (diru-sarrerei buruzko I.-V. 
kapituluetan onartutako eskubide garbiak, KSE egokitzapenak zero 
direla kontuan hartuta).

Ω	 Letra laranja: kapitalaren diru-sarrerak (diru-sarrerei buruzko VI. eta 
VII. kapituluetan onartutako eskubide garbiak, KSE egokitzapenak 
zero direla eta aktibo finantzarioei buruzko VIII. kapitulurik ez 
dagoela kontuan hartuta).

Ω	 Letra urdina: gastu arruntak eta indarreko maileguen amortizazioa, 
gastu finkoak izatean gastu arruntzat ere hartzen direlako (gastuei 
buruzko I., II., III., IV. eta IX. kapituluetan onartutako betebeharrak, 
KSE egokitzapenak zero direla kontuan hartuta).

Ω	 Letra urdin argia: kapitalaren gastuak (gastuei buruzko VI. eta VII. 
kapituluetan onartutako betebehar garbiak, KSE egokitzapenak zero direla 
eta aktibo finantzarioei buruzko VIII. kapitulurik ez dagoela kontuan hartuta)

Ω	 Letra horia: mailegu berriak (diru-sarrerei buruzko IX. kapituluan 
onartutako eskubide garbiak).

Tokiko ESPArrUko orEkEn bEnETAko GArrAnTziA

Goiko Tokiko ErAkUnDEA bEHEko Tokiko ErAkUnDEA

DIRU-SARRERAK DIRU-SARRERAKGASTUAK GASTUAK

DIRU-SARRERA DIRU-SARRERA

KAPITAL KAPITAL

DIRU-SARRERA DIRU-SARRERA

MAILEGUA

MAILEGUA
MAILEGUAREN 
AMORTIZAZIOA

ARRUNTA ARRUNTA

INBERTSIOAREN

INBERTSIOAREN

GASTUA

GASTUA

ARRUNTA ARRUNTA

GASTU GASTU

MAILEGUAREN
AMORTIZAZIOA
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SUPOSAMENDU PRAKTIKOAREN ZENBAIT ONDORIO

Ω	 “Goiko” eta “Beheko” Tokiko Erakundeetako aurrekontuen 
likidazioak aztertzean, hurrengo orrialdeko taulan islatuko 
dugun balioespen ekonomiko hau lortu dugu. Dena dela, bertan 
argi eta garbi dago Goiko Tokiko Erakundeak aurrekontuaren 
egonkortasuna betetzen ez badu ere, bere egoera ekonomiko eta 
finantzarioa Beheko Toki Erakundekoa baino askoz onbideratuagoa 
eta jasangarriagoa dela. 

Ω	 Beheko Tokiko Erakundeak, ordea, aurrekontuaren egonkortasuna 
betetzen du, baina ez dauka ez aurrezki garbirik, ez oreka 
finantzariorik. Beraz, bere egoera finantzarioa ez da jasangarria 
izango epe ertain eta luzeari begira, egiturazko defizit horretatik 
irteteko ezohiko neurri gogorrak hartzen ez baditu.

Goiko Tokiko ErAkUnDEA bEHEko Tokiko ErAkUnDEA

Ω	 Ez du aurrekontuaren 
egonkortasunaren oreka 
betetzen. Beraz, udalbatzak plan 
ekonomiko-finantzarioa onartu 
beharko du oreka berrezartzeko.

Ω	 Aurrezki garbi nahikoa sortzen 
du, baita mailegu berriari aurre 
egiteko ere (Beheko Udalekoaren 
bikoitza da). Oreka finantzarioa 
dauka, eta bere aurrezki garbia 
positiboa da.

Ω	 Ez du onbideratzeko ezohiko 
neurririk ezarri behar. 
Nahikoa izango litzateke 
hurrengo ekitaldian urtero 
amortizatutakoaren gainetik 
ez zorpetzea, aurrekontuaren 
egonkortasuna inolako arazorik 
gabe berreskuratzeko.

Ω	 Egoera finantzarioa jasangarria 
da.

Ω	 Aurrekontuaren egonkortasuna 
betetzen duenez, hasiera 
batean ez litzateke TAAJLn 
bertan arrazionalizaziorako eta 
jasangarritasunerako zehaztutako 
neurrien eraginpean egongo.

Ω	 Edonola ere, bere aurrezki 
garbia negatiboa da, hau da, 
bere ohiko diru-sarrerak ez dira 
nahikoak, ezta gastu arruntak 
eta indarreko maileguen 
amortizazioa estaltzeko ere. Hori 
dela eta, zorpetu egin beharko 
da, gastu arruntei aurre egin 
ahal izateko.

Ω	 Beraz, onbideratzeko ezohiko 
neurriak ezarri beharko ditu: 
zergen gorakada, gastu arrunten 
murrizketa...

Ω	 Egoera finantzarioa ez da 
jasangarria.
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2. PLAN EKONOMIKO FINANTZARIOAK

Aurrekontuaren egonkortasunari 
eta jasangarritasun finantzarioari 
buruzko legeria estatalaren 
ondorioz, plan ekonomiko-
finantzarioak onartu beharko 
dira tokiko erakundeak 
egonkortasunaren oreka, 
zorraren muga edo gastuaren 
araua betetzen ez duenean.

“Plan ekonomiko-finantzarioa” 
esamoldepean, planean, hau da, 
plan ekonomiko-finantzarioan, 
onbideratzeko planean edo 
ebaluazioari buruzko txostenean 
behar bezala programatutako 
egokitzapen-neurri guztiak hartuko 
dira kontuan. Hona hemen plan horien 
tipologia guztiaren eskematizazioa:

Bazenekien?
Hiru Lurralde Historikoek 
aurrekontuaren egonkortasunari eta 
jasangarritasun finantzarioari buruz 
emandako foru-arauek betebehar 
hori malgutzen dute zenbait eratara:

a) Lehenengo eta behin, diruzaintzako 
soberakina erabiliko da. Horrela, 
bada, aurrekontuaren egonkortasuna 
ez lortzeko arrazoia izan bada, 
udalbatzak ez du plana onartzeko 
betebehar formala edukiko, 
eta nahikoa izango da kontu-
hartzailetzako organoak egitate hori 
egiaztatzeko egindako txostena 
aurkeztea.

b) Gastuaren arauaren eskakizuna 
malgutu denez, gastuaren sabaia 
gaindituz gero, tokiko erakundeko 
kontu-hartzailetzaren txostena 
aurkeztu ahal izango da, planaren 
ordez.

onbideratzeko 
plana

Plan ekonomiko-
finantzarioa

kontu-hartzai-
letzako txostena

noiz den 
beharrezkoa

Likidazioa: 
diruzaintzako 

soberakin negatiboa, 
aurrezki garbi 

negatiboa

Aurrekontuaren 
egonkortasuna ez 

betetzea

Gastuaren araua 
ez betetzea.

Aurrekontuaren 
egonkortasuna 

ez betetzea, 
diruzaintzako 
soberakina 

erabiltzeagatik
Planaren 
denbora-
esparrua 

Hiru urte
Urtebete edo 

indarreko urtea eta 
hurrengoa

kalkulua 

Erakunde 
bakoitzaren aurrezki 
garbia = (I.-V. diru-

sarrerak) - (I., II. 
eta IV. gastuak) 
- Urterokotasun 

teorikoa

Egonkortasun 
bateratua = (I.-
VII. diru-sarrera 

bateratuak) - (I.-VIII. 
gastu bateratuak) 
+/- eskuliburuko 
egokitzapenak
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Azkenik, plan ekonomiko-finantzarioaren edo onbideratzeko planaren 
edo, oro har, berrorekarako planaren edukiari dagokionez, ez da asmo 
onen dossierra izan behar, jarraipenerako eta ebaluaziorako programa 
errealista izan beharko delako.

Azkenik, gogoan izan behar dugu lurralde historiko bakoitzeko foru-
arauetan garatzen direla planak bideratzeko epeak eta modua.

Bazenekien?

Honako hauxe xedatzen da Gipuzkoako Tokiko Erakundeen 
Arrazionalizaziorako eta Jasangarritasunerako Neurriak Ezartzeko Foru 
Bereizgarritasunari buruzko azaroaren 17ko 13/2014 Foru Arauan, Bizkaiko 
otsailaren 3ko 2/2015 Foru Arauan eta Arabako otsailaren 11ko 4/2015 Foru 
Arauan:

Gutxienez, honako informazio hau azaldu beharko da plan 
ekonomiko-finantzarioan:

a) Zehaztutako helburua ez betetzeko edo, hala badagokio, gastuaren 
araua ez betetzeko arrazoiak.

b) Diru-sarreren eta gastuen joeraren aurreikuspenak, zergen eta gastuen 
politiketan aldaketarik egongo ez dela kontuan hartuta.

C) Planean zehaztutako neurrien azalpena, kuantifikazioa eta ezarpenaren 
egutegia, baita aurrekontuko zer kontu-sailetan edo aurrekontuz kanpoko 
zer erregistrotan kontabilizatuko diren ere.

d) Planean ekonomia eta aurrekontu arloko zer aurreikuspen hartuko 
diren kontuan eta aurreikuspen horiek zer suposamendutan dauden 
oinarrituta.

e) Sentsibilitatearen azterketa, aukerako egoera ekonomikoak kontuan 
hartuta.

f) Beste eduki batzuk: neurri zuzentzaileak, erakundeko egituraren 
eraginkortasunaren azterketa, zorraren bilakaera, diruzaintzako 
soberakina, aurrezki garbia...”

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001024e.pdf
https://www.alava.net/botha/Boletines/2015/022/2015_022_00720_E.pdf
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3. AZKEN BALIOESPENA

Kapitulu honetan, ikusizko modu praktikoan argitu nahi izan ditugu 
aurrekontuetako magnitude ekonomiko nagusiak, tokiko erakundearen 
benetako egoera bertan datzalako gobernu eraginkor bezain jasangarria 
bermatzeko orduan.

Aurrekontuaren egonkortasunaren legezko faktoreetatik eta administrazio 
publiko guztietako ingurune makroekonomikoan zentzua duten beste 
magnitude batzuetatik haratago (zorraren muga, gastuaren araua), tokiko 
edozein erakunderen benetako egoera ekonomikoa zehazten duten 
magnitudeak nabarmendu ditugu; esate baterako, aurrezki garbia, oreka 
finantzarioa eta zorpetzeko gaitasuna.

Etxeko ekonomian gertatzen den bezala, familiak edo, gure kasuan, 
tokiko erakundeak aurreztu dezakeen zenbatekoa izango da bere bermea, 
etorkizuneko gastu eta erronka berriei aurre egiteko. Hori dela eta, oso 
garrantzitsua da aurrezki garbiaren egiturazko iraupena bermatzea, 
aurrerantzean ere eraginkorrak eta jasangarriak izateko.

Johann Wolfgang Goethe idazle alemaniarrak ondotxo esan 
zuenez: “Erostea ona bada ere, askoz hobea da kontserbatzea”.
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3. Udalen Gobernantza ona: 

 Rafael Jiménez Asensio
 Unibertsitateko katedraduna (akr.) 
 Zientzia Politikoetako Fakultatea, Pompeu Fabra Unibertsitatea

4. Administrazio ona: 

 Álvaro Salazar Agustino
 Garapen estrategiko eta herri-berrikuntzako aholkularia

5. Tokiko Gobernu eraginkor eta jasangarriak: 

 Alfredo Barrio Gil
 Vitoria-Gasteizko Udaleko Kontu-hartzaile Nagusia
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