
 

 
 
 
 

GOBERNU-KONTSEILUAK 2014ko UZTAILAREN 1ean ONARTUTAKO 
EUSKADIKO UDALEI BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUAREN INGURUKO 

TXOSTENA 
 
 

I.  KONTUAN HARTZEKO ALDERDI OROKORRAK 
 

 
Legearen aurreproiektuan, orain arteko legeria sektorialean zehaztutako 
udalen berezko hainbat eskumen azaltzen dira. Eurei esker, gainera, behar 
besteko ahalak edo ahalmenak erabili ahal izango dira legeria sektorialean 
oraindik garatu ez diren arlo materialetan, horren ondorioz udalek ez dutelako 
arlo horietako berezko eskumenik.  
 
Bestetik, nahikotasun finantzarioa ere agertuko da aurreproiektuan. Bertan 
adierazitakoaren arabera, finantziazioa behar bestekoa izango da Legea 
indarrean sartzen denean. Hala ere, behar besteko mekanismoak ere arautuko 
dira bertan, etorkizunean udalei euren eskumenak esleitzen dizkietenean 
finantziazio nahikoa bermatu ahal izateko. Edonola ere, tratamendu berezia 
emango zaio Gizarte Larrialdietarako Laguntzen, udal-euskaltegien eta musika-
eskolen finantziazioari. 
 
Dena dela, tokiko gobernurako eredua beste bi maila instituzionalekin integratu 
beharko da eskumenen edo tokiko autonomiaren esparruan nahiz 
ekonomiaren edo nahikotasun finantzarioaren esparruan. Horretarako, udalen 
agerpena bi organotan egituratuko da euren elkarte adierazgarrienaren 
bitartez:  
 
a) Tokiko Politika Publikoen Udal Kontseilua. Horren osagarri, Tokiko Gobernuen 
Batzordea alerta goiztiarrerako organoa izango da. Hala ere, aurrekotik aparte 
jardungo du, eta bertako kideak udaletako ordezkariak baino ez dira izango. 
Udalen partaidetzarako mekanismo horren osagarri, lurralde-organoak ere 
eratu ahal izango dira, foru-arauak egin behar direnean foru-erakunde 
eskudunek halaxe erabakitzen badute.   
 
b) Herri Dirubideen Euskal Kontseilua; eta, horren osagarri, Zergak 
Koordinatzeko Organoa. Lehenengoak botoa eta hitza izango ditu Legeko 104. 
nahiz 107. artikuluei buruzko gaiak jorratzeko orduan; eta hitza besterik ez, 
gainerako gaietarako. Bigarrenak, ordea, botoa eta hitza izango ditu, tokian 
tokiko zergei buruzko gaiak lantzen direnean. 
 
Legearen Aurreproiektua egiteko prozesuan EUDELek partaidetza kualifikatua 
izan duenez, zirriborroa bideratzean egindako proposamenen onarpen-maila 
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handia izan da. Proposamen horien funtsezko erreferentzia EUDELek 2010ean 
onartutako oinarriak izan dira, gainera. Alde horretatik, nabarmendu behar 
dugu aurreproiektuaren edukiaren inguruko adostasun-maila handia dela. Hala 
ere, eduki hori hobetzeko asmoz, garrantziaren hurrenkeraren arabera 
sailkatutako honako alegazio hauek egin ditugu:  
 

A) Alegazio teknikoak eta zuzenketak. 
B) Legearen Aurreproiektuaren ereduan eragina duten ez-egiturazko 
proposamenak. 
C) Adostasun instituzionala eta politikoa behar duten egiturazko gaiak. 

 
* (Informazio gehiago azken atala den ERANSKINEAN (12. or.): “LEGEAREN 
AURREPROIEKTUAREN AZALPENA ETA EDUKIA”). 
 
 

II. EUDELEN ALEGAZIOAK 
 
 

A) ALEGAZIO TEKNIKOAK ETA ZUZENKETAK 
 

 
1. artikulua. Legearen xedea eta helburua 
 
- 2. paragrafoaren amaieran tartekia eranstea proposatu da. Hori dela eta, 
honelaxe geratuko litzateke testua: “Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko 
tokiko gobernu-mailari zenbait eskumen esleitzea izango da lege honen 
helburua, partaidetzazko tokiko gobernu ireki bezain gardenaren bidez 
berezko botere politikoa bermatzeko eta herritarrei kalitateko zerbitzuak 
ematea bideragarria izateko”. 
 
10. artikulua. Autoantolamendurako ahala 
 
- 3. paragrafoa kentzea, eta, kokapen sistematikoa hobea denez, haren edukia 
25. artikulura eramatea proposatu da. 
 
13. artikulua. Tokiko erakunde txikiagoak 
 
- Honako hauxe dioen 2. paragrafoa kentzea proposatu da: “Tokiko erakunde 
txikiagoek euren lurralde historikoko kasuan kasuko instituzioei emango diete 
euren kontuen berri. Azken horiek, gainera, behar besteko eskumena izango 
dute, erakunde txikiago horiek desegiteko”. Izan ere, gai hori foru-
arauketapean dago, eta ez dator bat paragrafo honen edukiarekin. 
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17. artikulua. Udalen berezko eskumenak 
 
- 1. paragrafoko 31. zenbakian honako hauxe eranstea proposatu da: “Udal-
mugartean, udalaren titularitatepeko hiriguneko zein landa-inguruneko bide 
publikoak antolatzea eta kudeatzea, baita zaintzea eta artatzea ere”. 
 
18. artikulua. Eskumenak Udalen Eskumenei buruzko Legearen edo Foru 
Arauaren bidez esleitzea: eskakizunak 
 
- Koherentzia teknikoagatik, 14. artikulura jotzea proposatu da, eskumenen 
esleipena arautu behar duten printzipioak berariaz aipatu beharrean: “Udalen 
berezko eskumenak Eusko Legebiltzarreko Legearen edo Foru Arauaren bidez 
esleitu beharko dira. Horrez gain, esleipen hori egokia den ala ez ere ebaluatu 
beharko da, Lege honetako 14.5. artikuluan zehaztutako printzipioak kontuan 
hartuta". 
 
- Era berean, 5. paragrafoan 16.4. artikuluari buruzko erreferentzia eranstea 
proposatu da. Hori dela eta, honelaxe geratuko litzateke testua: “Artikulu 
honetan aurreikusitakoaren arabera, udalei eskumenak esleitzeko legeek eta 
foru-arauek berariaz zehaztu beharko dute zer ahal edo eginkizun ezarriko diren 
arlo material bakoitzean, lege honetako 16. artikuluko 3. eta 4. paragrafoetan 
aurreikusitakoaren arabera inolako bikoiztasunik egongo ez dela bermatu ahal 
izateko”. 
 
- 6. paragrafoa kentzea eta Tokiko Gobernuen Batzordearen eskumenen 
barruan 80. artikuluko 5 bis paragrafo moduan agertzea proposatu da. Hori 
dela eta, honelaxe geratuko litzateke testua: 80.5. bis.- “Lege honetako 18.5. 
artikuluan xedatutakoari buruzko derrigorrezko txostena egitea”. 
 
21. artikulua. Udalen eskumenen bermea eta prestazioa 
 
- “Obrak” terminoari buruzko erreferentzia 2. paragrafoan sartzea proposatu 
da. Hori dela eta, honelaxe geratuko litzateke testua: “Udalek euren kabuz edo 
elkarketen bidez erabili ahal izango dituzte euren eskumenak (…), obrak 
kudeatzeko eta zerbitzuak kudeatzeko edo emateko orduan (…).” 
 
- Udalei buruzko Legearen beraren erreferentzia paragrafoaren amaieran 
eranstea proposatu da: 3. paragrafoa. “(…) dela bide. Hala ere, horrelako 
formula instituzionalak ezartzeko, ezinbestekoa izango da oinarrizko legerian, 
lege honetan eta ezarri beharreko foru-arautegian eskatutako betekizunak 
betetzea”. 
 
22. artikulua. Eskumenen eskuordetza 
 
- 1. paragrafoan, “berezko” eta “edo beste batzuk” esamoldea eranstea 
proposatu da: “Instituzio eskudunek (…) udalei edo tokiko beste erakunde 
batzuei eskuordetu ahal izango dizkiete euren eskumenak”. 
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- 16.4. artikuluari buruzko erreferentzia 22. artikuluko 3. paragrafoa eranstea 
proposatu da: “Eskumenen eskuordetza (…) eta bikoiztasun administratiborik ez 
egotea, lege honetako 16. artikuluko 3. eta 4. paragrafoetan aurreikusitakoa 
kontuan hartuta (…)”. 
 
- Azalekoak edo errepikakorrak direnez, 5. eta 6. paragrafoak kentzea 
proposatu da. 
 
25. artikulua. Printzipio orokorrak (antolamendua eta funtzionamendua) 
 
- 1. paragrafo berria proposatu da. Beraz, gainerako paragrafoak berriro 
zenbakituko lirateke, eta edukia gaur egungo 10.3. artikuluarena izango 
litzateke: 25.1.- “Udalen antolamendua eta funtzionamendua arautzeko 
orduan, tokiko araubideari buruzko oinarrizko legeria eta kasuan kasuko araudi 
organikoak hartuko dira kontuan. Berezko araudirik egon ezean, oinarrizko 
legeria eta lege honetako aginduak hartuko dira kontuan Euskadiko udalen 
antolamendua eta funtzionamendua arautzeko orduan”. 
 
27. artikulua. Alkatearen eskuordetza 
 
- 2. paragrafoan, “orokorra” barik “oinarrizkoa” jartzea proposatu da: 
“Eskuordetzak (…) tokiko araubideari buruzko oinarrizko legerian 
xedatutakoaren arabera arautuko dira”. 
 
30. artikulua. Bileren publizitatea 
 
- “Alkatea” edo “alkateak” barik “bilerako presidentea” aipatzea proposatu 
da. Hori dela eta, presidentearen ekimenez ere agindu liteke etendura. 3.- 
“Nolanahi ere, eztabaida eta bozketa isilpekoak izan ahalko dira (…) 
Presidenteak, bere ekimenez edo edozein udal-talde politikok proposatuta, 
etendura agindu ahal izango du (…).” 
 
33. artikulua. Oposizioaren estatutua 
 
- Udalei buruzko Legearen beraren erreferentzia eranstea proposatu da: 4.- 
“Tokiko ordezkarien eskubideak eta betebeharrak oinarrizko legerian eta lege 
honetako aginduetan oro har zehaztutakoak izango dira”. 
 
34. artikulua. Udal-talde politikoak 
 
- 3. paragrafoa zentzu honetan aldatzea proposatu da: “Araudi organikoan 
ezarriko da gutxienez zenbat kide egon beharko diren eratu ahal izateko. 
Taldea eratzeko kideen kopuru nahikorik ez daukaten zinegotziak talde mistoan 
egongo dira, betiere, atxiki gabeko kideak ez badira”. 
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- 3 bis paragrafo berria eranstea proposatu da: “Udal-talde politikoak bat 
etorriko dira korporazioan ordezkariak lortu dituzten alderdi, federazio, koalizio 
edo elkarketekin”. 
 
- 4 bis paragrafo berria eranstea proposatu da: “Korporazioko presidentearen 
zuzendaritzapean, udal-talde politikoetako bozeramaileek Bozeramaileen 
Batzordea eratu ahal izango dute, eta atxiki gabeko zinegotziak ezin izango 
dira bertako kideak izan”. 
 
43. artikulua. Zerbitzuen kartak 
 
- 43. artikuluko 1., 2. eta 3. paragrafoetan Zerbitzuen Karten ondoan “edo agiri 
baliokideak” eranstea proposatu da. 
 
52. artikulua. Tokiko politika publikoei eta zerbitzuen zorroari buruzko 
informazioa 
 
- b) idatz-zatian, aurreko kasuan bezala, Zerbitzuen Karten ondoan “edo agiri 
baliokideak” eranstea proposatu da. 
 
54. artikulua. Tokiko erakundeen zerbitzura dauden langileei buruzko 
informazioa 
 
- d) idatz-zatian honako hauxe kentzea proposatu da: “web orrian edo egoitza 
elektronikoan argitaratuko dira”. Hori dela eta, honelaxe geratuko litzateke 
testua: d) “Lanpostuen zerrendetan, antolamendurako tresna horren elementu 
nabarienak laburtzen dituen taula sinoptikoa erantsi beharko da”. 
 
58. artikulua. Informazio publikoa eskuratzeko printzipioak 
 
- 1. paragrafoa. “Arrazoitua izan behar ez den eskabidea eginez gero” 
eranstea eta arlo horretako gaiak udal-araudien bidez ez ezik, hitzarmenen 
bidez ere arautzea proposatu da. Hori dela eta, honelaxe geratuko litzateke 
testua: “Arrazoitua izan behar ez den eskabidea eginez gero, pertsona fisikoek, 
pertsona juridikoek, erakundeek eta lege honetan xedatutakoaren arabera 
eratutako plataformek edo sareek informazio publikoa eskuratzeko eskubidea 
izango dute, gai hori arautzen duen legeria orokorrean xedatutakoa, lege 
honetan aurreikusitakoa eta udalen araudietan edo hitzarmenetan 
adierazitakoa kontuan hartuta”. 
 
- 8. paragrafo berria eranstea proposatu da. Hori dela eta, honelaxe geratuko 
litzateke testua: “Publizitate aktiboaren printzipioaren arabera, informazioa 
eskatzailearen esku dagoenean, inguruabar horren eta informazioa 
eskuratzeko moduaren berri eman ahal izango zaio”. 
 
- 9. paragrafo berria eranstea proposatu da. Hori dela eta, honelaxe geratuko 
litzateke testua: “Informazioa eskuratzea doakoa izango da. Edonola ere, 
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Tokiko Ogasunei buruzko Foru Arautegiaren arabera, tasak sorraraziko dira, 
kopiak egiten direnean edo informazioa jatorrizkoa ez beste formatu batean 
aurkezten denean”. 
 
- 10. paragrafo berria eranstea proposatu da. Hori dela eta, honelaxe geratuko 
litzateke testua: “Eskatutako informazioan, legerian bertan zehaztutako 
salbuespenen baten eraginpean dagoen informazioa ere agertzen bada, 
informazio eskuragarria sortutako informaziotik banatu beharko da, hori bakarrik 
emateko (…).” 
 
- 11. paragrafo berria eranstea proposatu da. Hori dela eta, honelaxe geratuko 
litzateke testua: “Amaitutako espedienteak edozein herritarrek eskuratzeko 
moduko informazio publikotzat hartuko direnez, eskatzaileak ez dira 
interesdunak izan beharko". 
 
60. artikulua. Helburua (herritarren partaidetza) 
 
- 2. paragrafoan, araudiak aipatzea proposatu da. Hori dela eta, honelaxe 
geratuko litzateke testua: “Herritarren partaidetza banakakoa edo taldekakoa 
izan ahalko da, lege honetan zehaztutako eta, hala badagokio, udalen 
ordenantzetan zein araudietan azaldutako tresnak zein sistemak kontuan 
hartuta.” 
 
63. artikulua. Partaidetzaren eraginkortasunerako informazioa 
 
- 1. paragrafoan, “Titulua” kentzea eta, horren ordez, “Kapitulua” jartzea 
proposatu da. Era berean, “Euskadiko tokiko erakundeak” kentzea eta, horren 
ordez, “Euskadiko tokiko entitateak” jartzea ere proposatu da, baita “entitate 
instrumentalak” kentzea eta "erakunde instrumentalak" jartzea ere. 
 
- 2. paragrafoan, “entitate instrumentalak” kentzea eta, horren ordez, 
“erakunde instrumentalak” jartzea proposatu da, baita “zinegotzigo bakoitzak 
sustatuko du” kentzea eta “sustatuko da” jartzea ere. 
 
71. artikulua. Politika publiko edo erabaki publiko garrantzitsuei buruzko tokiko 
herri-galdeketa irekiak 
 
- 2. paragrafoan, epea gehienez ere 15 egunera arte luzatzea proposatu da: 2.- 
“Galdeketa horiek bozketa bidez egingo diren arren, gehienez ere hamabost 
eguneko epean jaso beharko dira botoak. Epe hori, ordea, osoko bilkuraren 
erabaki arrazoituaren bitartez luzatu ahal izango da, bozketapeko gaia zein 
den kontuan hartuz gero”. 
 
- 6. paragrafoan, araudiak aipatzea proposatu da. Hori dela eta, honelaxe 
geratuko litzateke testua: 6.- “Ordenantzak eta araudiak onartzeko 
prozesuetan, jendaurreko informaziorako epealdietan egin ahal izango dira 
galdeketa horiek, betiere, zerga-ordenantzei buruzkoak ez badira”. 
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84. artikulua. Tokiko zerbitzuen kudeaketa 
 
- Honako izenburu hau proposatu da artikulurako: “Tokiko zerbitzu publikoen 
kudeaketa”. 
 
86. artikulua. Entitate publiko instrumentalak 
 
- Honako izenburu hau proposatu da artikulurako: “Erakunde publiko 
instrumentalak”. 
 
87. artikulua. Jarduera ekonomikoak garatzeko tokiko ekimena 
 
- 2. paragrafoa. “Oinarrizko legearen arabera eskatutakoa” eranstea 
proposatu da. Hori dela eta, honelaxe geratuko litzateke testua: “Jarduera 
ekonomikoak konkurrentzia askeko araubidepean garatzeko, tokiko 
erakundeak oinarrizko legerian eskatutako gehiengoaz hartu beharko du 
erabakia”. 
 
- 3. paragrafoa. Korporazioko kideen legezko kopuruaren “erabateko 
gehiengoa” barik “oinarrizko legerian eskatutako gehiengoa” jartzea 
proposatu da. Era berean, zenbait hobekuntza tekniko egitea eta, autonomia-
erkidegoko organo eskudunak ebazten ez badu, isiltasun administratibo 
positiboa ezartzea ere proposatu da. Hori dela eta, honelaxe geratuko litzateke 
3. paragrafoko testua: “Neurria egokia eta beharrezkoa dela egiaztatzen duen 
espedientearen bitartez, tokiko erakundeek Estatuko legean edo lege 
autonomikoan euren alde erreserbatutako jarduerak edo funtsezko zerbitzuak 
garatu ahal izango dituzte monopoliopean. Monopoliopeko jarduera edo 
zerbitzu horiek benetan garatzeko, osoko bilkurak oinarrizko legerian eskatutako 
gehiengoaz hartu beharko du erabakia, eta, ondoren, autonomia-erkidegoko 
organo eskudunak onartu beharko du. Bideratutako eskabidea jaso denetik 
hasita hiru hilabete igaro direnean organo horrek kasuan kasuko erabakia hartu 
ez badu, erakundeak jarduera edo zerbitzu hori monopoliopean garatu ahal 
izango duela ulertuko da”. 
 
- 3 bis paragrafo berria eranstea proposatu da. Hori dela eta, honelaxe 
geratuko litzateke testua: “Monopolizatutako jarduerak eta zerbitzuak 
zuzenean edo zeharka kudeatu ahal izango dira”.  
 
91. artikulua. Lankidetzarako hitzarmenak 
 
- Errorea denez, 1. paragrafoan “ezabapena” kentzea proposatu da. 
 
Bigarren xedapen gehigarria. Zehatzeko prozedurak 
 
- Honako testu hau proposatu da 1. paragraforako: “Zehatzeko prozeduretan, 
interesdunak baimena emanez gero eta Legearen arabera bere ezarpena 
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derrigorrezkoa izan ezean, tokiko ordenantzetan tokiko erkidegoarentzako 
balio bereko lanak ezarri ahal izango dira isunen ordez, prestakuntza-saioetako 
asistentziak edo gizarte-jardueretako partaidetza kontuan hartuta. Gainera, 
arau-haustearen larritasunaren parekoak izan beharko dira. Horretarako, 
zehapen-organoak hartu beharko du erabakia”. 
 
Bigarren xedapen iragankorra. Zerbitzuen Kartak 
 
- Xedapen iragankor hori kentzea proposatu da, horren ondorioz 20.000 
biztanletik gorako udalek zerbitzuen kartak edo antzeko agiriak onartu behar 
dituzte-eta. Edonola ere, nabarmendu beharra dago ez dela zentzuzkoa hori 
onartzeko orduan osoko bilkuraren erabakia behar izatea. 
 
Azken xedapena.- Autonomia Erkidegoko Instituzio Bateratuen eta Bertako 
Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzko azaroaren 
25eko 27/1983 Legeko aldaketak 
 
Lehenengoa.- Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren funtzionamendua udal-
mailan 
 
- Azaroaren 25eko 27/1983 Legeko 28. artikuluko 1. paragrafoan erantsitako 
paragrafo berriaren edukian hobekuntza teknikoa egitea proposatu da. Hori 
dela eta, tartekatutako bi komak kendu beharko lirateke, eta honelaxe 
geratuko litzateke testua: 
 
“Era berean, Herri Dirubideen Euskal Kontseilua eratutzat hartuko da, Euskadiko 
udal-maila instituzional osoko eta bertako sektore publikoko jarduera 
finantzarioa Euskadiko ogasun orokorraren eta Lurralde Historikoetako foru-
ogasunen koordinaziopean garatu ahal izateko.” 
 
Honako hauxe ere proposatu da aukeran:  
 
“Era berean, Herri Dirubideen Euskal Kontseilua eratutzat hartuko da, Euskadiko 
udal-maila instituzional osoko eta bertako sektore publikoko jarduera 
finantzarioa Euskadiko ogasun orokorrarekin eta Lurralde Historikoetako foru-
ogasunekin koordinatuta garatu ahal izateko”. 
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B) LEGEAREN AURREPROIEKTUAREN EREDUAN ERAGINA DUTEN EZ-

EGITURAZKO PROPOSAMENAK  
 
 

32. artikulua.- Tokiko ordezkarien eskubide ekonomikoak eta 
arduraldiaren araubidea 
 
2. paragrafoa aldatzea proposatu da, 1.000 biztanletik gorako udaletako 
alkateek arduraldi esklusiborako eskubidea izan dezaten, gaur egungo testuan 
bezala muga hori 2.000 biztanletik gorako udaletan jarri beharrean. Hori dela 
eta, honelaxe geratuko litzateke paragrafoko testua: 2.- “Berariaz uko egin 
ezean, 1.000 biztanletik gorako udaletako alkateek arduraldi esklusiborako 
eskubidea izango dute, eta, horren ondorioz, baita ordainsarirako nahiz Gizarte 
Segurantzako altarako eskubidea ere”. 
 
 
77. artikulua.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren osaketa 
 
Kontseiluaren izaera nolakoa den eta bere helburua tokiko politika publikoak 
direla kontuan hartuta, Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluko 
Presidentetza unean-unean udalen elkarte adierazgarrieneko presidentetzan 
dagoenaren esku egotea proposatu da. 
 
Kontseiluaren osaketari buruzko 5. paragrafoan, 6 udal-ordezkarik, Eusko 
Jaurlaritzako 3 ordezkarik eta foru-aldundietako 3 ordezkarik osatutako organo 
paritarioa izatea proposatu da. Hori dela eta, honelaxe geratuko litzateke 5. 
paragrafoo testua: “Hasiera batean, honelaxe osatuko da kontseilua: 
Euskadiko udaletako ordezkariak diren sei kide, Eusko Jaurlaritzako hiru kide eta 
foru-aldundi bakoitzeko kide bat. Aurrean aipatutako parekotasunari eutsiz 
gero, kontseiluaren araudian kideen kopurua aldatu ahal izango da, eta, hala 
badagokio, nola izendatuko diren ezarri ahal izango da. Dena dela, Eusko 
Jaurlaritzako eta foru-aldundietako ordezkariak lehendakariak edo ahaldun 
nagusiak izendatuko ditu, kasuan kasuko gobernu-kontseiluek proposatutakoa 
kontuan hartuta. Udaletako ordezkariak lehendakariak izendatuko ditu, udalen 
elkarte adierazgarrienak proposatutakoa kontuan hartuta. Edonola ere, 
alkateak edo zinegotziak izan beharko dira. Udaletako ordezkariak izendatzeko 
orduan, lehentasunezkoa izango da lurralde zein genero arloko irizpideak 
kontuan hartzea eta zenbait tamainatako udalak egongo direla bermatzea”. 
 
6. paragrafoan, Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluko lanpostuak 
instituzioan ordezkatutako hiru gobernu-mailetako langile publikoentzat 
eskuragarri egongo direla ez aipatzea proposatu da. Hori dela eta, honelaxe 
geratuko litzateke 6. paragrafoko testua: 6.- “Bere eginkizunak betetzeko 
orduan, Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluak behar besteko baliabideak 
eta bitartekoak izango ditu, bere funtzionamendua behar den modukoa izan 
dadin”. 
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78. artikulua.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren eginkizunak 
 
1. paragrafoko h) idatz-zatian beste lege batzuk aipatzea proposatu da. Hori 
dela eta, honelaxe geratuko litzateke testua: h) “Lege honetan eta beste 
batzuetan berariaz esleitutakoak”. 
 
 

79. artikulua.- Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordea. Izaera eta 
osaketa 
 
4. paragrafoa aldatzea proposatu da. Hori dela eta, honelaxe geratuko 
litzateke testua: 4.- “Tokiko Gobernuen Batzordea Tokiko Politika Publikoen 
Euskal Kontseiluko organo autonomo eta independentea denez, behar den 
moduko funtzionamendurako beharrezko baliabideak eta bitartekoak zein 
diren zehaztuko du”. 
 
 
82. artikulua.- Udalen berezko eskumenetan eragina duten legeen 
aurreproiektuen eta legegintzako dekretuen prestaketan parte hartzea 
 
1. paragrafoan, txostenak egiteko epeari buruzko bigarren lerroaldea kentzea 
proposatu da, 81.1. artikuluan aipatzen da-eta. 
 
 

107. artikulua.- Lurralde bakoitzaren partaidetza zehaztea 
 
- 3. paragrafoan, irizpideen barruan tokiko erakundekako esleipen finkoarena 
eranstea proposatu da. 
 
 
Xedapen iragankor berria. Baldintzapeko finantziazioa 
 
Xedapen iragankor berria eranstea proposatu da. Hori dela eta, honelaxe 
geratuko litzateke testua: “Langileen kontratazioa sustatzeko, jarduerak 
garatzeko eta tokiko erakundeek zerbitzuak emateko asmoz autonomia-
erkidegotik eta Lurralde Historikoetatik datorren baldintzapeko finantziazioa, 
betiere, aldian-aldian antzeko edukiaz errepikatzen diren berezko 
eskumenekin bat badator, Lege hau indarrean sartzen denetik egituratu 
beharko da Euskadiko udalekin sinatutako urte anitzeko lankidetza-
hitzarmenen bidez”. 
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Xedapen gehigarri edo azken xedapen berria. Eskola-kontzentrazioei 
eusteagatiko gastuak 
 
Xedapen gehigarria edo azken xedapena erantsi beharko litzateke, eskola-
kontzentrazioen arloko erabakien, gastuen kalkuluaren eta udalen ekarpenen 
araubidea arautzeko. Oso gai konplexua denez, Eusko Jaurlaritzari eskatu 
lekioke gai horiek arauzko ahalaren bidez arautzeko. Dena dela, oso egokia 
izango litzateke horretarako epea ere zehaztea. 
 
 
 

C) ADOSTASUN INSTITUZIONALA ETA POLITIKOA BEHAR DUTEN 
EGITURAZKO GAIAK 

 
 
Gai horiek VII. tituluan (Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua) eta IX. 
tituluan (Udal Finantziazioa) daude araututa, Autonomia Erkidegoko Instituzio 
Bateratuen eta Bertako Lurralde Historikoetako Foru Organoen (LHL) arteko 
Harremanei buruzko 27/1983 Legea aldatzen duen lehenengo azken 
xedapena kontuan hartuta. 
 
VII. tituluari dagokionez, zenbait gaitan adostasun berezia lortu beharko denez, 
EUDELek ezin izango ditu modu berezian balioetsi. Hala ere, aurretiaz egindako 
alegazio zehatzak hartu beharko dira kontuan. Gai horiek, hain zuzen ere, 
kontseiluaren, Tokiko Gobernuen Batzordearen eta udalaren partaidetzarako 
lurralde-organoen berezko eskumenen esparruarekin egongo lirateke lotuta. 
 
Nolanahi ere, foru-autoantolamendurako ahala errespetatuta, 83. artikuluan 
araututako udalen partaidetzarako lurralde-organoen eraketa ez litzateke 
hautazkoa izan beharko foru-organoentzat, Udalei buruzko Legean bertan 
bermatu beharko liratekeelako. Udalei buruzko Legeak, gainera, bermatu egin 
beharko luke alerta goiztiarrerako organoak daudela eta Tokiko Politiken 
Batzordearen antzeko eginkizunak dituela. 
 
IX. tituluari eta LHLren aldaketari dagokienez, EUDELen ustez, adostasun 
instituzional handia eskatzen da udalek itunpeko zergetan eduki behar duten 
gutxieneko partaidetza ezartzeko diseinatutako ereduan, horren arabera foru-
mailan nahiz udal-mailan soilik hartu beharko delako erabakia. Era berean, 
gauza bera gertatzen da erabateko eskubidea duten kide moduan (hitzarekin 
eta botoarekin) udal-ordezkarien jarduerapean egongo diren gaien zerrendan 
(aurreproiektuan, Legeko 104. eta 107. artikuluak aipatzen dira). 
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ERANSKINA. LEGEAREN AURREPROIEKTUAREN AZALPENA ETA 
EDUKIA  
 
 

I. titulua: LEGEAREN HELBURUA ETA PRINTZIPIOAK. Bertan, Legearen helburuarekin 
lotutako zenbait printzipio orokor azaltzen dira, Euskadiko udal eta tokiko 
erakunde txikiagoen araubide juridikoa zehazteko. 
 

 Tokiko gobernuaren zuzendaritza politikorako eta ekintzarako printzipioak 
azaltzen dira, eta, bertan, udal-autonomiaren ondorioz sortutakoak 
lehenesten dira (4. artikulua). 
 

 Autoantolamendurako ahalmenen erabileran, udalen euren 
eskumenetan eragin zuzena daukaten gaietan bete-betean parte 
hartzeko udal-autonomiaren printzipioa bermatzen da (5. artikulua). 
 

 Euskadiko tokiko erakundeen hizkuntza ofiziala zein den arautzen da. 
Gainera, berariaz azaltzen da tokiko gobernuen lan-hizkuntza moduan 
erabili ahal izango dela euskara, halaxe arautzen denean eta inork 
euskaraz ez dakiela behar bezala alegatzerik ez duenean (6. artikulua). 
 

 Euskararen erabilera sustatzeko, antolatzeko eta dinamizatzeko 
berariazko eskumenak zehazten dira (tokiko erakundeek arauketaren, 
ekonomiaren, finantziazioaren eta antolamenduaren arloan dituzten 
tresnak). 
 

 
II. titulua: UDALA ETA EUSKADIKO GAINERAKO TOKIKO ERAKUNDEAK. Udalak 
tokiko gobernuen artean daukan oinarrizko posizio instituzionala nabarmentzen 
da (kontzejuak, tokiko erakunde txikiagoak...). Gainera, tratamendu generikoa 
ematen zaie udala ez beste toki-erakundeei, eta euren izaerari nahiz 
bereizgarritasunei eusten zaie. 

 
 Berariaz aitortzen da tokiko interes publikoko gaiak kudeatzeko tokiko 

erabateko autonomia (9. artikulua), baita autoantolamendurako ahala 
ere (10. artikulua). Izan ere, Euskadiko udalen ezaugarri bereizgarriak 
dira, Udal Autonomiaren Gutun Europarrean aurreikusitakoa kontuan 
hartuta. 

 Iturrien sisteman, lehentasun berezia ematen zaio udal-araudi 
organikoari (10.3. artikulua), gai horretan ordezkoa izango den Udalei 
buruzko Legearen beraren aldean. 

 Tokiko Erakundeen Erregistro bakarra azaltzen da (11. artikulua), eta foru-
aldundiekin koordinatzeko mekanismoak ezartzen dira. 
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III. titulua: UDALEN ESKUMENEN ESPARRUA ZEIN DEN AZALTZEN DA, Tokiko 
Autonomiaren Gutun Europarrean xedatutakoaren arabera. Hartara, eskumen 
publikoak herritarrengandik hurbilen dauden agintariei esleituko zaizkie 
lehentasunez. Horrez gain, eskumenen tipologia zein den zehaztu eta oinarrizko 
legegilearen aurreikuspenetatik haratago doan azalpen zabala ere ezartzen da 
berezko eskumenen arloan. 
 

 Udalen eskumenen klausula unibertsala (16. artikulua), herritarren bizi-
kalitatearen hobekuntzarako eta erkidegoaren edonolako premien edo 
interesen estaldurarako edozein jarduera-eremu antolatzeko eta 
kudeatzeko. 
 

 Udalen berezko eskumenak aitortzen dira (17. artikulua) udalen orain 
arteko zerbitzugintzari jarraipena eman nahi dioten hainbat arlotan, 
betiere, udal-ogasunaren iraunkortasuna arriskuan jartzen ez bada eta 
bikoiztasunik sortzen ez bada. 

 
Gaur egun indarrean dagoen arautegi sektorialean zehaztutakoak 
izango dira eskumen horiek, betiere, kasuan kasuko finantziaziorik 
badago. 
 
Bestetik, Legea indarrean sartzen denean zenbait gaitan kasuan kasuko 
legeria sektoriala ezarri ez bada, udalek 17. artikuluan aitortutako 
ahalmenak edo ahalak erabili ahal izango dituzte. Dena dela, euren 
kabuz finantzatu beharko dituzte edo kasuan kasuko administrazio 
sektorialak ezarritako hitzarmenen bitartez (lehenengo xedapen 
iragankorra). 
 

 Eskumenak eta finantziazio egokia esleitzen dira (18. artikulua), 
etorkizuneko legeak, foru-arauak eta udalen eskumendeko zerbitzuak, 
jarduerak edo prestazioak zehazten dituzten lege sektorialak garatzeko 
(seigarren xedapen iragankorra). 
 

 Finantziazioa bermatzen da eskuordetutako eskumenetan eta Eusko 
Jaurlaritzarekin edota foru-aldundiekin sinatutako lankidetza-
hitzarmenetan. Hau da, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak behar 
besteko baimena emango du, osteko aurrekontu-ekitaldian instituzio 
eskudunak ordainketa-betebeharraren betearazpenik ezaren osteko 
hurrengo aurrekontu-ekitaldian tokiko erakundeei egin ez dizkien 
transferentzia finantzarioen atxikipenerako sistema ezartzeko (24. 
artikulua). 
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IV. titulua: Udalen antolamendurako beharrezkoak diren gaiak arautzen dira; 
esate baterako, TOKIKO ORDEZKARIEN ESTATUTUA azaltzen da, tokiko 
araubidearen oinarrizko zehaztapenak zehazteko eta hobetzeko. 
 

 Udalen antolamendu osagarria (29. artikulua) zehazteko orduan, Lege 
honetan xedatutakoa eta araudi organikoetan edo osoko bilkuraren 
erabakiaren bidez ebatzitakoa hartuko da kontuan. 
 

 Foru-organoek zehaztutako ordainsarien eta asistentzien gehienezko 
mugak zein diren azaltzen da (31. artikulua). Horrez gain, udal-
ordezkarien eskubide ekonomikoak aitortzen dira berariaz (32. 
artikulua), eta konpentsazio ekonomikoetarako araubidea ere ezarri 
ahal izango da, oinarrizko legeriaren arabera eginkizun betearazleak 
garatzeagatik. Halaber, udal-erakundean bertan egindako zeregin 
betearazleen edo oposizioko zereginen arabera bereiziko dira 
ordainsariak. 

 
 Berariaz uko egin ezean, 2.000 biztanletik gorako udaletako alkatearen 

arduraldi esklusiboa aitortzen da (32.2. artikulua). 
 

 Oposizioaren gutxieneko estatutua aitortzen da (33. artikulua). 10.000 
biztanletik gorako udaletan, arduraldi esklusiboa duen zinegotzi bat 
egongo da oposizioan; eta, 5.000 biztanletik gorakoetan nahiz 10.000 
biztanlerainokoetan, arduraldi mugatuko zinegotzi bat. 

 
 Udal-talde politikoak arautzen dira (34. artikulua). Beraz, udal bakoitzak 

behar besteko gaitasuna izango du, bere eraketarako eta 
prozedurarako gutxienez zenbat kide behar dituen ezartzeko. Era 
berean, Bozeramaileen Batzordea ere aipatzen da, eta taldeen 
araubide ekonomikoa zehazten da. 
 

 Udalen Jokabide Kodeak orokortzea proposatzen da (35. artikulua), 
tokiko hautetsiek euren jardunari begira onartu ahal izango dituzten 
printzipioak eta arauak zehazteko eta udalen lan politiko 
instituzionalaren kalitatea sendotzeko. 

 
 Euskadiko tokiko erakundeetan zerbitzua emango duten zuzendari 

publikoak izendatzeko prozesua arautzen da (36.-40. artikuluak). 
 

 Azkenik, nabarmendu behar da tokiko arauzko boterearen 
adierazpenak arautzen direla (ordenantzak, araudiak, dekretuak, 
jarraibideak eta bandoak) eta alkateen arauzko gaitasuna indartzen 
dela antolamenduaren arloan. Modu berean, ordenantzetan eta 
araudietan aurreikusten denean, ordenantza eta araudi horiek egokitu 
ahal izango dituzte, betiere, derrigorrean bete beharreko arauzko 
aldaketak badira. Dena dela, osoko bilkuran berretsi beharko dira 
ondoren (lehenengo xedapen gehigarria). 
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V. titulua: Udaleko BIZTANLEEN BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK arautzen dira, 
baita kalitatea sustatzeko sistemak ere. 

 
 Legea indarrean sartzen denetik lau urteko epea egongo da, osoko 

bilkuraren erabakiaren bidez 20.000 biztanletik gorako udaletako 
arloetan Zerbitzuen Kartak edo antzeko agiriak onartzeko (43. artikulua, 
bigarren xedapen iragankorra kontuan hartuta). 
 

 
VI. titulua: Tokiko erakundeentzako GOBERNU EREDU IREKIA bermatzea da 
helburua. Hain zuzen ere, honako betebehar hauek lantzen dira bertan: 
gardentasuna eta, batez ere, publizitate aktiboa; eta jendaurreko informazioa. 
Era berean, herritarren partaidetzarako prozesuak eratzeko printzipio orokorrak 
ere jorratzen dira. 
 

 Instituzioaren eta antolamenduaren informazioarekin lotutako publizitate 
aktiboko betebehar berriak azaltzen dira (50. artikulua); juridikoa eta 
arauzkoa (51. artikulua); politika publikoak eta zerbitzuen zorroa (52. 
artikulua); kudeaketa publikoa (53. artikulua); tokiko erakundeen 
zerbitzura dauden langileak (54. artikulua); eta ekonomikoa, finantzarioa 
eta aurrekontuetakoa (55. artikulua). 
 

 Gardentasunaren betebeharrak hurrengo urteetan hartu beharko dira 
ardurapean, biztanleen kopuruaren arabera. Hain zuzen ere, 20.000 
biztanletik gorako udalek bi urteko epean bete beharko dute 
derrigorrean (hirugarren xedapen iragankorra). 

 
 Tokiko erakundeen gardentasuna kontrolatzeko erreklamazioetarako 

kontseilua edo agintaritza independentea (59. artikulua) diseinatutako 
organo autonomikoa izango da. Horrez gain, Euskadiko Udalen Elkarte 
adierazgarrienean parte hartuko du, eta aginduaren bidez ezarriko da 
nolako funtzionamendua eta osaketa izango dituen (laugarren xedapen 
iragankorra). 
 

 Herritarren partaidetzari dagokionez, partaidetzazko edozein 
proposamen suspertuz gero, tokiko erakundeari jakinarazi beharko zaio, 
eta sustatutako partaidetza-prozesua zergatik garatu behar den azaldu 
beharko da (62.3. artikulua). Izan ere, herritarren partaidetzarako 
erakundeen bidez egituratuko da, eta Udal Erregistroan edo beste 
erregistro instituzional batean inskribatuta egon beharko dira (72. 
artikulua). 

 
 Partaidetzazko prozesuak “partaidetzapean eztabaidatzeko erabakien” 

bitartez egituratuko dira (65. artikulua). Beraz, oso egokia izango litzateke 
udalek euren ordenantzen eta araudien bidez arautzea. 
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 Honakoak herritarren partaidetzarako tresna moduan arautuko dira: 
herri-galdeketak (69. artikulua), gai sektorialari edo lurralde-arlo 
mugatuari buruzko galdeketak (70. artikulua) eta politika publikoei 
buruzko galdeketa irekiak herritarrentzat (71. artikulua). 

 
 

VII. titulua: Udalek udal-maila administratiboan eragina duten POLITIKA 
PUBLIKOEN DISEINUAN daukaten partaidetza arautzen da. Koordinaziorako eta 
harremanetarako organoa eratzea da helburua, hau da, hiru gobernu-mailetako 
ordezkariek osatutako ‘Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua’ (Eusko 
Jaurlaritza, foru-aldundiak eta udalak). Alerta goiztiarrerako organo 
independentea sortuko da, ‘Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordea’, alegia. 
Hain zuzen ere, legeen aurreproiektuak edo legegintzako dekretuen proiektuak 
tokiko autonomiarekin bat ez datozela aztertzea eta ohartaraztea izango da 
batzorde horren zeregina. 
 

 Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren eginkizunak (78. artikulua) 
honakoarekin egongo dira lotuta: beste maila administratibo batzuetako 
planak zein programak koordinatzea, EAEko eskumenen esparruko 
arauak sustatzea eta lankidetzarako nahiz koordinaziorako sistema 
bultzatzea (konstituzioaren kontrakotasuneko errekurtsoen proposamena 
ere bai). 
 

 Hala ere, alerta goiztiarrerako benetako organoa Euskadiko Tokiko 
Gobernuen Batzordea (79. artikulua) izango da (autonomoa bezain 
independentea, baina atxikia, baliabide materialak zein pertsonala 
partekatuko ditu-eta), EAEn abian jarritako arauzko prozesuetan udalen 
autonomia bermatzeko. Foru-arautegiari eta Lurralde Historikoen 
autoantolamendurako gaitasunari dagokienez, organo politikoak eratu 
ahal izango direla ezartzen da (83. artikulua), udalek lurralde bakoitzean 
helburu berberaz parte hartu dezaten.  

 
 
VIII. titulua: ZERBITZU PUBLIKOEN KUDEAKETA, kudeaketa-moduak eta sozietate 
instrumentalak arautzen dira. 
 

 Tokiko zerbitzuen elkartepeko kudeaketa partekatuaren alde egiten da 
(mankomunitateak, partzuergoak), foru-aldundietan bertan txertatutako 
kudeaketaren aldean (88. artikulua). 
 

 Udaleko eta tokiko lankidetzarako sareak (90. artikulua) eta 
lankidetzarako hitzarmenak (91. artikulua) berariaz arautzen dira, 
benetako lankidetzarako sistema egituratzeko. Izan ere, kasuan kasuko 
zerbitzu eta baliabide material zein ekonomikoen traspasoa ere 
aurreikusi ahal izango da, baina horrek ez du esan nahi beste era bateko 
administrazio bat funtzio publikoan sartu ahal izango denik. 
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IX. titulua: Titulu honetan, Kontzertu Ekonomikoaren eta Autonomia Estatutuan 
zehaztutako arauketaren ondorioz sortutako bereizgarritasun ekonomiko 
finantzarioen esparruan TOKIKO FINANTZAZIOA LANTZEKO DAUDEN ARAUAK ETA 
MEKANISMOAK zein diren azaltzen da. 
 

 Euskadiko Tokiko Ogasunaren printzipioen artean azaldutako arauaren 
arabera, finantziazioa baldintzarik gabekoa izango da (100. artikulua), 
eta, zenbait betekizun kontuan hartuta, salbuespenetan baino ez da 
baldintzapekoa izango. 
 

 Politika Publikoen Euskal Kontseiluak zerga-politikarako zenbait irizpide 
ezarri ahal izango ditu gomendio moduan, tokiko erakundeek euren 
lurralde historikoan duten partaidetza banatzeko. Horretarako, 
nahikotasun finantzarioaren zein arrisku partekatuaren printzipioak 
hartuko dira kontuan, eta zerga-ahalegina suspertuko da, gastu 
arruntaren politika globala berdintasunezkoa eta solidarioa izan dadin 
(107. artikulua). Modu berean, Politika Publikoen Euskal Kontseiluak 
erabakiaren bidez ezarriko du zein den udalek itunpeko zergetan duten 
gutxieneko partaidetza-maila. Itunpekoak ez diren zergetako 
partaidetzan, Kontzertu Ekonomikoan eta ezarri beharreko foru-
arautegian xedatutakoa hartuko da kontuan (110. artikulua). 
 

 Hain zuzen ere, banaketarako irizpide horiek zein diren zehazteko 
orduan, batetik, udalek finantzetako lurralde-kontseiluetan zer 
partaidetza duten ezartzen da (seigarren xedapen gehigarria); eta, 
bestetik, Euskadiko udalek Herri Dirubideen Euskal Kontseiluan nolako 
partaidetza daukaten (lehenengo azken xedapena). Izan ere, hitza eta 
botoa dituzten hiru ordezkari edukiko dituzte bertan, 104. artikuluan 
(zorpeketaren araubidea eta bermean emakida) eta 107. artikuluan 
(tokiko erakundeen partaidetza zehazteko gomendioa) aurreikusitako 
gaiak jorratzen direnean. 
 

 Euskadiko udalek botoa eta hitza dituzten hiru ordezkari edukiko dituzte 
Zergak Koordinatzeko Organoan, tokiko zergei buruzko gaiak lantzen 
direnean (laugarren azken xedapena).  
 
 
 
 

Horrez gain, honakoa ere adierazten da Legearen xedapenetan: 
 

 EUDELen aitorpen instituzionala egiten da, udalen federazioak eta 
elkarteak arautzean (hirugarren xedapen gehigarria). 
 

 Estaturako gaikuntza duten funtzionarioei buruzko beharrezko arauketa 
egiten da, oinarrizko legeriaren eduki berriaren arabera EAEn dituzten 
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eskumenak eta zehapen-araubidea ezartzeko (bosgarren xedapen 
gehigarria). 
 

 Tokiko musika-eskolen eta udal-euskaltegien egoerarako hitzarmen-
formula proposatzen da. Hartara, behar besteko mekanismoa ezarriko 
da, udalek behar duten finantziazio-esparru egonkorra sortzeko 
(bosgarren xedapen gehigarria). 

 
 Diru Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Legearen aldaketari eusten 

zaio (hirugarren azken xedapena), esparru-hitzarmenaren bitartez 
egituratutako premien urte anitzeko esparrua proposatzeko. 

 
 
 
 

Bilbon, 2014ko uztailaren 10ean 
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