
 

ARARTEKOAREN EBAZPENA, 2006KO URRIAREN 11KOA, IRUN ETA 
HONDARRIBIKO UDALEK ELKARTE BATI HERRI KONTSULTA 
EGITEKO ESPARRU PUBLIKOAK ERABILTZEN UZTEKO EZEZKOARI 
BURUZ  
 
 

• Aurrekariak 
 
Hiritar talde batek erakunde honengana jo zuen gure iritzia eskatzeko Irun eta 
Hondarribiko udalek esparru publikoa erabiltzeko eginiko eskaerari emaniko ezezkoa 
dela eta. Helburua udalerriko hiritarren artean iritzi kontsulta edo zundaketa egitea zen, 
hiri hondakin solidoak errausteko fabrikaren instalazio proiektuaren inguruan. 
Horretarako, Europako Konstituzioari buruzko erreferendumerako deialdia aprobetxatu 
nahi zen, adierazitako egunean egitekoa zena.  
  

• Gogoetak 
 
Erreklamazio hori jaso bezain laster, erakunde honek hainbat kudeaketa garatu zituen 
aipaturiko udalekin, adierazitako data arte eta kontsulta egiteari zegokionez jarritako 
berraztertzeko errekurtsoari erantzun eraginkorra emango zitzaiola bermatzeko. 
Bestalde, erreklamazio egileek elkarte batek esparru publikoetan zundaketak edo 
kontsultak egiteko gaitzespena aztertzeko eskatu ziguten, baita horrek izango luken 
transzendentzia juridikoa ere.  
 
Lehenengo kontuari dagokionez, bi udalek eskaeraren errekurtsoak gaitzetsi zituzten 
Gipuzkoako Probintziako Hauteskunde Batzordeak Europako Konstituzioari buruz 
emaniko akordioan argituriko arrazoietan oinarrituz. Errekurrituriko ebazpenaren 
ustetan, gai horren inguruko erabakia herri esparrukoa zen. Edonola ere, 
Erreferendum Eredu Ezberdinei buruzko Erregulazioa jasotzen duen urtarrilaren 28ko 
2/1980 LOaren 4.2 artikulua aipatu zen. Horrek galarazi egiten du erreferenduma 
egitea edozein hauteskunde prozesu baino 90 egun aurretik eta 90 egun ondoren. 
Hauteskunde prozesu gisa legebiltzarrekoak, tokiko orokorrak edo konstituzioaren 
eremuko erreferendumak egongo lirateke. Auzotarren plataformak errekurtsoa 
aurkeztu zuen ebazpen horren aurka, haien ustetan gaitzespena ez baitzen nahikoa 
arrazoitu. Arrazoi nagusitzat agertu zuten ezinezkoa zela erreferendum eredu 
ezberdinei buruzko aipaturiko araudia aplikatzea, beren nahia zundaketa edo herri 
kontsulta egitea besterik ez zelako. Horrek ez zuen inolako zerikusirik hiritarren 
taldearentzat bereziki garrantzitsuak diren gauzetarako egiten diren bestelako 
hauteskunde kontsultekin,  Konstituzioaren 92. artikuluak jaso eta adierazitako Lege 
Organikoak arautzen dituenak kasu. Hala eta guztiz ere, alegazio horiek kontuan 
hartu gabe ere, udalek errekurtsoak gaitzetsi zituzten aurreko ebazpenean aipaturiko 



 

arrazoi bera jasoz. Hala eta guztiz ere, plataformak nolabaiteko azterketa egin ahal 
izan zuen, nahiz eta modu ibiltarian, esparru publikoak okupatzerik izan gabe, eta 
inolako instalaziorik izan gabe.  
 
Bestalde, kexan ez da auzotar talde horrek eginiko eskaeraren gaitzespenaren gaia 
bakarrik agertzen, baizik eta baita udalaren lankidetza falta ere kontsulta edo 
zundaketa ahalbidetzeko. Plataformak hiritarren parte-hartzearen mekanismo horren 
garrantzia azpimarratu zuen, modu horretan hiritarren iritzia ezagutuko zelako toki 
esparruan zalantzarik gabe hain interesgarria den gaiaren inguruan.  
 
Horri dagokionez, eta erakunde honek esku artean zituen aurrekariak aztertu ondoren, bi 
udalei hainbat gogoetaren berri ―ondorenean bilduko ditugu― eman zion plataformak 
eginiko eskaerari emaniko ezezkoaren inguruan, eta hiritarrek iritzi kontsultak edo 
inkestak egitearen inguruan. Laburbilduz, bai Irungo Udalari bai Hondarribikoari 
gomendatu genien beharrezkoa zela hiritarren plataformen parte-hartzearen alde egitea, 
hiritarren iritzia biltzera zuzenduriko zundaketak egin nahi zituztenean.  

 
 “Lehenik eta behin komenigarria litzateke argitzea, plataformak 
udalerrian kontsulta egiteko eskaerak egungo ordenamendu juridikoak 
aurreikusten dituenetatik ezberdina den prozedura administratiboa eskatzen 
duela.  
 

Erreferendum Eredu Ezberdinen Erregulazioa jasotzen duen urtarrilaren 18ko 
2/1980 Lege Organikoak arautzen dituen kontsultak garrantzi konstituzionaleko herri 
kontsultak dira. Multzo horren barruan, Lege Organikoaren xedapen gehigarriak 
nabarmen uzten ditu bertatik kanpo toki eremuan garrantzia duten kontuak edo 
hiritarren parte-hartzerako herri inguruko mekanismoak.   
 

Bestalde, tokiko bizitza publikoaren gaien gaineko herri kontsulta Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 71. artikuluak erregulatzen du. 
Ekimena alkatearena da, behin Udalbatzaren adostasuna gehiengo osoz eskuratuta, eta 
Estatuko Gobernuaren baimena lortuta. 
 
 Horregatik, hiritar talde edo multzo batek beste edozein motatako kontsulta 
egiteak ―bide publikoko zundaketak edo iritzi inkestak, adibidez―, ez du adierazitako 
hiritarren nahia agertzen duten baliabideek baduten izaera instituzionala. Modu berean, 
egungo ordenamendu juridikoak ez du jasotzen kontsulta zehatza adierazteko 
eskubiderik 7/1985 Legeak ezarritako herri ekimeneko prozeduretatik eta 
Konstituzioaren 29. artikuluaren eskaera eskubidetik kanpo.  
 

Zundaketa edo iritzi inkesta horietan lorturiko datuen izaera informatiboa edo 
estatistikoa da. Arrazoi hori dela eta, baimena emateak ez ditu zertan bete behar 



 

hauteskunde kontsulta konstituzionaletarako edo toki esparrukoetarako ezarritako 
irizpide legalak. 
 

Edonola ere, kontsultak egiteko beste jarduera mota hori hiritarrek toki 
intereseko gaien inguruan duten iritzia askatasunez adierazteko dituzten informazio eta 
parte-hartzerako mekanismoen baitan koka dezakegu. Modu berean, gainerako 
hirikideek duten iritzi nagusia ezagutzeko balio du. Horregatik, beren beregi jasotzen ez 
bada ere, ebazpenak, nazioarteko itunak edota araudi propioak daude botere publikoei 
zundaketa horien erabilera ahalbidetzeko, hiriko gobernuaren aukera estrategiko gisa.  

 
Horrela, besteak beste, hiritarrek edo elkarteek gehiengoaren intereseko gaietan 

parte hartzeko printzipioa aipatuko dugu, irisgarritasunerako hiri europarren gutunak 
(Aalborg-eko Gutuna bezala da ezaguna) edo Tokiko Agenda 21 delakoak aurreikusten 
dituzten udal estrategien ezarpen prozesua bezalako baliabideetan bildurikoa. Orain dela 
gutxi, Estatu espainiarrak ingurumenaren gaiko informaziora iristeari eta jendearen 
parte-hartzeari buruzko Aarhus-eko Hitzarmena onartu eta berretsi du. Halaber, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 86.4 artikuluak beste era, bitarteko eta bide batzuk 
ezartzeko aukera jasotzen du, herritarrek parte har dezaten administrazioaren xedapen 
eta ekintzak prestatzerakoan.  

 
Edonola ere, esparru publikoetan kontsulta edo zundaketa egiteak udaleko 

baimenaren beharra izango luke, mahaiak edo bestelako osagarriak bide publikoan 
jartzea okupazioa edo esparru publikoaren erabilpen berezia den kasuan.  
 

Udalaren erabakia bere eskumenekoa da, nahiz eta ezezkoa ematen duen kasuan 
gertakari garrantzitsuekin koherentzia eta suposamendu honetan eginiko eskaerarekiko 
kongruentzia mantentzen dituen justifikazioren batean oinarritu behar duen.  
 
 Udalak emaniko erantzunak hauteskunde prozesu baten araudia besterik ez du 
kontuan hartu, eta horrek ez du inolako zerikusirik plataformak adierazitako 
eskaerarekin.  
 

Horregatik, udalak zonaldeko hauteskunde batzordean oinarrituz kontsulta 
baimentzeari emaniko ezezkoa ez dago, gure ustez, behar bezala justifikatuta eta ez da 
kongruentea plataformaren nahiarekin.  

 
 Halaber, udalak, aipaturiko aurreko baliabideetan bildutako printzipio 
pragmatikoekin koherente izanda, hiritar plataformen parte-hartzearen alde egin behar 
du, modu baketsuan hiritarren iritzia biltzera zuzenduriko zundaketak edo azterketak 
egin nahi dituztenean.”  

 
Gure eskaerari erantzunez ―nahiz eta bidaltzea errekeritu behar izan zen―, Irungo 
Udalak bakarrik ihardetsi zion gure idazkiari. Erantzunaren irakurketatik antzematen da 



 

Irungo Udala kontsulta Probintziako Hauteskunde Batzordearen adierazpenarekin 
uztartzen tematu dela, eta azpimarratzekoa da erabakiaren hautazko izaera. Dena dela, 
onartu zuen, Hauteskunde Batzordeak berak toki esparruko kontu bat zela adierazi 
zuela, eta aipaturiko erreferendumei buruzko adierazpenak ez zuela esan nahi kasu 
honetan aplikatzekoa zenik.   
 
Gauzak horrela, Arartekoak bi udalei, Irungoari eta Hondarribikoari, adierazi die ez dela 
kongruentea kontu hau ―hots, hiritarren parte-hartzearen alde egitera zuzenduriko 
esparru publikoen erabilpena― hauteskunde araudiaren aplikazioaren gaira bideratzea, 
probintziako Hauteskunde Batzordeak ez zuelako adierazpenik egin zentzu horretan eta 
zalantza edo eztabaida guztitik kanpo dagoelako kontsulta ez zela 2/1980 LOan 
ezarritako erreferendum ereduetako bat.  
 
Zentzu horretan administrazioei gogorarazi genien Hauteskunde Batzorde zentralak 
herri kontsulta egiteko aukera ebatzi zuela 2005eko urtarrilaren 31n Europako 
Konstituzioaren erreferenduma egitearekin batera. Zehazki, honakoa adierazi zuen:  
 
“AKORDIOA.- 

1. Erreferendum eredu ezberdinak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 2/1980 Lege 
Organikoak ez du inolako traba legalik jartzen tokiko herri kontsulta egiteko 
kontsulta erreferenduma egiten den egun berean.  

 
2. Aipaturiko Lege Organikoaren xedapen osagarrian ezarritakoaren arabera, 

udalek udal esparruko gai garrantzitsuen gainean egin ditzaketen herri 
kontsultak toki araudiak ezarritako araudiaren arabera gauzatuko dira, betiere 
kontuan hartuta horiek gauzatzea Estatuaren eskumen esklusiboa dela. 
Ondorioz, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legea nahiz 
autonomiako araudia aplika daitezke kasu honetan.”  

 
Akordio horren irakurketa egiteak kontu honen gaineko edozein motatako eztabaida 
kanpo uzten du; izan ere, uste dugu hauteskunde araudiak ez duela inolako trabarik 
jartzen tokiko herri kontsulta egiteko, udaleko araudiarekin bat etorriz.  
 
Horregatik guztiagatik, erakunde honek berriro eskatu zien Irun eta Hondarribiko 
Udalei berariazko erantzuna helarazteko eginiko gomendioa betetzearen inguruan, 
herri administrazioek, beren eskumenak gauzatuz eta kasu honetan ezarritako jarduketa 
esparruan, hiritar plataformen parte-hartzearen alde egiteko zundaketak edo azterketak 
egiterakoan, modu baketsuan hiritarren iritzia biltzeko helburua badute.  
 



 

Halaber jakinarazi genien, mezurik jaso ezean, gomendioa ez betetzat joko genuela, eta 
udal horren lankidetza faltaren adibide gisa erantsiko genuela Eusko 
Legebiltzarrarentzako urteroko hurrengo txostenean.  
 

 
• Ebazpena 
 

Irungo Udalak gure informazio-eskaerei erantzun die. Hala ere, eginiko eskaera 
gaitzesteko Udalak erabili duen irizpidea zein den errepikatzera mugatu da, gure 
txostenetan azaldutako argudioei erantzun gabe. Hondarribiko Udalak, kexa-
espedientea amaitu ondoren, erantzun gabe eta bere iritzia azaldu gabe, idazki bat 
bidali du gaitzespenari eutsiz, Udalaren jatorrizko ebazpenean azaldutako 
arrazoiengatik. Hala ere, honek ere ez die gure argudioei erantzun. 
 
Horiek horrela, bertan behera utzi dugu gure esku-hartzea, bi udalek gure 
proposamena gaitzetsi dutela kontuan hartuta. Baina ez genuke aipatu gabe utzi nahi 
Hondarribiko Udalak Arartekoari ez diola batere lagundu gai honen izapidetzean. 
 


