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UDALERRIEN 
ERREALITATEA EUSKAL 
TESTUINGURUAN
Zer ekarpen egin dezakegu udalgintzatik? Zer gaitasun ditugu 
aldarrikatzen dugun hurbiltasuneko politika garatzeko? Zer 
zailtasun ditugu Euskadin udal politika egiteko? Nola helarazten 
dugu eraginkortasunez Euskadiko Podemos  Ahal Dugu-ren 
diskurtsoa tokiko inguruneetan?
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Guretzat hain garrantzitsuak diren 
gai horiei heltzeak testuinguruaren 
funtsezko bi elementu 
aztertzera garamatza: batetik, 
udal eskumenak benetan zein 
diren definitzeari buruzkoa, eta, 
bestetik, dugun berezko euskal 
mapa politikoak kokatzen gaituen 
testuinguruaren panoramika 
ematen diguna.

UDAL ESKUMENEI 

BALIOA EMATEA

Foru Aldundien tokiko 
eskumenek indartu egiten dute 
euskal udalerrien zeregina; izan 
ere, eskumen horiek udalerriek 
beraiek betearaz ditzaketen 
zenbait zerbitzu eta eskumen 
estaltzen, finantzatzen edo beren 
gain hartzen dituzte. Errealitate 
horretatik harago, komenigarria 
litzateke udalerri guztientzat 
komunak diren eskumenak 

zerrendatuz hastea. Horretarako, 
Toki Araubidearen Oinarriak 
arautzen dituen Legera jo behar 
da. Lege horrek udalerrien 
berariazko eskumenak ezartzen 
ditu, eta adierazten du udalerriek, 
beren interesak kudeatzeko eta 
beren eskumenen esparruan, 
era guztietako jarduerak sustatu 
eta zerbitzu publikoak eman 
ditzaketela, auzotarren beharrak 
eta nahiak betetzen lagundu 
ditzaketenak.

Horrela, udalerriak honako arlo 
hauetako berezko eskumenak 
baliatuko ditu: toki publikoetako 
segurtasuna; herri barruko 
bideetan ibilgailuen eta pertsonen 
trafikoa antolatzea; babes zibila; 
suteak prebenitzea eta itzaltzea; 
hirigintza arloko antolamendua, 
kudeaketa, egikaritzea eta 
diziplina; etxebizitzak sustatzea 

HAUEK DIRA, BESTEAK BESTE, UDALAK DITUEN ESKUMENAK: 
SEGURTASUNA, HIRIGINTZA-DIZIPLINA, HIRIKO BIDEEN 
ZOLADURA, INGURUMENAREN BABESA, GIZARTE ZERBITZUAK, 
GARRAIO PUBLIKOA ETA KULTURA-, ESKOLA- ETA KIROL-
INSTALAZIOAK.

UDALERRIEN ERREALITATEA EUSKAL TESTUINGURUAN
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eta kudeatzea; parkeak eta 
lorategiak kudeatzea; herri 
barruko bide publikoak zolatzea 
eta bideak eta landa-bideak 
kontserbatzea; ondare historiko-
artistikoa; ingurumena babestea; 
hornidurak, hiltegiak, azokak eta 
lehen mailako osasun-zerbitzuak 
babestea; kontsumitzaileen 
eta erabiltzaileen lehen 
mailako osasun-zerbitzuak 
babestea; hilerriak eta hileta-
zerbitzuak,  gizarte zerbitzuak 
ematea eta pertsonei laguntzea 
eta gizarteratzea, uraren eta 
argiteriaren hornidura; kale 
garbiketa, hondakinak jasotzeko 
eta tratatzeko zerbitzuak, 
estolderia eta hondakin uren 
tratamendua; bidaiarien garraio 
publikoa; kultura eta kilo 
jarduerak eta instalazioak; aisialdia 
eta turismoa; hezkuntzaren 
programazioan parte hartzea eta 
Hezkuntzaren Administrazioarekin 
lankidetzan aritzea ikastetxe 
publikoak sortzeko, eraikitzeko eta 
mantentzeko, baita  ikastetxeen 
kudeaketa organoetan parte 
hartzea eta nahitaezko eskolatzea 
betetzen dela zaintzea ere.

Bakarka ez bada, bai elkartuta, 
udalerriek honako zerbitzu 
hauek eman beharko dituzte 
beti: argiteria publikoa, hilerria, 
hondakinen bilketa, kale 
garbiketa, edateko uraren 
etxeko hornidura, estolderia, 
herriguneetarako sarbidea eta 
bide publikoen zoladura.

Eskumenak desberdinak dira 
udalerriaren tamainaren arabera; 
izan ere, 5.000 biztanletik 
gorako udalerrietan parke 
publikoaz, liburutegi publikoaz 
eta hondakinen tratamenduaz 
arduratu behar dira; 20.000 
biztanletik gorako udalerrietan, 
gainera, babes zibila, gizarte 
larrialdiko egoeren ebaluazioa eta 
informazioa, eta gizarte bazterketa 
egoeran edo arriskuan dauden 
pertsonentzako berehalako 
arreta hartzen dituzte beren 
gain, baita suteen prebentzioa 
eta itzalketa, eta erabilera 
publikoko kirol instalazioak, eta 
50.000 biztanle baino gehiagoko  
hiri inguruneetan, bidaiarien 
hiriko garraio kolektiboa eta 
ingurumena.

UDALERRIEN ERREALITATEA EUSKAL TESTUINGURUAN



6 I UDALAK MARTXAN UZTAILA

Probintziako diputazioak, 
edo erakunde baliokideak, 
koordinatuko ditu, 20.000 
biztanle baino gutxiago dituzten 
udalerrietan, hondakinak biltzeko 
eta tratatzeko zerbitzuak; edateko 
uraren etxeko hornidura eta 
hondakin uren ebakuazioa eta 
tratamendua; kale garbiketa; 
herriguneetarako sarbidea; herri 
barruko bideen zoladura; eta 
argiteria publikoa.
Probintzietako diputazioek 
udalerriei ematen dieten 
laguntzak zerbitzuak behar bezala 
emateko izan behar du. Zehazki, 
eta betiere, laguntza emango 
dute udal zerbitzuen arteko 
koordinazioan, probintziaren 
lurralde osoan udal eskumeneko 
zerbitzuak modu integral 
eta egokian emango direla 
bermatzeko, bereziki gaitasun 
ekonomiko 
eta kudeaketarako gaitasun 
txikiena dutenei; udalerriei 
laguntza eta lankidetza juridiko, 
ekonomiko eta teknikoan, 
bereziki ekonomia- eta 
kudeaketa-gaitasun txikiagoa 
dutenei; udalaz gaindiko eta, 

hala badagokio, eskualdez 
gaindiko zerbitzu publikoak 
ematean; probintzia-lurraldeko 
zerga-bilketako zerbitzuak eta 
eskualdez gaindiko zerbitzuak 
sustatzean, garapen ekonomikoa 
eta gizarte-garapena sustatzeko 
lankidetzan eta probintziaren 
lurralde-plangintzan; zerga-
bilketa kudeatzeko zerbitzuak 
eta 20.000 biztanletik beherako 
udalerrien finantza-kudeaketari 
laguntzeko zerbitzuak ematen; 
20.000 biztanletik beherako 
udalerrietan administrazio 
elektronikoko eta kontratazio 
zentralizatuko zerbitzuak ematen; 
eta probintziako interes bereziak 
sustatu eta administratzen.

Udal eskumenen (eta foru 
eskumenen) zerrenda luze hori 
ez da doakoa, udal kudeaketari 
zuzenean eragiten baitio. Gure 
eguneroko bizitzako gai nagusiek 
duten garrantziari balioa emateko 
modu bat da, kontuan izanik gai 
horiek udalgintzaren eta hurbileko 
politikaren jardunarekin lotuta 
daudela  eta ongi mugatzen 
dituela arlo batzuk, kontuan 
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izanik arlo horietan bokazio 
eraldatzaileko espazio politiko 
gisa laguntzeko gaitasuna eta 
borondate sendoa dugula.

UDAL POLITIKA 

EUSKADIN

Udal politika egiterakoan, ezin 
dugu alde batera utzi Euskadiren 
esparru politiko berezia. Jakin 
badakigu euskal udal gehienetan, 
gobernu autonomikoaren dagoen 
formula errepikatuz, itun orokor 
bat dagoela EAJren eta PSEren 
artean. Kasu batzuetan PSE 
Elkarrekin Podemosekin ituna 
egitera bultzatu ahal izan da, eta 
beste udal batzuetan, berriz, EH 
Bilduk gobernatzen du gurekin.

Gure ustez, PSE EAJrekin egindako 
itun orokorretik mugiarazten 
duen funtsezko faktoreetako bat 
hautesleen kopuru handi batekin 

UDALGINTZAK ETA HURBILEKO-POLITIKAK ONDO MUGATZEN 
DITU FUNTSEZKO ALORRETAKO BATZUK, KONTUAN IZANIK 
LAGUNTZEKO GAITASUNA ETA BORONDATE IRMOA DUGULA, 
BOKAZIO ERALDATZAILEA DUEN ESPAZIO POLITIKO GISA.

duten eta gero eta handiagoa 
den arazoa da: PSEren hautesleek  
zalantza dute haien eta EAJren 
artean botoa emateko garaian. 
PSEk “eskuinerantz jotzen” du 
EAJrekin ituntzean, parte hartzen 
duen gobernuetan lorpen 
sozialak aldarrikatzen dituen 
bitartean. EAJk, bere aldetik, bere 
gobernu ekintza aldarrikatzen 
duenean erabili ohi ditu, eskuarki, 
“kudeaketa” eta “herria” ideiak. 
EH Bilduk ere aldarrikatzen du, 
eta gero eta garrantzi handiagoa 
ematen dio gobernuetan egiten 
duen “gizarte” kudeaketa horri.

Kontuan izan behar da 
udalerrietan “ideologiak” ez duela 
hain modu trinkoan jarduten, 
eta kategoria nazional eta 
ideologikoek garrantzi gutxiago 
dutela, eta lidergoen eta hiriko gai 
espezifikoen garrantzia handitzen 

UDALERRIEN ERREALITATEA EUSKAL TESTUINGURUAN
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“Podemos Ahal Dugu = etxebizitza 
irisgarriagoa”; edo enplegua arazoa 
den tokietan, Lan Erreformaren 
edo Industria Berreskuratzearen 
erreferentzia erabil daiteke ardatz 
nagusi gisa.

Kontua da edozein udal politikaren 
zeregin nagusietako bat diskurtso 
bat identifikatu eta eraikitzea 
dela, eta udal gaietan indarra 
jartzea, berezko “bandera” bilaka 
dadin. Nola antzeman Udalerriko 
elkarte-ehunaren zereginari lotuta 
dagoen “bandera” edo “erreferente 
bihur daitezkeen kausak”?. Hori 
dela eta, udal-koiunturaren 
edozein azterketa egin aurretik, 
oso zeregin baliotsua da udaleko 
elkarte-ehuna aztertzea eskaerak 
identifikatzeko.

Gure ustez, Podemos Ahal 
Dugu-ren eginkizun politikoa 
zentraltasun berri bat izatea da 
udal politikan: Euskadiko indar bat 
gara, ezker baten bermea dena, 
eraldaketarako bermea, gobernu-
alderdi bat, ez dugu motxila 
politikorik, ez dugu lapurtzen, eta 
akordioetara iristeko gai gara.

dela, nahiz eta horrek ez duen 
esan nahi aurrekoa desagertzen 
denik. Baina espazio horietan 
politika zehatzen aldeko apustua 
egin daiteke, eta diskurtsoari 
eta komunikazioari garrantzi 
handiagoa eman ahal zaie. Horrek 
hainbat praktika ekar ditzake, 
hala nola udalerriari erreferentzia 
egiten dion hautesle-izen bat 
jartzea, alderdietatik kanpo baina 
gizartean garrantzia duen hautagai 
bat jartzea, ideologia ezkutatzen 
den eta erreferentziazko gai 
bati (edo batzuei) buruz soilik 
komunikatzen den kanpaina bat, 
edo diskurtsoen ahoz ahoko 
funtzionamendua bultzatzeko 
kalean bultzatutako kanpainak 
egitea.

Eskuarki, udal politika zehatzak 
erabil daitezke kanpaina 
bakar bat artikulatzen duten 
erreferentziazko kausa gisa: 
adibidez, etxebizitzaren 
gehiegizko prezioak dauden 
tokietan, erreferentzia horren 
inguruko diskurtsoa artikula 
daiteke, iritzi publikoan honako 
ideia hau sartzen saiatzeko: 

UDALERRIEN ERREALITATEA EUSKAL TESTUINGURUAN
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HAUSNARKETARAKO 

LEHENTASUNEZKO ARDATZAK UDAL 

EKINTZAREN ESPARRUAN

Dokumentu honetan, gure udal 
jarduna eraikitzeko funtsezko lau 
ardatz eskaintzen ditugu. Ardatz 
horiek erreferentzia dira, halaber, 
egingo ditugun hausnarketa 
programatikoetarako eta baita 
lurralde guztietan egingo ditugun 
entzute prozesuetarako. Ardatz 
gisa hartzeak esan nahi du gure 
ahaleginak ardatz horiei lotutako 
udal gaiei lehentasuna ematera 
bideratu behar ditugula. Ez dira 
ardatz itxiak, elkarren artean 

erlazionatzen dira, elkar elikatzen 
dute, eta gai izan behar dugu 
testuinguru batzuen eta besteen 
proposamenak eta politikak 
lotzeko, filosofia komun baten 
babespean.

Ardatz hauetaz ari gara: 1) 
politika feministak sartzea udal 
kudeaketan , 2) ardatz berdea 
zeharkakotzea udal esparruan, 3) 
zerbitzuak berriro udalekotzea, 
eta 4) etxebizitza, interesekoak 
diren beste batzuk baztertu gabe, 
baina badakigu udal politika 
orok feminista eta jasangarria 
izan behar duela, etxebizitzaren 

UDALAREN KOIUNTURARI BURUZKO EDOZEIN 
AZTERKETA EGIN AURRETIK, OSO ZEREGIN BALIOTSUA 
DA UDAL MAILAKO ELKARTEEN SAREA ZEHARKATZEA, 
ESKARIAK IDENTIFIKATZEKO.

UDALERRIEN ERREALITATEA EUSKAL TESTUINGURUAN
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eskubidea ez dagoela alderdi 
horietatik kanpo inola ere; aitzitik, 
jasangarritasun-ikuspegiarekin bat 
egiten dute eta genero ikuspegia 
exijitzen du, eta udal zerbitzuak 
kudeaketa publikoaren bidez 
egitea eskatzen denean, ikuspegi 
zeharkakoaz, feministaz eta 
jasangarriaz egiten da.

Adibidez:
Udalerriko auzo batek udal 
autobusa iristea aldarrikatzen du. 
Udal politikaren berezko gai erreal 
eta hurbila jorratzeak planteatzen 
ditugun ardatz guzti-guztiei 
eragiten die.

FEMINISMOA

bakarrik oinezko joan-etorriak 
egin ditzaketen emakumeek 
gaueko autobus-zerbitzu publiko 
segurua izan behar dute.

ARDATZ BERDEA

uste dugu auzo horretan 
autobus-geraleku bat egotea 
ezinbestekoa dela. Garraio 
publikoak,  ingurumena 
hobeto zaintzea eskatzen du 
eta elektrikoa bada, hobeto; 
horrela gutxiago erabiliko baita 
kutsagarriagoa den garraio 
pribatua.

UDALEKOTZEA

funtsezkoa da Udalak oinarrizko 
zerbitzuak ematea, eta, beraz, 
garraio-konpainiaren kontrola izan 
behar dugu.

ETXEBIZITZA

geltokirik ez egoteak erakusten 
du udalarentzat ez dela 
lehentasunezkoa ez auzoa ez 
garraio publikoa, eta ez dela 
sustatu auzo horretako etxebizitza 
hutsen erabilera. Auzoko 
bizigarritasuna sustatzeko, geraleku 
bat jartzeko beharra indartu behar 
dugu.

UDALERRIEN ERREALITATEA EUSKAL TESTUINGURUAN
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Mugimendu feministak eta 
haren aldarrikapenek inoiz 
baino presentzia handiagoa 
dute agenda mediatiko eta 
politikoan, baina Kongresuan 
edo parlamentu autonomikoetan 
soilik eragiten duten gai “handi” 
horietako bat dela dirudien arren 
(Abortuaren Legea, Berdintasun 
Legea, Trans Legea …), hortik 
ezartzen baitira erreferentziazko 
esparru juridikoak, eta udal 
mailan ezer gutxi egin daitekeela 
dirudien  bitartean ( hori ez da 
horrela, ezta gutxiago ere). Udal 
mailan asko egin dezakegu, eta 
egin behar dugu, udalek behar 
beste eskumen dituztelako 
ikuspegi feminista aplikatzeko, gai 
estrategiko  harago doazenak, hau 
da, maila instituzional guztietan 

POLITIKA FEMINISTAK  

SARTZEA UDAL KUDEAKETAN 

Mugimendu feministaren borroka, 
hasieran, gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasun eraginkorra 
lortzera bideratu zen, baina duela 
hamarkada batzuetatik hona, 
borroka feminista zabaldu egin da 
zapalkuntza-ardatz ororen aurka 
egiteko. Hauek dira aurka egiten 
diren ardatzak:  
pertsona batzuk beste 
batzuen aurrean ikusezin 
bihurtzea, diskriminatzea, 
desberdintzea eta menderatzea 
(egoera ekonomikoagatik, 
arrazionalizazioagatik,  
sexu- edo genero-identitateagatik, 
gorputz-aniztasun  
sexualagatik, erlijioagatik, sexu-
orientazioagatik …).

KONTUAN HARTU BEHAR DUGU IKUSPEGI FEMINISTAREN 
HELBURUA EZ DELA SOILIK EMAKUMEEI ERAGITEN DIETEN 
GAIAK EDO PROBLEMATIKAK AINTZAT HARTZEA, BAIZIK ETA 
ANIZTASUNA IKUSARAZTEN ETA BALIOESTEN DEN BESTE LEKU 
BATETIK PLANTEATZEA PROPOSAMENAK.

UDALERRIEN ERREALITATEA EUSKAL TESTUINGURUAN
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antzeko proposamenak aurkeztu 
ahal dira, Eusko Legebiltzarrean 
lortu nahi dena bultzatzeko 
presio-neurri gisa.

Ondorioz, hemen udal 
kudeaketan politika feministak 
txertatzeaz hitz egiten dugunean 
(beste edozein eremutan bezala), 
kontuan hartu behar dugu 
ikuspegi feministaren helburua ez 
dela soilik emakumeei eragiten 
dieten gaiak edo problematikak 
jorratzea, baizik eta aniztasuna 
ikusarazten eta balioa ematen 
zaion beste toki batetik 
proposamenak planteatzea. 
Gai edo problematika horiek 
hauek izan daitezke, besteak 
beste: hilekoaren pobrezia, 
ama guraso bakarra izatea, 
abortu kliniketako jazarpena, 
“hiri debekatuaren” mapak eta 
abar. Ikuspegi feminista datuak 
begiratzeko eta birplanteatzeko 
beste modu bat da, ikuspegi 
intersekzional batetik; horrek 
esan nahi du generoa kontuan 
hartzeaz gain (hau da, nola 
eragiten dien modu desberdinean 
gizonei eta emakumeei, CIS 

pertsonei eta trans bizipenak 
dituzten pertsonei), arrazalizazioa, 
administrazio egoera, sexu 
orientazioa, erlijioa, gizarte-klasea 
eta abar ere kontuan hartzea.

Hori dela eta, kalean dauden 
pertsonen egoera aztertzen 
denean, adibidez, proposamenak 
eta egoeraren irakurketa ikuspegi 
feministatik egin behar dira; izan 
ere, horrela baino ezin izango 
dugu benetan ikusi eta ulertu 
pertsona bat egoera horretan 
egotea eragiten duten arrazoiak, 
bai eta desberdintasun horiei 
erantzungo dieten konponbide 
espezifikoak planteatu ere 
(espazio bereiziak, prozesu 
desberdinak, pairatzen dituzten 
indarkeria bereiziak …).

Emakumeen etxeei, indarkeria 
matxisten inguruko inkestei, 
guraso bakarreko familientzako 
haurtzaindegietako edo  
udalekuetako hobariei, umezainei, 
“debekatutako hiriaren” mapei, 
mugimendu feministaren 
aldarrikapenei erantzuten dieten 
udal baliabideei (prestakuntza, 

UDALERRIEN ERREALITATEA EUSKAL TESTUINGURUAN
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harrera …) eta abarri buruz 
hitz egiten dugu, emakumeen 
jarduera espezifikoei buruz.

Gainera, lehen esan bezala, 
ikuspegi feministak ikuspegi 
zabalagoa eskatzen du, udal 
kudeaketan hartutako erabaki 
bakoitza birpentsatzeko, 
aztertzeko eta zalantzan 
jartzeko, alegia udalak jarduten 
duen gaur egun dauden eta 
pertsonak zeharkatzen dituzten 
desberdintasun-ardatzak 
kontuan hartuta, eta, horrela, 
erabaki horiek diskriminazio 
bihur ez daitezen, edo, aitzitik, 
erabaki horiek eragiten ote 
duten diskriminazio “status 
quo” egoera mantentzea. 
Beti izango da garrantzitsua 
sexuaren/generoaren, egoera 
ekonomikoaren, jatorriaren, 
erlijioaren, arrazaren, sexu-

orientazioaren eta abarren 
arabera bereizitako datuak 
izatea, ardatz horietan jarduteko, 
desberdintasunak sortzea 
saihesteko.

Azken batean, ikuspegi feministak 
beharrezko tresnak ematen ditu 
bermatzeko udal kudeaketak ez 
duela  errepikatuko bizi garen 
sistema zisheteropatriarkala. 
Udal mailan jarduteko aukera 
asko daude, adibidez, hirigintza 
feminista bat sustatzea. Hirigintza 
feministak saihestu egiten du 
hirietan argiztatze eskasa duten 
eta arriskutsuak diren guneak 
egotea,  ibilgailu bat erabiltzera 
bultzatzen duen mugikortasuna, 
semaforo berdeak luzatzen 
dituena adinekoei, zaintzaileei, 
dibertsitate funtzionalen bat 
duten haurrei edo kale bat 
gurutzatzen duten haurrei 

UDAL MAILAN ASKO EGIN DEZAKEGU, ETA EGIN BEHAR DUGU, 
UDALEK BADITUZTELAKO IKUSPEGI FEMINISTA APLIKATU AHAL 
IZATEKO ESKUMEN NAHIKOAK.

UDALERRIEN ERREALITATEA EUSKAL TESTUINGURUAN
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denbora emateko … Horri 
dagokionez, HAPO da udal 
eskumeneko tresna bat, eta 
horrek guztiak lagundu behar 
du hiri atseginagoa eraikitzen 
pertsona guztiontzat, eremu 
berde gehiago eta aisialdirako 
guneak, hiri jasangarriagoa eta 
bizitzeko toki duinak, tokiko 
merkataritza, eta abar. 

Hau udal mailan jarduteko 
aukeren adibide bat baino ez 
da; izan ere, ikuspegi feminista 
aplikatzea aniztasunean 
berdintasunezko gizartea 
sustatzea da, eta horrek 
hainbat arlori eragiten die, hala 
nola kulturari, aisialdiari, jaiei, 
turismoari, kirolari, herritarren 
sentsibilizazioari eta parte-
hartzeari, kontratazio publikoei, 
gizarte larrialdietarako zerbitzuei, 
eta horiek guztiak udal 
eskumenekoak dira.

Udal eskumeneko zein arlo 
izango  lirateke lehentasunezkoak 
politika feministak txertatzeko? 
Non identifikatzen ditugu gure 
herri eta hirietan generoagatiko 
diskriminazio-arrisku handienak? 
Nola txertatu ikuspegi feminista 
proposamen zehatzetan gure 
udaletan?

UDALERRIEN ERREALITATEA EUSKAL TESTUINGURUAN
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ARDATZ BERDEA 
ZEHARKAKOTZEA
Gure ustez, ardatz berdea deitzen diogunak, hau da, 
politika ekologikoek, ingurumen-politikek, iraunkorrek eta 
abarrek zeharkako eragina izan behar dute ekintza politiko 
osoan; baita, jakina, udal ekintzan ere. Politika publiko orok 
jasangarritasunaren araberakoa izan behar duelako eta 
ingurumena errespetatu behar duelako.



UDALAK MARTXAN UZTAILA I 19 

ARDATZ BERDEA ZEHARKAKOTZEA
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ARDATZ BERDEA ZEHARKAKOTZEA
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Datu gutxi batzuk: Euskadiren 
aztarna ekologikoa, hau da, euskal 
biztanleriak bizitzeko behar duen 
baliabide kopurua, bi planeta 
eta erdikoa da. Hau da, Euskadin 
planetak jasan dezakeena baino 2,5 
aldiz gehiago kontsumitzen dugu.

Aztarna ekologiko horren erdia 
energiaren kontsumoarekin lotuta 
dago. Hau da, gure etxebizitzetan, 
industrietan eta ibilgailuetan 
kontsumitzen dugun energia hori 
erregai fosiletan, gasean, gasolinan 
eta gasolioan oinarritzen da batez 
ere, eta erretzean CO2 isurtzen 
dute; berotegi-efektuko gas hori 
da, eta kontu jakina da planeta 
berotzeko eta klima-aldaketarako 
arrazoi nagusia dela.

Horregatik trantsizio energetikoaz 
ari garenean, energia fosil horietan 
(gasa edo petrolioa, esaterako) 
oinarritutako eredu energetiko 
batetik energia berriztagarrietan 
(eguzkia edo haizea, esaterako) 
oinarritutako eredu garbi batera 
igarotzeaz edo aldatzeaz ari gara. 
Trantsizio hori ez da bakarrik  
energia-iturri batzuen ordez beste 

batzuk erabiltzea. Trantsizioak 
iraunkorra izan behar du bere 
ezartzean ere bai, gure mendietan 
eta ekosistemetan ez du eragin 
txarrik ekarri behar, ezta suntsitu 
ere.

Baina errealitatea da hemen, 
Euskadin, badirudi EAJk eta PSEk 
eratzen duten Eusko Jaurlaritzaren 
gobernuak beste energia eredu 
bat duela buruan, eta gasaren 
eta petrolioaren aldeko apustua 
egiten jarraitzen duela, zeren 
eta, dagoeneko oso ozen eta 
argi salatu dugulako “Ordain 
dezatela” lelopean bultzatu 
dugun azken kanpainan. Interes 
gehiegi dituzte Repsol-Petronor, 
Iberdrola eta gainerako enpresekin. 
Ate birakari gehiegi eta negozio 
gehiegi lagunen artean. Haien 
ustez, trantsizio energetikoa 
aitzakia da energia berriztagarrien 
negozioa lagunak dituzten 
enpresen artean banatzeko. Ez 
dute pentsatzen herritarrentzat 
edo ingurumenarentzat zer den 
jasangarriena edo eraginkorrena. 
Jeltzaleen munduarekin hain 
lotuta dagoen Euskadiko elite 

ARDATZ BERDEA ZEHARKAKOTZEA
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ARDATZ BERDEA ZEHARKAKOTZEA

ekonomikoen artean nola banatu 
pentsatzen ari dira, energia 
berriztagarriak eta Europako funtsak 
goxoak baitira lagunen artean 
banatzeko.

Guztiz desberdina den ereduaren 
aldeko apustua egin dugu Podemos 
Ahal Dugu-n. Subiranotasun 
energetikoa eta pertsonen 
esku egon litekeen energia 
deszentralizatu eta berriztagarria 
nahi ditugu, ez multinazionalen 
esku dagoena. Eta, banaka edo 
taldeka, energiaren kooperatibetan 
edo energiaren enpresa publiko 
gisa, geure energia geure energia-
instalazioetan ekoizteko gai izatea.

Eusko Legebiltzarrean ari gara 
borroka egiten, baita gure esku 
dauden erakunde guztietan 
ere. Hori udal mailan ere asko 
landu daitekeen eta landu behar 
den zerbait delako, gure tokiko 
eremuetan arlo horretan asko egin 
daiteke. Adibidez, gure herri eta 
hirietan, gure etxebizitzen teilatuen 
gaineko azalerak aprobetxatu 
behar ditugu panel fotovoltaikoak 

instalatzeko, eraikin publikoetan, 
kiroldegietan, aparkalekuetan eta 
industria-pabiloietan.

Esan dezagun, udal mailan, ardatz 
berdea zeharkakotzea honela uler 
daitekeela: “hiri eta herri berdeagoak 
eta iraunkorragoak behar ditugu”.

Horregatik, gure hiriak, herriak eta 
lurraldea eraldatzeko funtsezko 
erabakiak hartzeko prozesuetan 
udal ekimenak aurkeztu eta 
eztabaidatuko ditugu hemen, 
herritarren parte-hartzea sustatuz 
eta prozesu horien izaera 
demokratikoaren garrantzia 
indartuz.

Galdera orokor bat egiten dugu: 
klima-aldaketarekin, trantsizio 
energetikoarekin eta ekosistemen 
eta biodibertsitatearen babesarekin 
zerikusia duten zein proposamen 
defendatzea gustatuko litzaizueke 
gure udaletan?

Hainbat bloke eskaintzen ditugu, 
neurri zehatzak proposatzeko eta 
aplikatzeko orduan arreta jartzeko:
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ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 

SUSTATZEKO NEURRIAK, 

baina horien ezarpena eta 
kokapena antolatuz, batez ere 
naturagune babestuetan edo 
ondare- eta arkeologia-balioa duten 
eremuetan kokatzea saihestuz, eta 
lehentasuna emanez ingurumenean 
eta nekazaritza-ekologian balio 
txikia duten hirietan eta eremuetan 
kokatzeari.

ENERGIAREN ERAGINKORTASUNEKO 

NEURRIAK, kontsumoak murriztera 
eta etxebizitzetako autokontsumoa 
handitzera bideratuak (adibidez, 
teilatuetako energia fotovoltaikoari 
buruz aipatutakoa, nahitaezkoa 
izan beharko lukeena etxebizitza 
berrietan, eta, hala, “plus eraikinak” 
sortu beharko lirateke, alegia 
kontsumitzen dutena baino energia 
gehiago sortzen dutenak). Era 
berean, administrazio publikoen 
eraikinek horren adibide izan 
beharko lukete.

ARDATZ BERDEA ZEHARKAKOTZEA

GURE UDALERRIETAKO 

MUGIKORTASUNARI BURUZKO 

NEURRIAK, hala nola, hiriko 
garraioa elektrifikatzea, emisio 
txikiko eremuak sortzea, edo 
“superetxadiak” sustatzea. 
Azken hauek automobiletarako 
azpiegiturak murrizteko eta oinezko 
eta bizikletentzako azpiegiturak 
sustatzeko eremuak dira.

KUTSADURAREKIN ETA 

OSASUNAREKIN LOTUTAKO 

NEURRIAK, batez ere gure herri 
eta hirietan arnasten dugun 
airearen kalitatearekin dira, baita 
hiriguneetan kutsadura neurtzeko 
gailuak instalatzearekin, edateko 
uraren kalitatearekin, gure ibaien eta 
ingurune naturalen kutsadurarekin, 
hiri-hondakinen kudeaketarekin eta 
abarrekin zerikusia dutenak ere.
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ZERBITZUAK 
UDALEKOTZEA
Zer proposamen zehatz helaraz daitezke gure udaletara? Zeintzuk 
lirateke egingarrienak eta lehentasunezkoak? Zer abantaila eta 
desabantaila izango lituzke batzuk edo besteak ezartzeak? 

24 I UDALAK MARTXAN UZTAILA
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ZERBITZUAK UDALEKOTZEA
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2008ko krisialdiaren aurreko 
aldian transmititu nahi zen ideia 
nagusia zen zerbitzu publikoak 
egikaritze-egitura pribatuetatik 
hobeto ematen zirela, eta ideia 
hori mantendu zen murrizketak 
justifikatzeko. 90eko hamarkadatik 
gaur egun arte ikusi dugu 
defizitarioak ez diren zerbitzu 
publikoak erakunde pribatuek 
gauza zitzaketela. Baina orain, 
pandemiak, administrazio 
publikoek pandemian duten rolak 
eta Europaren erantzunak aldatu 
egin dute zerbitzu publikoak 
kanpora ateratzea justifikatzen 
zuen paradigma neoliberal hori. 
Hori erraz ikusi da Estatuak 
jokatu duen paperean, hain zuen 
nazioarteko merkatuetan nola 
esku hartu duten premia biziko 
osasun-produktuak lortzeko, 
merkatua ez zelako gai ondasun 
horien eskariari aurre egiteko. 
Estatuek (administrazio publikoek) 
hartu zuten agintea. Arlo 
publikoak oinarrizko zerbitzuetan 
duen zereginari buruzko 
paradigma-aldaketa horrek 
justifikazio gisa balio du orain 
udal eskumenak korporazioek 

ZERBITZUAK UDALEKOTZEA

edo haiei lotutako erakundeek 
zuzenean gauza ditzaten. 
“Berriro udalekotzea” definizioak 
berak kontuan hartu beharreko 
funtsezko bi gai dakartza berekin.
Lehenengoa da zerbitzuak 

zerbitzu publikoa izaten jarraitzen 
duela, zerbitzuaren betearazpena 
eta hornidura erakunde pribatuen 
esku egotetik harago. Bigarrena 
da iraganean ere egikaritze 
hori zuzenean gauzatzen zela 
erakunde publikoetatik, eta, 
lehen ikusi dugun bezala, entitate 
publiko horiek izaera desberdina 
izan dezakete.
Udalbatzei atxikitako erakundeak 

bi motatakoak izan daitezke: 
erakunde autonomoak edo 
udal enpresak. Tokiko erakunde 
autonomoek udal eskumenak 
garatzen dituzte, zuzenbide 
publikoan oinarrituta, eta ematen 
dituzten zerbitzuak zuzenean 
ematen dituztela ulertzen 
da. Aldiz, udal enpresa mota 
guztietan ematen dira zerbitzuak 
kontraprestazioarekin (zuzenbide 
pribatuaren arabera arautzen 
dira), eta hor hainbat mota bereiz 
daitezke: udaleko sozietate 
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SEKTOREA  PROZESUA HERRIALDEAK FAKTOREAK

Zerbitzuak berriro 
udalekotzea

Udal zerbitzu berriak, 
konpainia pribatuak 
erostea

Kontratuak eta emakidak 
berriro udalekotzea

Kudeaketa 
berreskuratzea, 
udal batzuen arteko 
errauskailuak

Kudeaketa 
berreskuratzea

Kudeaketa 
berreskuratzea

Frantzia; Hungaria

Alemania

Erresuma Batua, Frantzia

Alemania, erresuma 
Batua, Frantzia eta abar

Erresuma Batua, Finlandia

Erresuma Batua, 
Alemania

Gestio pribatu txarra, kostuak, 
kontrola, kontratua amaitzea

Gestio pribatu txarra, kostuak, 
kontrola, kontratua amaitzea

Kostuak, kudeaketa pribatu 
txarra, helburu publikoak, 
kontrola

Kostuak, kontrola, kontratua 
amaitzea

Kostuak, etekina, enplegua, 
kontratua amaitzea

Kostuak, etekina

Ura

Elektrizitatea

Garraio publikoa

Hondakinen kudeaketa

Garbiketa

Etxebizitza

1.TAULA: EUROPAKO HAINBAT HERRIALDETAN DUELA GUTXI UDALEKOTUTAKO ZERBITZUAK

publikoak, enpresa-erakunde 
publikoak eta mankomunitateak, 
partzuergoak eta fundazioak.
Azken horietan aurkituko 

ditugu kanpora atera diren 
zerbitzuak. Lehenik eta behin, 
udal eskumenen betearazpenaren 
garapen historikoa ezagutu behar 
da, pribatizazioaren xede izan 
diren zerbitzu motak antzemango 
baititugu. Hona hemen adibide 
europar baliotsu batzuk:
Udal eskumenetan eragina 
izan dezaketen gaien adibide 

ugari identifikatu ditugu: udal 
mugikortasuna, garapenerako 
lankidetza, kultura, kirola, 
giza eskubideak, hezkuntza, 
etxebizitza, ekonomia eta 
enplegua, euskara, berdintasuna, 
gazteria, adinekoak, ingurumena, 
parkeak eta lorategiak, parte-
hartzea, hilerriak, osasun publikoa, 
segurtasuna, gizarte-zerbitzuak, 
hirigintza eta obra publikoak.
Udal-zerbitzuen zuzeneko 

kudeaketa berreskuratzeko 
garaia da. Gure arrazoiak 

ZERBITZUAK UDALEKOTZEA
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ideologikoak nahiz eraginkortasun 
ekonomikokoak dira. Oinarrizko 
zerbitzuak arlo publikoak eman 
behar ditu, eta kudeaketa publikoa 
hobeto ateratzen zaie bezeroei: 
herritarrei. Udalak hainbat 
modutan antolatzen dira, baina 
garrantzitsuena da zer eskumen 
dituzten eta zer eskumen-zerbitzu 
ez dituzten zuzenean betetzen 

jakitea. Erabakigarria da zerbitzu 
publikoak aurretik jartzen dituen 
agente politiko gisa ikustea, 
esku pribatuen kudeaketatik 
berreskuratzeko ausardiaz eta 
zerbitzua bera kudeatzeko 
gaitasunez. Kudeaketa publikoak 
hobeto funtzionatzen du, 
merkeagoa da eta aurre egiten dio 
beti egoerari edozein delarik ere.

Zer gertatu da gure udalerrietan? 
Zer zerbitzu kanporatu dira? 
Zeintzuk berreskuratu dira? Zein 
zerbitzutan jarri behar dugu arreta 
eta nola egin behar dugu hori 
gure udal-zerbitzuen zuzeneko 
kudeaketa berreskuratzeko?

ZERBITZUAK UDALEKOTZEA

ZER GERTATU DA GURE UDALERRIETAN? ZEIN ZERBITZU ATERA 
DIRA KANPORA? ZEINTZUK BERRESKURATU DIRA? ZEIN 
UDAL ZERBITZUTAN JARRI BEHAR DUGU FOKUA GURE UDAL 
ZERBITZUEN ZUZENEKO KUDEAKETA BERRESKURATZEKO? NOLA 
JARRIKO DUGU FOKUA?



UDALAK MARTXAN UZTAILA I 29 

ZERBITZUAK UDALEKOTZEA

UDALAK MARTXAN UZTAILA I 29 



30 I UDALAK MARTXAN UZTAILA

ETXEBIZITZA
Etxebizitzaren arazoa da Euskadiko gure herri eta hirietan 
gehien eragiten digun arazoetako bat. Diputatuen Kongresuan, 
Etxebizitza  buruzko Lege historiko bati aurrera ateratzeko 
negoziazioan murgilduta gaude orain. 
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Lege hori Unidas Podemosen 
ahaleginaren emaitza da, eta, 
lehen aldiz, gure herrialdean 
babestuko da etxebizitzaren 
eskubidea. Lege horrek maizterrak 
babestuko ditu, etxebizitza-jabe 
txikiei erraztasunak emango 
dizkie zerga-pizgarrien bidez, 
baina erantzunkidetasuna 
eskatuko die jabe handiei. 
Demokraziaren lehen etxebizitza-
legea da, espekulazioaren aurka 
borrokatuko dena eta ekuazioaren 
alderik ahulena babestuko 
duena. Espainian etxebizitzarekin 
negozioa egin duenak orain 
erantzunkide izan beharko du 
eta neurri zorrotzagoak hartu 
beharko ditu gure herrialdeko 
jende guztiak etxebizitza bat 
arrazoizko prezioan eskuratzeko 
aukera izan dezan. Hori ere jasota 
dago Konstituzioan, baina orain 
arte ez da islatu indarrean dagoen 
legerian.

Baina Estatuko Etxebizitzaren 
Legearekin batera, eremu 
horretan modu aktiboan lan egin 
behar dugu tokiko mailan, bereziki 
Euskadin, non alokairuaren 

ETXEBIZITZA

prezioari muga jartzea ez baita 
nahikoa, hemen daukaguna 
etxebizitza-eskaintzaren arazo 
larria baita. Euskadin, gaur 
egun, ez dago ahalmenik 
mundu guztiari etxebizitza bat 
bermatzeko, eta hori bereziki 
gazteria da ordaintzen ari dena, 
eta segmentu horri gehitu behar 
zaizkio biztanleria etorkina, 
guraso bakarreko biztanleria, 
seme-alabak dituzten familiak, 
langabeak edo pentsio txikiak 
dituzten adinekoak.

Udal mailan zer egin dezakegun 
baloratzeko orduan, oso argi izan 
behar dugu lehentasunetako bat 
dela alokairu publikoko etxebizitza 
irisgarriak sustatzeko politika 
publikoak behar ditugula; izan 
ere, eskaintzen dena oso urrun 
dagoelako benetako premietatik. 
Kalkuluen arabera, Euskadin 
80.000 etxebizitza gehiago behar 
dira alokatzeko. Gure helburua da 
Euskadin alokairu eskuragarriko 
eskaintza publikoa dauden 
etxebizitzen % 4tik gora kokatzea 
2024an, kontuan izanik gaur egun 
% 2,5ean dagoela.
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Ildo horretan, hainbat eremu 
landu behar dira udal mailan. 
Hasteko, onartu behar da Euskadin 
etxebizitza askok ez dituztela 
betetzen bizigarritasun-baldintzak, 
bai gehiegizko okupazioa dutelako, 
bai egoera txarrean daudelako. 
Horrelako etxebizitzak birgaitzeko 
politikak behar dira. Etxebizitzak 
duinak izan daitezela! 
Era berean, hutsik dauden 
etxebizitzen gainean jardun 
behar dugu: Euskadin 35.000 bat 
daudela kalkulatu dugu, alokairu-
merkatura ateratzeko moduan.

Baliagarria litzateke, halaber, 
salgai dagoen etxebizitzaren zati 
bat alokairukoa izatera pasatzea, 
alde horretatik izugarrizko 
desproportzioa baitago. Hori 
sustatzeko politika publikoak 
abiaraz daitezke eta abiarazi egin 
behar dira.

ETXEBIZITZA

UDAL MAILAN ZER EGIN DEZAKEGUN BALORATZEKO ORDUAN, 
ARGI IZAN BEHAR DUGU LEHENTASUNETAKO BAT DELA 
ALOKAIRU PUBLIKOKO ETXEBIZITZA ESKURAGARRIAK SUSTATZEN 
DITUZTEN POLITIKA PUBLIKOAK BEHAR DITUGULA.

Beste arazo bat etxebizitza 
turistikoarena da Donostian edo 
Bilbon oso presente dagoena; 
izan ere, hiriek, herritarrentzako 
eguneroko etxebizitzaren aukera 
murrizteaz gain, prezioak igotzea 
eragiten dute.

Ohiko beste errealitate bat 
dago, etxebizitza askotan 
pertsona bakar bat bizi da, eta 
askotan bakarrik bizi nahi ez 
duten adinekoak dira. Horrela, 
etxebizitza-azpiegitura asko 
alferrik galtzen da. Etxebizitza 
kolaboratibo edo cohousing 
mekanismoak diseinatu beharko 
lirateke. Familia bakoitzak 
espazio pribatuak (logelak, 
bainugela, sukaldea) ditu eta 
beste espazio eta zerbitzu komun 
batzuk partekatzen ditu eredu 
honetan, hala nola ikasketa-
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batera; lurzoru publikoaren 
lizitazio-formulak bultzatzea 
erabileraren lagapenaren 
edo udalaren lurzoruaren 
erreserbaren araubidean; 
horrelako eraikinei aplikatu 
beharreko araudiak, ordenantzak 
eta erregelamenduak aztertzea 
eta egokitzea, Eusko Jaurlaritzaren 
Dekretu proiektuan aurreikusitako 
zehaztapenei jarraiki; eta 
administrazio bakar baten eta 
bulego tekniko baten arteko 
koordinazio-leihatila baten 
sorrera bultzatzea.

Eta ez dezagun inoiz ahaztu 
etxegabetzeen drama, beti jarriko 
baitugu arreta arazo horretan. 
Euskadin familia askok ez dute 
edukitze-segurtasunik, hau da, ez 
dute gutxieneko segurtasunik, ez 
baitakite epe ertainera edo luzera 
ez ote dituzten etxebizitzatik 
botako.

Horregatik guztiagatik, Euskadiko 
Podemos Ahal Dugu-n modu 
aktiboan ari gara lanean tokiko 
mailan, eta Estatuko Etxebizitza 

ETXEBIZITZA

gelak, ikuztegia eta abar. Eredu 
horrek pertsona eta kolektibo 
askok etxebizitzaren merkatu 
tradizionalean sartzeko dituzten 
zailtasunei erantzuna ematea 
ahalbidetzen du, dela erosketaren 
bidez, dela alokairuaren bidez. 
Guretzat cohousing-a etxebizitza-
sistema alternatibo bat baino 
askoz ere gehiago da, bizitzeko 
eta elkarrekin bizitzeko modu 
gizatiarragoa eta jasangarriagoa 
da, eta beste dimentsio batzuei 
soluzioak ematen dizkien 
alternatiba bat da, hala nola 
bizi-kalitatea, zaintzak edo 
gizarteratzea.

Duela hilabete eskas aurkeztu 
genuen Bilboko Udalean ildo 
horretako ekimen bat, udal 
mailan etxebizitzaren gaia 
lantzeko, adibide gisa balio 
diezagukeena. Bertan, neurri 
zehatzak proposatu genituen 
proiektu horiek hirian garatzea 
ahalbidetzeko: elkarlaneko 
etxebizitzak hirian eta bizitegietan 
integratzeko estrategia bat 
garatzea kolektibo interesdunekin 
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Legeari laguntzeko ekimenak eta 
udaletan eta batzar nagusietan 
ekimenak aurkezten ari gara 
(eta, jakina, aurkezten jarraitzeko 
asmoa ere badago), honako 
helburuak bultzatzeko:

✔
Hutsik dauden etxebizitzen 
funtzio soziala bete dadila 

bultzatzea

✔
Euskadin alokairuaren 
prezioa arautzea 

✔
Sareb Etxebizitzaren 
Eskubidea bermatzeko 

tresna bihur dadila eta Lurralde 
Historikoko udalei lagatzeko 
mekanismoak bultzatzea

✔
Alokairu sozialerako 
etxebizitza publikoaren 

parkea handitzea

✔
Udalerri bakoitzeko 
plangintza orokorrean, 

alokairuko etxebizitza babestu 
gisa kalifikatzea bertan dagoen 
etxebizitza babestuaren eskariari 
erantzuteko behar den lurzoru 
guztia.

Zer ekimen aurkez ditzakegu 
alokairuaren arloan gure 
udalerrietan? Nola baloratzen 
ditugu eskaintzen ari garen 
ekimenak? Zeintzuk dira 
lehentasunak? Non eragin behar 
dugu indar handienaz?

EUSKADIKO PODEMOS AHAL DUGU-N AKTIBOKI ARI GARA 
LANEAN TOKIKO MAILAN, ESTATUKO ETXEBIZITZA LEGEA 
BABESTEN DITUZTEN EKIMENAK ETA ETXEBIZITZA DUINAREN 
ALDEKO EKIMENAK AURKEZTEN ARI BAIKARA UDALETAN ETA 
BATZAR NAGUSIETAN

ETXEBIZITZA


