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Arartekoaren 2017R-92-17 Ebazpena, 2017ko uztailaren 11koa. Horren bidez, 

hainbat gomendio ematen dizkio Gipuzkoako Foru Aldundiari “Donostialdeako 

Metroaren” igarobideari buruzko herri-galdeketaren inguruan. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Arartekoak “Donostia Satorralaian metroko korridorea eteteko bizilagunen 

mugimenduak” (aurrerantzean, auzotarren plataforma) aurkeztutako kexa bat 

jaso du. Plataforma horrek herri-galdeketa bat egiteko ekimena sustatzeko 

eskaera egin zuen, Gipuzkoako Foru Aldundiak (aurrerantzean, GFA) metroko 

igarobidearen finantzaketan parte hartzearen inguruan, eta 

8.916 donostiarren sinadurak aurkeztu zituen, baina eskaera ukatu egin 

diote. 

 

Auzotarren plataformak adierazi du ez dagoela ados Foru Gobernuaren 

Kontseiluak 2016ko urriaren 11ko bileran hartutako akordioarekin eta 

ondoren aurreko akordioaren aurka aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa 

ezetsi izanarekin, 2016ko azaroaren 29ko Foru Gobernuko Kontseiluaren 

arabera.  

 

Plataformak uste du aurkeztutako eskaerak egoki zehazten duela GFAri 

eskatutako herri-kontsultaren edukia; izan ere, proposamena foru-erakundeak 

Donostiako metroaren igarobidearen finantzaketan izango duen parte-

hartzearen inguruan galdetzea da, formulazio honekin:  

 

 

Hala ere, kexa aurkeztu duen auzotarren plataformak ulertzen du Foru 

Gobernuko Kontseiluak eskaera ezesteko hartutako akordioak, metroaren 

igarobidearen proiektua Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa dela alegatzen 

duenak, ez duela loturarik herri-galdeketa egiteko eskaeraren edukiarekin. 

Izan ere, eskaera hori ez zaio proiektuari hertsiki lotzen, foru-erakundeak 

proiektu horren finantzaketan parte hartzeko duen asmoari baizik.  

 

Bigarrenik, ez dator bat galdeketa egiteari uko egiteko alegatutako beste 

arrazoiarekin “Kasu honetan, eztabaida Aurrekontuan jasota dagoen partida 

baten exekuzioaren inguruan proposatzen da galdeketa, eta lekuz kanpokoa 

ikusten da horren bueltan herri galdeketa bat planteatzea.” 

 

Akordioan gaineratu da proiektu hori babesteko asmoa GFArena dela eta 

horretarako 400.000 euro bideratu zituela 2016ko aurrekontuan. Hala eta 

guztiz ere, gaur egun aurrekontu-partida hori beste prestazio batzuk 

finantzatzeko bideratu da. 

 

Gai zehatz horri dagokionez, adierazi beharra dago galdetegian proposatzen 

zen galderan ez zela aipatzen proiektu horretara funtsik bideratu ote zen; 
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baizik eta, zalantzan jartzen dena foruak proiektu horren finantziazioan eta 

kudeaketan parte hartzeko duen asmoa da. Proposamen hori berariaz jasota 

dago aldundiko egungo Gobernuaren 2015-2019 legegintzaldi osorako 

dokumentu pragmatikoetan. Bertan, Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa 

Sailaren proiektu estrategiko gisa honako hau ageri da: “Donostialdeko 

metroa bultzatzea epe luzerako inbertsio estrategia baten bitartez, 2030ean 

anbizio handiko garraio sare publiko metropolitano bat izatera heltzeko. 

Xedea proiektu estrategikoak garatzeko behar diren hitzarmenak sinatzea eta 

Metroaren lurpeko pasantea egiteko obrak hastea da.” 

 

Proiektu estrategiko horren bigarren helburuak, beste jardunbide batzuen 

artean, honakoa aurreikusten du: 

 

“Donostialdeko Metroaren aldeko apustua, Gipuzkoako ekialdeko 

korridorearekin trenbide-lotura gisa, eta proiektuaren kofinantziazioan eta 

kudeaketan parte hartzea, Eusko Jaurlaritzarekin batera.” 

 

Horrez gain, auzotarren plataformak adierazi du aipatutako 2016ko urriaren 

11ko akordioaren ondoren, Mugikortasunerako foru diputatuak, 2016ko 

urriaren 26an, adierazpen publiko bat egin zuela esanez GFAk Donostialdeko 

metroaren “finantziazioan eta kudeaketan parte hartuko duela”, nahiz eta 

erakundearen 2017ko aurrekontuan ez dagoen lan horri zuzendutako 

partidarik. 

 

Laburbilduz, 2016ko eta 2017ko aurrekontuetan aipatutako proiektuaren 

finantzaketari zuzendutako funtsik egon ez dela albo batera utzita, 

plataforma kexagileak ulertzen du GFAk proiektuaren finantzaketan eta 

kudeaketan parte hartzeko asmoa daukala; horiek horrela, galdeketaren 

xedea ko-finantzaketa horren egokitasunaren inguruan galdetzea da. 

 

2. Kexan deskribatutako alderdiak baloratu ostean, Arartekoak informazioa 

eskatu zion GFAko Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazio Sailari.  

 

3. Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazio Sailak Herritarren 

Partaidetzarako Foru zuzendariak 2017ko martxoaren 10ean igorritako 

txosten bat bidali zuen erakunde honek egindako informazio-eskaerari 

erantzuteko. Txosten horri buruz esan beharrekoak gogoeten atalean 

aipatuko ditugu, gauzak ez errepikatzearren. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Herritarren partaidetzari buruzko uztailaren 8ko 1/2010 Foru Arauak kexa 

aurkeztu duen auzotarren plataformak sustatu nahi zuen herri-galdeketa 

arautzen du. Ekimen hura ezetsia izan zen ebazpen honen aurrekarien atalean 

jasotako baldintzetan.  
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GFAk txosten zehatz bat igorri zuen. Bertan azaldu zuen Donostialdeako 

metro-proiektuari buruzko herri-kontsulta bat egiteko ekimena onesteko 

beharrezkoak ziren baldintzak zergatik betetzen ez ziren. Hurrengo ataletan 

dokumentu hori zehatz-mehatz aztertzen da, kasuan kasu, kexan jasotako 

alegazioekin erkatuta. 

 

2. Foru arauaren hitzaurrean, GFAk bidalitako erantzunean adierazten den 

bezala, herritarren partaidetzarako araudiaren testuingurua azaltzen da. 

Bertan aipatzen da partaidetzazko deliberazio prozesuak foru aldundiari 

dagozkion politika publikoak erabakitzeko prozedura administratiboetan 

txertatuko direla. Teknika horrek aukera ematen du gizarte-interes eta -

iguripenen aberastasun osoa erabakitze-prozeduran txertatzeko, betiere 

erabakiak hartzeko prozedurarentzat onuragarria izango den moduan. 

Partaidetzazko deliberazio-prozesuekin bat, beste instrumentu mota osagarri 

batzuk aurreikusten dira, hala nola, herri-kontsultak edota foru-arauen 

aurreproiektuen prestakuntzako partaidetza. 

 

III. Idazpuruan herritarren partaidetzarako instrumentu hauek zerrendatzen 

dira: 

 

 Partaidetzazko deliberazio-prozesuak. 

 Herri-kontsulten deliberazio-prozesuak. 

 Foru arauen aurreproiektuen prestakuntzan parte-hartzeko deliberazio-

prozesuak. 

 Partaidetzazko deliberazioko beste tresna osagarri batzuen bidezko 

deliberazio-prozesuak. 

 

17. artikuluan herri-kontsulten edukia xedatzen eta definitzen da: 

 

“1. Herri kontsultak herritarren partaidetzarako modu bat izango dira 

Gipuzkoako lurralde historikoan.  

 

2. Foru Aldundiak, indarrean dagoen legediaren barnean eta foru 

eskumenen esparruan, herri kontsultak egin ahal izango ditu hartu 

beharreko erabakiaren edo politikaren baten gainean lurralde historikoko 

herritarren, guztien edo herritar talderen baten, iritzia zein den jakiteari 

egoki irizten dion kasuetan.  

 

3. Foru arau honetan erregulatutako herri kontsultak modalitate 

guztietakoak izan daitezke, erreferenduma izan ezik; beraz, kontsultak ez 

dira izango hauteskunde-prozesuetako berezko betebehar eta bermeekin 

gairen bati buruzko iritzia eman dezan hautesleriari zuzendutako deialdi 

formal bat.  

 

4. Herri kontsultak egiteko, egoera bakoitzean egokien iritzitako prozedura 

demoskopikoak erabili ahal izango dira, gaiaren izaera edo ezaugarriak 

aintzat harturik, pertsona egoiliarren partaidetza ahalik eta gardenena izan 
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dadin, kasuan kasuko gaiari buruz duten iritzia emanez. Herri kontsulten 

plangintzan, emakume eta gizonek era orekatuan parte hartzea sustatzeko 

beharrezko neurriak ezarriko dira. Prozedura demoskopikoetan lagina 

handituko da, behar adina, emakumeen eta gizonen iritziak jaso ahal 

izateko.” 

 

Artikulu horretan jasotakoaren arabera, GFAk indarrean dagoen legediaren 

barnean eta foru-eskumenen esparruan, herri-kontsultak egin ahal izango ditu 

hartu beharreko erabakiaren edo politikaren baten gainean lurralde 

historikoko herritarren, guztien edo herritar talderen baten, iritzia zein den 

jakiteari egoki irizten dion kasuetan.  

 

Foru-erakundearen txostenak zehazten du aplikazio-eremu hori ondoko 

hauetara hertsiki mugatuta dagoela: “Foru Aldundiaren politikak. Hau da, 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren gobernu organo exekutiboa izaki 

Aldundiari dagokion kudeaketa exekutiboaren esparru zehatzean kokatzen 

da. Ez da, beraz, lurralde historikoko sistema instituzionala oro har biltzen 

duen herritarren partaidetzarako arau bat, baizik eta bakar-bakarrik 

sistemaren gobernu organo exekutiboari dagozkion jardueretara zuzendua.” 

  

Hain zuzen ere, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, 

Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauari 

jarraiki, Batzar Nagusiak dira herri-ordezkaritzaren eta partaidetzaren organo 

gorena, parlamentu baten eginkizuna dute eta foru aldundiaren jarduna 

bultzatzen eta kontrolatzen dute, eta foru aldundiak, berriz, organo exekutibo 

baten eginkizunak ditu eta haien aurrean erantzun behar du (Hitzaurrea). Ildo 

horretatik, foru aldundiak Gipuzkoako Lurralde Historikoaren lege-ordezkaritza 

du, haren gobernuaren eta administrazioaren ardura hartzen du, bere 

eskumenen barruan, eta berari dagozkio zeregin exekutiboak nahiz 

administratiboak, erregelamenduak emateko ahalmena eta araugintza-

ekimena (15. artikulua). 

 

Bestalde, hirugarren atalaren arabera, herri-kontsulta erreferenduma ez 

bezalako herritarren partaidetzarako forma bat da; izan ere, tresna horren 

bidez ezin da hautesleria formalki deitu, Konstituzio Auzitegiaren 

jurisprudentziarekin bat eginik. 

 

Herri-kontsultaren edukiaren mugaketa horri dagokionez, foru-txostenak 

Konstituzio Auzitegiak gai horren inguruan eman dituen erabakiak aipatzen 

ditu, besteak beste: irailaren 11ko 103/2008 KAE (ekainaren 28ko 

Galdeketaren 31/2010 Euskal Legeari buruzkoa) eta otsailaren 25eko 

31/2015 KAE (irailaren 26ko Kataluniako 10/2014 Legeari buruzkoa). 

 

Doktrina hori 17. artikuluan jaso den moduan ulertu behar da, gehiago 

sakontzeko beharrik gabe. Izan ere, auzotarren plataformak egindako 

eskaeran zera adierazten da: egin nahi duten herri-kontsultaren helburua 

iritzia ematea baino ez dela, eta galdeketak ez duela eraginkortasun juridiko 
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loteslerik izango. Horrez gain, beste atal batean aipatzen dute kontsultan 

parte hartuko lukeen pertsona-taldea ez dela inola ere hautesleriarekin bat 

etorriko. Gainera, galdeketa ezingo litzateke erreferendumtzat jo, ez 

bailitzateke hauteskunde-prozeduraren bidez burutuko, ez egikaritzeari ez 

hautesle-erroldaren kudeaketari dagokionez ere. Nahiz eta auzotarren 

plataformak aurkeztutako eskaera ikusita ezin daitekeen besterik gabe 

ondorioztatu konstituzioaren eta legearen mugen barruan kokatzen denik, 

pentsa liteke, aurrerago aipatuko denari ezertan kaltetu gabe, ekimenak 17. 

artikuluaren 3. idatz-zatiarekin bat egin nahi duela.  

 

Azken alderdi horri dagokionez, foru-txostenak honako hau adierazten du: 

“Sustatzaileek adierazi badute ere kontsulta ez dela erreferendum gisa 

itxuratuko, eskaera-idazkitik ondorioztatzen dateke ezen Donostiako 

herritarrei "kontsulta" bat planteatzen ari zaiela; eta hori, konfiguratzen den 

rnoduan konfiguratzen dela, eta jurisprudentzia konstituzionala kontuan 

harturik, lurralde esparru horretako hautesleriarekin identifikatu beharko 

genuke. Ildo horretatik. kontuan hartu behar da horrelako herri kontsultak 

bakar-bakarrik udal esparruan direla posible, betiere estatuko gobernuak 

aurrez baimena emanda, TAOLaren 71. artikuluan xedatutakoarekin bat  

-‘auzotarren intereserako berebiziko garrantzia duten udalaren eskumeneko 

eta toki-izaerako arazoak’"-. 

 

Gorago aipatu den bezala, erakunde honen aburuz, ekimenaren testutik ezin 

da ondorioztatu auzotarren plataformak foru-txostenak aipatzen duen 

konstituzioarekin bat ez datorren galdeketa bat egitea eskatu duenik; aitzitik, 

17.3. artikuluan aurreikusitako mugak berariaz aipatzen ditu herri-kontsultak 

egiteko baliaezinak diren heinean. Ekimenaren testuak “kontsulta” aipatzen 

du, hain zuzen ere, aztertzen ari garen artikuluak arautzen duen herritarren 

partaidetzarako instrumentua.  

 

Kontsulta hori erreferendum baten gisara konfiguratzeko ezinezkotasunari 

dagokionez eta foru-txostenak aipatzen duen Toki Araubidearen Oinarriak 

arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 71. artikuluaren harira, 

bidezkoa da 2017ko otsailaren 3ko Lurralde Administrazioetarako Estatuko 

Idazkaritzaren Ebazpena aipatzea. Horren bidez, Estatuko Administrazio 

Orokorraren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Aldebiko 

Batzordearen Akordioa argitaratu zen, Euskadiko Tokiko Erakundeei buruzko 

apirilaren 7ko 2/2016 Legeari buruzkoa (otsailaren 17ko 41. zenbakidun 

BOE). Akordio horren baitan hainbat gai jorratzen dira, besteak beste, “herri-

kontsultak” arautzen dituen 80. artikulua, eta honako hau aipatzen da: 

“Ambas partes entienden que el citado apartado del artículo 80 de la Ley, de 

conformidad con el bloque de la constitucionalidad y la normativa estatal de 

aplicación, ha de interpretarse en el sentido de que el aludido carácter 

excepcional del supuesto previsto en el apartado 5 debe entenderse referido 

a las consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado, cuyo destinatario 

no incluya el conjunto de ciudadanos que tienen reconocido el derecho de 
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sufragio activo en un determinado ámbito territorial, es decir, el cuerpo 

electoral de dicho ámbito”.  

 

Azkenik, 17. artikuluko 4. idatz-zatitik ondorioztatzen da herri kontsulta 

“prozedura demoskopikoen” bidez antolatuko dela, nahiz eta 4. idatz-zatiko 

azken esaldiko aipamenaren arabera (“Demoskopikoetan…”) herri-kontsulta 

bat antolatzeko demoskopikoak ez diren beste jardunbide batzuk egon 

daitezkeela ulertu daitekeen.  

 

18.5 artikuluan aurreikusten den erregelamenduzko garapenaren beharrean, 

foru arauak ez ditu prozedura demoskopikoen modalitate posibleak zehazten. 

RAEk demoscopia (demoskopia) honela definitzen du: “estudio de las 

opiniones, aficiones y comportamiento humanos mediante sondeos de 

opinión”. Era berean, sondeo (zundaketa) terminoa ere zehazten du: 

“investigación de la opinión de una colectividad acerca de un asunto 

mediante encuestas realizadas en pequeñas muestras, que se juzgan 

representativas del conjunto a que pertenecen”. Horrenbestez, oro har, 

adiera terminologikoari dagokionez, laginketa bidez egiten den iritzi-inkesta 

baten aurrean egongo ginateke.  

 

Ildo horretatik, erkaketarako egoera bat ezartze aldera, adibide gisa, bidezkoa 

da aipatzea Aragoiko Herritarren Partaidetzari eta Jarduera Publikoari buruzko 

martxoaren 25eko 8/2015 Legea. Lege horrek, prozedura demoskopikoen 

adierazpen bera erabiltzen duen arren, herri-kontsultak honako tresna hauen 

bidez egingo direla zehazten du: entzunaldi publikoak, kontsulta-foroak, 

herritar-panelak eta herritar-epaimahaiak, tresna horiek gorago aipatutako 

definizioan sartu ezin direla dirudien arren (53.2. artikulua). Aitzitik, Aragoiko 

lege horren 55. artikuluak xedatzen du eskumen autonomikoko intereseko 

gaien inguruan herritarrek duten iritzia bildu ahal izango duela Gobernuak, 

zundaketen, inkesten, iritzi-azterlanen edo beste edozein tresnaren bidez.  

 

Horrez gain, galdeketaren gaiak dituen ezaugarrien arabera “prozedura 

demoskopikoak” terminoak aukera-sorta zabala barne har dezake, kontuan 

hartuta, gainera, herri-kontsultak “erreferenduma ez den beste edozein 

modutan antolatuko direla”.  

 

3. Auzotarren plataformak berariaz aipatzen du foru arauaren 18.3. artikulua, 

pertsona indibidualen ekimenerako eskubidea arautzen duena. Horretarako, 

interesdunek donostiarren 8.916 sinadura aurkeztu zituzten, kontsulta udal-

mugarte horretan egitea eskatzen baitzuten; izan ere, Donostia hiriarentzako 

metro-igarobidearen proiektuari buruzko galdeketa egitea zen asmoa.  

 

Idatz-zati horrek zera xedatzen du: 

 

“Era berean, foru arau honetan aurreikusitako herri kontsultak egiteko 

ekimenerako eskubidea izango dute persona egoiliarrek, maila indibidualean, 

baldin Gipuzkoako lurralde historiko osoko edo Foru Aldundiak jorratu behar 
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duen politikak edo hartu behar duen erabakiak modu bereziki nabarmenean 

eragiten dion udalerri edo eskualdeko egoiliar adin nagusietatik gutxienez 

ehuneko bi ordezkatzen badute.” 

 

Foru-erakundearen txostenak, horren ildotik, honako hau dio: “Ekimenaren 

autoreek ez dute adierazten, baztertzen dituztenez -eta partaidetzari buruzko 

foru arauak ere baztertzen dituenez- bestelakoak, zer formak karakterizatuko 

luketen eskatzen duten herri kontsulta, aipatutako foru arauaren 17.4 

artikuluak aipatzen dituen terminoetan; hau da, ez dute zehazten zer 

prozedura demoskopiko mota garatu beharko litzatekeen. Horrekin, 

proposamengileek urratu egiten dute partaidetzari buruzko foru arauaren 

18.2 artikuluan ezarritako eskakizuna, horrek adierazten baitu ezen 

ekimenidazkian berariaz adierazi behar dela ‘proposamengileen iritziz 

gaiaren zertzeladetarako egokiena den kontsulta forma’".  

 

Hala eta guztiz ere, 18.3. artikuluaren hasieran “Era berean” esamoldea 

erabiltzen den arren, herri-erakundeen ekimenerako eskubidea arautzen duen 

18.2. artikuluaren aplikazioari dagokionez —artikulu horrek zehazten du, hain 

zuzen, eskabidea egiterakoan gaiaren zertzeladetarako egokiena den 

kontsulta-forma aipatu behar dela—, ezin da ondorioztatu baldintza hori ez 

betetzearen ondorioz eskabidea ezeztu daitekeenik. Horren ordez, 

eskatutakoa zuzentzeko errekerimendua formulatu beharko litzateke, 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 

1eko 39/2015 Legearen 68.1. artikuluari jarraiki. Gainera, herri-kontsulta 

egiteko eskaera ezezteko ebazpenean inguruabar hori ez zen eskaera 

ezezteko arrazoi gisa aipatu.  

 

4. Herri-kontsulta egiteko proposamenak (dagoeneko aurrekarietan aipatu 

denak) honako hau zioen hitzen hitz: “Ados al zaude Gipuzkoako Foru 

Aldundiak Donostiako metro-pasantearen proiektuaren finantziazioan eta 

kudeaketan parte hartzearekin?, BAI/EZ” 

 

Hartara, foru-txostenak zera adierazten du: “beharrezkoa da argitzea 

Arartekoak eskatutako Txosten honetarako zentrala den kontu bat: 1/2010 

Foru Arauak, uztailaren 8koak, herritarren partaidetzari buruzkoak, 

erregulatzen dituen herritarren partaidetzarako prozeduren aplikazio esparrua 

egoki mugatzea, alegia.” 

 

Bigarren gogoetan aipatu dugun bezala eta foru-txostenak nabarmentzen 

duen moduan, Herritarren partaidetzari buruzko 1/2010 Foru Arauaren 

aplikazio-eremua foru aldundiari dagozkion kudeaketa- eta betearazpen-

eginkizunei dagokie, hau da, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru 

Aldundiaren gobernuari eta administrazioari; horrenbestez, foru-eskumenen 

esparruan, eginkizun betearazle eta administratiboak, erregelamendu-ahala 

eta araugintza-ekimena dagozkio foru aldundiari.  
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Foru-txostenaren arabera, foru arauan barne hartutako araudiak honako hau 

agerian jartzen du: foru arauaren beraren helburua eta xedea —bai eta bertan 

xedatutako instrumentuena ere— herritarren partaidetza dela, betiere, foru 

aldundiaren lurralde historikoko politiken kudeaketa- eta egikaritze-jarduketen 

garapenaren barruan, halako moldez non arauak herritarren partaidetza 

arautzen duen “soilik” foru aldundiari dagozkion egikaritze-eta kudeaketa-

jarduketen baitan eta lurralde historikoko erakunde eskumendunak hartutako 

politikei dagokienez.  

 

Horren haritik, txostenean honako hau adierazten da aurreikusitako erakunde-

sistemari buruz (botere betearazlearen administrazioa eta gobernua eta 

Batzar Nagusien Legebiltzarra): 

 

“Erakunde-antolaketa horren barnean, Foru Aldundiak ez du politika jakinik 

erabakitzen, baizik politika hori nola gauzatu eta kudeatu, betiere Lurralde 

Historikoko Batzar Nagusiek ezarriaren bidetik. Hau da, Arartekoari 

aurkeztutako kexaren egileek baliatutako hitzak erabiliz, Foru Aldundia ez 

da politika jakin baten "asmoen" gainean erabakitzen duen organoa –hori 

Batzar Nagusiei dagokie-, egiten duen bakarra politika hori gauzatzeko eta 

kudeatzeko modua erabakitzea baita. Horixe da partaidetzari buruzko foru 

arauak aipatzen duen esparrua, eta bertan txertatuko dira, hala 

dagokionean, 1/2010 Foru Arauan aurreikusten diren herritarren 

partaidetzarako prozedurak. Hau da, gauzatze proiektuaren garapenean.” 

 

Arartekoaren aburuz, beharrezkoa da foru-txostenaren ikuspuntu hori 

argitzea. GFAk, hain zuzen ere, kudeaketa- eta betearazpen-eskumenak ditu 

lurralde historikoko (LH) Batzar Nagusiek juridikoki erabakitzen dituzten kontu 

guztietan. Hala eta guztiz ere, nabarmendu beharra dago GFAri Batzar 

Nagusien aurreko ekimen orokorra dagokiola, bereziki, foru arauak onesteko 

prozeduran eta, alderdi horren barruan, batez ere, aurrekontuei buruzko foru 

arauaren onespenari dagokionez. Horrenbestez, ondo bereizi behar dira GFAri 

dagokion ekimena eta Batzar Nagusiei dagokien erabakia. Horrek ondorio 

nabariak ditu esku artean dugun herritarren partaidetzari dagokionez, izan 

ere, fase bakoitzean herritarren partaidetzarako prozedura bat artikulatu ahal 

izango da, betiere prozedura-fase bakoitzari dagokion denbora-mugen eta 

muga materialen barruan. Ekimenaren fasean (GFAk landu behar duena), foru 

arauaren Aurreproiektuak egiteari buruzko partaidetza-prozedurak artikulatu 

ahal izango dira (1/2010 Foru Arauaren 22. artikuluan berariaz araututa 

daudenak); Batzar Nagusietan GFAk proposatutako ekimena, kasuan kasu, 

onesteko egiten den eztabaida-fasean, Gipuzkoako Batzar Nagusietan 

herritarren arau ekimena arautzeko apirilaren 10eko 7/2007 Foru Arauak 

xedatzen duen partaidetza gauzatu ahal izango da; azkenik, eta behin Batzar 

Nagusiek erabakia hartu ostean, GFAren betearazpen-fasean, kasuan kasu, 

1/2010 Foru Arauan aurreikusitako gainerako partaidetza-prozedurak 

planteatu ahal izango dira. Baina fase bakoitzean, partaidetza-prozedurak 

fase bakoitzaren berezkotasunari eragingo dio soilik: lehenengo kasuan, 

ekimenaren lanketari; bigarren kasuan, Batzar Nagusiek hartu beharreko 
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erabakiari, eta hirugarren kasuan, Batzar Nagusiek hartutako erabakiaren 

GFAren betearazpen-formari. Horrek esan nahi du Batzar Nagusiek 

dagoeneko hartu duten erabakia betearazteko fasean ezin dela zalantzan jarri 

Batzar Nagusiek dagoeneko erabaki dutena. Beste kontu bat da foru arauaren 

aurreproiektua lantzeko prozeduraren hasiera argitara emateko GFAk daukan 

betebeharra, hartara, partaidetza-prozesuaren ekimena baliatu nahi duten 

pertsonek ekimena modu eraginkorrean gauzatzeko aukera izan dezaten. Hori 

da, hain zuzen ere, 1/2010 Foru Arauaren 6. artikuluak exijitzen duena. 

 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta 

Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauan GFAren 

ekimen-funtzioa zehazten da, Batzar Nagusien funtzioaren juridikoki 

bestelakoa dena Batzar Nagusiek, kasuan kasu, hartzen duten erabakiari 

dagokionez.  

 

15. artikuluan aipatutako eginkizunetatik abiatuta, 6/2005 Foru Arauak 

zehazten du Diputatuen Kontseiluari dagokiola, foru aldundiko organo 

kolegiatu gisa, lurralde historikoko herritarrak gobernatzea (31. artikulua). 

Zehazki, esku artean daukagun gaiaren ondorioetarako, besteak beste, 

eskumen eta eginkizun hauek nabarmendu behar dira: 

 

 Foru arauen proiektuak onartzea eta Batzar Nagusietara bidaltzea. 

 Lurralde historikoko aurrekontuen eta kontu orokorren proiektuak 

onartzea eta Batzar Nagusien erabakipean jartzea, behin betiko onar 

ditzaten. 

 Foru arau honetako 8.3 artikuluan aipatzen diren proposamenak 

(besteak beste, Eusko Jaurlaritzarekin sinatuko diren hitzarmenak) 

onartzea eta Batzar Nagusietara bidaltzea, berretsi ditzaten. 

 Diputatu nagusiak Batzar Nagusiei urtean behin aurkeztu beharreko 

politika orokorreko adierazpena ezagutzea. 

 

Horrenbestez, foru aldundiak proposamenak eta ekimenak aurkezteko 

gaitasuna dauka, eta ekitaldi jakin baterako onesten duen aurrekontu-

proiektuan, esaterako, burutu nahi duen programaren araberako aurrekontu-

partida jakin bat barne har dezake. Alderdi horretan, hain zuzen ere, GFAk 

baldintza egokiak bermatu behar ditu, kasuan kasu, interesdunek fase 

horretan partaidetza-prozesuaren ekimena baliatzeko aukera izan dezaten. 

Hala ere, azpimarratu behar dugu onespenari buruzko erabakia hartzearekin 

zerikusirik ez daukan fase bati buruz ari garela, hain zuzen ere, Batzar 

Nagusiei dagokiona. 

 

Era berean, foru-erakundeak Eusko Jaurlaritzarekin formalizatu ditzakeen 

hitzarmenen onespena Batzar Nagusien berrespenaren menpe dago, nahiz 

eta, GFAk aldez aurretik onetsi behar dituen.  

 

Hori da, hain zuzen, 2017ko aurrekontu irekien partaidetza-prozesuaren 

inguruan, foru aldundiak Arartekoari igorri dion informazioan nabarmentzen 
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dena: “ha garantizado la incorporación efectiva de la participación ciudadana 

en la elaboración de los presupuestos forales”. Arartekoari igorritako 

dokumentuaren hitzaurrean adierazten denaren arabera, partaidetza-prozesua 

helburu honekin proposatu da: “Empoderar a toda la sociedad gipuzkoana 

(con su amplia riqueza y diversidad) para que sea consciente de que tomar 

parte e influir en las decisiones políticas y públicas que les afectan es un 

derecho que les asiste y también una obligación de todas y todos las y los 

que formamos parte de esta sociedad” 

 

Zehazki, bai jardunbideei bai proiektuei (online kanala) buruz herritarrek 

egindako ekarpen espezifikoen adibide bat emate aldera, zera adierazten da: 

oro har garraio-azpiegiturei eta mugikortasun jasangarriari buruz egiten diren 

aipamenak oso errepikakorrak direla. 5.2. atalak herritarren proposamenen 

diskurtso-analisia jorratzen du. Bertan aipatzen da gizarte-politiken atzetik 

Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa Sailak jaso duela aipamen gehien, 

bereziki, lurraldeko sarbidea eta garraio publikoaren sarea egokitu, planifikatu 

eta hobetzeko beharrari buruzkoak. Horrez gain, iritzi zehatzak bildu dira, 

ondoko hau eskatzen dutenak: “solicitan mejoras en la red ferroviaria, el 

posicionamiento acerca de la eventual ejecución del proyecto de dotación de 

un suburbano en Donostia-San Sebastián…”.  

 

Ildo horretatik, foru-txostenean zera aipatzen da: aurrekontuak egiteko 

partaidetza-prozesuan Donostiako metroa egiteri buruzko gaiak oso garrantzi 

gutxi izan zuela. Dena dela, kontu horrek ez dauka zerikusirik eskatu den 

kontsultaren bidezko izapidetzearekin.  

 

Herritarren partaidetzarako esperientzia praktiko hori auzotarren plataformak 

eskatu duen herri-kontsultari aplikatuta, bigarren gogoetan dagoeneko aipatu 

dugun foru arauaren hitzaurrean adierazitakoa nabarmendu beharra dago: 

herritarren partaidetzaren emaitzak erabakiak hartzeko administrazio-

prozeduran barne hartzen dira, foru-erakundearen eskumenekoa den 

erabakitze-prozeduran gizartearen interes eta iguripenen aberastasun osoa 

txertatzeko.  

 

Ildo horretatik, foru arauaren zenbait artikulutan zera adierazten da: 

herritarren partaidetzarako forma ugarien helburua erabakitze-prozeduran 

eragina izatea dela. Horiek horrela, II. Idazpuruaren 7.2. artikuluak 

(partaidetza prozesuak garatzeko eskari-eskubideei buruzkoak) zera zehazten 

du: pertsona egoiliarrek foru aldundiaren barneko edozein erabakitze-

prozeduratan partaidetza-prozesua egiteko eskari-eskubidea erabili ahal 

izango dutela. Gauza bera adierazten du zehazki 17.2. artikuluak, “hartu 

beharreko” erabakiaren edo politikaren baten gainean iritzia zein den jakiteko 

kontsultak egiteari dagokionez.  

 

Dena den, testuinguru horretan, onartu beharko litzateke, gaur egun ez dela 

helburu horretarako aurrekontu-partidarik existitzen; horrenbestez, ez dauka 

zentzurik une hauetan gai horri buruzko iritziak biltzerik. Alabaina, erabakitze-
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prozeduran kontsultaren emaitza barne hartu behar denez, kexa aurkeztu 

duen auzotarren plataformaren eskakizuna ikusita, foru-erakundeak proiektu 

horren finantzaketari buruzko erabaki bat hartu baino lehen herri-kontsulta 

bat egiteko eskaerari erantzuna eman eta kontsulta izapidetzea bermatu 

beharko luke. Osterantzean, pertsona horiek baliatu nahi duten eskaera-

eskubidea edukirik gabe geratuko litzateke praktikan, izan ere, Gobernu 

Kontseiluak onetsitako aurrekontu-proiektuek ez dute aldez aurretik 

jendaurrean jartzeko izapiderik.  

 

Laburbilduz, gaiari ikuspuntu formaletik helduz gero, ez da bidezkoa une 

hauetan herri-kontsulta egiteko eskaera berriro aztertzea. Hala eta guztiz ere, 

nabarmena da, foru-erakundeak gai horren inguruan dituen lehentasunen eta 

politiken definizioaren testuinguruan, eta aurrekariak ikusita (proiektu horrek 

barne hartzen duen plan estrategikoaren edukia eta ordezkari gorenek 

egindako agerraldiak), metroaren igarobidea finantzatzeko kolaborazioa 

martxan jartzea aurreikusten duenean GFAk dagozkion neurriak hartu 

beharko dituela kontu horren inguruko erabakitze-prozeduran herri-kontsulta 

bat burutzeko proposamena aztertuko dela bermatzeko.  

  

Bestalde, foru-txostenean zera zehazten da: etorkizunean gauzatu daitekeen 

metro-proiektua ez dagoela Gipuzkoako Lurralde Historikoko eskumenen 

barruan; horrenbestez, balizko kolaborazioa ez litzateke erabakigarria izango 

proiektua gauzatzeari edo ezezteari dagokionez. Hain zuzen ere, proiektua 

egikaritzeko erabakia ez dagokio foru aldundiari, baina arestian aipatutako 

gogoetetan adierazi den bezala, dagokion lankidetza-hitzarmena formalizatuz 

proiektuaren kudeaketan eta finantzaketan parte hartzeko edo ez parte 

hartzeko erabakia foru-erakundearen eskumenekoa da, nahiz eta erabaki hori 

eraginkorra izan dadin Gipuzkoako Batzar Nagusiei dagozkien berrespena 

(hitzarmenaren kasuan) eta finantzaketaren onespena (aurrekontuaren 

onespenaren bidez) bezalako izapideak egitea beharrezkoa den.  

 

Horrez gain, Arartekoaren ustetan, auzotarren plataformak kontsultatu nahi 

duen kontuak foru-aurrekontuan aurrekontu-partida bat sartzea edo ez 

sartzea du hizpide, zeina ekimen-fasean Gobernu Kontseiluak onetsi behar 

duen, gero Batzar Nagusiei bidaltzeko. Eta gauza bera gertatzen da 

metroaren igarobidearen proiektuan kolaboratzeko Eusko Jaurlaritzarekin 

sinatu daitekeen hitzarmenaren onespenarekin. Horrenbestez, horren 

guztiaren inguruan erabaki bat hartu baino lehen, GFAk iritzi arrazoitua eman 

beharko du dagokion prozedura demoskopikoaren bidez eskatutako herri-

kontsulta egiteko proposamenaren inguruan.  

 

5. Auzotarren plataformak Foru Gobernu Kontseiluak hartutako erabakiak 

inkongruenteak direla eta arrazoitu gabe daudela dio Arartekoari aurkeztu 

dion kexan. 

 

Lehenengo eta behin, aipatu beharra dago, funtsean, aurreko ataletan aztertu 

dugun foru-txostenaren arrazoibide osoak kontsulta egiteko eskabidea 
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ezezteko erabakian eta ondoren izapidetu zen berraztertze-errekurtsoaren 

ezespenean aipatu ez ziren alderdiei erantzuten diela; horrek agerian jartzen 

du Arartekoari igorritako erantzunean foru-erakundeak egin duen argumentu-

ahalegina hartutako erabakien zentzua kokatzeko. 

 

Horrez gain, eta dagoeneko aipatu dugun moduan, GFAk auzotarren 

plataformari eman dion erantzunean herri-kontsultaren ekimenaren ezespena 

ez da nahikoa arrazoitu, orain foru-txostenak aipatzen duen aplikatu 

beharreko araudiaren babesean. Hori dela eta, kontsulta-eskaera izapidetu 

beharko litzatekeen uneari buruz aurreko gogoetan jasotakoari kalte egin 

gabe, Arartekoak bere iritzia eman behar du eskaerari erantzuteko GFAk 

orain arte hartu dituen erabakien inkongruentziari eta arrazoiketa faltari 

dagokionez auzotarren plataformak egin duen kexari buruz.  

 

Esku artean dugunaren moduko gaietan, hartu beharreko erabakiak 

eskumeneko ahalaren alorrean kokatu daitezke, nahiz eta eskumenekoa 

izateak ez duen esan nahi funtsezkoa den arrazoibidetik salbuetsita dagoenik. 

Horiek horrela, Auzitegi Gorenak 1999ko ekainaren 1eko epaian (6767/1993 

Errekurtsoa, bosgarren oinarria) zera adierazi zuen: 

 

“…la decisión discrecional exige, como inseparable de ella, la motivación, 

que es la que garantiza que se ha actuado racionalmente, y no 

arbitrariamente, y la que permite un adecuado control de los actos 

discrecionales, exigiéndose así una motivación "suficiente" que, al menos, 

exprese apoyo en razones que permitan conocer cuáles han sido los 

criterios esenciales fundamentales de la decisión ( sentencia del Tribunal 

Constitucional 14/91), fórmula un tanto vaga, si se quiere, pero que tiene 

la ventaja de poder medirse caso por caso si se cumple o no con la 

"suficiencia" ( sentencia del Tribunal Constitucional 100/87),…” 

 

Herritarren partaidetzari buruzko uztailaren 8ko 1/2010 Foru Arauak zera 

aurreikusten du: herri-kontsulta bat egitea onesten duen erabaki baten xedea 

foru aldundiak hartu beharreko erabaki edo politika bat izan behar duela: 

halaber, “erabaki arrazoitua eman beharko du, eta ekimena ezetsiz gero, 

adierazi egin beharko ditu foru aldundiak herri-kontsulta egiteari egoki ez 

irizteko dituen arrazoiak” (19. artikulua). 

 

Kexagileen arabera, foru aldundiak hiru arrazoi eman ditu herri-kontsultaren 

ekimena ezesteko. Hona hemen arrazoi horiek:  

 

 Metro-igarobidearen proiektuaren eskumena Eusko Jaurlaritzari 

dagokio, ez foru aldundiari. Beste erakunde baten eskumeneko 

politika edo proiektu bat babesteak ez du esan nahi politika edo 

proiektu hori babeslearen eskumenekoa izatera igaroko denik.  

 

 Herri-kontsulta hori aurrekontu-partida baten egikaritzeari buruzkoa 

da, eta hori ez da une hauetan egokitzat jotzen. 
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 Foru aldundiak aipatutako proiektua babesteko asmoa zeukan eta, 

horretarako, 400.000 euro bideratu zituen 2016ko aurrekontuan, 

baina, gaur egun, kreditu hori beste prestazio batzuk finantzatzeko 

erabiltzen ari da. 

 

Aurreko gogoetetan argudiatu den bezala, kontsultaren edukia ez da berez 

igarobidearen proiektuari buruzkoa. Arestian dagoeneko adierazi den bezala, 

hori Eusko Jaurlaritzari dagokion kontu bat da. Aitzitik, proposatutako herri-

kontsultak beste xede bat dauka: lurralde historikoak proiektuaren 

finantzaketan eta kudeaketan parte hartzeko aukera edo egokitasuna. Hain 

zuzen ere, alderdi hori bere eskumenekoa da foru-politiken definizioaren 

esparruan sartzen baita, aurrekontuen lanketaren eta hitzarmenen 

onespenaren bitartez.  

 

Horrenbestez, helburua ez da babesa emateko adierazpen instituzional huts 

baten gaineko iritzia ematea, baizik eta aipatutako proiektua burutzeko foru-

erakundeak daukan interesaren ondorioz xede horretara bideratutako partida 

bat aurrekontu-proiektuan barne hartuz Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean 

aritzeko GFAren erabaki espezifiko baten inguruan iritzia ematea. 

Horrenbestez, lankidetza-printzipioaren aplikazio bat da, Sektore Publikoko 

Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 143. 

artikuluan aurreikusitakoa, zeinaren arabera administrazioak interes 

orokorraren zerbitzurako lankidetzan arituko diren eta, borondatez, beren 

eskumenak printzipio horretarako modurik onenean baliatzea erabaki ahalko 

duten. Lankidetza-harremanak formalizatzeko akordioetan edo hitzarmenetan 

alderdi bakoitzak bere gain hartzen dituen konpromisoak eta baldintzak 

aurreikusi beharko dira. 

 

Foru erakundeak auzotarren plataformari erantzuteko ematen duen bigarren 

arrazoia ez da berez arrazoi bat; izan ere, “herri-kontsulta egitea egoki irizten 

ez duela” adierazten du, arauaren beraren edukia errepikatuz, eta aipatu gabe 

uzten ditu foru aldundiak “une hauetan” kontsulta egitea egoki ez irizteko 

arrazoiak. 

 

Azkenik, kreditu-transferentzia baten ondorioz 2016ko aurrekontuan 

aurreikusitako gastu-partida (400.000 eurokoa) kontsignaziorik gabe geratu 

izanak ez du esan nahi halakorik berriro izango ez duenik. Hain zuzen ere, 

politika hori gauzatzea posible izango litzateke, esaterako, dagokion 

aurrekontu-zuzkidura 2018ko foru-aurrekontuen proiektuan barne hartuz 

gero. Halaber, kreditu-transferentziaren bidez edo foru aldundiak ekitaldi 

bakoitzeko aurrekontua betearazteko eginkizuna burutzeko eskura duen 

antzeko beste bitartekoren baten bidez ere gauzatu ahalko litzateke 

(martxoaren 27ko 4/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 

Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzkoa). 
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Hortaz, foru aldundiaren asmoa (bere plan estrategikoaren ekintza-lerroetan 

aipatzen denaren arabera) lurralde historikoak Donostialdeako metro-

proiektuaren kudeaketan eta ko-finantzaketan parte hartzea baldin bada, 

“aurreikuspen” hori foru-eskumenen barruan barne hartzen dela ulertuta, 

aurreko gogoetetan azaldutako arrazoibidean oinarrituta, Arartekoak uste du 

Gipuzkoako Foru Aldundiak dagokion unean bere iritzia eman beharko duela 

auzotarren plataformak planteatutako herri-kontsultaren proposamenaren 

inguruan.  

 

 

Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu 

eta arautzekoak— 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera, honako gomendio hau 

eman nahi dio Arartekoak Gipuzkoako Foru Aldundiari 

 

 

GOMENDIOA 

 

Donostialdeako metroko igarobidearen proiektuaren finantzaketan Eusko 

Jaurlaritzarekin elkarlanean aritzeko asmoz lurralde historikoaren aurrekontu-

proiektuan partida bat sartzea aurreikustekotan, Batzar Nagusiei dagokion ekimena 

aurkeztuz nahiz dagokion egikaritze-hitzarmena sinatuz, beharrezko publizitatea 

eman dezala aurrekontu-proiektuaren lanketaren edo hitzarmenaren inguruan, 

hartara, fase horretan partaidetza-prozesu bat proposatzeko interesa daukaten 

pertsonek euren eskubidea eraginkortasunez baliatzeko aukera izan dezaten. 

 

Auzotarren plataformak dagoeneko mota horretako prozedura bat hasi duenez, une 

hauetan xedea galdu duena, etorkizunean GFAk aurrekontu-proiekturen batean 

antzeko partida bat barne hartzeko asmoa izatekotan edo aurrekontua aldatzeko 

beste operazioren baten bidez partida hori barne hartzeko asmoa izatekotan, 

auzotarren plataformaren ordezkariei edo sustatzaileei horren berri emango die 

denbora eta forma egokian, ekimena mantentzen edo baztertzen duten adieraz 

dezaten. Aurreko paragrafoan aurreikusitako hipotesian, esku artean dugun gaiari 

buruzko herritarren partaidetzarako edozein ekimen gertatzekotan, GFAk berariaz 

eta behar bezala arrazoituta ebatzi beharko du ekimen hori, arestian adierazitako 

gogoeten arabera eta Gipuzkoako Herritarren partaidetzari buruzko uztailaren 8ko 

1/2010 Foru Arauak xedatzen duenari jarraiki.  


