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Arartekoaren ebazpena, 2012ko urtarrilaren 9koa. Beraren bidez, Basurtu auzoan 

gurtze-leku musulman berria irekitzean sortu ziren arazoak direla-eta, Arartekoaren 

jardunari amaiera emango zaio. 

 

Aurrekariak 

 

1.  Arartekoaren erakundeak zenbait idazki eta eskaera jaso ditu. Haietan, Bilboko 

Basurtu auzoan sortu den egoera azaldu zaigu. Zehazki, musulmanen talde 

batek asmoa dauka eraikin baten beheko aldean gurtze-leku bat jartzeko. 

 

Batetik, (….) komunitate musulmanak, jarduera honen sustatzaile denak, 

jakinarazi digu gurtze-lekua irekitzeko administrazio-izapideak egiterakoan 

zailtasunak aurkitu dituela Bilboko Udalaren aldetik. Elkarteak 2010eko 

abenduan nahitaezko jarduera lizentzia eskatu du Basurtuko (…) kaleko (…). 

eta (…). zenbakietan zentro kulturala (meskita) ipintzeko. Erreklamazioan 

azaldu dutenez, uste dute espedientea izapidetzeko epea luzeegia izaten ari da. 

 

 Era berean, SOS Arrazakeria elkarteak idazki bat bidali zigun, jarduera hau 

izapidetzean administrazioaren aldetik atzerapena gertatu dela azaltzeko. 

Atzerapen hori izaera erlijiosoko gurtze edo biltze lekuak ipintzeko erlijio-

askatasuna gauzatzeko muga izan litekeela uste zuten. 

 

 Bestalde, (…) kaleko auzo-batzorde batek gure esku hartzea eskatu du, 

(…).eko lokal komertzialean gurtze jarduerarako lizentzia eskatzeko egin den 

izapidetze prozedura dela-eta. Besteak beste, proposatu dute izapidetzen ari 

den jarduera-lizentziaren emakida bertan behera uztea, harik eta Bilboko 

Udalak aurreikusi duen gurtze-lekuen ordenantza berria izapidetzeko prozesua 

amaitu arte. 

 

2.  Behar dugun informazioa lortzeko asmoarekin, Arartekoak informazioa eskatu 

dio Bilboko Udalari, gurtze-zentro gisa erabiliko den lokaleko jarduera 

baimentzeko egin duen administrazio-izapidetzeari buruz, eta legea 

bermatzeko eta betearazteko aurreikusi dituen neurriei buruz. Honelako 

jarduerek sortzen dituzten arazo sozialei buruz udalak duen jarreraz galdetu 

diegu. Gurtze-zentroetan gorabeherarik dagoen galdetu diegu, zaratagatik edo 

bestelako ingurune-arazoengatik. 

 

 Bilboko Udalak, bere erantzunean, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen 

Arloaren txosten bat bidali zigun, udalak egin dituen jarduketen berri 

emateko. Sustatzaileak gurtze-zentroko jarduerarako proiektua aurkeztu 

zuenean, 2010eko abenduaren 7ko datarekin, hasi zen udalaren esku 

hartzea. Sailkatutako jarduera lizentzia izapidetzeko prozeduran zehar, 

dokumentazio osagarria aurkezteko eskatu da, eta jendaurrean jakinarazteko 

eta inguruko bizilagunei berri emateko denboraldia hasi da. Aurkeztutako 

alegazioei buruzko txostenak egin dituzte udaleko sail egokiek. Bilbo udal 

mugartean dauden meskitei buruz, udalak jakinarazi digu bi gurtze-leku 

musulman daudela, eta beste bi izapidetzen ari direla. Eragozpenen kontrolari 
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buruz, udaleko ingurumen sailak uste du bitarteko nahikoak dauzkala 

legezkotasuna betearazteko. Horrela, araututako neurriak hartuko ditu 

beharrezkoak direnean. Aitzitik, gurtze-zentro hau irekitzeko eskubidea eta 

bizilagun batzuek azaldutako aurkakotasuna adiskidetzeko neurriei buruz ez 

du berariazko erantzunik eman udalak. Badakigu, ordea, batzarrak egin direla 

prozedura honen berri emateko. 

 

3.  Gerora, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Arloak informazioa eman digu 

jarduera lizentziaren emakidari buruz. Lizentzia hori 2011ko urriaren 31ko 

ebazpenaren bidez onetsi zen, 177 pertsonako edukierarako, eta zenbait 

neurri zuzentzaile hartzeko baldintzapean. Bestalde, udalak azaldu digu 

udalaren osoko bilkura batean, 2011ko urriaren 28an, Hiri Antolaketako Plan 

Orokorra aldaraztea erabaki zela, gurtze erlijiosoko zentroek bete beharko 

dituzten hirigintzako betebeharrak sartze aldera (dimentsioak, edukierak, 

kokapena eta abar). Erabaki hori BAOan argitaratu zen, 2011ko azaroaren 

10ean. 

 

 Finean, izapidetzea eta gero, Bilboko Udalak gai honetan izandako esku 

hartzea amaitutzat eman du, sustatzaileari jarduera hau egiteko eskubidea 

ematen dion jarduera lizentzia emanez. 

 

4.  Hala eta guztiz ere, honelako lokalak irekitzearen egokitasunari buruz 

prozedura honetan sortu diren zalantzak direla-eta, Bilboko Udalak jarduera 

hauek arautzea erabaki du, hiri plangintza aldatuz. Horrek ekarri du 

hirigintzako lizentzia berriak ematea bertan behera geratzea urte betez. 

Lizentzia berrien emakida eteteak ez du inolako mugaketarik ekarri Basurtu 

auzoko lokalerako izapidetu den jarduera lizentziari dagokionez, baina 

hirigintzako lizentzia berriak izapidetzeko ezintasuna ekarri ahal du.  

 

Termino horietan, uste dugu hirigintzako antolaketako proposamena 

etorkizunean sor litezkeen gatazkak prebenitzeko aukera izan litekeela. 

 

Gauzak horrela, Arartekoak uste du bidezkoa dela zenbait gogoetaren berri ematea 

Bilboko Udalari eta alderdi interesdunei. Gogoeta hauen bidez euskarria eman nahi 

diogu udal administrazio horrek hasitako eztabaidari, Bilbo udal mugartean dagoen 

aniztasun erlijiosoa kudeatzeko orduan. 

 

 

Gogoetak 

 

1.  Beste edozein hausnarketa egin aurretik, zehaztu behar dugu Arartekoa, 

erakunde hau arautzen duen legeak agintzen duenez, hauxe dela: 

“Legebiltzarraren goi-komisariatua, Konstituzioaren I. tituluan agertzen diren 

eskubideak defendatzeko, legearekin bat etorriz bermatuz. Ordena 

demokratikoaren printzipio orokorrak, Autonomia Estatutuaren 9. artikuluan 

ageri direnak, betearazi behar ditu”.  Jarrera instituzional honetatik, EAEko 

Herri Defentsaritzak aurkeztu den arazo hau aztertuko du, antolaketa 
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juridikoaren xedapenak eta printzipioak betez. Legea, pertsonen funtsezko 

eskubideen babesa eta administrazio ona behar bezala betetzen direla 

zainduko du. 

 

 Era berean, Gasteiz udalerrian gurtze-leku musulman bat irekitzea dela-eta 

erakunde honek azaldutako irizpidearen berri eman behar dugu 1. Kasu 

honetan arazoa sortu zen komunitate erlijioso batek lokal batean gurtze-

jarduera egin nahi zuelako, hori egiteko obra lizentzia zeukanean.  

 

 Kasu honetan, Arartekoaren jarduketa justifikatuta dago zenbait pertsona eta 

elkartek aurkeztutako erreklamazioak direla bide. Bestak beste, ondoko hauek 

planteatzen dira: jarduera lizentziaren izapidetzearen atzerapena (dagoeneko 

konpondu da), gurtze-zentro berriak irekitzeko aurreikusten den udal arauketa 

eta zentro berriak irekitzeagatik sortu den arazo soziala.  

  

 Udal administrazio honek aniztasun erlijiosoa kudeatzeari buruz dauzkan 

eskumenetatik, lurraren erabileraren hirigintzako antolaketatik, eta ingurunean 

eraginen bat sortu ahal duten jarduera pribatuen hirigintzako eta 

ingurumeneko kontroletik abiatu behar gara. Erabaki publiko hauek 

legezkotasun printzipioa eta, betiere, administrazio onaren printzipioak bete 

behar dituzte, eremu honetan aplikatu behar den administrazioaren 

diskrezionaltasuneko jarduketak herritarren beharrizanak asetzen dituela 

bermatzeko. 

  

2.  Komunitate erlijioso baten ekimena, gurtze-leku bat irekitzeko, askatasun 

erlijiosorako funtsezko eskubidearen barruan jasotzen den gai bat da. Horrela, 

Arartekoak, herritarren eskubideak bermatzen dituen erakundea den aldetik, 

eskubide horren edukia aipatu behar du, gure antolaketa juridikoan agertzen 

den moduan, eta hura gauzatzeko kontuan izan diren mugaketak azaldu. 

 

 Erlijio askatasunerako eskubide hau Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 

(GEEH) 9. artikuluan eta Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren 

18. artikuluan babesten da. Onarpen honek erlijioa gurtzearen bidez 

adierazteko askatasuna dakar, legeak aurreikusitako murrizpenekin soilik, 

“segurtasun publikorako, jendearen ordena, osasuna edo morala babesteko, 

edo besteen eskubideak eta askatasunak babesteko”. 

 

 Eskubide hau, halaber, funtsezko eskubidetzat jotzen da Espainiako 

Konstituzioaren 16. artikuluan. Bere adierazpenetan daukan muga bakarra 

ordena publikoa mantentzea da.  

 

 Erlijio Askatasunari buruzko 7/1980 Lege Organikoak “ordena publikoa” 

terminoa honela definitzen du: “besteek beren askatasun publikoak eta 

funtsezko eskubideak gauzatzeko daukaten eskubidea babestea, baita 

jendearen segurtasuna, osasuna eta moraltasuna zaintzea”. 

                                        
1 http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/4_2544_1.pdf  

http://192.168.100.11/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/4_2544_1.pdf
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 Europako Giza Eskubideen Auzitegiak (EGEAk) gai honi buruzko iritzia eman 

du 2004ko ekainaren 24ko epaiaren bidez, Vergos Greziaren aurka kasuan2. 

Auzitegi horrek, epai honetan, azaldu zuen, GEEHaren arabera, estatuek 

beren barne-zuzenbidean legegintzazko neurri neutroak sor ditzaketela gurtze-

zentro berriak irekitzea mugatzeko, modu justifikatu eta proportzionalean, 

lurralde antolaketaren interes publikoan oinarrituak. Nolanahi ere, auzitegiak 

azaldu du komunitate erlijiosoek izan ahal dituzten gurtze-beharrizanek nolako 

papera jokatu behar duten hirigintzaren antolaketan. 

 

 Termino horietan, zentro erlijioso berriak irekitzeari buruzko arauketa 

askatasun erlijiosoa gauzatzea, babestu behar diren beste interes publiko 

batzuekin lotuta, bermatzen saiatzen den hirigintza antolaketa bati lotuta 

egon daiteke. Nolanahi ere, hirigintzako antolaketa hori neutroa, justifikatua 

eta proportzionala izan behar da, EGEAren esanetan. 

 

3.  Muga horiei dagokienez, esan dezakegu askatasun erlijiosorako eskubide hori 

garrantzi konstituzionala daukaten eta Espainiar Konstituzioan sartuta dauden 

beste eskubide, askatasun eta printzipio batzuekin uztartu behar dela. Zentzu 

horretan, 14. artikuluak eta 9.2 artikuluak aipatzen duten berdintasun 

printzipioa, arbitrariotasuna debekatzen duen printzipioa (9.3 artikulua), eta 

etxebizitzarako eskubidea eta ingurumen egokirako eskubidea arautzen duten 

printzipioak (45 eta 47. artikuluak) kontuan izan behar dira. 

 

 Berdintasunaren printzipioak ekarri behar du botere publikoek, legean 

nahiz beraren aplikazioan, tratu berdina bermatzea kasu 

asimilagarrietatik abiatzen denean, eta horrela zuzeneko edo zeharkako 

bazterketa mota oro ekidin. Tratu ezberdina ematea behar bezala 

justifikatu behar da, arrazoi objektiboekin. Eskubide horri dagokionez, 

funtsa ezin da izan sinesmen erlijiosoa. Gogora ekarri behar dugu 

Zergetako, Administrazioko eta Gizarte Ordenako Neurriei buruzko 

abenduaren 30eko 62/2003 Legeak Europako Batasunaren 

bazterketaren aurkako zenbait zuzentarau transposatzen dituela. Gure 

antolaketan, besteak beste, erlijioan oinarritutako tratu-berdintasuna 

eta bazterketa eza benetan aplikatzeko neurriak sartu ditu. 

 

 Arbitrariotasunaren debekuak erabaki publikoak justifikatu eta 

motibatu beharra exijitzen du. Botere publikoen erabakiak interes 

orokorrean oinarrituta justifikatu behar dira, behar bezala motibatuta 

egon behar dira, eta bilatzen duten interes publikoaren eta pertsonen 

eskubideentzat dakartzaten murrizpenaren artean proportzionalak izan 

behar dira. Kasu honetan, indarrean dagoen 30/1992 Legearen 39 bis 

                                        
2 Irizpide jurisprudentzial hau kasu hauetan berretsi du EGEAk: Mirolubovs et al Letoniaren 

aurka, 2009ko irailaren 15eko epaia, 90. para, eta Jehovaren Lekukoen Elkartea 

Frantziaren aurka, 2011ko ekainaren 30eko epaia, 63. para. 

 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Vergos%20|%20v.%20|%20Greece%20|%20798/05&sessionid=83785914&skin=hudoc-en
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Vergos%20|%20v.%20|%20Greece%20|%20798/05&sessionid=83785914&skin=hudoc-en
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Vergos%20|%20v.%20|%20Greece%20|%208916/05&sessionid=83785916&skin=hudoc-en
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Vergos%20|%20v.%20|%20Greece%20|%208916/05&sessionid=83785916&skin=hudoc-en
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artikulua aipatu behar dugu. Artikulu horrek ondokoa agintzen du 

jarduera bat garatzeko esku hartzeko printzipioen barruan: 

“Norbanakoen edo kolektiboen eskubideen gauzapena mugatzen duten 

edo jarduera bat egiteko betekizunak betearazten dituzten neurriak 

ezartzen dituzten administrazio publikoek (zeinek bere eskumenen 

barruan) murrizpen gutxien dakarren neurria aukeratu behar dute, 

interes publikoa babesteko beharrezkoa dela motibatu eta lortu nahi 

diren helburuak egokiak direla justifikatu. Ematen den tratuan ezin da 

inolako bereizkeriarik gertatu”. 

 

 Hirigintzaren eremuan, ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzazko Errege 

Dekretuan (Lurraren Legearen testu bat egina onetsi zuena) dauka 

lekua aniztasun erlijiosoak. 2. artikuluan agintzen du botere publikoek 

lurraren erabilera interes orokorrari lotu behar diotela, garapen 

iraunkorraren printzipioaren arabera, besteak beste gizarte kohesioa 

kontuan izan behar duena. Etxebizitzarako eskubideak, hiri-giro 

iraunkor batean, esan nahi du nolabaiteko “hirirako eskubidea” 

dagoela. Eskubide horren arabera, herritar guztiek, denek aukera 

berberekin, beste eskubide batzuk (hala nola erlijio-askatasuna) 

gauzatzeko ekipamendu eta dotazioak erabiltzeko aukera izan behar 

dute. 

 

 Aipatutako printzipio horiek aplikatuz, gogora ekarri behar dugu botere 

publikoen jardunak, erlijio-aniztasuna behar bezala kudeatzen dela bermatze 

aldera, bazterketa ekidin behar duela eta gizarte kohesio egokia bermatu 

behar duela, hirigintzako antolaketako gainerako politikekin bat etorriz. 

 

 Kontu hauek Bilboko Udalak kontuan izan behar ditu gurtze erlijiosoko zentro 

berriak irekitzea arautzeko Hiri Antolaketako Plan Orokorraren aldaketa 

formulatzen, izapidetzen eta onesten den bitartean. Zentzu horretan, gai hau 

Lurraren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legean dauden 

aurreikuspenekin erlazionatu behar da. Lege horrek agintzen duenez, 

hirigintzako planek, hiri ebaluazioaren eta lurraren okupazioaren 

estrategiarekin bat etorriz, sistema orokorren eta tokiko sistemen txandaketa-

sare bat eduki behar dute. Haien artean ekipamendu kolektiboak, hala nola 

erlijio-zentro pribatuak, beren-beregi aipatzen dira. 

 

4. Esan behar dugu erakunde honen arabera positiboa dela administrazio eta 

botere publikoak jarrera proaktiboa izatea arazoak eta gatazkak konpontzeko 

orduan. Gai honetan, herritarren parte hartzerako formula aurreratuak aipatu 

behar ditugu, hirigintzako legeriak planak egiterakoan sartzen dituena.  

 

 Hirigintzak gurtze-zentro berriak irekitzearen ondorioz gizarte-gatazkak 

sortzea ekiditen duten tresnak dauzka. Lurraren eta Hirigintzaren ekainaren 

30eko 2/2006 Legeak agintzen duenez, hirigintzako planek, hiri ebaluazioaren 

eta lurraren okupazioaren estrategiarekin bat etorriz, sistema orokorren eta 

tokiko sistemen txandaketa-sare bat eduki behar dute. Haien artean 
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ekipamendu kolektiboak, hala nola erlijio-zentro pribatuak, beren-beregi 

aipatzen dira. Gainera, esan behar dugu hirigintzako legeriak herritarren parte 

hartzea aipatzen duela planak egiteari dagokionez; besteak beste, udal 

plangintzaren aholku batzordearen figura sortu da. 

 

 Lege-aurreikuspen hauen bidez aniztasun erlijiosoa kudeatzen da, hirigintzako 

antolaketaren bitartez. Lehenago azaldu dugunez, organo eskudunek kontuan 

izan behar dituzte aurreikuspen horiek, gizarte kohesioa, hiri-giro ingurune 

iraunkor bat eta erlijio-eskubideen gauzapena mesedetzeko. 

 

 Bestalde, administrazio publikoek herritarren parte hartzerako tresnak 

(hirigintzako legerian jasoak) erabili behar dituzte, herritarrek eskatzen 

dituzten erlijio-erabileretarako dotazioetan sortzen diren arazoak konpontzeko. 

Horretarako, zerikusia duten alderdiei entzun behar diete eta politika 

publikoen zeharkakotasuna sustatu. 

 

 Demokraziari eta herritarren parte hartzeari buruzko 2011ko gomendio 

orokorrean azaldu genuenez, beharrezkoa da administrazio publikoek parte 

hartzeko mekanismoak eskaintzea gizarte eragin handia duten jardueretatik 

eratorritako gatazkak kudeatzeko. Foro horietan, ezinbestekoa da dagoen 

informazio guztia etengabe eskueran egotea eta alderdien artean komunikazio 

bideak finkatzea.  

 

 

5 Hirigintzako antolaketa baloratu ondoren, udalek gurtze-zentro berriak 

irekitzeko daukaten administrazio kontrola aztertu behar dugu. 

 

  Termino horietan, elkarte batek espazio pribatu batean jarduera bat abian 

jartzeko daukan borondatearen aurrean, tokiko administrazio honen eginkizun 

nagusia hirigintzaren eta ingurumenaren ingurukoa da. 

 

 Bi kontu zehaztu beharra dago. Administrazioaren kontrola udal baimen baten 

bidez egiten da, objektiboa eta arautua dena. Kontrol hori zehatz-mehatz 

definitzen da gure antolamendu juridikoan. Horregatik, gure iritzian, ezin da 

esan lege-hutsunerik dagoenik.  

 

 Botere publikoen eginkizuna, elkarte edo erlijio jardueren kontrolari 

dagokionez, erabat objektiboa da. Hau da, ezin da pertsonek biltze-leku hori 

sortzeko duten borondatean esku hartu, baloratu edo ordezkatu. Era berean, 

hirigintzako lizentziak araututako egintzak dira. Haietan administrazioak ez 

dauka diskrezionaltasun-marjinarik sustatzaileak obrak egiteko duen 

borondateari dagokionez. Lizentzia ematean ukitu ahal diren egoera juridiko 

pribatuak gorabehera ematen dira lizentziak. Zentzu horretan, Konstituzioaren 

9.1 eta 103.1 artikuluekin bat etorriz, udalak legezkotasunaren printzipioaren 

arabera jardun behar du. Ezin du eskatu hirigintzako eta ingurumeneko 

legerian ezarritako betekizunez gain besterik eskatu. 
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 Badaude arau juridikoak administrazioaren esku hartzea behar bezainbeste 

arautzen dutenak kultur jardueretara bideratutako lokalak irekitzen diren 

kasuetarako. Lurraren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta 

EAEko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak 

jarduera horiei aldez aurretiko kontrola inposatzen diete, obra lizentziaren 

bidez eta, kasu honetan, sailkatutako jardueraren lizentziaren bidez. 

 

 Bestalde, Bilboko Udalak lizentziak eta haien izapideak udal ordenantza baten 

bidez arautu ditu, 2010eko azaroaren 25ean onetsia. Indarrean dagoen 

legeriaren arabera sailkatutako jarduerak direnak egitea arautzen du xedapen 

horrek. Gurtze-zentroak irekiz gero, Bilboko Udalak uste du jarduera lizentziaren 

izapidetzearen pean egon behar direla. Irizpide hori gorabehera, esan behar 

dugu martxoaren 9ko 165/1999 Dekretuan, jarduera lizentziatik salbuetsitako 

jarduerak ezarri zituena (Ingurumena babesteko EAEko otsailaren 27ko 3/98 

Lege Orokorrean aurreikusi zen lizentzia hori eskatu beharra), II. eranskinean, 

xedatzen dela kultur eta elkartze zentro erlijiosoetan egiten den jarduerak ez 

duela jarduera lizentziarik behar, baldin eta zentroa etxebizitza-eraikin baten 

beheko solairuan badago edo horretarako beren-beregi erabiltzen den eraikin 

batean badago, salbu eta jarduera horren barruan dantza, kantua edo musika 

egiten badira. 

  

 Hirigintzako eta ingurumeneko baimen horretan baloratu behar da jarduerak 

bere ingurunean izan dezakeen eragina eta beharrezkoak diren neurriak ezarri 

behar dira, zaratagatik, osasunagatik edo jende gehiegi egoteagatik arazorik 

ez sortzeko. 

 

 Hirigintzako eta ingurumeneko arau horiek interes publikoa arautu 

beharragatik ezartzen dira. Kasu honetan, interes publikoa hauetan datza: 

batetik, jardueraren sustatzaileek higiezinak (baimendutako hirigintzako 

erabileren arabera) erabiltzeko duten interes legitimoa asetzeko duten 

eskubidea, eta, bestetik, pertsona guztiek kalitatezko hiri-ingurumena 

gozatzeko duten eskubidea.  

 

 Bestalde, inguruan bizi diren pertsonek edo prozesuan interesdunak diren 

pertsonek administrazio-izapideei buruzko informazio nahikoa eskuratzeko, 

eta balizko eragozpenak identifikatzeko eta neurri zuzentzaileen ezarpenerako 

prozeduran parte hartzeko eskubidea daukate3. Halaber, jarduera hasi 

ondoren, erabileratik eratorri ahal diren balizko ukipenak arintzeko edo 

eragozteko ezarritako neurri zuzentzaileak betetzeko exijitu ahal dute. A 

posteriori kontrol hori udal ikuskapeneko organoei dagokie; edozein gertaeren 

erantzule izan behar dute. 

 

                                        
3 Arartekoaren abenduaren 30eko 6/2010 gomendio orokorra, dokumentazio publikoa 

eskuratzeko eskubideari eta gardentasunari buruzkoa. Bereziki, ingurumenari buruzko 

informazioa eskuratzeaz ari gara. 
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 Ondorioz, zentro erlijioso berriak irekitzean udalak duen esku hartzea 

antolamendu juridikoan aurreikusitako aldez aurretiko hirigintzako eta 

ingurumeneko kontrola bakarrik izango da. Bestalde, ezarritako neurri 

zuzentzaileak betetzera zuzentzen diren asmo legitimoen helburua ez da 

jardueraren funtzionamendua eragoztea izan behar, baizik eta, arauren bat 

betetzen ez denean, ikuskapeneko eta, beharrezkoa bada, diziplinako lanak 

eskatzea. 

 

6.  Azkenik, nolanahi ere, gai honetan azpimarratu behar dugu arduradun 

politikoen jardunak eta adierazpenek zorrotz-zorrotz bete behar dituztela 

zuzenbide estatu demokratiko eta sozialaren oinarri diren printzipioetan 

zehaztutako parametroak. Zehazki ondoko hauetaz ari gara: legezkotasun 

printzipioa (Konstituzioaren 9.1 eta 103.1 artikuluak), funtsezko eskubideak 

(Konstituzioaren 10. artikulua eta I. titulua), gutxiengoen babesa (Eskubide 

Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren 27. artikulua), berdintasunerako eta 

bazterketa ezerako eskubideak (Konstituzioaren 9.2 eta 14. artikuluak, Giza 

Eskubideen Europako Hitzarmenaren 14. artikulua, eta Eskubide Zibil eta 

Politikoen Nazioarteko Itunaren 2.1 eta 26. artikuluak), eta balio 

demokratikoen sustapena eta defentsa. 

 

 Balio hauen defentsa eta jokabide xenofobo eta islamofoboak ekiditea botere 

publiko guztien eginkizunaren parte dira. Europako herri defentsaritzek, 

Ombudsman-aren Nazioarteko Institutuaren Batzar Orokorrean, 2010eko 

urrian Bartzelonan egin zena, gure kezka azaldu genuen, Europan fenomeno 

larri hau areagotzen ari delako. Thomas Hammarberg Giza Eskubideen 

Europako komisarioak esan zuenez, “islam-fobiak eta musulmanen aurkako 

aurreiritziek tolerantzia ahultzen jarraitzen dute Europan”4. 

 

 Berdintasuna gure ezberdintasunak onartzea dela ulertu eta ideia horretan 

sakondu behar dugu5. Politika publikoek, kultur eta erlijio aniztasunaren 

eremuan, ez dute izan behar elkartasun hutsezko asmoa, baizik eta gizarte 

kohesioan aurrera egiteko ezinbesteko tresna6. 

 

  

Kexan, zerikusia duten administrazioek bidalitako informazioan eta aurreko 

gogoetetan azaltzen diren datuak ikusita, ondoko ondorio hauek atera ditugu: 

                                        
4 http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=157&highlight=  
5 Luigi Ferrajoli (1995), Derecho y razón, Madril: Trotta, 906. orr.  
6 José Manuel López Rodrigo (2009), “La gestión de la diversidad religiosa desde la 

perspectiva pública”, Laicidad y libertades: escritos jurídicos, 9. zk., 1. bol., 297-337. orr. 
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Ondorioak 

 

1.  Komunitate erlijiosoek gurtze-zentroak irekitzeko egiten duten ekimena 

bermatu behar dute botere publikoek, Erlijio Askatasunari buruzko 7/1980 

Lege Organikoak azaltzen dituen terminoetan. 

 

 Botere publikoen jardunak, hirigintza antolatzeko politikei dagokienez, 

aniztasun erlijiosoaren kudeaketa egokia mesedetu behar du, bazterketa 

galaraziz eta gizarte kohesio egokia bermatuz. 

 

 Hirigintzako prozedura horietan, administrazio publikoek herritarren parte 

hartzerako tresnak (hirigintzako legerian jasoak) erabili behar dituzte, 

herritarrek eskatzen dituzten erlijio-erabileretarako dotazioetan sortzen diren 

arazoak konpontzeko. Horretarako, zerikusia duten alderdiei entzun behar 

diete eta politika publikoen zeharkakotasuna sustatu. 

 

2.  Komunitate erlijiosoek zentro erlijioso berriak irekitzeko duten borondatearen 

inguruan udalak egiten duen esku hartzea araututako ahalmena da. Ahalmen 

hori modu objektiboan aplikatu behar da, antolamendu juridikoa betez.  

 

 Udal bitartekaritzako lanak jardueraren sustatzaileen eta auzoko bizilagunen 

arteko solaskidetza mantentzeko balio behar du, jardueraren garapen 

legitimoa bideratzeko helburuarekin, baina beste inor kaltetu gabe edo 

eragozpenik sortu gabe. Bitartekaritzak ezin du inola ere auzitan jarri 

jardueraren sustatzaileek gurtze-zentro berriak irekitzeko duten eskubidea 

modu librean gauzatzea. 

 


