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Arartekoaren 2013ko maitzaren 6ko ebazpena. Honen bidez amaitzen da 

Legazpiko udalerrian hondakinak atez ate biltzeko sistema ezarri nahi dutela-eta 

egindako jarduketa. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Legazpiko Herri Plataformak kexa bat sartu zuen erakunde honetan, 

Legazpiko udalerrian hondakinak atez ate biltzeko sistema ezarri nahi dutela 

eta. 

 

Plataforma horrek Arartekoari esku har dezala eskatu dio, uste duelako udal 

gobernu taldeak atez ateko sistema ezarri nahi duela hasiera-hasieratik 

herritarrek parte hartu ahal izango duten prozesu oso bat egin gabe. Haien 

jarduketaren leloa “Birziklapena bai, atez atekorik ez“ da, eta, adierazi 

dutenez, helburu hauek dituzte: 

 

 Parte-hartze aktiboa eskatzea, Legazpirentzat zaborra biltzeko 

sistemarik egokiena zein den erabaki aurretik. 

 Herritar guztientzako informazio/prestakuntza kanpainak abian jartzea, 

zaborra biltzeko gaur egungo sistemaren ingurumen-kudeaketa 

hobetzeko. 

 

Izan ere, uste dute, Legazpiko Udalak bizilagunen parte-hartzearen inguruan 

dioenaz bestela, jadanik hartua dagoela ezarriko den sistemari buruzko 

erabakia, eta ez dela aintzat hartu herritar askok adierazitako borondatea, 

plataforma erreklamatzaileak beste jarduketa batzuen artean 3.683 sinadura 

bildu izanak frogatzen duenez, kopuru hori udal erroldaren % 52 baita. 

 

Horren inguruan adierazi dute, batetik, Tokiko Agenda 21aren 2012ko 

martxoaren 22ko bilkuraren aktan jasota geratu den bezala, zaborrari buruzko 

eztabaidan ondorio hau atera zela: 

 

“Herritarren parte-hartzearen ikuspuntutik eta Foroaren ibilbidea aintzat 

hartuta, gai honetan gobernu taldeak jarraitu duen egiteko modua ez da 

egokia izan”. “Hau da, zaborrak biltzeko sistema baten alde egon 

daitekeela kontuan hartu gabe, gobernu taldea herritarren iritzia jaso gabe 

eta sistema desberdinei buruz aldez aurretik xehetasunak eman gabe, 

gobernu taldeak sistema baten alde egin du apustu eta ahots asko izan 

dira hori horrela egin izana kritikatu dutenak”  

 

Era berean, 2012ko martxoaren 28ko udal osoko bilkuraren aktan ageri 

denez, alkateak adierazia du udal gobernu taldearen helburua albait gehien 

birziklatzea dela, legeak halaxe ezartzen duelako, eta sistemarik eraginkorrena 

atez atekoa dela, eta, beraz, udal gobernuarentzat sistema hori ezartzea 

betebehar bat dela. Sistema ezartzeko, herritarrek parte hartu ahal izango 
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duten prozesu oso bat irekiko dute, hau da, denek hartu ahalko dute parte 

prozesuan.  

 

Azkenik, zalantzan jartzen dute gobernu taldearen jarrera, ukatu edo 

debekatu egin baitu Legazpirentzat gaikako bilketa sistemarik egokiena zein 

den erabakitzeko herritar plataformak sustatu duen herri kontsulta loteslea. 

 

2. Erreklamazioan azaldutako auziak balioetsi ondoren, 2013ko urtarrilaren 15ean, 

Legazpiko Udalari eskatu genion kexaren inguruko informazioa bidal ziezagula, 

eta horrekin batera, aurkez zitzala informazio hori balioesteko egokitzat zeuzkan 

dokumentuak. 

 

Gure eskaerari idatziz erantzun aurretik, alkateak bilera bat egiteko eskatu zion 

Arartekoari. Bilera 2013ko otsailaren 6an egin zen, eta han, udal ordezkariek 

beren ikuspegia azaldu zuten eta konpromisoa hartu zuten bidali genien 

informazio-eskaerari idatziz erantzuteko. 

 

Legazpiko Udalak, 2013ko martxoaren 5ean errekerimendua egin ondoren, 

2013ko martxoaren 27an erantzun zigun. Emandako erantzunean, ordea, 

Udalak eta herri plataformak 2012ko martxotik jarraitutako prozesuari 

buruzko dokumentuak erantsi besterik ez zuen egin, eta, beraz, udal gobernu 

taldeak gaiaren inguruan gure ustez duen jarrera laburbildu beharrean 

aurkitzen gara.  

 

Funtsean, udal taldeek zaborrak biltzeko sistemaren inguruan duten jarrera 

2012ko martxoaren 28ko osoko bilkuran zehaztu zuten. Bilkura hartan, 

gaiaren inguruko hiru mozio aurkeztu ziren, eta Bilduko udal taldeak 

aurkeztutako mozioa atera zen aurrera, gehiengoz, aldeko zazpi botorekin eta 

aurkako 5 botorekin. Hain zuzen, puntu hauek onartu ziren: 

 

 Murrizketaren mesede, ahalik eta hondakin gutxien sortzeko azterketa 

egitea Sasietako Mankomunitatearekin batera. 

 Mankomunitatearekin batera autokonpostatze kanpaina zabala egitea 

herriko familien artean. 

 Ahalik eta gehien birziklatze aldera, emaitza onenak lortzen dituen hiri 

hondakinen bilketa sistemaren alde egitea; %8oko birziklatze maila 

lortzen ari den sistema bakarra atez ateko bilketa da gaur egun. 

 Etengabeko urratsak ematea Legazpi zero zabor lurraldea bihurtzeko 

bidean. 

 Hau guztia burutzeko, Sasietako Mankomunitatearekin lan-batzorde 

bat osatzeko eskaera egitea. 

 

3. Nahiz eta, ebazpen honen irismena kontuan hartuta, ezinezkoa den bai 

Udalak eta bai herri plataformak kexaren zioaren inguruan egindakoak 

laburbiltzea, uste dugu bidezkoa dela garrantzizkoak iruditzen zaizkigun 
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ekintza jakin batzuk azpimarratzea, gero adieraziko ditugun gogoeten 

argigarri. 

 

Herri plataformak, 2012ko abenduaren 28ko udal osoko bilkuran, alkateari 

adierazi zion beharrezkoa zela negoziazio mahai bat eratzea, Legazpin 

zaborrak biltzeko sistemaren inguruan sortu den gatazkari irtenbide adostu 

bat emateko helburuarekin. Proposamena onetsi egin zen, eta negoziazio 

mahaia kide hauekin osatu zen: 

 

 Gobernu taldeko 3 ordezkari. 

 Oposizioko alderdi bakoitzeko ordezkari bat: EAJ-PNV, PSE, 

HAMAIKABAT. 

 Sasietako Mankomunitateko 2 ordezkari. 

 Herritarren Plataformako 2 ordezkari. 

 Zero Zabor elkarteko ordezkari bat.  

 

Mahaiak lau bilera egin zituen, eta, horien ondorioz, jarrerak elkarrengana 

hurbildu ziren; hala ere, gobernu taldeak uste zuen atez ateko bilketa ezin 

utzizkoa zela zati organikoaren eta errefusaren kasuan, baina onartu zuen 

papera, kartoia eta ontziak edukiontzi bidez jasotzen jarrai zitekeela, bai eta 

beira ere, hasieratik edukiontzi bidez biltzea planteatu baitzen. 

 

Bestalde, herri plataformak uste zuen ezin utzizkoa zela bosgarren edukiontzia 

ezartzea; dena dela, prest zeuden amore emateko, eta proposatu zuten 

edukiontzi marroia nahitaezkoa izatea. Proposamena zen edukiontzi berdea 

errefusarentzat uztea, 5. edukiontziarekin batera, familiak beren borondatez 

sistema hori erabiltzen has zitezen eta ondoren, 6 hilabeteren buruan, 

edukiontzi berdea kendu ahal izan zedin. 

 

Sistema bat adostea lortu ez zutenez, negoziazio mahaia amaitutzat eman 

zen eta herri plataformak erabaki zuen herri kontsulta bat antolatzea. 

Kontsulta hori apirilaren 20an eta 21ean egin zen. Kontsultan 3.683 

herritarrek hartu zuten parte, hau da, hauteskunde-erroldaren % 51,76k, eta 

5. edukiontziaren alde parte-hartzaileen % 98k bozkatu zuten, eta % 2k, 

ostera, atez atekoaren alde. 

 

Azaldutako aurrekariekin eta aurkeztutako dokumentazioarekin bat etorriz, erakunde 

honek kexa-espediente horren inguruan atera dituen ondorioak helarazten dizkizuegu. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Gaia kokatzeko asmoz, eta nahiz eta alderdi hori ez den zalantzan jarri, lehenik 

eta behin, Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 

Legeak (TAOL) 25.2.l) artikuluan arlo horren inguruan ezartzen duen eskumen-

esparrua aipatuko dugu; hain zuzen ere, xedatzen du udalerriaren eskumena 
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izango dela beti hondakinak biltzea eta tratatzea, Estatuko eta Autonomia 

Erkidegoetako legedian ezarritako eran. 

 

Bestalde, gai horri buruzko arloko legedia Hondakinei eta Zoru Kutsatuei 

buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legean (HLKL) gauzatzen da. 12.5 a) 

artikuluak xedatzen duenez, tokiko entitateei dagokie honako hau: 

 

“Nahitaezko zerbitzu gisa, etxeetan, saltokietan eta zerbitzuetan sortzen diren 

etxeko hondakinen bilketa, garraioa eta tratamendua, beren ordenantzetan 

ezarritako eran, betiere Lege honetan, Autonomia Erkidegoek emandakoetan eta 

ekoizleen erantzukizun handituaren gaineko arloko araudian ezarritako esparru 

juridikoa oinarri dela. Zerbitzu hori ematea udalerriei dagokie, eta haiek banaka 

edo elkarturik jardun ahalko dute". 

 

Bestalde, Lege horretako 17. artikuluak ezartzen du etxeko hondakinak, 

dagokien tratamendua emateko, tokiko ordenantzetan ezarritako eran 

entregatuko direla. 

 

Beraz, udal eskumena da etxeetan eta saltokietan sortzen diren etxeko 

hondakinak biltzeko, garraiatzeko eta tratatzeko zerbitzua arautzea, beren 

ordenantzen bidez. 

 

Arloko arauketa horrek, gainera, udalek beren eskumenen esparruan hondakinak 

biltzeko zerbitzuaren kudeaketan zer neurri hartu behar dituzten ezartzen du, 

prebentzioaren printzipioa eta berrerabiltzea eta kalitate handiko birziklatzea 

sustatzeko printzipioa kontuan hartuz. Hala, HZKLko 22. artikuluak, hondakinak 

berrerabiltzeko, birziklatzeko eta balorizatzeko biltzeari eta prestatzeari 

buruzkoak, honako hau ezartzen du: 

 

-  Ingurumen arloko agintaritzek, beren eskumenen esparruan eta kontuan 

harturik prebentzioaren printzipioa eta berrerabiltzea eta kalitate handiko 

birziklatzea sustatzeko printzipioa, beharrezko neurriak hartuko dituzte 

lehentasunezko sistemak ezartzeko, produktuak berrerabil daitezen 

sustatzeko, bai eta berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestatze jarduerak 

sustatzeko ere.  

- Beste hainbat neurriren artean, berrerabili daitezkeen hondakinak 

gordetzeko lekuak ezarriko dituzte eta laguntza emango dute berrerabiltze 

sareak eta zentroak ezartzeko.  

- Neurriak ezarriko dituzte berrerabiltzeko prestaturiko produktuak eta 

produktu birziklatuak sustatzeko, kontratazio publikoaren bidez eta 

kudeaketa-planetan helburu kuantitatiboak ezarriz. 

- Espazioak egokituko dituzte eta tresnak edo neurriak ezarriko dituzte 

etxeko hondakinak eta, hala badagokio, saltokietakoak bereizirik biltzeko, 

hondakinok modu bereizian kudeatu beharrekoak badira, bai arriskutsuak 

direlako, bai birziklatzea errazteko, bai hondakinak berrerabil daitezen 

prestatzeko. 



 

5 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

- Bilketa-metodo eraginkorrak sustatuko dituzte, lurraldearen edo 

biztanleriaren ezaugarrien eta ahalmenekin bat etorriz, errazago bete ahal 

izan daitezen berrerabiltze, birziklatze eta baloraziorako prestatze 

helburuak. 

 

Laburbilduz, udalek arautzen dituzte, aipaturiko arloko legean ezarritako 

printzipioen eta betekizunen esparruan, bilketa-zerbitzua eta hondakinak 

berrerabiltze, birziklatze eta balorizaziorako prestatzeko zerbitzua. Edonola ere, 

udalek, hondakinak kudeatzeko ezartzen duten sistema edozein dela ere, 

hondakinak kudeatzeko 22.1 a) artikuluak aurreikusten dituen gutxieneko 

helburu zehatzak bete beharko dituzte. Zehazki, artikulu horrek honako hau 

ezartzen du: “2020a baino lehen, paper, metal, beira, plastiko, biohondakin edo 

beste zati birziklagarri batzuk berrerabili eta birziklatzeko prestatu behar diren 

etxeko eta saltokietako hondakinen kopuruak, denera, gutxienez % 50 izan 

beharko du pisuan”. 

 

2. Edonola ere, eztabaidagaia eta herritarren plataformaren kexan berariaz 

planteatzen dena da zenbateraino duen udalak legitimitatea hondakinak gaika 

biltzeko nahi duen sistema ezartzeko, lehen aipaturiko lege-esparruaren barruan, 

hori aurrera eramateko udalerriko bizilagunen iritzia kontuan hartu gabe. 

 

Horri dagokionez, lehenik, tokiko bizitzan auzotarren parte-hartzea arautzen 

duen araudia aipatu behar dugu. Hain zuzen, Toki Araubideko Oinarriak 

arautzen dituen Legeko 69. artikuluak hauxe ezartzen du: 

 

“1.Toki-korporazioek ahalik eta informaziorik zabalena emango dute beren 

jarduerei buruz eta herriko kontuetan herritar guztien partaidetza 

bultzatuko dute.. 

2. Korporazioek beren burua antolatzeko ahalaz baliatuz ezar ditzaten 

partaidetzako moduek, baliabideek eta prozedurek inolaz ere ezin izango 

dituzte gutxietsi lege bidez araututako ordezkaritza-organoei dagozkien 

erabakitzeko ahalmenak”. 

 

Beraz, arauketa horretatik atera beharreko lehen ondorioa da, tokiko bizitzan 

auzotarrek parte hartzeko ezartzen diren tresnak edozein direla ere, azken 

erabakia ordezkaritza-organoena dela eta, zehazki, aztergai dugun auzian, 

eskumena Udalaren osoko bilkurarena dela; hain zuzen, aurrekarietan adierazi 

dugun bezala, bere garaian, hondakinak atez ate biltzeko sistemaren alde egin 

zuen gehiengo absolutuz, birziklatze portzentajerik handiena bermatzen duen 

sistema horixe dela iritzita.  

 

 

Era berean, udalbatzari dagokio erabakitzea herri kontsulta egingo duen edo ez 

herritarren intereserako garrantzi handikoak diren udal eskumeneko eta toki 

izaerako gaien inguruan; beraz, alderdi honetan ere ez dago lege aldetik udal 

gobernu taldearen jarrera gaitzesterik, behintzat ikuspegi formaletik, hondakinak 
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gaika biltzeko sistemaren inguruan kontsulta lotesle bat egiteko plataformaren 

ekimenaren aurka egin duela eta. 

 

3. Hori horrela, ezinbestean gogoeta egin behar dugu gure iritziz kexan planteatzen 

den funtsezko auziari buruz, hau da: herritarren parte-hartzeak duen garrantzia 

eta auzotarren inplikazioak organo eskudunen erabakietan izan dezakeen eta 

izan behar duen eragina.  

 

Tradizioan, udal arauak egiteko, aldatzeko eta berrikusteko unean herritarrek 

oro har parte hartzeko izan duten eskubidea, batik bat, ordenantzen eta 

hirigintzako planen gaineko alegazioak eta/edo iradokizunak aurkezteko 

aukeraren bidez zertu da. Alabaina, nagusiki ingurumenaren arloan garatuz 

joan diren tresna juridiko berrien ondorioz eta herritarrak sentsibilizatuago 

egotearen ondorioz, indarra eman zaio herritarrek oro har erabakiak hartzeko 

unean izan behar duten eginkizunari, eta horren inguruan sakondu da. 

Demokraziari eta parte-hartzeari buruzko gure gomendio orokorrean1, luze eta 

zabal mintzatu gara auzi horri buruz, eta adierazi dugu herritarren parte-

hartzea tresna baliagarria dela gatazkak kudeatzeko.  

 

Parte-hartzearen printzipioak isla berezia du herritarrek ingurumenaren arloan 

informazioa atzitzeari, erabakiak hartzeko unean parte hartzeari eta justizia 

atzitzeari buruzko Hitzarmenean, hots, Aarhuseko Hitzarmena deiturikoan 

(1998ko ekainaren 25ean sinatu zen, baina Espainiak 2004ko abenduaren 

15ean berretsi zuen). Hitzarmen horri esker, nabarmen indartu zen herritarrek 

erabakiak hartzeko unean duten garrantzia, beste arau batzuk garatzeko bidea 

eman zuen aldetik, bai Europan, bai Estatuan, bai autonomia erkidegoan eta 

bai tokian toki. Hala, Hitzarmenaren sarreran hauxe ezartzen da: 

 

“Aitortzen da ingurumenaren arloan informaziorako sarbide hobea izateak 

eta erabakiak hartzeko unean herritarrek parte-hartze handiagoa izateak 

bide ematen duela erabaki hobeak hartzeko eta erabaki horiek modu 

eraginkorragoan aplikatzeko, lagundu egiten duela jendea ingurumenaren 

arloko arazoen inguruan sentsibilizatzeko, aukera ematen diela beren 

kezkak adierazteko eta herri agintaritzei lagundu egiten diela kezka horiek 

behar bezala kontuan hartzen, 

Hala, asmoa da kontu emateko betebeharraren printzipioa eta erabakiak 

hartzeko prozesuaren gardentasunaren printzipioa betetzen laguntzea eta 

herritarrek ingurumenaren arloan hartutako erabakiei babes handiagoa 

emango dietela bermatzea. 

 

Halaxe ulertu zuen bere garaian Legazpiko Udalak ere; izan ere, 2009ko 

otsailean, klima-aldaketaren aurkako udal ordenantza onartu zuen, eta zioen 

atalean honako hau ezarri zuen: 

 

                                        
1 http://192.168.100.11/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2626_1.pdf 

http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43s.pdf
http://192.168.100.11/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2626_1.pdf
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“Azkenik, klima aldaketaren aurkako politika bultzatzeko ezinbestekoa da 

herritarrek haren garapenean parte hartzea. Zalantzarik gabe, edozein 

jarduera publikok errealitatea eraldatzeko gaitasun gutxiago izango du, 

baldin eta herritarrek ez badituzte politika politikoak beren egiten. 

Errealitate hori bereziki nabarmena da klima aldaketaren esparruan”. 

 

Udal ordenantzaren aurreko gogoeta horrek, gure iritziz, ezin hobeki islatzen 

du herritarren eginkizuna balioestearen azpian dagoen filosofia; izan ere, 

nabarmentzen du herritarren parte-hartzeak aukera ematen duela ezarri nahi 

den edozein jarduera publikoren emaitzak bermatzeko. Tokian tokiko 

hondakinen gaikako bilketaren gaiak beste ezein proiektuk baino hobeki 

erakusten du ideia nagusi hori; izan ere, proiektu gutxik behar dute udalerriko 

bizilagun guzti-guztien inplikazio zuzenago eta gogotsuagoa gaikako 

bilketaren emaitza ezin hobeak lortuko direla bermatzeko. Udalerriko bizilagun 

guztiei eragiten die, zuzenean, hartutako erabakiak, haiek baitira hondakinen 

sortzaileak, eta den-denak inplika daitezen lortzea da erronka, aurreikusitako 

sistema ezartzearen ondoriozko emaitzak bat etor daitezen ezarritako 

helburuekin. 

 

Beraz, adierazitako parte-hartzearen filosofia hori aplikatuz, Udalak, Legazpiko 

udalerrian adostutako gaikako bilketa sistemak sortu duen egoera 

gatazkatsua aintzat hartuz, gogoeta egin beharko luke hautatutako aukerak, 

nahiz eta gaikako bilketa sistema eraginkorragoa izan, bete ahalko ote dituen 

ezarritako helburuak, auzotarrak biziki aurka daudela kontuan hartuta. 

 

Legazpiko herritarrek beren aferatzat har ditzaten etxeko hondakinak albait 

gehien birziklatzeko politika eta helburuak, Udalaren lidergoa balia liteke 

egoera onbideratzeko eta aurrera eraman den herri mugimendua bere indar 

betean baliatuko duen adostasun-politika bat lortzeko, eta, modu horretara, 

hondakinen gaikako bilketaren ahalik eta portzentajerik handiena lortzeko 

helburua bete ahal izateko, nahiz eta hasieran aurreikusitakoaz bestelako 

sistema baten bidez izan. 

 

Ondorioz, gure jarduketa amaitutzat ematea erabaki dugu, honako ondorio hauekin: 

 

 

Ondorioa 

 

1.-  Legazpiko Udalak eskumena du hondakinak gaika biltzeko egokien irizten dion 

sistema ezartzeko, nahiz eta ezartzen diren helburuak betetzeko beharrezkoa 

den herritarrak inplikatzea, haiek eraman behar baitute sistema hori aurrera. 

 

2.-  Hondakinak gaika biltzeko sistema bat ezartzeko edozein proiektuk arrakasta-

berme handiagoa izango du, baldin eta sistema hori erabili behar duten 

auzotarren artean adostasun handiagoa lortzen bada. 
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3.- Legazpiko Udalak pentsatu beharko luke sortutako gatazka-egoera gainditzen 

lagunduko duen eta herritarren haserrea bideratuko duen adostasun-politika 

bat gidatzea, hondakinak gaika biltzeko kota handiagoak lortu ahal izateko, 

are hasieran adostutako sistema berrikusi behar bada ere. 

 


