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ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA PUNTUALA PROZESUAN PARTE HARTZEA

1.- XEDEA
Hirigintza-arloko lege- eta arau-eraikuntza guztia herritarren parte-hartzera bideratuta dago, bai hura egiten
denean, bai hura aldatzen denean. Parte-hartzea funtsezko elementutzat har daiteke diziplina bera
dagoenean: hirigintza-antolamenduari herritarren parte-hartzea kentzen bazaio, legitimazioa kentzen zaio.
2.- ARAU-ESPARRUA
Euskadiren kasuan, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak arautzen du 8.
artikuluan herritarrek hirigintza-antolamenduan parte hartzeko oinarrizko printzipioa, egiturazko
antolamenduari eragiten dion hirigintza-plan bat idazteko beharrezko tresna operatibo gisa. Lege horren
108. artikuluak, Plan Orokorrean Herritarren Partaidetzarako Programari buruzkoak, ondorio horietarako
honako hau ezartzen du:
“Egiturazko antolamenduaren plangintzako figura oro egiten, aldatzen edo berrikusten hasteko udalerabakiarekin batera, herritarrek parte hartzeko programa finkatu beharko da. Programa hori
udalerriaren ezaugarrietan oinarrituko da, eta herritarrek eta elkarteek planaren taxuketan behar bezala
parte har dezaten bermatzeko beharrezkoak diren helburuak, estrategiak eta mekanismoak jasoko
ditu. Mekanismo horien artean honako hauek egongo dira:
a) endaurreko bilkurak. Aurrerakinaren edukia azaltzeko egingo dira, batez ere hiria eraikitzeko erabaki
estrategikoak eta erabaki horiei buruz espedientearen tramitazioan aurkeztutako alternatibak
azaltzeko.
b) Udal barruko herri-kontsulta. Planean sartutako konturen bati buruz herritarren artean eztabaida
larriak daudenean egingo da, toki-araubideari buruzko oinarrizko legerian finkatutako prozedurari
jarraituta.
c) Zabalkunderako materiala. Hirigintza-tresnetarako legez eskatutako agiriekin batera prestatu
beharko da, agiri horiek jendeak errazago ezagutu eta ulertu ditzan”.
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3.- HELBURUA, OINARRI POLITIKOA ETA HERRITARREN ERAGINA

Hirigintza-legerian aurreikusitako herritarren parte-hartzearen helburua da boterearen erabilera publikoa
kontrolatzeko tresna bat izatea, eta ez kontrabotere bat kontrolatzeko tresna bat.
Parte-hartzearen helburua da Administrazioari irizpen-elementuak ematea, baina erabakia organo
eskudunei dagokie nahitaez, eta alegazioak eta iradokizunak kontuan hartu beharko dituzte beti, kontuan
hartu beharreko beste aukera bat bezala.
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4.- PARTE HARTZEKO ESTRATEGIAK

Parte-hartze estrategiak, aurreko atalean adierazitako helburu orokorraz gain, beste helburu batzuk ere
baditu, hala nola:
● Hirigintza-dokumentuak fase desberdinetan argitaratzea, parte-hartzea
prestaketari buruzko ezagutza publikoa ezinbestean lotuta daudelako

eta

Planaren

● Herritarrek Planari buruzko informazioa eta ezagutza izateko duten eskubidea erraztea
● Herritarrek Arau Subsidiarioen eta Plan Orokorraren berrikuspena egin eta izapidetzen parte har
dezaten sustatzea, partikularren eta Udalaren arteko informazio-fluxuak ahalbidetzeko
beharrezko bideak ezarriz.
● Herritarrei dokumentu tekniko bat ulertaraztea eta ulertzen laguntzea
● Hirigintzaren arloan herritarrek dituzten asmoak, kezkak eta interesak bideratzea
● Parte-hartze prozesuak sustatzeko beharrari buruzko lege-agindua betetzea.
● Dokumentuari publizitatea emateko indarrean dagoen legerian aurreikusitako tresnak eta
neurriak betetzea (jendaurrean jartzeko izapideak, iradokizunak eta alegazioak).
● Indarrean dagoen legeriaren agindu zehatzei erantzutea, hala nola hirigintza-planaren
dokumentua bitarteko telematikoen bidez argitaratzeko derrigortasunari (Estatuko LLTBren 9.2.
xedapen gehigarria).

Adierazitako helburuak estrategia komun batek lotzen ditu, hau da, herritar, eragile eta erakunde gehienak
Plan Orokorraren idazketan inplikatzea. Horren ondorioz, helburu zehatzak lortu nahi dira, hala nola:
● Dokumentua idazteko eta sortzeko hasierako faseetatik inplikatzea lurralde-administrazio
publiko eskudunak. Era berean, eragina izan dezaketen eskumenak dituzten beste administrazio
publiko batzuei ere entzunaldia eskaini nahi zaie. Hori dela eta, dokumentua arinago eta
azkarrago izapidetzen da behin betiko onartzen denean.
● Udalerriko herritarren artean hirigintza-kultura sustatzea, hirigintza-arloko legez kontrako eta
diziplinarik gabeko egoerak saihesteko eta zuzentzeko. Herritarren artean lurraldearen erabilera
eta eraikitzeko eskubidea arautuko dituzten arauak ezartzeko eta errespetatzeko beharra sartu
nahi da, gizarte-bizikidetza eta herritarrek beren ingurune naturalarekin duten harremana
hobetzeko sistema gisa.
● Adostasun-maila handia lortzea, ez bakarrik herritarren eremuan, baita maila politikoan eta
instituzionalean ere.
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5.- HERRITARREK PARTE HARTZEKO PROGRAMAREN EDUKIA

Azaldutako ideiak ikusita, interesgarria da izapide hau baliatzea parte-hartze prozesu bat egiteko,
dokumentuaren edukia hobetzen ez ezik, haren izapidetzea eta onarpena errazten ere lagunduko duena.
Toki-administrazioa, Asteasuko Udala, dokumentu berria sustatzen duen eta herritarrek udalerriko lurraldeanalisiaren eta -antolamenduaren prozesua behar bezala gauzatzeko ardura duten erakundea, prozesuan
parte hartzen duten gainerako erakundeak koordinatuz.
Jarduera-proposamenak, jakina, legez aurreikusitako partaidetza-uneak barne hartzen ditu.
Hala ere, ikusiko denez, beste proposamen batzuekin osatzeaz gain, birkalifikatu egiten ditu, ahalik eta
erabilgarritasun eta eraginkortasun handiena lortzeko.
Parte Hartzeko Programan sartu dira, halaber, dokumentua argitaratzeko ekintzak.
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6.- JARDUEREN DESKRIBAPEN ZEHATZA
Jarraian, aurreikusitako jarduketa batzuen xehetasuna deskribatzen da, Arau Subsidiarioen aldaketaren eduki
txikia kontuan hartuta, eta horrek prozesua sinplifikatzera behartzen du:

6.1.- WEB-IRADOKIZUNEN POSTONTZIA

Udalaren orrian webgune bat irekitzea iradokizunen postontzi gisa, herritarrekin etengabeko komunikazio
arina izateko bide bat ezartzeko

6.2.- ELKARRIZKETA PERTSONALIZATUAK
Elkarrizketatu beharreko agenteen zerrenda, orientazio gisa eta udalbatzarekin behin betiko zerrenda egin
arte, honako hau izan liteke:
–
–
–
–

Udal-taldeak (banakako elkarrizketa).
Udaleko langileak.
Kultura-, gizarte- eta aisialdi-elkarteak.
Kirol-elkarteak.

Udalak deituko ditu elkarrizketak.

6.3.- UDALAREN WEBGUNEAN DOKUMENTUAK ESKURAGARRI EGOTEA
Arau Subsidiarioen aldaketaren lanak eta dokumentuak errazago ezagutzeko, Udalaren webgunean
ezartzea proposatu du, deskargatzeko aukerarekin. Zehazki, honako dokumentazio hau edukitzea
proposatzen da:


Izapidetzearen hasieran.
– Herritarren Partaidetzarako Programa
– Aldaketaren edukia jasotzen duten hirigintza- eta ingurumen-dokumentuak.



Behin-behineko onarpenerako dokumentuaren amaieran:
–
–
–
–



Egindako alegazioei buruzko txostena
Antolamendu-memoria
Antolamendu-planoak
Araudi orokorra eta partikularra

Behin betiko onartzeko dokumentuaren amaieran:
– Antolamendu-memoria
– Antolamendu-planoak
– Araudi orokorra eta partikularra

Idazketa-taldeak pdf formatuan emango du dokumentazioa, erabilera zabalekoa eta erabilerraza. Fase
bakoitzeko dokumentazioa modu ez-baztertzailean erakutsiko da. Hau da, hurrengo faseetan eskuragarri
egongo da aurrekoei dagokiena ere, modu ulergarrian ordenatuta eta erraz ikusteko eta deskargatzeko
moduan.
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6.4.- ERAKUSKETA PUBLIKOAK
Jendaurrean jarriko da, legez aurreikusitako uneekin bat etorriz.
Erredakzio-taldeak honako material hau prestatuko du:
● Planaren elementu adierazgarrienak jasotzen dituzten gaikako kartelak.
● Plana osatzen duten dokumentuen kopia osoa, erakusketan erabiltzeko ekipoak emango
duena.
● Erakusketan proiektatzeko dokumentu digitala.
Udala gai hauetaz arduratuko da:
● Egin beharreko erakusketak eta konferentziak egiteko lokala jartzea, bai eta dibulgaziomaterialak behar bezala edukitzeko behar diren euskarriak eta egiturak ere.
● Ekitaldien iragarkiak eta argitalpenak.
● Erakusketak prestatzeko laguntza eta laguntza logistikoa ematea.
6.11.- HERRITARRARENTZAKO ARRETA HITZORDUA HARTUTA
Hirigintza-legeriak agiriaren hasierako onespenaren ondoren dokumentuaren erakusketa publikoak egitera
behartzen du. Horietan, esku-hartze publikoa egiten da, "Alegazioen" bidez. Esku-hartze hau edozein
herritar edo erakunderi irekita dago.
Jendaurrean jartzen den lehenengo egunetik, hala nahi duten herritarrek hitzordua eskatu ahal izango dute
idazketa-taldearekin. Gero, bidalitako eskaerak ikusita, herritar bakoitzari modu partikularrean deituko zaio,
eguna eta ordua adierazita, eta elkarrizketak behar den denboran (egunak) kontzentratuko dira.
Proposamen honen bidez, alde batetik, eskatzen diren kontsultak, iradokizunak eta informazioak
pertsonalizatu nahi dira. Bestalde, partaidetza-prozesuari irizpide arrazional bat ematea lortzen da,
herritarrentzako pilaketak, itxaronaldiak eta deserosotasuna saihestuz.
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