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ZIOEN AZALPENA 

 

I 

 

Europar Batasunaren esparruan, bere historian izan duen gogorrenetakoa izan da, inolako 
zalantzarik gabe, azken hamar urte hauetako testuinguru ekonomikoa eta politikoa. Finantzari 
erraldoiak erori ondoren Ipar Amerikan hasi zen krisi ekonomikoak aurrean eraman zuen 
Europako ekonomien multzoa eta porrot egiteko puntuan utzi zituen Batasuneko hainbat 
Estatu, eta horren ondorioz, finantza erakundeek erreskate ekonomikorako neurriak hartu 
behar izan zituzten. Espainiaren kasuan, banku sektorera bideratu ziren, huraxe baita ekonomia 
eta zerga egonkortasunaren funtsezko habea. 

 

Krisi ekonomikoak berekin ekarri zuen krisi politikoa ere, are handiagoa beharbada, banku 
erreskatea zela-eta, soldatak nahiz zergak egokitzeko oso neurri zorrotzak ezarri baitzitzaizkien 
herritarrei. Milaka mezu eta dokumentu informatikoren isurtzea jaso zuten komunikabideek, 
eta horri esker, politika eta enpresa ustelkeriaren eskandalu ugari ikertu eta atera dira argitara 
herrialde guztietan, baina batez ere Europako hegoaldekoetan, Grezian, Italian, bai eta 
Espainian ere. 

 

Ondorioz sortu den fenomeno soziologikoaren ezaugarri nagusia da klase politikoa deitutakoak 
ospea galdu duela, baina horrek badarama berekin, elementu dikotomiko gisa, alderdi positibo 
bat ere, hau bezalako Araudi bat idazteko bultzada izan dena, eta hori da herritarren 
ahalduntzea, hauxe da, krisi ekonomikoaren eta politikoaren ondorioz, gogoeta sakona egin da 
ordezkariek gobernu erakundeetan duten paperaren inguruan eta pertsona guztiok politikaren 
hobekuntzan inplikatu behar dugula jabetzeko beharra ikusi da, azken helburua berritze 
demokratikoa duen prozesu batean.  

 

Testuinguru horretan termino berri batzuk garrantzia hartzen hasi dira, esate baterako 
Gobernantza. Interneteko informazio iturri entziklopediko garrantzitsuenetako batek, 
Wikipediak, hauxe dio hitz horri buruz: 

“Kontzeptu honek herri administrazio azterketei buruzko eskola iparramerikarraren tradizioan du 
jatorria (Ikus Muñoz, 2005), eta Europak inportatu egin du, ohartu denean teknika eta tresna 
berriak behar direla kudeaketa politiko estrategikoa lortzeko, gizartearen, Estatuaren eta 
merkatuaren ekimenak eta interesak konbinatuko dituena. 

Gobernantza Globalari buruzko Batzordearen arabera, hauxe da gobernantza: 
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“Gizabanakoek eta erakundeek, publikoek nahiz pribatuek, beren gai komunak bideratzeko 
modu ugarien multzoa. Etenik gabeko prozesua da, eta haren bidez, era askotako interesak, 
interes korapilatsuak, egokitu daitezke elkarlaneko ekintzaren bat aurrera eraman ahal izateko. 
Barne hartzen ditu erakunde formalak eta obedientzia ezartzeko boterea duten erregimenak, bai 
eta pertsonek eta erakundeek adostu dituzten konponbide informalak ere”. (Commission on 
Global Governance, 1995:2) 

Europako Batzordeak ere definizio bat ematen du Gobernantza europarrari buruzko bere Liburu 
Zurian (2001): 

"Europa mailan boterea erabiltzeko moduan eragina duten arauak, prozesuak eta jokaerak, 
batez ere irekitzeari, parte hartzeari, erantzukizunari, eraginkortasunari eta koherentziari 
dagokienean." 

 

 Horrenbestez, demokraziaren funtsezko oinarri bat indartzeko beharra ikusi da, hauxe da, 
desberdinen arteko negoziazioa eta Estatuaren botere inpositiboaren edo koaktiboaren 
modulazio korrelatiboa bizikidetza demokratikoaren bermatzaile gisa. Era berean, gorenera 
eramaten da pertsona guztiek bizitza publikoan biziki parte har dezaten lortzea, erakundeetan 
izango dituzten ordezkariak aukeratzeko botoa emateko eskubidea erabiliz ez ezik, bide material 
guztiak ezarriz eta erabiliz, azken batean, norbere gaitasunak eta ahalmenak ahalik eta gehien 
erakutsiz adierazteko, sortzeko, antolatzeko eta gure bizitzetan funtsezkoak edo garrantzitsuak 
diren erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzeko, edo besterik gabe, lasaitasuna eta jolasa 
helburutzat hartuta, ongizate kolektiboaren zati baitira horiek ere. 

 

Horrek guztiak Araudi honen onarpena bultzatzera eraman du Irungo Udala. Araudiaren 
helburua da Irunen, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri gehienetan bezala, Espainian 
Demokrazia berrezarpenaren hasieratik jada erabiltzen ziren parte hartzeko bideak osatzea eta 
hobetzea, esate baterako: edozein pertsona osoko bilkuretara joan ahal izatea eta hitza 
hartzeko aukera izatea; herritarren elkarteek aholku organoetan parte hartu ahal izatea, esate 
baterako batzorde sektorialetan; Agenda 21 bezalako zeharkako programak abian jartzea, 
herritar guztien parte hartzean oinarrituta, garapen iraunkorra lortu ahal izateko; Herritarrak 
Atenditzeko Zerbitzua (HAZ) sortzea; abisuak, kexak eta iradokizunak kudeatzeko sistema, 
garrantzitsuenetako batzuk aipatzeagatik. 

 

 

II 

 

Babesten duten iturri juridikoei dagokienean, nazioko nahiz nazioarteko erakunde eta foro 
garrantzitsuenek bermatzen dute Araudi hau eta gure funtsezko testu juridikoak ditu oinarri.  

 

Esparru europarrean gogora ekarri behar dira Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen 
Gutunean jasotako printzipioak, Europako Batzordearen 2001eko uztailaren 25eko 
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Gobernantzaren Liburu Zurian jasotako gogoetak eta hari jarraipena eman dioten lanak, bai eta 
Europako Batzordearen Ministroen Komitearen Gomendioa ere, 2001eko abenduaren 6koa, 
herritarrek tokiko bizitza publikoan duten parte hartzeari buruzkoa. Bestalde, Europako 
Batzordeak ere, eta zehatzago esateko Tokiko eta Eskualdeko Botereen Kongresuak, hainbat 
Gomendio edo dokumentu jasotzen ditu gai honen inguruan, tokiko eta eskualdeko maila 
horietan erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartze publikoak duen gardentasuna, behin eta 
berriro errepikatuz Herritarren Parte hartzearen eta Gobernu Onaren artean dagoen lotura 
estua. 

 

Nazio mailan, Magna Cartaren 9. artikuluak bere 2. atalean berariaz jasotzen du Erakunde 
Publikoek herritarren parte hartzea bultzatzeko betebeharra dutela, hauxe adierazten baitu: 
“Botere publikoei dagokie gizabanakoaren eta kide den taldeen askatasuna eta berdintasuna 
egiazkoak eta eraginkorrak izateko baldintzak sustatzea; erabateko askatasuna eta 
berdintasuna eragozten edo zailtzen dituzten oztopoak kentzea eta politika, ekonomia, kultura 
eta gizarte bizitzan herritar guztiek parte har dezaten bultzatzea.”  

 

Espainiako Konstituzioak oinarrizko eskubide izaera ematen dio 23.1 artikuluan jasotako parte 
hartze eskubideari, haren arabera “Herritarrek gai publikoetan parte hartzeko eskubidea dute 
zuzenean edo aldian behin egiten diren hauteskundeetan bozketa orokorraren bidez libreki 
aukeratutako ordezkarien bidez”.  

 

Bestalde, Autonomia Estatutuak Autonomia Erkidegoaren helburu bilakatzen du herritarren 
parte hartzea, 9. artikuluan agindu garbia ezartzen baitie euskal botere publikoei beren 
eskumeneko esparruan “Euskal Autonomia Erkidegoko politika, ekonomia, kultura eta gizarte 
alorretako bizitzan herritar guztien parte hartzea bideratuko dute.” 

 

Nolanahi ere, guztietan eragin handiena duen iturri juridikoa Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 
apirilaren 7ko 2/2016 Legea da, inolako zalantzarik gabe, Autonomia Estatutua onartu zenetik 
hogeita hamar urte baino gehiagoko atzerapenarekin 2016ko apirilaren 14an indarrean hasi 
zena, Araudi hau prestatu den denboran. 

 

Haren artikuluetan luzatu gabe, Legearen Zioen Azalpenak berak, honako hau adierazten du:  

 

“VI. Tituluak berebiziko garrantzia duen gai bat aztertzen du: toki erakundeen gobernu irekia, 
gardentasuna eta herritarren parte hartzea (…). IV. tituluko IV. kapituluak herritarren parte 
hartzea arautzen du. Erregulazioak argi eta garbi egiten du herritarrek parte hartzeko tresnak 
sakontzearen alde, Euskadiko toki esparruen gobernu ona sendotzeko bidean. Izan ere, araudi 
aurreratua da, herritarren benetako parte hartzea sustatu nahi duena tokiko politika publikoak 
bultzatu, diseinatu, landu, gauzatu eta ebaluatzeko sisteman, betiere honako hauek 
abiapuntutzat hartuta: herritarren parte hartzeko eskubidea indartzea eta partizipazio 
deliberatiboko prozesuak eraikitzea –partizipazio deliberatiboko erabakiaren bitartez–, eta 
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ordenantzak sustatu, landu eta onesteko prozesuetan eta udal aurrekontuetan gastu 
publikoaren konpromisoa identifikatzeko prozesuetan parte hartzea antolatzea. Horren 
guztiaren ondoren, toki esparruan herritarrei egiten zaizkien galdeketak arautzeko erregulazio 
zabal bat ageri da; espresuki bereizten dira herri galdeketak eta bestelakoak, hala nola 
sektoreko galdeketak edo lurralde esparru mugatuko galdeketak eta herri galdeketa irekiak. 

 

 

III 

 

Araudi honek kronologia geldia du, eta gainera, berariaz horretarako sortutako parte hartze 
prozesuaren fruitu izan da. 

 

2016ko otsailaren 3an, Parte hartzeko Araudiaren Talde Eragilea izeneko lan taldea formalki 
osatu zenean hasi zuen bere ibilbidea. Informazioaren Gizartea, Herritarren Parte hartzea eta 
Auzoak Arloko Zinegotzi-ordezkariaren lehendakaritzapean, honako hauek daude talde 
horretan: Osoko Bilkuran dauden Talde Politiko guztietako zinegotziak; udal langile teknikariak; 
auzo elkarteen ordezkariak, Hiritar Foroa eta OIASSO Federazioa eta Irunen ezarritako gazteen 
hiru elkarte, baina esan behar da azken horiek ez dutela prozesuan parte hartu.  

 

Esan beharrik ez dago gizarte ahaldunduagoak, parte hartzaileagoak eta, azken batean, 
demokratikoagoak lortzea belaunaldi guztien egitekoa dela, baina bereziki gazteenena. Halatan, 
Araudi honen helburu zehatz bilakatu da Irungo nerabeak eta gazteak beren Udalarekin lotzea 
eta erabakiak hartzeko prozesuetan biziki parte har dezaten lortzea. 

 

Talde Eragileak lan tresna bat on line partekatu du sortzen joan diren dokumentuak ikusi ahal 
izateko eta ekarpenak egiteko, eta aurrez aurre hamaika aldiz bildu da, Araudiaren egitura, 
izango duen irismena eta, azkenean, idazpen zehatza definitzeko. 
 

Gainera, herritarrekin bi bilera ireki egin dira Araudiaren edukiari eta onartzeko aukerari buruz 
ekarpenak jasotzeko eta iritziak trukatzeko. 

 

Prozesua lasai eta bare eraman da aurrera; parte hartzaile guztiek interes handia zutela ikusi da 
eta ekarpen interesgarriak egin dizkiote edukiari eta arauzko testuaren idazpenari. Nolanahi ere, 
ezin da aintzakotzat hartu gabe utzi bidean izan zen urduritasun une bat. 

 

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea onartu berri zela, Estatuko 
Gobernuak iragarri zuen konstituzio kontrakotasuneko errekurtsoa aurkezteko asmoa zuela 
Lege horren hamalau artikuluren aurka, eta haien artean, Araudi honetan aurreikusitako eta 
landutako kontsulta modalitateak babesten dituztenak. 
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Auzitegi Konstituzionalaren aurrean errekurtsoa aurkeztu aurretik, 2016ko uztailean, Estatuko 
Administrazioaren-Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Lankidetzarako Alde biko 
Batzordea jarri zen abian hamalau artikulu eztabaidatu haien inguruan sortutako 
desadostasunak negoziatzen eta konpontzen saiatzeko.  

 

Talde Eragilearen lana eten egin zen Alde biko Batzordeak bere erabakia Estatuko eta Euskadiko 
Aldizkari Ofizialetan argitaratu zuen arte 2017ko otsailaren 17an, adieraziz eskumen 
desadostasunak konponduta zeudela eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen hamalau 
artikulu horiei zegokienean testu konstituzionalarekin bateragarritzat hartu behar den 
interpretazioa ezagutzera emanez. 

 

Ezezagunak argitu ondoren, Talde Eragileak lanean jarraitu ahal izan du bere lana bukatu arte. 

 

Zioen Azalpen honetan, ezinbestekoa da aipatzea Araudi hau idaztean eragin handiena izan 
duten beste Autonomia Erkideko batzuetako beste udalerri batzuetako herritarrek parte 
hartzeko udal araudiak. Honako hauek izan dira: Premiá de Mar Bartzelonan; Utebo Zaragozan; 
Alcobendas Madrilen eta Gijón Asturiasen. Udalerrien eta Probintzien Federazioak idatzitako 
herritarrek parte hartzeko araudi eredua ere aztertu da, Irungo Udala hartako kide baita. 

 

Euskadiko Autonomia Erkidegoaren barnean, honako testu hauek izan dira eragin handiena izan 
dutenak: Donostiako eta Gasteizko herritarrek parte hartzeko araudiak; Donostiako eta 
Gasteizko herritarren kontsulta araudiak; Basauriko araudia Bizkaian; Astigarragako herritarrek 
parte hartzeko ordenantza; EUDELek, euskal udalerrien elkarteak, prestatutako gidaliburuak eta 
testuak, Irungo Udala ere haren barnean baitago.  

 

Horrenbestez, ugari izan dira inspirazio iturriak eta Talde Eragileak lan handia egin du haiek 
guztiak aztertzeko, laburbiltzeko eta haietatik ateratzeko gure hiriaren beharretara eta gure 
Udalaren profilera gehien egokitzen zena. 

 

 

IV 

 

Irungo Udalaren Herritarrek Parte Hartzeko Araudiak 66 artikulu ditu bost titulutan banatuak, 
hiru xedapen gehigarri, alde baterako xedapen bat, xedapen indargabetzaile bat eta azken 
xedapen bat. 

 

I. Tituluak-Xedapen orokorrak, hiru artikulu ditu Araudiaren xedea eta aplikazio esparrua, nahiz 
dituen helburuak zehazteko. 3.2 artikuluak behatoki bat sortzeko aukera jasotzen du, irizpideen 
eta helburuen betetze maila aztertzeko eta jarraipena egiteko.  
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Lehen artikuluetatik, Talde Eragileak argi utzi nahi du Araudi hau ezin dela testu formal hutsa 
izan, baizik eta onartzen den unetik beretik biziki begiratu behar zaiola, arautzen dituen tresna 
zehatzak praktikan jar daitezen. 

 

II. Tituluak-Gobernu Irekia, Gardentasuna eta Herritarren Parte hartzea, gure esparruan 
aipatzen eta zehazten ditu 2007 eta 2008 urteetatik aurrera hasi zen hondamendi 
ekonomikoaren eta politikoaren ondoren protagonismoa hartu duten arlo sozialeko kontzeptu 
berriak: gobernu irekia; gardentasuna ekintza publikoan; informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidea; kontuak ematea eta herritarren parte hartzea bera. 

 

III. Titulua-Udala hurbileko administrazio gisa, Irungo Udalaren antolakuntza errealitatera jaisten 
da eta Udalak joan den mendeko 90. lehen urteetatik gardentasunaren eta publizitate 
aktiboaren aginduak betetzeko sortutako tresna desberdinak aurkezten ditu (HAZ; egoitza 
elektronikoa; webgunea; Udalaren erakunde komunikaziorako bitartekoak eta euskarriak…). Era 
berean, herritarren parte hartzea bultzatzeko jada erabili ahal izan diren edo etorkizunean 
erabil daitezkeen tresnak aipatzen ditu.  

 

Oso garrantzitsua eta aipatzekoa da Araudi hau aztertzeko eta idazteko sortutako Talde 
Eragileak berak bere burua adibide gisa jarri duela eta 20.1 artikuluan xedatu duela Udalaren-
herritarren alde biko parte hartze organo egonkorra sortzea. Irungo hirian egiazko parte hartzea 
bultzatzeko eginkizuna izango luke organo horrek. Era berean, 20.3 artikuluan tresna berri bat 
arautu da parte hartze jarduera planifikatzeko, hauxe da, Udal Parte hartze Agenda. Inolako 
zalantzarik gabe, biak erabakigarriak izango dira lehen aipaturiko 3. artikuluan araututako 
helburuetara iristeko. 

 

IV. Titulua-Herritarren eta Herritarren Elkarteen eta Kolektiboen parte hartzeko eskubideak. 
Bertan, Konstituzioak eta Legeek ezarritako herritarren eskubideen ikuspegitik begiratuta 
deskribatzen da parte hartzea, Irungo hiriaren eta bere Udalaren esparruan kokatuz eskubide 
horien erabilera.  

 

V. Titulua-Zuzenean parte hartzeko bideak. Bertan xehe arautzen da herritarrek gai publikoetan 
zuzenean parte har dezaten funtsezkoak diren bi tresnaren funtzionamendua: herritarren 
ekimena eta eztabaida publikoaren eta bozketaren sistemak.   

 

Toki erregimeneko oinarrizko legeriak herri kontsulta onartua badu ere 1985ean onartu zenetik, 
beharreko berme juridikoekin erabili ahal izateko, ezinbestekoa da araudi mailako arauen bidez 
xehe arautzea, eta hain zuzen ere eskasi hori da Araudi honek zuzendu nahi duena kontsulta 
sistemak araututa, toki erregimeneko legeria autonomikoaren babesean –Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzko Legea-, era berean toki erregimenaren oinarrizko legeria garatzen duena.  
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Xedapen Gehigarriek, duten izaerari dagokion bezala, kontu osagarriak arautzen dituzte, bai 
araua behar bezala uler dadin bermatzeko, bai antolakuntza mailakoak, araua ondo betetzen 
dela ziurtatzeko.  

  

Halatan, Lehenengoak agindu argia jasotzen du udaleko buruentzat, behar diren bitarteko 
administratiboak eta ekipamenduak jar ditzaten jendeari arreta emateko, gardentasunerako, 
parte hartzeko, hauteskunde eta kontsulta prozesuetarako unitate espezializatuentzat. Gainera, 
agindu bat jasotzen du Udalak une bakoitzean izango dituen arlo eta zerbitzu guztientzat, udal 
bizitza gero eta parte hartzaileagoa izan dadin lortzeko modu koordinatuan eta proaktiboan 
jardun dezaten. 

 

Bigarrenak Ordenamendu Juridikoaren beraren arau bat azaltzen du zehatz: corpus iuris nagusi 
batean sartzen dira tokiko arauak, eta kasu honetan, Gobernantzaren zeharkako esparruko 
guztiek osatzen dutena da: gardentasuna, parte hartzea, administrazio elektronikoa eta datu 
pertsonalak babestea. Informazioa eskuratzeko eta parte hartzeko oinarrizko eskubidearen eta 
pertsona bakoitzak duen pribatutasunerako eskubide subjektiboaren artean egon daitekeen 
aurkakotasuna modulatzeko xedea du azken araudi horrek.  

 

Hirugarrena, berriz, Araudia idaztean erabilitako terminologiari eta udal egituran diharduten 
eragile desberdinei esleitzen zaizkien erantzukizunei dagokie, nahasmenik eta zehaztasun ezik 
egon ez dadin. 

 

Aldi Baterako Xedapen Bakarrak bi urteko epea ematen du, indarrean hasten denetik, 
Araudiaren garapena osatzeko. Zioen Azalpenean jada aipatu den Araudiaren 20.1 artikuluak 
sortutako Parte hartzeko Talde Eragilearen babespean egongo da prozesu hori. 

 

Xedapen Indargabetzaileak ez du berariaz indargabetzen Udalean aldez aurretik zegoen inolako 
araurik, haren helburua osatzea baita, hain zuzen ere. Araudia ixteko arau klasiko bat ezartzen 
du: kontraesanean edo aurka dagoen guztia indargabetzen da eta nahitaez interpretazio 
juridikorako lana egin beharko da arautze bat egiaz Araudi honekiko kontraesanean edo aurka 
dagoen zehazteko. 

 

Azken Xedapenak araua indarrean hasiko den data zehazteko formula arautzen du.  
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I. TITULUA 

 

XEDAPEN OROKORRAK 

 

1. Artikulua.- Xedea 

 

Toki erregimenaren alorrean indarrean dagoen legeriaren esparruan, Araudi honen xedea da 
Udal Araudi Organikoaren garatzea udal kudeaketan herritarrek parte hartzeko eskubidea 
arautzeko, eta Irungo Udalaren esparru arau-emailea osatzea, batzorde sektorialak sortzeko 
zenbait xedapen orokor sartuta, multzoari beharreko kohesioa eta harmonizazioa eman ahal 
izateko. 

 

2. Artikulua.- Aplikazio esparrua. 

 

1.-Araudi honetan jasotako erregulazioa, hiriarekin duten harremanagatik udal organoek 
hartutako erabakiek eta udal gobernuak aurrera eramandako jarduerak ukituriko pertsona fisiko 
edo juridiko guztiei aplikatuko zaie. 

 

Hala ere, Arau honetan erregulaturiko eskubide batzuk erabili ahal izateko, udalerriko biztanle 
izatea eskatuko da, edo taldeen edo kolektiboen kasuan, helbidea edo egoitza Irunen dutela 
egiaztatzea, eta beharreko ordezkagarritasuna izatea. 

 

2.-Araudi honen ondorioetarako, bertako biztanletzat hartuko da Udalaren Biztanleen Erroldan 
inskribatua dagoen pertsona oro. 

 

3.-Arau honen ondorioetarako, talde edo kolektibotzat hartuko da helbide soziala edo egoitza 
Irungo udalerrian duen oro, udalerriko pertsona talde baten interesen edo iritzien ordezkari 
bada. 

 

4.-Gainera, Irungo udalaren akordioek edo politikek beren interesak ukitzen badituzte, 
udalerrian erroldatuta ez dauden pertsonek, kolektiboek edo langileek ere, nahi izanez gero, 
parte hartu ahal izango dute aurrera eramaten diren parte hartze prozesuetan edo kasu 
bakoitzean finkatutako edo finkatuko diren administrazio prozeduren bidez. 
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3. Artikulua.- Helburuak 

 

1. Honako helburu eta jarduera printzipio hauek ditu Araudi honek: 

 

a) Irunen herritarrek parte hartzeko kultura sustatu eta bultzatzea, udal administrazioaren 
funtzionamenduan parte hartzea ezarrita, bere kudeaketa maila eta esparru 
desberdinetan. 

b)  Herritarren eskubideak garatzea, parte hartzeko bide berriak ezarrita, parte hartzeko 
demokrazia bermatzeko, demokrazia ordezkatzailearen osagarri eta hobekuntza gisa. 

c) Gobernuaren ekintzan gardentasuna bultzatzea eta udalaren jarduerari buruz ahal den 
informazio handiena ematea. 

d) Gobernu ekintzaren eta Irungo gizartearen arteko erlazioa egituratzea, herritarrek 
hiriarekin duten konpromisoa bultzatzeko azken xedearekin. 

e) Elkartze ehuna sustatzea eta bultzatzea eta hirian eta auzoetan parte hartze kultura eta 
ohiturak hedatzea, bizikidetza solidarioa eta orekatua eta kontu publikoen gainean 
herritarren ekimenen lehia askea bermatuz, herritarrekin topaguneak eta eztabaida 
guneak bultzatuz eta hiriko politiketan eskumena duten beste herri administrazioekiko 
harremana erraztuz. 

f) Parte hartzeko prozesuak bultzatzea tokiko eta auzoko interesen ordezkari diren 
erakundeen zuzendaritza eta administrazio ekintzan. 

g) Elkartasun eta gizarte integrazio maila handiagoak bermatzea, genero berdintasunaren 
alorretan eta ekonomia, kultur eta gizarte arrazoiengatik edo beste edozeinengatik 
(ezintasuna, mendekotasuna, migrazioa, gizarte bazterketa, gutxiengoak eta abar) 
desabantaila egoeran dauden pertsonen interesak defendatzeko berariazko ekarpenak 
eginez. 

h) Araudi honetan islatzen diren parte hartzeko bideetan eta tresnetan euskararen 
erabilera bermatzea, Irungo Udalean indarrean dauden udal ordenantzen eta 
euskararen erabilera normalizatzeko planen arabera. 

 

2. Helburuen betetze mailaren jarraipena egiteko behatokia sortuko da, eta urtean behin 
emango da helburuen betetze mailaren berri. 
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II. TITULUA 

 

GOBERNU IREKIA, GARDENTASUNA ETA HERRITARREN PARTE HARTZEA 

 

4. artikulua.- Jarduteko printzipio etikoak Irungo Udalean 

 

Irungo Udalaren zerbitzura ari diren pertsona guztiek, eta bereziki, dagozkien udal organoetan 
erabakiak hartzeko gaitasuna dutenek, ondoko jokaera printzipio hauen arabera jardungo dute: 
zintzotasuna, eredugarritasuna, inpartzialtasuna, gardentasuna, zuzentasuna, errespetua, 
zerbitzu publikoarekiko dedikazioa eta kontu ematea.  

 

Funtzio publikoaren eta toki erregimenaren alorreko legeriak, Irungo Udalaren Jokabidearen, 
Gobernu Egokiaren eta Kalitate Instituzionalarekiko Konpromisoaren Kode Etikoak eta gobernu 
egokiaren, gardentasunaren eta herritarren parte hartzearen alorreko araudi espezifiko osoak 
haiei buruz egiten duen definizioaren arabera interpretatuko dira arestian aipaturiko printzipio 
etiko horiek. 

 

5. artikulua.- Gobernu irekia 

 

Kalitate instituzionala indartzeko eta Udalaren eta herritarren artean esparru berri bat ezartzeko 
bidea da gobernu irekia, eta honako jarduera printzipio hauetan oinarritzen da: 

a) Gardentasuna kudeaketa eta informazioa eskuratzean, espedienteen tramitazio egoera 
ezagutu ahal izateko. 

b) Jardueren, programen, kudeaketa emaitzen eta interes publikokoa den guztiaren 
publizitate aktiboa. 

c) Herritarrekin etengabeko elkarrizketa haien iritziak entzuteko eta ezagutzeko. 

d) Erabakiak hartzeko prozesuetan herritarrek parte hartzea. 

e) Kontuak ematea, udal jardueren balantze ekonomikoa eta soziala ezagutu ahal izateko. 

 

6. artikulua.- Gardentasuna ekintza publikoan 

 

1.-Udal Gobernuak eta administrazioak beren jarduera ezagutzera eman behar dute, 
herritarrek erraz ezagutu dezaten, aplikatu beharreko legeriaren esparruen eta hartan 
ezarritako mugekin betiere. 
 
2.-Informazioa erraz iristeko formatuetan emango da argitara elkarreragina bultzatzeko eta 
edozein pertsonak erabili ahal izan dezan informazio, azterketa, analisi, proposamen eta 
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banaketa librerako, erabat errespetatuz pribatutasunarekin, segurtasunarekin edo jabetzarekin 
loturiko mugak.   
 
 
7. Artikulua.- Publizitate aktiboa   

 
1.-Ekintza publikoa gardena izan dadin, Udalak noizean behin eta etenik gabe zabaldu egin 
beharko du herritarrentzako interesekoa den informazio guztia bere webgunearen, udal 
informazio zerbitzuen eta administrazio zerbitzuen bidez. Hori guztia herritarrek jakin dezaten 
tokiko gobernua eta administrazioa nola antolatzen diren, zein eginkizun dituzten, bere 
erabakietan zein esparru eta politika lehenesten dituen, eta tokiko zerbitzu publikoen 
kudeaketan bere baliabideak nola esleitzen dituen. 
 
2.-Garrantzi publikoko eta herritarren interesekotzat hartzen da gutxienez toki erregimeneko 
araudiak eta gardentasunaren alorreko legeria espezifikoak jasotzen duen informazio guztia, eta 
baita udal arduradunek, ofizioz edo herritarren interesak ordezkatzen dituzten erakundeek 
eskatuta, egokitzat hartzen duten guztia. 
 
3.-Ondorio horietarako, gardentasunaren ataria abian eta eguneratua edukiko da udalaren 
webgunean, eta hartan modu erraz eta intuitiboan egituratua egongo da informazioa, erraz 
eskuratzeko eta erreproduzitzeko moduan, onartu ohi diren estandarren arabera. 
 
 
8. artikulua.- Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea 
 
1.-Herritarrentzako garrantzitsua den informazio guztia ofizioz argitaratzeko obligazioa 
betetzeaz gainera, Irungo Udalak, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea bermatuko du toki 
erregimeneko legeriak eta gardentasunari, informazioa eskuratzeari eta gobernu egokiari 
buruzko legeria espezifikoak jasotako baldintzetan. 
 
2.-Informazioa eskuratzeko eskubidearen arabera, edozein pertsonak erabili ahal izango ditu 
honako eskubide hauek: 
 

a) Udal jarduerekin loturiko informazio publikoa eskuratzeko eskubidea. 

b) Eskatzen duen informazioa gardentasunari, informazioa eskuratzeari eta gobernu 
egokiari buruzko legeriak jasotako gehieneko epeen barnean jasotzeko eskubidea. 

c) Eskatutako informazio publikoa aukeratutako moduan eta formatuan, ahal bada bide 
elektronikotik, jasotzeko eskubidea. 

d) Informazioa, osorik ala zati bat, zergatik ez den eman jakiteko eskubidea, eta baita 
informazio hori eskatutako moduan edo formatuan zergatik ez den eman jakiteko 
eskubidea ere. 

e) Eskatutako informazioa eskuratzeko, hala badagokio, eska dakizkiokeen tasen eta 
prezioen zerrenda ezagutzeko eskubidea, eta baita salbuetsia izateko arrazoiak jakiteko 
ere. 
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f) Jasotako informazioa, aurretiko baimenik gabe, gardentasunari, informazioa 
eskuratzeari eta gobernu egokiari buruzko legeriak eta ordenamenduaren gainerakoak 
aurreikusitako mugen barnean, erabiltzeko eskubidea. 

 
3.- Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea erabili nahi duten pertsonek, erakundeek, 
plataformek edo sareek honako betebehar hauek izango dituzte halaber: 
 

a) Beren eskubidea erabiltzean errespetatu egingo dituzte fede onaren printzipioa eta 
zuzenbide-abusua debekatzen duen printzipioa, eta batik bat, informazioa eskuratzean 
ez dute, inolaz ere, kaltetuko zerbitzu publikoen funtzionamenduaren eraginkortasuna, 
beren eskaerak ahalik eta zehatzen eginda. Ondorio horietarako Udalak eskatzaileari 
lagundu egingo dio galdetegiak, haiek betetzeko orientabideak eta gomendioak 
emanez, kudeaketa ahalik eta arinen egin dadin. 

b) Eskuratutako informazioa berrerabiltzeko oinarrizko araudian jasotako betebeharrak 
errespetatuko dituzte. 

c) Dagokion ebazpenean finkatutako informazioa eskuratzeko betebehar eta baldintza 
materialak beteko dituzte, eskuratze hori modalitate jakin batean egin behar denean 
edo aurrez aurre egin behar denean artxibo edo bulego publiko jakin batean. 

 

4.-Gardentasunari eta herritarren parte hartzeari buruzko legeriak une bakoitzean xedaturikoak 
izango dira informazio publikoa eskuratzeko eskubidea erabiltzeko prozedura, hala hasiera 
fasean nola zuzentze eta ebazte faseetan; eskaerak ez onartzeko arrazoiak, eta informazioa 
eskuratzeko eskubidearen mugak.   
 
5.-Nolanahi ere, Irungo Udalak aurka egon daitezkeen eskubideak haztatuko ditu legeak 
aurreikusitako salbuespenek babestutako informazioa eta interesak hedatzeko interes 
publikoan oinarrituta. Hala ere, informazio eskaeraren helburua udal organoen antolakuntza, 
funtzionamendua edo jarduera baldin bada, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea 
aplikatuko da lehentasunez. 
 
6.-Informazioa eskuratzeko eskaeren erregistroa eramango du gardentasunaren, gobernu 
irekiaren eta herritarren parte hartzearen alorrean sustapen eta koordinazio eskumena une 
bakoitzean duen unitateak edo udal zerbitzuak. Horretarako, sarrera erregistroa unitateak, eta 
Udaleko unitate administratiboek ere, aurrez aurre eta bide telematikoetatik aurkezten diren 
idatzien kopia bidaliko diote parte hartze eta gardentasun unitateari, unitate horrek zuzenean 
jaso ditzakeen eskaeren eta eskarien kalterik gabe, horiek kasu bakoitzean behar bezala 
kudeatuz. 
 
7.- Era berean, gardentasunaren, gobernu irekiaren eta herritarren parte hartzearen alorrean 
eskumena duen udal unitate horrek zerbitzuaren urteko txostena egingo du, eta bertan, 
aurkeztutako eskaeren kopurua aipatuko du eta eskaera horiek nola erabaki diren zehatz 
azalduko du (zenbakia eta onartzeko, zati batean onartzeko, atzera botatzeko eta ez onartzeko 
arrazoiak); era berean, eskatzaileen profila azalduko du, sexua eta komunikazioan erabili duten 
hizkuntza barne. 
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9. artikulua.- Kontuak ematea 

 
Udal kudeaketaren gardentasun elementu gisa, gauzatutako jarduera nagusien txostena 
argitaratuko du Udalak, aurrekontu ekitaldi bakoitza amaitu ondoko hiru hilabeteetan gehienez 
ere. Txostenak honako hauek adieraziko ditu gutxienez: 
 

a) Gauzatutako programen eta proiektuen zerrenda, haien kostua adierazita. 
b) Emaitzen kuantifikazioa eta balorazioa, lurraldean eta herritarrengan izandako eragina 

aintzat harturik. 
c) Inbertsioen zerrenda eta haien gauzatze egoera. 
d) Aurrekontu desbideratzeak eta erabilitako zuzentze mekanismoak. 

 
 

10. artikulua.- Herritarren parte hartzea 

 

Araudi honetan aurreikusitako ondorioetarako eta toki erregimenaren alorrean indarrean 
dagoen araudiari jarraiki, prozedura, bide eta organo instituzional guztiak hartzen ditu 
herritarren parte hartze nozioak, eta baita entzute aktiborako tresnak eta bideak ere, 
herritarrek esku har dezaten, oro har, udal jardueraren identifikazioan, diseinuan, gauzatzean 
eta ebaluazioan. 

 

 

III. TITULUA 

 

UDALA HURBILEKO ADMINISTRAZIO GISA 

 

I. KAPITULUA.-UDAL ADMINISTRAZIOAREN JARDUTEKO PRINTZIPIOAK  

 

11. Artikulua.- Administrazio jarduerarako printzipioak 

 

1.-Toki erregimeneko legeak eta Herri Administrazioen erregimen juridikoko legeak jasotako 
ondoko printzipio hauen arabera beteko ditu bere funtzioak Udal Administrazio Publikoak: 
eraginkortasuna eta eragingarritasuna; fede ona eta konfiantza legitimoa; hurbiltasuna; 
inpartzialtasuna; proportzionaltasuna; sinplifikazio eta arrazionaltasun administratiboa; 
gardentasuna eta irisgarritasuna; herritarren parte hartzea; leialtasun instituzionala, 
administrazioen arteko lankidetza eta elkarlana. 
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II. KAPITULUA.- HERRITARREKIKO INFORMAZIO, KOMUNIKAZIO ETA ORIENTAZIO SISTEMAK  

 

12. artikulua.- Herritarrekiko informazio, komunikazio eta orientazio sistema 
 
1.-Udalak informazio sistema bat jarri du herritarren eskura udal jarduerak eta zerbitzuak 
ezagutu ditzaten, eta edozein pertsonari orientabideak eman ahal izateko dituen eskariak 
asetzeko modurik egokienari buruz. Ezintasunak dituzten pertsonek erabiltzeko modukoa izango 
da informazio sistema. 
 
2.-Herritarrekiko informazio,   komunikazio eta orientazio sistema horren barnean dauden 

elementuak dira Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua, erabilera publikoko udal bulegoak eta 

guneak ,udalaren webgunea, sare sozialak, udal aldizkaria, masen komunikabideetako 

komunikazio ekintza eta zerbitzuen kartak, gaur egun dauden beste batzuez eta etorkizunean 

gara daitezkeenez gainera. 

 
3.-Herritarrei zuzeneko zerbitzua ematen dieten udal langileek modu argi eta ulergarrian 
komunikatu behar dute, eskatutakoari zuzenean erantzunez, balio judiziorik egin gabe eta 
alferrikako azalpenetan luzatu gabe. Udalaren eskumenekoa ez den kontua izateagatik 
informazioren bat ez izanez gero, udal langileek ahaleginak egingo dituzte pertsona 
interesdunari nora jo behar duen jakinarazteko bere eskariari erantzun diezaioten. 
 
 
13. artikulua.- Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua (HAZ) 
 
Arau duen Udal Ordenantzaren arabera, Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua udal zerbitzua da, 
zerbitzu publikoa eskaintzeko berariazko xedearekin. Bezeroei arreta emateko teknika 
modernoak erabiltzen ditu eta bertan biltzen da jendeari ematen zaion arreta, eta beharreko 
antolakuntza eta baliabideak ditu herritarrek Udalari zuzentzen dizkieten eskari gehienei 
konponbidea eman ahal izateko. 

 

Zuzeneko informazioa emateaz eta informazio eskaerak bideratzeaz gainera, Irungo Udalaren 
antolakuntzan funtsezkoa den zerbitzu honen egitekoa da gero eta kudeatze jarduera 
handiagoa garatzea, administrazio tramiteei irtenbidea in situ berehala edo ia berehala eman 
ahal izateko, administrazio kargak sinplifikatu eta murriztu daitezen lortu ahal izateko. 

 

14. artikulua.- Udalaren webgunea 

 

Irungo Udalak informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien erabilera bultzatzeko 
konpromisoa du, espediente elektronikoaren eta bere webgunearen garapenaren bidez, honako 
hauek lortzeko: 

a) Udal administrazioarekiko kudeaketak ahalik eta gehien erraztea. 
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b) Instituzioaren eta gobernu organoen jarduerari buruz informazio eguneratua 
eskaintzea. 

c) Udal talde politikoen ekimenen eta proposamenen informazioa eta xehetasunak 
ezagutzera ematea: batzordeetan egiten diren galderak, Osoko Bilkuretan aurkezten 
diren mozioak, proposamenak eta abar. 

d) Administrazioaren eta herritarren artean komunikabide interaktiboa ezartzea. 

e) Herritarren parte hartzea bultzatzea, on line prozesuak garatuz, herritarren ekarpenak 
eta erantzunkidetasuna bultzatzeko garrantzizko proiektuei buruz erabakiak hartzean. 

 

15. artikulua.- HAZ 24 or. Egoitza elektronikoa 

 

Administrazio Elektronikoari buruzko Udal Ordenantzak xedaturikoaren arabera, www.irun.org 
helbide elektronikoa finkatu da udal Administrazioaren egoitza elektroniko orokor gisa, eta 
hartatik zuzeneko sarbidea izango da Udalak, aurrez aurreko (HAZ) eta telefono bidezko (010 
telefonoa) informazio eta kudeatze sistemen osagarri gisa, herritarrei zerbitzu elektronikoak 
emateko sortzen dituen egoitza espezifiko guztietara. 

 

16. artikulua.- Udal komunikabideak  

 

Irungo Udalak udal komunikabideak sustatuko ditu eta haietan sartzeko aukera bultzatuko du, 
aniztasuna errespetatuz betiere. Informazioaren teknologia berrietan oinarrituriko bideak 
ezarriko dira haien erabilera eta garapena ahalik eta gehien bultzatzeko.  

 

17. artikulua.- Zerbitzuen kartak 

 

1.-Irungo Udalak, toki erregimeneko legeriak 20.000 biztanletik gorako udalerrietarako 
xedaturiko obligazioak betetzearren, udal zerbitzu publikoen kalitatea sustatuko du, eta 
horretarako, Herritarrak Atenditzeko Zerbitzuan eta Udal Musika Kontserbatorioan jada 
ezarritakoen antzeko zerbitzuen kartak onartuko ditu. 

 

2.-Zenbait udal zerbitzuren ezaugarri nagusiak jasotzen dituzten dokumentuak dira zerbitzuen 
kartak, bertan adieraziz zerbitzu horiek erabiltzen dituzten pertsonen eskubideak eta 
betebeharrak, eta baita haiek ematean hartzen diren kalitate konpromisoak ere. 

 

3.-Zerbitzuen kartek adierazle objektiboak ezartzen dituzte, sexuaren, adinaren edo beste 
batzuen, hala badagokio, arabera bereiziak, eta haiei esker, ebalua daiteke udal zerbitzuen 
errendimendua eta erabiltzaileen asebetetze maila. Etengabe publizitatea emango zaie 
udalaren egoitza elektronikoko gardentasun atarian. 

http://www.irun.org/
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III. KAPITULUA.- HERRITARREN PARTE HARTZEA BULTZATZEKO SISTEMAK 

 

18. Artikulua.- Parte hartze eredua 

 

Udalaren parte hartze ereduak aukera ematen du parte hartzeko mekanismoen eta bideen 
ikuspegi globala osotasun batean egituratzeko. Irungo Udalak garatzen duen eredua hainbat 
tresna osatzen dute, eta ondoko mota hauetan sailka daitezke duten izaeraren arabera, kasu 
bakoitzean eta proiektuak dituen helburuak aintzat harturik, egokitzat hartzen dena erabiliz: 

 

- Parte hartzeko organo, eremu eta mekanismo egonkorrak, modu erregularrean 
funtzionatzen dutenak. 

- Behin-behineko prozesu zehatzak, hasiera eta amaiera data jakinak dituzten 
proiektuekin loturik. 

- Parte hartzeko kontsulta eta eremu puntualak gai espezifikoen inguruan. 

- Egituratu gabeko harremanak eta komunikazioak. 

 

Ondoko artikuluetan aipatzen dira eta arautzen dira, zehatzegi izateko asmorik gabe, udal 
jardunbide orokorraren arabera parte hartzea sustatzeko baliabide eraginkortzat hartzen diren 
tresnetako batzuk. 

 

19. artikulua.- Udal ordezkariengana iristeko aukera 

 

1.-Alkateak eta haren Ordezkariek Araudi honetan jasotako baldintzetan erantzungo diete 
hitzordu eskaerei.  

 

2.-Udal Taldeen bozeramaileek eta kideek, planteatzen zaizkien hitzordu eta elkarrizketa 
eskaerei erantzungo diete, dituzten giza baliabideek eta baliabide materialek horretarako 
aukera ematen duten heinean.   

 

3.-Hitzorduen Agenda udal aplikazioa izango da, beharrezkoak izan daitezkeen egokitzapenekin, 
udal ordezkariek eskaintzen duten banakako arreta hitzartzeko eta erregistratzeko ohiko 
baliabidea, jardueraren txostenak, komunikazio ekintzak eta beste hedapen eta komunikabide 
batzuk prestatzeko beharreko estatistika ustiapena bideratu ahal izateko. 

 

4.-Udal ordezkariengana telefono edo telematika bidez iritsi ahal izateko, Udalak posta 
elektroniko pertsonalaren helbide bat eta harremanetarako telefono zenbaki bat jarriko ditu 
gutxienez eskura, gailu mugikorrak edo bestelako telekomunikazio tresna batzuk emateko 
aukeraren kalterik gabe. 
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20. artikulua.- Talde eragilea eta Udal Parte hartze Agenda 

 

1. -Araudi honen bidez, parte hartze organo egonkor bat sortu da, Parte hartzeko Talde Eragilea 

izenekoa eta haren helburu nagusia izango da herritarren egiazko parte hartzea, parte hartze 

eraginkorra, bultzatzea Irungo Udalaren eta haren mendeko edo hark partaidetutako enpresen 

eta erakundeen eskumeneko erabakiak hartzeko prozesuetan.   

 

Organo horrek honako eginkizun hauek izango ditu: 

 
a) Parte hartze prozesu zehatzak egiteko beharrak ezartzea eta, Araudi honek aurreikusten 

dituenen edo etorkizunean sor litezkeenen artean, tresna eta/edo metodologia 

egokienak aukeratzea. 

b) Sustatzen diren parte hartze prozesuak edo ibilbideak diseinatzea. 

c) Prozesuak eta haien emaitzak ebaluatzea. Horretarako, Araudi honen 2.2 artikuluan 

aipatzen den parte hartze behatokiak prestatutako datuak eta informazioak 

gainbegiratuko ditu, bai eta izan dezakeen beste edozein informazio iturri ere. 

d) Osoko Bilkurak etorkizunean eman liezaiokeen beste edozein eginkizun. 

 
2.-Parte hartzeko Talde Eragilean ordezkatuta daude Udalbatzan dauden talde politiko guztiak; 

Parte hartzearen, Gardentasunaren eta Gobernu Onaren esparruari dagozkion langile teknikoak 

eta auzo elkarteen ordezkariek, bai eta egoitza Irunen duen beste edozein elkarte ere, Taldeko 

kide izateko eskaera egiten badu eta baimena ematen bazaio. Udal talde teknikoek irizpena 

eman ondoren, eskaerak Talde Eragileari aurkeztuko zaizkio eta, hark aurka egoteko arrazoiak 

ematen dituenean salbu, Alkatetzak edo Zinegotzi Ordezkariak emandako ebazpenaren bidez 

baimenduko dira. 

 
Parte hartzeko Talde Eragilea urte bakoitzeko urtarrilean bilduko da, Alkatearen edo hark 

eskuordetutako Zinegotziaren lehendakaritzapean, Parte hartzeko Udal Agendaren onarpena 

sustatzeko.   

 
3.-Parte hartzeko Udal Agenda herritarren parte hartzearekin loturiko udal jarduera osoa 

maiztasun jakin batekin, ahal bada urtean behin, zentralizatzen eta planifikatzen duen 

mekanismoa da: dauden arloko kontseiluen eta lan mahaien lan agendak; proiektuen 

eztabaidarako eta jende aurrean erakusteko prozesuak; aurrekontu parte hartzaileak; Urteko 

Plan Arau emailea eta haren aldez aurreko kontsulta eta jende aurreko informazio denborak; 

Diru laguntzen Ureko Plana eta aurreikusten diren diru laguntza izendunen zerrenda; agintaldi 
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bakoitzak irauten duen bitartean bidera daitezkeen kontsulta publikoak eta beste edozein 

jarduera bultzatzeko aukera.  

 
Parte hartzeko Udal Agenda izango da antolakuntzari dagokionean herritarren parte hartzea 

bideratzeko udal arlo edo zerbitzuko lan tresna nagusia, eta gainerako udal arlo eta zerbitzu 

guztiek biziki lagundu beharko dute Parte hartzeko Udal Agenda onartzeko eta egikaritzeko 

prozesuan. 

 
4.- Parte hartze arloari edo zerbitzuari atxikitako langileak arduratuko dira dokumentuak 

idazteaz eta Parte hartzeko Udal Agenda onartzeko eta egikaritzeko beharreko prozedurak 

betetzeaz. Parte hartzeko Talde Eragileak aldeko irizpena eman ondoren, agenda hori formalki 

onartuko du Tokiko Gobernu Batzarrak eta gardentasun atarian argitaratuko da, bai eta 

udalaren mendeko edo partaidetutako erakundeen webguneetan ere edo beste edozein 

informazio bidetan Talde Eragileak egokitzat hartzen badu.   

 
5.-Parte hartzeko Udal Agenda onartu eta argitaratzeko gehieneko epea 3 hilabetekoa izango 

da, Parte hartzeko Talde Eragileak Agendaren onarpena bultzatzeko lehenengo bilera egiten 

duenetik aurrera kontatuta. 

 

21. artikulua.- Metodologia parte hartzaileak erabiltzea 

 

1.-Udalak parte hartze prozesuak egin daitezen bultzatuko du, udal jarduera prestatzeko, 
bideratzeko eta gero ebaluatzeko faseetan ahalik eta pertsona gehienek parte har dezaten. 
Hirirako garrantzi berezia duten proiektuetan, eta bereziki udal aurrekontua prestatzeko 
prozesuan parte hartzeko teknikak eta metodologiak ezarriko dira. 

 

2.-Teknika eta metodologia parte hartzaileek ordena, koherentzia, berdintasuna eta egiteko 
moduak eskaini behar dizkiote halakoak erabiltzen dituen proiektuari, proiektuaren mugak eta 
aukerak argi eta garbi zehaztuta. 

 

3.- Bereziki haurrei eta gazteei zuzendutako metodologiak diseinatuko dira, herritar aktiboak 
landu eta bultzatu ahal izateko adin txikietatik hasita. 

 

22. artikulua.- Aurrekontu parte hartzaileak 

 

1.-Udal aurrekontuan jaso beharreko egituraketari eta lehentasunei buruzko proposamen, 
gogoeta eta eztabaida prozesuak egin daitezen bultzatuko da, eta bereziki, urtero zehaztu 
beharko diren zenbateko ekonomiko jakin batzuk zertarako erabiliko diren zehaztuko da, 
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horretarako, eredu propioa prestatuko da, hiriko elkartze eta parte hartze beharrei eta 
dinamikari erantzungo diena. 

 

2.-Aurrekontu parte hartzaileen sistema bermatzeko eta finkatzeko, Gobernu Taldeak, Talde 
Eragileari kontsulta egin ondoren, aurrekontuak prestatzeko jarraibideekin batera, hurrengo 
ekitaldiko aurrekontu parte hartzaileen prozesurako erabiliko diren zenbatekoak onartuko ditu. 
Aurrekontu parte hartzaileetarako jarriko diren zenbatekoak zehazteak ez du inolako eraginik 
izango Udalak aurreikusitako defizit, zor publiko eta gastu erregela helburuak bete ditzan, ez eta 
berankortasunari buruzko legean aurreikusitako hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epean. 

 

3.- Era berean, Talde Eragileari kontsulta egin ondoren,  urte bakoitzean parte hartze 
prozesuaren prestatze, erabakitze, gauzatze eta geroko ebaluatze faseak egituratuko dituen lan 
metodologia zehatza onartuko du Gobernu Taldeak.  

 

4.-Sarrera publikoei buruzko erabakietan ez da eztabaida prozesurik egingo. 

 

5.- Era berean, agintaldi bakoitzeko helburu estrategiko handiak eta Aurrekontuetan sartzeko 
proiektuak aukeratzeko parte hartze prozesuak ezarri ahal izango dira, bai eta urte bakoitzean 
programa jakin batzuetan jarduerak lehenesteko ere. 

 

23. artikulua.- Prozesu parte hartzaileak auzoetan 

 

1.-Irungo Hirian lurraldeko oinarrizko parte hartze unitateak dira auzoak eta auzo bakoitzeko 
auzo elkarteak dira solaskide nagusiak Udalaren aurrean, auzoetan bultza daitezkeen 
komunitateak parte hartzeko prozesuetan interes kolektiboen (merkatariak, industriak, 
ikastetxeak, erlijio eta aisiarako zentroak, gazte elkarteak eta abar) ordezkari diren beste 
erakunde batzuen esku hartzea, eta auzokoen banakako parte hartzea ere, bultzatu daitekeen 
arren. 

 

2.-Tokiko ordezkarien eta auzokoen artean auzoetan urtero egiten diren topaketez gain, 
komunitateak parte hartzeko prozesuak bideratzen dira, gizarte, ekonomia edo hirigintza 
alorretan konplexutasun arrazoiak egoteagatik hala komeni denean, egon daitezkeen gatazkak 
elkarrizketaren eta negoziazioaren bidez erabaki ahal izateko edo, oro har, auzoetan gizarte eta 
komunitate dinamismoa indartzeko, interes orokorrarekin loturiko gizalegezko jarraibideen 
arabera. 

 

24. artikulua.- Eztabaida tailerrak 

 

Gogoetarako eta proposamenak egiteko tailer edo talde espezifikoak bultzatuko dira, duten 
izaeragatik edo ezaugarriengatik horrelakorik egin daitekeen gaietan. Talde horietan parte 
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hartuko dute udal talde politiko guztien ordezkariek, Udalaren zuzeneko edo zeharkako 
zerbitzuan ari diren teknikariek, herritarren erakundeen ordezkariek eta auzokoek, oro har. 

 

Gardentasun atariaren bidez argitaratuko da eta eskuratu ahal izango da tailerren edo taldeen 
osaeraren, funtzionamenduaren eta emaitzen informazioa. 

 

25. artikulua.- Pertsona interesdunen zerrendak 

 

1.-Pertsonek norbanako gisa parte har dezaten sustatzeko, erroldak sortuko dira gaien edo udal 
kudeaketa arloen arabera, eta horietan bakoitzak norbere borondatez eman ahal izango du 
izena. 

 

2.-Izena eman duten pertsonek aldian behin informazioa jasoko dute erroldan izena eman 
zutenean aukeratutako esparruetako kontu eta proiektu garrantzitsuenei buruz, eta parte 
hartze prozesu espezifikoetan inplika daitezen bultzatuko da. 

 

26. artikulua.- Asoziazionismoa bultzatzea 

 

1.-Hiriko kapital sozialeko funtsezko elementutzat hartzen da Irungo elkartze ehuna. Araudi 
honen ondorioetarako, pertsonek beren hiriarekiko eta balio demokratikoekiko (berdintasuna, 
aniztasun ideologikoa, errespetua, erantzukizuna, eraginkortasun ekonomikoa) eta 
Konstituzioan nahiz legeetan jasotako beste edozeinekiko duten konpromisoaren adierazpen 
kolektibo gisa ulertzen da asoziazionismoa. 

 

2.-Herritarren asoziazionismo demokratikoa, anitza eta berdintasunezkoa babesteko eta 
bultzatzeko, Araudi honetan erregulatutako informazio eta parte hartze sistemez gainera, diru 
laguntzak emateko espediente administratiboak bultzatuko eta kudeatuko ditu alorraren 
arabera eskumena duen udal Arlo bakoitzak. 

 

3.- Gainera, Udalak, duen gaitasun ekonomikoaren arabera, Irunen dagoen edo jarduera Irungo 
udalerrian duela egiaztatzen duen elkarte bakoitzari beharreko ekipamendu higigarriak eta 
higiezinak emango dizkio, zesioa jasotzen duen ebazpenean adierazitako terminoetan eta 
baldintzen pean. 

 

4.-Artikulu honen lehen atalean aipatutako printzipio eta balio demokratikoak betetzen ez 
dituzten elkarteei baliabide materialen lagapena eta diru laguntzak ukatu egingo zaizkie 
horretarako arrazoiak azalduta, eta baita formalki elkarte gisa eratu ez diren erakundeei ere, 
aurkakoa dioen berariazko arau sektoriala dagoenean salbu.  

 

27. artikulua.- Gizarte zibila indartzeko beste bide batzuk 
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1.-Udalak herritarren artean informazio eta prestakuntza kanpainak bultzatuko ditu, balio 
demokratikoak eta parte hartzea gara daitezen gizarte balio gisa. Arreta berezia emango zaio 
haurrekin eta gazteekin egin beharreko lanari. Kanpaina horiek abian jartzeko, herritarren 
elkarteen eta erakundeen eta udal taldeen adostasuna eta lankidetza bilatuko da. 

 

2.-Herritarren balioak sustatzeko, sariak eta bekak eman ahal izango dira. Ohoreen eta 
Bereizgarrien Udal Araudiaren bidez artikulatzen da herritarren merituaren aintzatespena, eta 
hura behar bezala hedatuko da gardentasun atariaren bidez. 

 

3.-Boluntariotza soziala bultzatuko da alor horretan indarrean dagoen legeriak jasotako 
baldintzetan, eta udalerriak dituen gaitasun ekonomikoen barnean, baliabide eta ekipamendu 
egokiak emango zaizkie boluntariotzaren esparruan diharduten taldeei. Beharreko udal arauen 
bidez xehetasun osoz erregulatuko da, hala badagokio, boluntariotza tipologia bakoitzari 
dagokiona, zehazki, babes zibilarekin egin den bezala. 

 

4.-Elkarbizitza egokia bultzatzeko eta espazio publikoan gatazkak hautemateko eta konpontzen 
saiatzeko, eta horrekin gizarte kohesio handiagoa lortzeko, bitartekotza eta erantzunkidetasun 
esparruak sor daitezen, komunitatean bitartekotza sistemak eta prozesuak bultzatuko ditu 
Udalak, norbere borondatez onartzeko instantzia gisa. 

 

 

IV. TITULUA 

 

HERRITARREN ETA HERRITARREN ELKARTEEN ETA KOLEKTIBOEN PARTE HARTZEKO 
ESKUBIDEAK 

 

I. KAPITULUA.- HERRITARREN ESKUBIDEAK 

 

28. artikulua.- Parte hartzeko eskubidea 

 

1.-Pertsona guztiek dute tokiko gai publikoetan zuzenean edo elkarteen eta herritarren 
erakundeen bidez parte hartzeko eskubidea, legeetan eta Araudi honetan zehaztutako organoak 
eta parte hartze bideak erabilita. 

 

2.-Udal gai publikoetan parte hartzeko eskubidearen barnean honako eskubide hauek sartzen 
dira gutxienez: 

— Eskatzeko eskubidea. 

— Entzuna izateko eskubidea. 
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— Kexak, erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko eskubidea. 

— Osoko Bilkuretan, Informazio Batzordeetan eta bestelako udal organoetan hitz egiteko 
eskubidea. 

— Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak eskuratu eta erabiltzeko eskubidea. 

— Biltzeko eskubidea. 

— Herritarren ekimen eskubidea. 

— Kontsultarako eskubidea. 

— Parte hartze eskubideak egiaz sustatzeko eskubidea. 

 

29. Artikulua.- Eskatzeko eskubidea 

 

1.-Eskatzeko eskubide konstituzionalak, funtsezko eskubide gisa ezarria, udal esparruan esan 
nahi du bere eskumeneko alorretan pertsona guztiek dutela udal gobernuari jarduera eskaerak 
zuzentzeko edo egindako esku hartzeei buruz argibideak eskatzeko eskubidea, legeak 
zehaztutakoak ez beste mugarik gabe. Eskaera egiten duen pertsonaren edo kolektiboaren 
nortasuna eta eskaeraren gaia modu fede emailean jasota uzteko baliozko edozein baliabide 
erabiliz gauzatu daiteke eskubide hori. 

 

2.-Eskaerek, jarduera zehatzen inguruko proposamenez eta argibideez gainera, bakarkako edo 
taldekako iradokizunak eta ekimenak jaso ditzakete, eta behar bezala beteta aurkeztuko dira, 
administrazio prozeduraren alorrean indarrean dagoen araudiaren arabera, Sarrera Erregistroan 
aurrez aurre nahiz telematikoki. Taldeka egindako eskaerek aukera eman beharko dute 
pertsona eskatzaile guztien eta bakoitzaren nortasuna ezagutzeko. 

 

3.-Udalak jaso izanaren agiria egingo du aurkezten den unean eta gehienez ere 10 eguneko 
epean onartuko du tramiterako, honako gorabehera hauetakoren bat tartean dagoenean izan 
ezik: 

 

a) Nortasuna behar bezala ez egiaztatzea, kasu horretan 15 eguneko epea emango da okerra 
zuzentzeko, eta ohartaraziko da, epe hori igarotakoan ez bada erantzunik jaso eskaera ez dela 
onartuko. 

b) Eskaeraren gaia Irungo Udalaren eskumenekoa ez izatea. 

c) Eskaerak berariazko administrazio tramitea izatea. 

 

Azken bi kasu horietan, 45 eguneko epean, eskaera aurkezten den egunaren hurrengotik 
aurrera kontatuta, ebazpen arrazoitua emango da eskaera ez dela onartu adierazteko. 
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3.-Eskaera tramiterako onartzen bada, Udalak gehienez ere hiru hilabeteko epean erantzun 
beharko du, eta hala badagokio, horretarako hartutako neurrien edo aurreikusten diren esku 
hartzeen berri emango du. 

 

30. artikulua.- Entzuna izateko eskubidea 

 

1.-Legezko interesa duten edo nolabait ere ukiturik suertatzen diren pertsona guztiek dute udal 
prozeduren tramitazioan edo udal ekintzak egitean entzunak izateko eskubidea. 

 

2.-Espediente administratiboetara administrazio prozedurei buruzko araudiak xedaturikoaren 
arabera iristeko aukeratik kanpo, Udalak bultzaturiko udal arduradunekiko topaketen bidez edo 
Araudi honetan aurreikusitako edozein prozeduraren arabera tramitaturiko herritarren 
proposamenaren bidez gauza daiteke entzuna izateko eskubidea. 

 

3.-Araudi sektorial desberdinek erregulaturiko herritarrei entzuteko tramiteez gainera, Udalak 
Hirirako garrantzizkoak diren obrak edo ekipamenduak egitea aurreikusten duenean, prozedura 
arin bat diseinatuko du proiektuen edukia azaltzeko eta ukituriko auzoek plantea ditzaketen 
proposamenak, kexak, iradokizunak eta abar jasotzeko, eta baita beste edozein herritarren 
ekarpen ere, hala badagokio, altzariei, akaberei edo soluzio tekniko zehatzei buruzko nahia 
azaltzeko bideak barne. 

 

4.-Gutxienez urtean behin, Alkatetzak herri topaketa baterako deia egingo du udal ordezkarien 
eta herritarren artean batzar ireki gisa Irungo auzoren batean edo auzo batzuetan. Topaketa 
horien testigantza idatzia utziko da eta metodologia bat egituratuko da udal gardentasun 
atariaren bidez hartutako akordioen eta konpromisoen gauzatze mailaren jarraipena egiteko. 
Zuzeneko komunikazio pertsonalizatua eduki ahal izango da topaketan parte hartu duten eta 
zuzeneko komunikazioen sisteman, eta aldian behingo komunikazioetarako interesa duten 
pertsonen zerrendan ere, sartzeko baimena berariaz eman duten pertsonekin eta taldeekin. 

 

5.-Entzute publikoa herri ekimenaren bidez eskatzen bada, topaketa hori gehienez ere 30 
eguneko epean egingo da Araudi honen 45.7.e) artikuluan aurreikusitako udalbatzaren osoko 
bilkuraren eztabaida bukatzen denetik aurrera kontatuta.  

 

6.-Alkateak eta udal gobernu esparru jakin baten Ordezkari kargua dutenek hilean gutxienez 8 
ordu izango dituzte Irungo Udalak ezarritako aurretiko hitzorduen agendaren bidez herritarrei 
erantzuteko. Hala ere, karguak okupatzen dituztenek dedikazio esklusiboaren erregimenean 
egiten badute, prest egon behar dute herritarrekin eta haien ordezkariekin hitzorduak eta 
bilerak hitzartzeko, gaiak behar bezala kudeatzeko premiazkotzat edo/eta beharrezkotzat 
hartzen badira. Hori guztia beren irizpide askearen arabera telefonoz edo telematika bidez 
pertsonekin edo erakundeekin izan dezaketen komunikazioaren kalterik gabe. 
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31. artikulua.- Kexak, erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko eskubidea 

 

1.-Pertsona guztiek dute bakarka nahiz taldean udalaren eta tokiko zerbitzu publikoen 
jardueraren aurrean kexak, erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko eskubidea, egokitzat 
hartzen dituzten administrazioarekiko errekurtsoak eta errekurtso jurisdikzionalak aurkezteko 
aukeraren kalterik gabe 

 

2.- Abisuak, kexak eta iradokizunak aurkezteko, Irungo Udalak, Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua 
arautzen duen Ordenantzaren bidez, leihatila bakarraren kanal anitzeko sistema ezarria du eta 
honako hauek jasotzen ditu: aurrez aurreko bidea, Herritarrak Atenditzeko Zerbitzuaren 
bulegoetan; bide telematikoa, egoitza elektronikoaren bidez, eta telefono bidea, 010 
telefonoaren bidez eta azken belaunaldiko telefonia mugikorraren bidez.   

 

3.-Gainera, herritarrei zuzenean ematen zaizkien zerbitzu publikoen egoitzetan eta pertsonak 
igarotzen edo biltzen diren beste gune fisiko batzuetan, ondo señalizatutako postontziak 
mantenduko edo jarriko dira, halakorik ez badago, nahi duenak erreklamazioak, kexak eta 
iradokizunak utzi ditzan, baita modu anonimoan ere. Postontzi horien kokalekua zein den jakin 
beharko dute herritarrek, eta horrenbestez, indartu egingo da horren inguruko komunikazioa. 
Udalak izendatutako langileek astean behin hustuko dituzte postontzi horiek eta abisuen, kexen 
eta iradokizunen sistema koordinatzeko unitatera bidaliko dituzte idatziak, kasu bakoitzean 
dagokion bidea eta erantzuna eman ahal izateko. 

 

4.-Zerbitzu publikoen eta informazioaren teknologien bilakaeraren arabera, kanal anitzeko bidea 
behar bezala egokitu beharko da, herritarrei aldaketen eta egokitzapenen berri etenik gabe 
emanez, Araudi honetan eta berau osatzen duten gainerako udal arauetan erregulatzen diren 
udal informazio, komunikazio eta orientazio sistemen bidez. 

 

32. artikulua.- Osoko Bilkuretan, Informazio Batzordeetan eta bestelako udal organoetan hitz 
egiteko eskubidea 

 

1.-Udalbatzaren Osoko Bilkurak publikoak dira, Areto Nagusiko jarleku kopurua kontrolatzeko 
aukeraren kalterik gabe. Ahalik eta pertsona gehienek izan dezaten haien berri, zuzenean 
jarraitu ahal izango dira telebistaz edo/eta gailu elektroniko mugikorren bidez edo etorkizunean 
inplementa litekeen beste edozein teknologiaren bidez. Gainera, grabazioak, eta baita gai 
zerrendak eta aktak ere, behin onartutakoan gardentasun atarian eskuragarri egongo dira 
betiko. 

 

Araudi Organikoak xedatzen duen bezala, edozein herritarrek hitza eskatu ahal izango du osoko 
bilkuretan, eskaera idatziz egiten badu osoko bilkura baino gutxienez 8 ordu lehenagotik. 
Eskaera gai zerrendako puntu gisa jasoko da, baldin eta Idazkaritza Nagusiak horren berri izaten 
badu Osoko Bilkura egin baino 48 ordu lehenagotik, eta bestela, galderen eta eskarien txanda 
amaitutakoan eztabaidatuko da gaia. Osoko Bilkuran biltzen diren kideen gehiengoaren 
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adostasunarekin, bilkura egiten den bitartean publikotik hitza eskatzen duen edonork hitz egitea 
onartu ahal izango da. 

 

2.-Informazio Batzordeen bilerak irekiak dira herritarrek, oro har, eta herritarren erakundeek 
bereziki parte har dezaten, eta horiek ahotsarekin baina botorik gabe parte hartu ahal izango 
dute. 

 

Bilera aretoek duten jarleku kopurua kontuan izanik eta pertsonen etengabeko parte hartzea 
antolatu ahal izateko, bileretan eskuarki parte hartzeko interesa duenak idatziz egin beharko du 
eskaera eta erakunde ordezkariak badira, titular bat eta ordezko bat izendatu beharko dituzte 
Batzordeko Idazkariak deialdiak eta gaiak haiei helarazi ahal izateko beharreko denboran eta 
moduan. Batzordeko Lehendakariak ebazpena emango du eta pertsonei bileretara joateko 
ahalmena emango die jarleku kopurua betetzen den arte. 

 

Gai zerrendak, bileretan eskuarki parte hartu ohi dutenei bidaltzeaz gainera, gardentasun 
atarian argitaratuko dira 48 ordu lehenago, nahi duenak batzordeko idazkariari edo 
lehendakariari eska diezaien, gutxienez 8 ordu lehenagotik, hartan parte hartzea. 
Lehendakaritzak parte hartzeko aukera ukatu ahal izango dio horren arrazoiak emanda.  

 

Batzorde informatiboak grabatu eta zuzenean eman ahal izango dira Udalbatzaren Osoko 

Bilkurak gehiengo soilaz hala erabakitzen badu agintaldi bakoitzaren hasieran edo agintaldiko 

edozein momentutan.   

 

3.-Tokiko Gobernu Batzarraren bilerak ez dira, orokorki, publikoak izango. Hala ere, bilera horiek 
publikoak izango dira organo horrek Osoko Bilkurak eskuordetutako eskumenak erabiliz 
jarduten duenean. Kasu horietan, bilerak grabatu egingo dira eta haiek mugagabe ikusi ahal 
izango dira gardentasun atariaren bidez, eta gai zerrendak eta aktak ere eskuratu ahal izango 
dira behin onartutakoan. Artikulu honen lehen atalean pertsonek osoko bilkuretan bakarka 
parte hartzeari buruz xedaturikoa aplikatuko da Tokiko Gobernu batzarraren bilera publikoetan 
ere. 

 

4.-Eskaera egin duen pertsonak 10 minutu izango ditu hitz egiteko eta organoko lehendakariak 
erantzun ahal izango dio, erantzuteko eta erantzunari erantzuteko aukera bakarrarekin, 
hurrenez hurren. 

 

5.-Osoko Bilkura berezietan edo Udaleko beharreko organoek premiazko tramitearen bidez 
deitutako bileretan, herritarrek ezin izango dute hitz egin. 

 

6.-Herritarren parte hartzea batzorde sektorialetan, eta dauden eta etorkizunean sor daitezkeen 
eztabaida eta negoziazio mahaietan, ordenantzetan eta parte hartze organoak berak sortzeko 
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osoko bilkuretan hartutako akordioek jasotako bideetatik eta baldintzetan egingo da. Udalak 
gardentasun atarian beti eguneratuak eta eskuragarri izango ditu indarrean dauden organoen 
zerrenda, aplikatu beharreko araudia, eta baita bileren aktak ere. 

 

33. artikulua.- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak eskuratu eta erabiltzeko 
eskubidea 

 

Irungo Udalak informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera eta haietarako 
sarbidea bultzatuko ditu, legearen esparruan beste Herri Administrazio eta telekomunikazio 
operadore batzuekiko lankidetza teknikoa eta ekonomikoa sustatzeko, etxeen konexioa ahalik 
eta gehien hedatu dadin zerbitzu baldintza hoberenetan. Era berean, sartzeko puntu publikoak 
eskainiko ditu udal ekipamendu eta bulego sarearen bidez. 

 

34. Artikulua.- Biltzeko eskubidea 

 

1.-Pertsona guztiek dute udal lokalak, ekipamenduak eta espazio publikoak erabiltzeko 
eskubidea haietan biltzeko eskubidea gauzatu ahal izateko, gunearen ezaugarrietatik eta udal 
ordenantzetatik etorritakoak ez beste baldintzarik gabe, jendea ibiltzen den lekuetan biltzeko 
edo/eta elkarretaratzeko eskubidea arautzen duten estatuko eta autonomiako araudietatik 
etorritakoak ere aintzat hartuta. 

 

2.-Udalak, ahal duen neurrian, bileretarako behar bezala prestatutako ekipamenduak izango 
ditu eta haiek erabiltzeko baldintzak ezagutzera emango dira argi eta garbi, herritarrek 
haietarako sarbidea izan dezaten eta ahalik eta hoberen erabil ditzaten. 

 

35. artikulua.- Herritarren ekimen eskubidea 

 

Toki erregimeneko legeriak eta Araudi honek xedaturikoari jarraiki, edozein pertsonak du era 
askotako udal ekintzak eta jarduerak bultzatzeko eskubidea. Honako hauek, besteak beste: 

 

a) Ordenantzak edo araudiak bezalako testu artikuludunak aurkezteko, haien onarpena 
tramita dadin. 

b) Proiektu teknikoak aurkezteko, haiek onartu eta gauzatu daitezen. 

c) Gaiak proposatzeko, Udalbatzaren Osoko Bilkurako gai zerrendan sar daitezen edo 
audientzia publikoa izan dezaten. 

d) Udal interes publikoko edozein jarduera egin dadin eskaera egiteko, alderdi eskatzaileak 
baliabide ekonomikoak, ondasunak, eskubideak eta lan pertsonala jartzeko 
konpromisoa hartuta kolaborazio edo lankidetza hitzarmen baten esparruan. 

e) Herri kontsultak egin daitezen proposatzeko. 
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36. artikulua.- Kontsultarako eskubidea 

 

1.-Garrantzizko udal gaien inguruan herritarrei kontsulta egingo zaie Araudi honek 
erregulaturiko baldintzetan, Ordenamendu juridikoak xedaturikoaren esparruan. 

 

2.-Udal ordenantza edo araudi proiektu bat prestatu aurretik, eztabaida eta kontsulta prozesua 
eramango da aurrera Araudi honetan xedaturiko edozein baliabide edo kanal erabilita eta 
betiere udalaren gardentasun atalean islatuta; bertan, etorkizuneko araudiak ustez ukituko 
dituen pertsonen eta erakunde garrantzitsuenen iritzia jasoko da gutxienez. Honako kontu 
hauek eztabaidatuko eta kontsultatuko dira: arauaren helburuak eta harekin konpondu nahi 
diren arazoak, hura onartzeko beharra eta aukera, eta betiere, egon daitezkeen soluzio 
alternatiboak eta haiek islatzen dituzten testuak. 

 

3.-Udal ordenantzak eta araudiak onartu aurreko eztabaida eta kontsulta tramite hori 
aurrekontu edo antolakuntza arauetan bakarrik baztertu ahal izango da, edo interes publikoko 
arrazoi larriak daudenean, eta hori jasota utziko da Osoko Bilkurari aurkezten zaizkion 
legezkotasun txostenetan. 

 

37. artikulua.- Parte hartze eskubideak eraginkortasunez sustatzeko eskubidea 

 

1.-Udalak eraginkortasunez sustatuko du kapitulu honetan araututako parte hartze eskubideen 
erabilera, horiek betetzeko eragozpen diren trabak kenduz. 

 

2.-Legeek zehaztutako esparruaren barnean, egoera zaurgarrienean dauden pertsonen eta 
kolektiboen asoziazionismoa bultzatuko du solasaldi sozialerako, eta baita biztanle migratzaileen 
parte hartzea ere. 

  

3.-Udalak bereziki kontuan izango ditu haurren eta gazteen parte hartzea egiaz bultzatzen duten 
neurriak, bai bere jardueretan, bai herritarrek hasten eta garatzen dituztenetan. 

 

V. TITULUA 

 

ZUZENEAN PARTE HARTZEKO BIDEAK 

 

I. KAPITULUA.- HERRITARREN EKIMENA 
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38. Artikulua.- Kontzeptua eta motak 

 

1.-Bizitza publikoan parte hartzeko modu bat da herritarren ekimena, udalaren eskumeneko eta 
interes publikoko ekintza edo jarduera jakin bat bultzatzeko. 

 

2.-Udal ekintza zehatzak eskatzen dituzten ekimenak, bakarkakoak nahiz taldekakoak izan, 
bestelako asmorik eta formalitaterik gabe, eskaeratzat hartuko dira eta Araudi honen 29. 
artikuluan zehaztutako prozeduraren arabera tramitatuko dira. 

 

3.-Herritarren ekimenaren modalitate espezifikotzat hartzen da udal eskumeneko, interes 
publikoko eta irabazi asmorik gabeko ekintzen edo jardueren proposamena; sustatzaileek, 
baliabide ekonomikoak jarrita, bai ondasunak edo eskubideak bai lan pertsonala, haien 
gauzatzean laguntzeko konpromisoa hartzen dutenean. 

 

4.-Toki erregimeneko oinarrizko araudiak xedaturikoaren arabera, udal hauteskundeetan botoa 
emateko eskubidea duten herritarrek herri ekimena erabili ahal izango dute, erabaki edo 
jarduera proposamenak edo araudien edo ordenantzen proiektuak aurkeztuz udalaren 
eskumenen alorrean. 
 
 

Lehen atala:           Herritarren ekimen eskubidea, interes publikoko jarduerak eta irabazi 
asmorik gabeak sustatzeko 

 
 
39. Artikulua.- Legitimazioa eta jarduteko modua 
 
Edozein pertsonak edo pertsona taldek, erakundeen eta elkarteen bidez, herritarren ekimen bat 
planteatu ahal izango du udalaren eskumeneko, interes publikoko eta irabazi asmorik gabeko 
zerbitzu bat edo jarduera bat abian jartzeko, hura gauzatzeko lanean laguntzeko konpromisoa 
hartuz ondasun higigarriak edo higiezinak edo lan pertsonala jarrita. 
 
Ekimena idatziz egingo da eta edozein bidetatik egin ahal izango da, baita bide telematikotik 
ere, ekimenaren sustatzailea/ak zein den/diren egiaztatzeko aukera ematen baldin badu.  
 
40. artikulua.- Ez onartzeko arrazoiak 
 
Ez dira tramiterako onartuko: 
 

a) Udalaren eskumenekoak ez diren alorrei buruzko proposamenak. 
b) Interes korporatiboak edo taldearenak, interes orokorretik kanpokoak edo harekin 

bateragarriak ez direnak, defendatzen dituzten ekimenak. 
c) Eduki ezinezkoa, konstituzioaren aurkakoa, legez kontrakoa edo delitu eragilea duten 

ekimenak. 
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41. Artikulua.- Ekimenaren tramitazioa 
 
1.-Alorraren arabera eskumena duen unitate administratiboak ekimena tramiterako 
onartutakoan, argibide osagarriak eskatu ahal izango zaizkio kolektibo edo pertsona 
sustatzaileari, administrazio prozedura erregulatzen duen araudian aurreikusitako argitze 
edo/eta zuzentze tramitearen bidez. 
 
2.-Ekimena argitu edo, hala badagokio, osatu ondoren, jende aurreko informazio tramitean 
jarriko da 30 egunez, premiazko arrazoiak egoteagatik epe laburragoa jartzea komeni denean 
izan ezik. Beharrezkotzat hartzen diren txosten teknikoak edo/eta juridikoak edo ekonomikoak 
eskatuko dira denboraldi horretan bertan. 
 
3.-Jende aurrean erakusteko tramitea bukatu ondoren, hilabete bateko epean, eskumena duen 
udal organoak erabakia hartu beharko du, onartzeko edo gaitzesteko ebazpen edo erabaki 
arrazoitua emanda, batik bat ekimenaren interes publikoa aintzat harturik. 
 
Administrazio ekintza erabakigarria gauzatu aurretik, eskumena duen organoak proposamena 
eztabaidatu eta bozkatu dadin jarri ahal izango du alorraren arabera eskumena duten parte 
hartzeko zenbait udal organotan, Bozeramaileen Batzordean, Informazio Batzordean edo 
Batzorde Sektorialean, esate baterako.  
 
4.-Udalak gardentasun atariaren bidez egingo du publiko bere erabakia, eta ekimena onartzen 
badu, aurrera eramateko modua eta egutegia jakinaraziko dira. 
 
5.-Gardentasunaren eta herritarren parte hartzearen alorrean eskumenak dituen udal unitateak 
idatzien kopia jasoko du eta tramitazioaren eta erabakiaren jarraipena egingo du zerbitzuaren 
urteko txostena idatzi ahal izateko. 
 
 

Bigarren atala: Herritarren ekimena 

 

4. Artikulua.- Edukia 

 

1.-Herritarren ekimenak honako alor hauek hartu ahal izango ditu, besteak beste: 

 

a) Udal araudi eta ordenantza proiektuak bere eskumen esparruetan, ordenantza fiskalak eta 
prezio publikoenak izan ezik. 

b) Osoko Bilkurari aurkezteko akordio proposamenak. 

c) Kolektibo zehatzekin edo lurralde esparru zehatzetan topaketak egiteko eskaera. 

d) Interes publikoko gaietan jarduteko proposamenak, finantzazio proposamena izan ezik, hala 
badagokio.  

e) Herritarren kontsulta eskatu bozketa bidez. 
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Aurreko horietako puntu bakar bati buruzkoa izango da ekimena. 

 

2.-Herri ekimenerako eskubidea sinadurak aurkeztuta gauzatzen da, sinadura horiek Araudi 
honetan jasotako baldintzen eta prozeduren bidez bilduta, eta martxoaren 26ko Herri Ekimenari 
buruzko 3/1984 Lege Organikoa aplikatuko da subsidiarioki. 

 

43. Artikulua.- Legitimazioa 

 

1.-Udal hauteskundeetan botoa emateko eskubidea duten Irungo herritarrek bultzatu ahal 
izango dute ekimena, udalerriko biztanleen erroldan gutxienez % 10 ordezkatzen badute. 

 

2.-Honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisikoek bultzatu ahal izango dute herri 
ekimena: 

 
a) Adinduna izatea. 
b) Eusko Legebiltzarreko kidea ez izatea, ez eta Gorte Nagusietako edo Europako 

Parlamentuko kidea. 
c) Toki erakunde bateko kidea ez izatea. 
d) Azken udal hauteskundeetan hauteskunde zerrenda bateko kidea ez izana izatea. 
e) Alderdi politiko bateko zuzendaritza organoetan ez egotea. 
f) Indarrean dagoen legeriak Euskadiko instituzioetako hautetsi eta goi karguei zehazturiko 

hautaezintasun eta bateraezintasun egoeretako batean ez egotea. 
 

3.-Era berean, erakunde sustatzaileak izan daitezke irabazi asmorik gabeko elkarteak, enpresa 
erakundeak, sindikatuak eta profesionalen elkargoak haien jarduera esparruan Irungo udalerria 
baldin badago eta eskumena duen zuzendaritza organoak hala erabakitzen badu. 

 

44. artikulua.- Batzorde sustatzailea 

 

1.-Ekimenaren Batzorde Sustatzailea 43. artikuluaren bigarren atalean aipaturiko erakundeetako 
batek osatu behar du, edo gutxienez 43. artikuluaren lehen atalean jasotako baldintzak betetzen 
dituzten 3 pertsona fisikok egon behar dute hartan. 

 

2.-Batzorde Sustatzaileak sinatzaileen ordezkaritza bere gain hartuko du aurkeztutako 
ekimenetik etorritako ondorioetarako, eta hartako kideak, edo izendatzen dituzten pertsonak, 
fede-emaile publiko berezitzat hartuko dira sinaduren egiazkotasunari dagokienean, eta legeak 
aurreikusitako zigor erantzukizunak izango dituzte sinadura faltsuak baldin badira. 

 
43. Artikulua.- Tramitazioa 
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1.-Ekimena idatziz aurkeztu behar da Udal Erregistroan, eta dokumentuan argi eta garbi 
identifikatuta egongo dira proposamenaren eduki zehatza eta Batzorde Sustatzaileko kideak, 
beren datu pertsonalekin. Pertsona juridikoen kasuan, proposamena jaso duen erakundeko 
gobernu organoaren ziurtagiria atxiki behar da, eta baita erakundearen ordezkarien edo/eta 
solaskideen izena ere.   
 

2.- Hogeita hamar eguneko epean gehienez, Udalak tramiterako  onartu den jakinaraziko dio 
ekimenaren lehenengo sinatzaileari.  

 

3.-Ekimena ez onartzeko arrazoiak izango dira: 

 

a) Proposaturiko alorra Udalaren eskumenekoa ez izatea. 

b) Ekimena sustatzen duten pertsonek Araudi honetan jasotako baldintzak ez betetzea. 

c) Udalbatzaren Osoko Bilkurak behin baztertua izatea herri kontsulta eskatzeko 
ekimenaren kasuan, edo bi alditan baztertua izatea beste edozein kontsultaren kasuan, 
udal agintaldiak irauten duen bitartean. 

 

Ez onartzeko erabakiaren aurka administrazio legerian jasotako administrazioarekiko 
errekurtsoak eta errekurtso jurisdikzionalak aurkeztu ahal izango dira. Tokiko Gobernu Batzarra 
da hura hartzeko eskumena duen organoa. 

 
4.-Ekimena tramiterako onartu ondoren, sinadurak biltzeko prozedura hasiko da 
proposamenaren testu osoa eraman behar duten pleguen bidez, eta ondo mugatutako tokian, 
sinaduraz gainera, sinatzen duen pertsonaren izena, deiturak, helbidea eta NAN zenbakia edo 
atzerritarren identifikazio zenbakia joango dira. Ekimena tramiterako onartzen duen ebazpenak 
kasu bakoitzean zehazten duenaren arabera, sinadura elektronikoaren sistemak ezarri ahal 
izango dira.  
 
Sinadurak biltzen hasi aurretik, Batzorde Sustatzaileak sinaduren pleguak aurkeztuko ditu behar 
adina orrirekin eta eskumena duten udal zerbitzuek baliozkotuko dituzte udalaren zigilu fisikoa 
edo elektronikoa jarrita, eta horrenbestez, ez da onartuko behar bezala baliozkotutako plegu 
batean edo orri batean jasota ez dagoen sinadurarik, sinadura elektronikoaren sistemetarako 
finkatutakoaren kalterik gabe. Gehienez ere 10 egunekoa izango da baliozkotzeko epea.   
 
5.-Sinadurak biltzeko gehieneko epea 90 egun naturalekoa izango da, Udalak Batzorde 
Sustatzaileari pleguak behar bezala baliozkotuak ematen dizkion egunaren hurrengotik aurrera 
kontatuta. Sinaduren bilketa, osorik ala zati bat, horretarako ezarritako udal bulegoetan egin 
ahal izango da, Batzorde Sustatzaileak kasu bakoitzean erabakitakoaren arabera. 
 
6.-Sinadurak biltzeko epea amaitutakoan, eskumena duen udal organoak egiaztatuko du 
sinatzaileak Udal Erroldan inskribatuta dauden, eta ziurtagiri bat egingo du baldintza horiek 
betetzen dituzten sinadurak baliozkoak direla egiaztatzeko. 
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7.-Sinadura kopurua nahikoa bada, espedientearen tramitazioa hasiko da Udalbatzaren Osoko 
Bilkurari aurkeztu behar zaion beste edozein bezalaxe, eta honako tramite hauek gauzatuko dira 
gutxienez: 

 

a) Bozeramailearen Batzordeari jakinaraziko zaio. 

b) Idazkari Nagusiak eta nahitaezko lege aholkularitzaren alorrean eskumena duen 
organoak legezkotasun txostena egingo du. Kasu horretan adostasun txostena egingo 
du Idazkari Nagusiak. 

c) Kontu Hartzailetza Nagusiak bere txostena egingo du ekimenak Udalaren eduki 
ekonomikoko eskubideak edo betebeharrak ukitzen baditu. 

d) Alorraren arabera eskumena duen Informazio Batzordearen nahitaezko diktamena 
beharko du ekimenak. Proposamenak herritarren kontsulta edo/eta ordenantza baten 
edo araudi baten testu artikuluduna baldin badarama berekin, Informazio Batzordearen 
bilerara joan eta ekimena defendatu ahal izango du Batzorde Sustatzaileko kide batek. 

e) Osoko Bilkuran eztabaidatuko eta bozkatuko da, alorraren arabera erabakia hartzeko 
organoa beste bat izan badaiteke ere. Batzorde Sustatzaileko kide batek osoko bilkurara 
joateko eskubidea izango du ekimena defendatzera. 

f) Udalbatzaren Osoko Bilkurak ekimena onartzen badu, ekimenaren izaeraren arabera 
dagokion ohiko tramitazioa hasiko da: Udal arau bat onartzeko prozesua; herritarren 
kontsultarako edo eztabaidarako prozesua; eskumena duen organoaren erabakia eta 
abar. 

 

8.-Baliozkoa dela eta sinadurak aski direla ziurtatu ondoren, ekimena ez bada 3 hilabeteko 
epean osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatu, Batzorde Sustatzaileak eskaria gaitzetsitzat har 
dezake eta beharreko ekintza administratiboei eta judizialei ekin, egokitzat hartzen badu. 

 

9.- Herri ekimenaren helburua udal araudi bat onartzea izango balitz, Batzorde Sustatzaileak 
erretiratu ahal izango du, tramitazio administratiboa egiten den bitartean, proposaturiko testua 
funtsean aldatu dela ulertzen badu. Udalak testu arau-emailearen ohiko tramitazioarekin 
jarraitu ahal izango du udalaren ekimenekoa izango balitz bezala. 

 

II. KAPITULUA.- HERRITARREN EZTABAIDA ETA KONTSULTA SISTEMAK 

 

46. Artikulua.- Xedea eta motak 

 

1.- Herritarren eztabaida eta kontsulta prozesu edo sistemen xedea da Udalaren entzute 
aktiboa eta herritarren iritziak biltzea, erabaki zehatz bat hartu edo udal ordenantza edo araudi 
bat egin aurretik edo alor jakin batean politika publikoa ezarri eta hartu aurretik. 

 

2.-Honako kategoria hauetan bil daitezke erabilitako bideak edo kanalak: 
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a) Sistema demoskopikoak aurrez ezarritako galdetegietan edo gidoietan jasotako 
herritarren iritzia neurtzeko. Haien emaitzak estatistikoki ustiatzen dira, parte hartu 
duten pertsonen datuak bereiziz. 

 

b) Eztabaida publikorako sistemak; horietan herritarren iritzia banan-banan azaltzen da 
eztabaida baten barnean berariazko metodologien bidez edo/eta parte hartze organo 
iraunkorretan edo ad hoc sortutakoetan: forumak, eztabaida taldeak eta tailerrak, 
batzordeak, aholku kontseiluak eta abar. 
 

c) Bozketa sistemak; horietan galdera jakin bat edo batzuk planteatzen zaizkie herritarrei 
eta boto libre eta isilpekoaren bidez ematen da, iritzia prozesuaren fidagarritasuna 
osotasunean bermatuko duen sistema juridiko baten esparruan emana. 

 

 

47. artikulua.- Sistema demoskopikoak 

 

Udalaren esparruan aurrera eramango diren teknika demoskopioetan oinarritutako zundaketak, 
panelak, inkestak, iritzi azterketak eta antzekoak gizarte zientzien irizpide tekniko eta 
zientifikoen arabera egingo dira. Lortutako emaitzak jende aurrean azalduko dira, gardentasun 
atariaren bidez betiere, eta Gobernu Batzarrak emaitza horien inguruan egin duen 
balorazioaren berri emango zaio Bozeramaileen Batzordeari, emaitza horietan oinarrituriko 
akordioak edo mozioak Udalbatzaren Osoko Bilkurari aurkezteko aukeraren kalterik gabe. 

 

Lehen atala: Eztabaida publikorako bideak 

 

48. Artikulua.- Sustatzaileak 

 

1.-Alkatetzaren edo hark eskuordetutako agintzailearen ebazpenaren bidez edo osoko bilkurako 
kideek gehiengo soilarekin hartutako erabakiaren bidez sustatuko da eztabaida publikoa. 

 

2.-Araudi honetan erregulaturiko herritarren ekimenaren bidez ere bultzatu ahal izango da. 
 

49. artikulua.- Prozesuaren baldintzak 

 

Prozesua abian jarriko duen erabakiak edo ebazpenak argi eta garbi adierazi beharko du: 

 

a) Kudeaketaz arduratuko den organoa edo pertsona nor den. 

b) Eztabaidaren gaia, dituen mugak eta baldintzatzaile teknikoak, ekonomikoak edo 
politikoak adieraziz. 
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c) Gutxienez eztabaidarako dei egingo zaien pertsonen profil pertsonala, teknikoa, 
profesionala, asoziatiboa edo beste edozein eratakoa. 

d) Eztabaida ekintzak zein denbora epetan eramango diren aurrera. 

e) Prozesuaren jarraipen eta kontrol tresnak. 

f) Prozesua eta haren emaitzak parte hartu duten pertsonei eta, oro har, herritarrei 
jakinarazteko eta komunikatzeko sistema. 

g) Eta sartzea egokitzat hartzen den beste edozein gorabehera. 

 

 

50. artikulua.- Parte hartzera deitutako pertsonak 

 

1.-Parte hartzera deitutako pertsonen profila zehazteko, parte hartze hori kudeatzeaz 
arduratuko den organoak edo pertsonak egiazko genero berdintasuna bultzatuko du, eta baita 
ahalik eta iritzi aniztasun handiena ere, eztabaidatu behar den alorraren arabera, eta beharreko 
baliabideak jarriko ditu norbere egoerarengatik edo/eta gizarte egoeragatik zailtasun handiak 
dituzten pertsonek parte har dezaten bultzatzeko. 

 

2.-Pertsona juridikoei ere dei egin ahal izango zaie, esate baterako, elkargo profesionalei, 
sindikatuei, alderdi politikoei, merkataritza enpresei edo herritarren elkarteei, eta beren 
zuzendaritza organoek izendatutako ordezkarien bidez parte hartuko dute horiek. 

 

3.-Era berean, adituei dei egin ahal izango zaie eztabaidetara, dituzten ezagutza tekniko edo 
zientifiko bereziengatik eztabaidaren gaia hobeto ulertzeko lagungarri badira. Horiek 
izendatzerakoan emakumeen eta gizonen ordezkapen orekatua bultzatuko da. 

 

51. artikulua.- Eztabaidarako tresnak 

 

1.-Forumak, eztabaida taldeak, tailerrak eta antzekoak bezalako eztabaidarako tresnek 
adierazpen askatasunerako eta ideiak eta iritziak trukatzeko aukera emango dizute, argudioak 
egiaz kontrastatu ahal izateko, eta eztabaidaren gairako ekarpen garrantzitsuak biltzeko 
moduan egituratuko dira. Eztabaida gune horien osaeran ere bide telematikoa erabili ahal 
izango da, prozesuaren ezaugarrien arabera, aurrez aurreko osaketaren osagarri gisa –edo hura 
ordezkatzeko, hala badagokio-. 

 

2.-Eztabaida prozesua deitzeko akordioak eztabaidaren helburu zehatzak finkatuko ditu, eta 
haien artean honako hauek aipatu beharko lirateke: 

a) Egoera jakin baten diagnostikoa egitea, dagokion jarduera publikoa artikulatu ahal 
izateko. 

b) Ideia sortzaileak eta berritzaileak biltzea, udalaren jarduera gidatu ahal izateko. 

c) Jarduera proposamen zehatzak edo jardueren hobekuntzak iradokitzea eta baloratzea. 
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52. artikulua.- Ekarpenak jasotzea 

 

1.-Eztabaidetan ematen diren iritziak, eta haien ondorioak, laburpen aktetan bilduko dira eta 
dagokion taldeak baliozkotu beharko ditu akta horiek. Parte hartzaileek zuzenketak planteatu 
ahal izango dituzte, beren jarrera jasoko duten idatziak idazteaz gainera. Aipaturiko akta horien 
eranskin gisa jaso ahal izango dira idatzi horiek. 

 

2.-Ekarpenak jasotzen dituzten aktak eta dokumentuak posta elektronikoz bidaliko zaizkie parte 
hartzen duten pertsonei eta taldeei, haien datuak eta berariazko baimena izanez gero. 
Gardentasun atalean argitaratuko dira, gai den eztabaida prozesuari eskainitako atal 
espezifikoan. 

 

53. artikulua.- Emaitzen itzulera 

 

1.-Eztabaidarako eta elkarrizketarako epea amaitu ondoren, ondorioak, proposamenak udalaren 
eskumenekoak ez direnean salbu, proiektua edo udal jarduera garatu behar duen zerbitzu 
publikoari aurkeztuko zaizkio, bildutako ekarpenei eta iritziei buruzko txosten teknikoa egin 
dezan. Ideien eta proposamenen bideragarritasunari buruzko iritzia emango du txosten 
horretan. 

 

2.-Txostenak ikusi ondoren, eztabaida prozesuaren ardura duen organoak, gehienez ere 90 
eguneko epean, erraz ulertzeko moduko eta, ahal bada bederen, formatu erabilerrazeko 
sistema bat prestatuko du prozesuaren azken emaitzak gardentasun atariaren bidez hedatzeko. 
Atal berezi bat izango du proposamenen gauzatze egoeraren jarraipena denboran egin ahal 
izateko. 

 

54. artikulua.- Jarraipen batzordea 

 

1.-Prozesu parte hartzailea abian jarriko duen ebazpenak edo akordioak, duen izaeraren eta 
Irungo hirirako garrantziaren arabera, organo kolegiatu bat eratzea xedatu ahal izango du, 
prozesuaren jarraipen eta kontrol eginkizuna bere gain har dezan, eta tramitazio garaian sor 
litezkeen erreklamazioak eta kexak erabaki ditzan.  

 

2.-Jarraipen batzordeak kide kopuru bakoitia izango du, inoiz ez bost baino kide gutxiago, 
Alkatetzak edo hark eskuordetutako agintzaileak izendatuak, eta Udala edo bestelako Herri 
Administrazioak ordezkatzen dituztenek ez dituzte erdia gehi bat baino gehiagotan gaindituko 
eztabaidaren esparru materialean erakundeak eta gehiengoaren interesak ordezkatzen dituzten 
gainerako kideak. 
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3.-Jarraipen batzordea prozesuaren hasieran bilduko da gutxienez, hura egiteko tresna zehatzak 
finkatu direnean, eta prozesuaren amaieran. Beren jardueraren txostena egingo dute eta 
prozesuari egin dioten balorazioa jasoko dute bertan. 
 

Bigarren atala: Bozkatzeko bideak 

 

55. artikulua.- Udal kontsultak 

 

1.-Toki erregimeneko oinarrizko eta autonomiako legeriak xedaturikoarekin bat, bi udal 
kontsulta mota bereiz daitezke: 

 

a) Herri kontsulta, toki erregimeneko oinarrizko legeriaren arabera. 

b) Kontsulta sektoriala edo lurralde esparruko kontsulta mugatua. Era berean, herritarren 
kontsulta irekiaren formatua hartu ahal izango du, toki erregimeneko araudi 
autonomikoak erregulatua. 

 

2.-Udal kontsultek ez dute izaera loteslea izango Udalarentzat, Osoko Bilkurak gehiengo osoaren 
botoekin kontsultari hasiera ematen dion erabakian haren izaera loteslea xedatzen duenean 
salbu.  

 

 

56. artikulua.- Kontsultaren sustapena 

 

Udal kontsultak udalaren ekimenez sustatu ahal izango dira, Osoko bilkurak gehiengo osoaren 
botoekin hartutako erabakiaren bidez, edo herritarren ekimenez, Araudi honetan 
xedaturikoaren arabera, herri ekimenaren alorrean indarrean dagoen legeriari jarraiki. 

 

57. artikulua.- Pertsona legezkotuak 

 

1.-Kontsulta horietan botoa eman ahal izango dute Irungo Biztanleen Udal Erroldan inskribatuta 
dauden adin nagusiko pertsonek, botoa emateko eskubidea baldin badute.   

 

2.-Hala ere, mota sektorialeko eta lurralde esparru mugatuko kontsultetan, kontsultak gai duen 
alorraren arabera, haien tramitazioa abian jartzen duen udalbatzaren erabakiak xedatu ahal 
izango du udal kontsultetan atzerriko pertsona egoiliarrek edo/eta bozketa hasten den unean 
gutxienez 16 urte beteak dituzten adin txikikoek parte hartzea. Kasu horretan, Biztanleen Udal 
Erroldaz arduratzen den bulegoak osatuko du boto emaileen errolda, Idazkaritza Nagusiak 
gainbegiratuta eta oniritzia emanda. 
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3.-Kontsultaren lurralde esparruak kontsultaren tramitazioa abian jartzen duen udalbatzaren 
osoko bilkuraren akordioak mugatu beharreko udalerriaren parte bat hartzen duenean, 
dagokion esparruko Erroldan edo boto emaileen erroldan inskribatuta dauden pertsonak 
bakarrik egongo dira botoa emateko legeztatuak. 

 

58. artikulua.- Kontsultaren xedea 

 

1.-Modu zehatz, argi eta errazean egindako galdera baten edo batzuen bidez egingo da 
kontsulta, legezkotuta dauden pertsonek beren botoa eman dezaten. Boto hori baiezkoa, 
ezezkoa edo zurian izan daiteke. 

Salbuespen gisa, kontsultak zenbait erantzun alternatibo planteatu ahal izango ditu, botoa 
haietako baten gainean eman dadin.   

Galderei ez bazaie erantzuten edo laukitxorik ez bada markatzen, botoa zurian izan dela 
ulertuko da. 

Aitzitik, hainbat laukitxo markatu badira edo boto txartelean iruzkinak, urratuak edo zuzenketak 
baldin badaude, botoa baliogabetzat hartuko da. 

 

2.-Herri kontsultetan, kontsultaren gaia udalaren eskumeneko eta toki izaerako kontuekin 
loturik egongo da nahitaez, auzo komunitatearen intereserako garrantzi handia duten kontuak, 
Toki Ogasunari buruzkoak eta toki erregimeneko oinarrizko legeriak galarazitako beste edozein 
izan ezik. 

 

3.-Kontsulta sektorialetan edo lurralde esparru mugatua dutenetan, herritarren parte bat edo 
udalerriko biztanleen parte bat bakarrik ukitzen duen arazo zehatz batean oinarritu behar du, 
argi eta garbi, kontsultaren xedeak. 

 

4.-Inolaz ere ez dira kontsultaren gai izango honako hauekin loturiko galderak: 

 

a) Giza eskubideak edo oinarrizko eskubideak urratzearekin. 

b) Zerga kontuekin eta prezio publikoekin. 

c) Udalaren barne antolakuntzarekin eta egiturarekin eta udal Aurrekontuko langileriaren 
gastuei buruzko I. Kapituluarekin. 

 

 

59. artikulua.- Kontsultara deitzeko eta kontsulta egiteko denboraldi baliogabeak 

 

1.-Hauteskunde orokorren edo autonomiakoen deialdiaren eta horiek egiteko epearen arteko 
denboran ezin izango da inolako kontsultarik deitu, ez eta aurrera eraman ere. 
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2.-Udal hauteskundeen kasuan, hauteskundeak egin aurreko 90 egun naturalen eta Udal 
Gobernu berriak kargua hartu ondoko 90 egunen arteko denboraldira luzatzen da ezin egite 
hori. 

 

60. Artikulua.- Deialdia eta informazio kanpaina 

 

1.-Udalbatzaren osoko bilkurak kontsulta egitearen aldeko erabakia hartu ondoren, Alkateak 
kontsultaren deialdiaren ebazpena egingo du, herri kontsultak aldez aurreko tramite gisa 
Estatuko Gobernuari baimena eskatzea eskatzen badu ere, eta hark xedaturiko prozeduraren 
arabera bideratuko da eskaera hori. 

 

2.-Deialdiaren ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, gardentasun atarian eta Irungo 
lurralde esparruan hedatuen dauden komunikabideetan argitaratuko da, eta honako alderdi 
hauek definitu behar ditu gutxienez: 

 

a) Kontsultaren izaera eta haren lurralde esparrua, hala badagokio. 

b) Bozketara eramandako galdera edo galderak. 

c) Kontsultaren epeak eta ezaugarriak eta kontsultarekin loturiko aukera desberdinei 
buruzko informazio bideak jakinaraziko dituen informazio kanpaina. 

Kanpaina denboraldia ez da 30 egun naturaletik beherakoa izango, ez eta 90 egunetik 
gorakoa. 

d) Bozkatzeko edo aurrez aurrekoak ez diren botoak jasotzeko denboraldia herritarren 
kontsulta irekiaren kasuan. Denboraldi hori ezin izango da 15 egun jarrai edo 
txandakako baino gehiago luzatuko, udalbatzaren osoko bilkurak arrazoiak azalduta 
hartutako erabakiaren arabera. 

Deialdia GAOn argitaratzen den egunaren hurrengo 90 egunen eta urte baten arteko 
epe luzaezinean egin beharko da kontsulta. 

e) Bozketa zein tokitan egin ahal izango den. 

f) Bozkatzeko sistema eta kontsulta mahaien izendapena. 

g) Prozesuaren berme eta kontrol sistema. 

 

3.- Araudi honen 43.3 artikuluak xedaturikoaren arabera herri ekimena bultzatzeko gaitutako 
gizarte erakundeak kontsultaren ondorioetarako interesduntzat hartuko dira, baldin eta haien 
helburu soziala kontsultak gai duen kontuarekin loturik badago. Kasu horretan, informazio 
kanpaina aurrera eramateko jarritako epean, beren jarrera adierazteko ekintzak aurrera eraman 
ahal izango dituzte erakunde interesdunek. 

 

4.-Udalak erabakiko du informazio kanpainaren eta eztabaida publikoaren eskura zein espazio 
publiko jarriko dituen, eta baita haien banaketa ere, posizio interesdunen artean zuzentasun eta 
proportzionaltasun printzipioak errespetatuz betiere. Udal webgunean atal bat jarriko da 
kontsultaren gaiari buruzko aukera desberdinetarako. 
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61. Artikulua.- Bozkatzeko moduak 

 

1.-Aurrez aurreko bozketa kontsultarako mahaian edo mahaietan egingo da deialdiaren 
ebazpenean adierazitako egunean edo egunetan, hartan jasotako ordutegian. 

 

2.-Aurrez aurreko bozketa boto txartelen bidez egingo da eta gutun azal itxian. Gutun azal hori 
hautestontzian sartu beharko da. 

 

3.-Honako irizpide hauek errespetatuko dira betiere: parte hartzaileen identifikazioa, 
hauteskunde erroldan edo zerrendan inskribatuak daudela egiaztatuz; botoaren isilekotasuna 
eta botoak daramatzaten gutun azalen osotasuna, zaintza sistema egokiaren bidez zenbatzeko 
unera arte. 

 

4.-Aurrez aurrekoa ez den bozketa baliabide elektronikoen bidez egingo da batik bat. 
Salbuespen gisa posta bidez bozkatu ahal izango da, eta horretarako, hauteskunde araudi 
orokorra hartuko da erreferentzi gisa, jarritako baliabideak soil-soilik udalarenak izango badira 
ere. 

 

5.-Aurrez aurrekoa ez den bozketak honako hauek bermatu behar ditu betiere: 

 

a) Segurtasuna parte hartzen duen pertsona identifikatzerakoan. 

b) Pertsona bakar batek bi aldiz edo gehiagotan ez bozkatzea. 

c) Botoaren isilekotasuna, eman den iritziaren eta iritzi hori eman duen pertsonaren 
artean inolako loturarik ezarri ez dadin. 

d) Boto elektronikoaren eta posta ziurtatuaren bidezkoaren segurtasuna, parte hartzea 
edo emandako botoak alda ez daitezen. 

e) Beharreko gardentasuna, behaketa eta gainbegiratze independentea eta oinarritua 
aurrera eraman ahal izateko. 

 

62. Artikulua.- Bozkatzeko mahaiak. 

 

1.-Bozkatzeko mahaik deialdiaren ebazpenean finkatuta egongo dira eta gutxienez 3 kide eta 
gehienez 5 izango dituzte, dagozkien ordezkoekin. Kideetako bi gutxienez enplegatu publikoak 
izango dira eta mahaiko lehendakari eta idazkari eginkizunak beteko dituzte. Gainerako kideak 
Irungo biztanleak izango dira, baina ez dute parte hartzeko obligaziorik eta horrenbestez 
askatasun osoz uko egin diezaiokete izendapenari.  

 

2.-Mahaietako kideen aukeraketa zozketa bidez egingo da beharrezkoa bada udal langile 
boluntarioen eta Araudi honen 25. artikuluan aipatzen diren pertsona interesdunen zerrendako 
herritarren artean. Kontsultaren deialdiak pertsona interesdunen ad hoc poltsa bat osatzeko 
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prozedura bideratu ahal izango du, Udalean aldez aurretik finkatutako bakar bat ere ez badago. 
Udal langileen izendapena behartua izan daiteke langile boluntario aski aurkezten ez badira. 

 

3.-Mahaietan prozesuaren behatzaile gisa egon ahal izango dira udal talde politikoek eta 
kontsultan interesaturiko erakundeek proposatutako pertsonak. Haiek, deialdia egiten denetik 
30 eguneko epean gehienez, eman beharko diote pertsona horien zerrenda herritarren parte 
hartze alorrean eskumena duten udal organoari. Era berean, behatzaile gisa mahaietan egon 
ahal izango da hala nahi duen Irungo edozein herritar, aipaturiko epe horretan eta organo berari 
jakinarazi badio nahi hori. 

 

4.-Bozkatzeko mahaia osatzen duten pertsonei beren zerbitzuak ordainduko zaizkie Udalak 
deialdi bakoitzean finkatutako zenbatekoekin. Euskadiko administrazio autonomikoak Eusko 
Legebiltzarrerako hauteskundeetan jarritako zenbatekoak hartuko dira erreferentzia gisa. 

 

5.-Bozkatzeko mahaiei administrazio organo kolegiatuen alorrean eta hauteskunde legeria 
orokorrean indarrean dagoen araudia izango zaie aplikagarri, beren izaerarekin bateragarria den 
guztian. 

 

6.-Hiri esparruko kontsultetan, gutxienez aurrez aurreko kontsulta mahai bat bermatuko da 
Irungo auzo bakoitzeko, eta mahai batek ez ditu, inolaz ere, 3.000 biztanle baino gehiago 
izendatuak izango. 

 

63. artikulua.- Botoen zenbaketa eta emaitzak argitaratzea 

 

1.-Botoa emateko denbora amaitutakoan, mahaiek botoak zenbatuko dituzte, eta baliogabetzat 
hartuko dituzte aldez aurretik deialdian adostutako ereduarekin bat ez datozen boto txartelak 
edo edozein eratako aldaketak izan dituztenak, emandako iritziaren inguruan okerra eragin edo 
hura baldintzatu dezaketelako. 

 

2.-Mahaiak botoen zenbaketaren akta idatziko du eta kontsultaren Jarraipen eta Kontrol 
Batzordeari emango dio. Akta horretan, bozketa prozesuko edozein alderdiri buruzko alegazioak 
jasoarazi ahal izango dituzte Mahaia osatzen duten pertsonek, baita behatzaile gisa egon 
direnek ere. 

 

3.-Kontsultaren Jarraipen eta Kontrol Batzordeak, hala badagokio, aktan jasotako alegazioei 
buruzko txostena egingo du eta Alkatetzari helaraziko dio botoen zenbaketaren aktekin batera, 
dagokien ebazpenaren bidez erabaki daitezen. 

 

4.-Jasotzen diren egunetik hasi eta gehienez ere 7 eguneko epean, Alkateak ebazpenaren bidez 
adieraziko ditu emaitzak. Ediktuen taulan, gardentasun atarian eta Alkatetzak egokitzat hartzen 
duen beste edozein baliabidetan argitaratuko da ebazpena. 
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5.-Emaitzak adierazteko ebazpenaren aurka, eta baita izan diren alegazioak edo/eta 
gorabeherak erabakitzen dituenaren aurka ere, errekurtso administratibo eta jurisdikzional 
arruntak aurkeztu ahal izango dira. 

  

64. artikulua.- Udalaren posizionamendua emaitzari begira 

 

Bozketaren emaitzarekin loturiko ebazpena egin denetik edo gertatutako gorabeheren 
ebazpena egin denetik hasi eta gehienez ere 60 egun naturaleko epean, Gobernu Taldeak edo 
Osoko Bilkurak, Bozeramaileen Batzordearen bidez, publikoki eta behar bezala arrazoituta 
adieraziko du emaitzak zer-nolako eragina izango duen kontsultapean jarritako jarduera 
publikoan duen izaeraren eta lotura mailaren arabera. 

 

65. artikulua.- Bermeen sistema 

 

1- Bermeen sistemaren helburua da kontsulta prozesuaren fidagarritasuna, gardentasuna, 
neutraltasuna eta objektibotasuna bermatzea, eta aplikagarri zaion erregimen juridikoa 
betetzen dela ziurtatzea. Kontsultaren Jarraipen eta Kontrol Batzordeak garatuko du bermeen 
sistema. 

 

2.-Udalak Kontsultaren Jarraipen eta Kontrol Batzordearen eskura beharreko baliabide 
pertsonalak eta materialak jarriko ditu bere eginkizunak behar bezala gara ditzan, aplikatu 
beharreko legeriak xedaturiko erregulazioaren eta kontuen berri emateko mekanismoen 
arabera betiere. 

 

66. artikulua.- Kontsultaren Jarraipen eta Kontrol Batzordea 

 

1.-Kontsulta prozesuaren argitasuna, gardentasuna eta eraginkortasuna zaintzeaz arduratuko 
den organoa da. Deialdiaren ebazpenak haren osaketa aurreikusi behar du, bakarra izango da 
kontsulta bakoitzerako eta bertan Udaleko arduradunak nahiz gizarte erakunde interesdunen 
ordezkariak egongo dira.  

 

2.-Batzorde horrek kide kopuru bakoitia izango du, bost baino gutxiago ez eta hamabost baino 
gehiago ez, eta presentzia orekatua bermatuko da emakumeen eta gizonen artean, bi sexuak 
gutxienez ehuneko 40an ordezkatuak egon daitezen.  

Udaleko kideen kopurua ezin izango da Batzordeko guztizko kideen erdia gehi bat baino 
handiagoa izan.   

 

3.-Deialdia egiten den unean 30 egunetik gorakoa izango ez den epea zabalduko da, eta gizarte 
erakunde interesdunek epe horretan adierazi behar dute Batzordeko kide izateko asmoa, beren 
ordezkari izango den pertsona izendatuta. 
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4.-Batzordean ordezkaria izendatzeko interesa duten erakundeen kopurua Araudi honetan 
aurreikusitako gehieneko kide kopurua baino handiagoa bada, erakunde interesdunaren artean 
zozketa publikoa egingo da Batzordearen azken osaketa finkatzeko, eta Alkatetzaren edo hark 
eskuordetutako organoaren ebazpenaren bidez onartuko da hura. 

 

5.-Kontsultaren Jarraipen eta Kontrol Batzordeak autonomiaz eta independentziaz jardungo du 
bere eginkizunak betetzerakoan. 

 

6.-Herri Administrazioen eta administrazio prozedura erkidearen erregimen juridikoaren 
alorrean indarrean dagoen legeriak organo kolegiatuetarako xedaturikoa izango du arau 
Batzordearen funtzionamenduak. 

 

7.-Haren izendapena erabaki zuen organoaren aurrean errekurritu ahal izango dira 
Batzordearen erabakiak. 

 

8.-Honako eginkizun hauek izango ditu kontsultaren Jarraipen eta Kontrol Batzordeak: 

 

a) Kontsulta prozesua behar bezala gara dadin arduratuko da, Araudi honen eta deialdian 
jasotako arau espezifikoen arabera. 

b) Udalaren jardueren jarraipena egingo du kontsulta prozesuan. 

c) Kontsulta prozesua hobetzeko gomendioak eta iradokizunak egingo ditu. 

d) Emaitzen zenbatze jarduerak berrikusiko ditu eta aktak nahiz gorabeherei buruzko, 
horrelakorik baldin badago, txostena Alkatetzari helaraziko dizkio, emaitzak adieraz 
daitezen. 

e) Deialdiaren ebazpenak esleitu diezaiokeen beste edozein. 

 

9.- Udalak kontsultaren emaitzari begira duen posizionamendua publiko egin ondoren bukatuko 
da haren agintaldia. 

 

 

XEDAPEN GEHIGARRIAK 

 

LEHENENGOA.- Araudi honetan xedaturiko guztia egiaz beteko dela bermatzeko, Irungo 
Udalak, aplikatu beharreko araudi ekonomikoak xedaturiko mugen barnean, herritarrei 
informazioa eta arreta emateko unitateak edukiko ditu etengabean prest eta beharreko giza 
baliabidez eta lan tresnaz hornituak, eta baita gardentasun, herritarren parte hartze eta 
hauteskunde eta kontsulta prozesuen unitateak ere. Haiek guztiek, eta sorturiko kontuaren 
izaeraren arabera ukitutako udal arlo eta zerbitzuekin batera, modu koordinatu eta proaktiboan 
jardun beharko dute. 
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BIGARRENA.- Araudi honek xedaturikoaren interpretazio eta integrazio zuzenak toki 
erregimeneko oinarrizko eta autonomiako araudira jotzen du, eta baita honako hauetara ere: 
gardentasunaren, parte hartzearen eta gobernu egokiaren alorreko zeharkako araudira; Herri 
Administrazioen erregimen juridikora; administrazio prozedurara; informazioaren eta 
komunikazioaren teknologietara eta jarduera esparruaren arabera aplika daitekeen beste 
edozeinetara. Datu pertsonalen babesari eta segurtasun informatikoari dagokionarekin osatu da 
aipaturiko araudia. 

 

TERCERA.- Araudi hau idazteko orduan ondoko arau kontzeptual hauek hartu dira kontuan udal 
egituraren barnean diharduten eragile desberdinei erantzukizunak esleitzeari dagokionean:  

 

1.-Lege erregulazioari dagokionean, badira ekintza batzuk organo zehatzentzat erreserbatuak 
daudenak, honako hauentzat zehatz esateko: Osoko Bilkura, Tokiko Gobernu Batzarra, Alkatea, 
Zinegotzi Ordezkariak eta abar. 

 

2.-Ekintza irekiagoak edo hedatsuagoak ez zaizkie organo zehatz batzuei agindu nahi izan 
Araudiaren bilakaera gehiegi ez hipotekatzeko. Hala ere, nahasmenik ez sortzeko, honako 
zehaztapen terminologiko hauek kontuan hartu beharko dira: 

 

-Gobernu taldea: Alkateak eta haren eskumenak beren gain dituzten edo Alkateak bere 
laguntzaileen taldean egoteko zuzenean aukeratu dituen pertsonek osatzen dute. Alkatetzaren 
zuzeneko zerbitzuan dauden langile zuzendariak eta behin-behineko langileak hartzen ditu. 

 

-Udal gobernua: ez da Gobernu Taldera mugatzen, baizik eta proposamen eta erabaki 
politikorako gaitasuna duen edozein udal organo hartzen du barne. Horrenbestez, haren 
barnean egongo lirateke Gobernu Batzarra, Osoko Bilkura eta bertan ordezkaritza duten talde 
politikoak. 

 

-Udala: barne hartzen ditu Erakundea osatzen duten kargu publikoak eta organoak nahiz 
haietako bakoitza bakarka, betiere kontuan hartuta hartako kide gisa jarduten duela edo 
edozein hirugarrenen aurrean nortzen duenean. 

 

-Toki edo udal ordezkariak: kargu hautetsiak dira, Osoko Bilkura osatzen duten Zinegotziak, bai 
eta duen kargu politiko edo funtzionalagatik hirugarrenen aurrean udal ordezkari izateko izaera 
duen edozein pertsona. Testuinguru jakin batzuetan, udal azpikontratetako edo gomendioetako 
langileak ere barne hartuko lituzke. 
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ALDI BATERAKO XEDAPENA 

 

Irungo Udalak bi urteko epean, Araudi hau indarrean hasten denetik aurrera kontatuta, parte 
hartzearen administrazioa atxikita dagoen udal Arloak hura erabat garatzeko beharrezkotzat 
hartzen dituen jarduerak eramango ditu aurrera. Epea bukatutakoan, txosten bat idatziko da 
jardueren berri emateko eta Alkatetzari eta Udaleko Bozeramaileen Batzordeari aurkeztuko 
zaio, Araudi honen 20.1 artikuluan araututako Parte hartzeko Talde Eragileak oniritzia eman 
ondoren. 

 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

 

Araudi hau indarrean hasten denetik indargabeturik geldituko dira bertan xedaturikoa 
gezurtatzen edo haren aurka dauden Araudien, Ordenantzen eta Udal Akordioen xedapenak. 

 

AZKEN XEDAPENA 

 

Araudi hau, Gipuzkoako Aldizkari ofizialean osorik argitaratu eta handik 15 egunera hasiko da 
indarrean, toki erregimeneko oinarrizko legeriak jasotako prozeduraren arabera behin betiko 
onartutakoan. 

 

 

 


