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PARTE HARTZEA PLAN OROKORRA IDAZTEN DEN ZEHAR
Kontzeptualizazioa
Hirigintza arloko legezko egitura eta araudia hiritarren parte-hartzera orientatuta dago, bai bera egiterakoan, bai
bera aldatzerakoan. Parte-hartzea arlo beraren izaeraren funtsezko osagarritzat har daiteke: hirigintza-antolaketari
hiritarren parte-hartzea kentzen bazaio, legitimazio gabe geratzen dela.

Lege esparrua
Herritarren parte-hartzea hirigintza-plangintza egiterakoan lehenik eta behin eskubide bat da, konstituzio aurretik
nolabait onartzen zena jada eta erkidegoetako legedi guztiek sistematikoki mantendu izan dutena. Guztietan
asmatzen da hiritarren eskubide bezala, Administrazioak bermatu eta era berean bultzatu egin behar duena.
Euskadiren kasuan, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak hirigintza antolaketaren
oinarrizko printzipio bezala tratatzen du (8. artikulua, Herritarren parte-hartzearen printzipioa), eta egiturazko
antolaketa ukitzen duen hirigintza plan bat idazteko orduan ezinbesteko tresna bezala hartzen du (108. Artikulua,
Plan orokorrean herritarrek parte hartzeko programa). Dokumentu honetan izapide honi ekiten diogu, aipatutako
araua betez:
“Egiturazko antolamenduaren plangintzako figura oro egiten, aldatzen edo berrikusten hasteko udalerabakiarekin batera, herritarrek parte hartzeko programa finkatu beharko da. Programa hori udalerriaren
ezaugarrietan oinarrituko da, eta herritarrek eta elkarteek planaren taxuketan behar bezala parte har
dezaten bermatzeko beharrezkoak diren helburuak, estrategiak eta mekanismoak jasoko ditu.”

Mugaketa
Hirigintza plangintzak, kolektibitatearen interesen antolaketan eragina izan dezakeen edozein plan edo arau
bezala, erabaki politiko bat suposatzen du, eta erabaki honek, arrazoiz, ahal den adostasun handienarekin onartua
izatea behar du. Horregatik, legediak hiri-plangintzaren demokratizazioa aipatzen du, bera gauzatzeko bide
aproposena bezala, bera egitea bere onarpenerako eskumena duen agintean soilik utzi gabe.
Herritarren parte-hartzea hirigintza aktibitate beraren printzipio bezala egituratzen da hirigintza zuzenbidearen
barruan. Administrazioak du bere gain bera gauzatzeko betebeharra, bera gauzatu ahal izateko beharrezkoak
diren bideak antolatuz. Zentzu honetan, ordezkaritzako demokraziaren osagarri bezala eratzen da, eta ez honen
alternatiba gisa. Horrela izanda, ordezkatuek euren ordezkatzaileak kontrolatzeko sistema hobetzea
ahalbideratzen du.
Edonola ere, hirigintzaren demokratizazioak bere mugak ditu. Alde batetik, hiritarren esparruan, lurraldearen
antolaketa eta erabilerari buruzko erabakiak hartzerakoan nagusitu behar diren irizpide eta estrategiak ulertzerako
orduan bereganatu behar duen ardura. Beste alde batetik, Udalaren ahalmena hiritarrekin partekatzeko hirigintza
arloak daukan erabakitzeko eskumena.
Zentzu honetan, jurisprudentziak, zenbait epaitan, mugatu izan du parte-hartze eskubidea eta bere norainokoa.
Izan ere, oso arrunta da hirigintza plangintza egiterakoan hiritarrek duten parte-hartze eskubidea Konstituzioaren
(EK) 23.1 artikuluan hartutako oinarrizko eskubide bezala hartzea. Horri buruz, merezi du uztailaren 17ko 119/1995
epaiaren paragrafo batzuk jasotzea. Ondorengoa dio:
“Egia da jendaurreko erakustaldi izapidearen bitartez nolabaiteko legitimitate bat ematen zaiola hirigintza
Planari (nahiz eta ezin ahaztu ere, kasu honetan, legitimitate demokratikoa demokratikoki hautatutako Udal
batek onartua izanagatik datorkiola), baina bere azken helburua ez da hautesleriari azken dei bat egitea
aurretiaz hartutako erabaki bat berronesteko, ezta erabaki horren azken zentzua zehaztea, baizik eta,
hobeto esanda, interesa izan dezaketen edo hala nahi dutenen pertsonak bultzatzea beraien iritsiak
adieraztera Administrazioarentzat baliogarri den informazio iturri gisa, era horretan, hartu beharreko
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neurriaren egokitasun edo apropostasuna ahalbideratzeko; baita ere ukituta suertatu daitezkeen banakako
edo taldeko interesak defenditu ahal izateko bide bat ezarri. Interesdun pertsona edo taldeek akordioak
hartzeko prozeduran parte hartu ahal izateko dei bat da.”
Beraz, hirigintza legedian aurreikusitako hiritarren parte-hartzea, eman daitekeen era guztietan, boterearen
jarduketa publikoa kontrolatzeko tresna bat da eta ez kontrabotere bat. Parte-hartzearen helburua administrazioari
erabaki ahal izateko elementuak ematea da, baina erabakia halabeharrez eskumena duten organoei dagokie,
nahiz eta hauek beti izan beharko dituzten kontutan alegazioak eta iradokizunak aztertu beharreko aukera bat
gehiago bezala.
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PARTE HARTZEAREN HELBURU ETA ESTRATEGIAK
Irizpide orokorrak
Herritarren parte-hartze programa honek baldintza teknikoetan eta Eusko Legebiltzarraren hirigintza arloko
legedian, hau da, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean, aurreikusitako herritarren parte-hartze bidea
zabaltzea nahi du. Aldez aurreko parte-hartze maila bat eratu eta antolatu nahi da, hirigintzako dokumentuen
elaborazioaren aurreko faseetan jarduteko, era horretan plan orokorraren idazketaren prozedura gidatzeko. Hala
ere, informazio eta azaltze lanari dagokionez, arreta berezia jarriko zaie Aurrerakinaren eta Plan Orokorra beraren
dokumentuaren jendaurreko erakustaldi une zehatzei.
Uste da programa honek oreka onargarri bat bilatu behar duela bi mutur hauen artean: hiritarrei ahal den gehien
ireki eta erraztu parte-hartzea, eta egituratze operatibo eta praktiko bat, erabat argia, parte-hartze hori erredaktore
taldeak eta udalbatzaren hirigintza arloko organoek ezagutu, sintetizatu eta kontutan izan dezaten.
Herritarren parte-hartzea informazio eta prestakuntza, analisi eta parte-hartzeko etengabeko prozedura bezala
ulertzen da, lanaren elaborazio fase ezberdinetan irekitako kontsulta eta eztabaidatze bitartez, azkenik eduki ireki
horietatik ondorio eta iritsi sintetiko batzuk ateratzeko.
Guzti hori dela eta, herritarren parte-hartze programaren fase ezberdinen denboran zeharko antolaketa Plan
Orokorra egiteko faseekin lotuta eta koordinatuta antolatzen da.

Helburuak
Proposatzen den parte-hartze prozeduraren antolaketaren bitartez, helburu batzuk lortu nahi dira, hauen artean:
 Hirigintzako dokumentuaren berri ematea bere fase ezberdinetan, parte-hartzea erabat lotuta baitago
Planaren egikaritzaren ezagupen publikoari.
 Plana ezagutu eta berari buruzko informazioa jasotzeko hiritarren eskubidea erraztu.
 Plan Orokorra egiterakoan eta tramitatzerakoan hiritarrek duten parte-hartze eskubidea sustatu,
horretarako beharrezkoak diren partikularren, Udalaren eta Plan Orokorreko erredaktore-taldearen arteko
informazio fluxuak ahalbideratzeko erak ezarriz.
 Neurri handi batean teknikoa den dokumentua hiritarrentzat eskuragarri eta ulertzeko erraz egitea.
 Hiritarrek hirigintza arloak izan ditzaketen asmoak, kezkak eta ardurak bideratzea.
 Aukera ematea hiritarrei plangintzaren prozeduran parte hartzeko, beraien iritsia emanez bai Plan
Orokorrak proposatutako lurraldearen okupazioari buruz, eta baita ere antolaketa eremu ezberdinei
ukitzen dien proposamen eta neurri zehatzei buruz.
 Era xehatuan, parte-hartze prozedurak sustatzeko beharrari buruzko lege-agindua bete.
 Era berean, Herritarren parte-hartze Programak helburu bezala dauka indarreko legedian dokumentuaren
publizitateari buruz aurreikusitako tresna eta neurri zehatzei buruzko tresna eta neurriak betetzea
(jendaurreko erakustaldi, iradokizun eta alegazio izapideak).
 Indarreko legediaren agindu zehatzak bete, esateko, hirigintza plana baliabide telematikoen bitartez
argitaratzeko (estatuko LLTB/08ko 9.2 xedapen gehigarria).
Aipatutako helburuak estrategia orokor bati lotuta daude, hau da, hiritar, eragile eta erakundeen gehiena
inplikatzea Plan Orokorraren erredakzioan. Horren ondorioz, helburu zehatz hauek lortu nahi dira:
 Dokumentuaren idazketa eta asmaketa lehen faseetatik eskumena duten Lurralde-administrazioak tartean
sartu. Era berean, ukituta suertatu daitezkeen eskumendun beste herri-administrazioei entzunaldia eman.
Honek eragina izaten du beti tramitazio arinago batean bere behin betiko onarpen ordurako.
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 Hirigintza-kultura sustatu udalerriko auzokideen artean, era horretan lege-hauste eta hirigintza diziplinaurraketa egoerak saihestu eta zuzentzeko. Zabaldu nahi da hiritarren artean lurraldearen erabilera eta
eraikuntza eskubideari buruzko arauak ezarri eta errespetatzeko beharra, gizarte-bizikidetza eta bere
inguru naturalarekiko hiritarren harremana hobetzeko tresna bezala.
 Adostasun maila handia lortu, ez bakarrik hiritarren artean, baita ere politiko eta erakundeen artean; alde
batetik, Udal barruan bertan, osoko bilkuran dauden aukera politikoen artean; beste alde batetik,
dokumentuaren idazketa prozeduran zehar eskumena izan dezaketen Aldundi eta Eusko Jaurlaritzaren
sail ezberdinetako teknikariekin.
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INPLIKATUTAKO ERAGILEAK – UDALERRIKO ERAGILEEN MAPA
Parte hartzerako metodologia bezain garrantzitsu izan behar da prozeduran parte hartu behar duten eragileen
hautaketa. Hala ere, pertsonen arteko interakzioan oinarritutako jarduketa bat da hau, non agian kontrakoak diren
ikuspegiak elkarren aurrean jartzen diren. Guzti hori elkar-ulertze eta demokrazi parte-hartzaileko giro batean, era
horretan guztientzat onargarri den konponbide batera heltzeko.

Udalbatza
Udalbatza prozeduraren etapa guztietan egote eta ezagutzaz izan behar den eragile bezala planteatzen da.
HAPOren Jarraipen Batzorde bat eratuko da; berarekin batzartuko da erredaktore-taldea gutxienez hilean behin.

Herritarren parte-hartze foroa (HPF)
Herritarren parte-hartze foroa (aurrerantzean, HPF) kontutan hartu da eragile publiko bezala, nahiz eta uste den
foro hau aldatu egingo dela prozedurako interakzio metodo bakoitzaren arabera. Azken finean planteatzen dena da
Etxebarrin bizi diren guztiak hartzea HPF bezala.
Informazio eta enpoderatze maila zuzen baten Sukarrietako biztanleri guztiak parte har dezan bermatzeko ekintza
ezberdinak asmatzen dira, aurrerako zehaztuko direnak. Esate baterako, uste da, prozeduraren une zehatzen
batetan, HPF biztanleri osoa izango dela inkesta orokor bat antolatzen denean; horretarako, eta parte-hartzera
denak berdintasunez heltzeko, tresna ezberdinak erabiliko dira, adibidez, webguneak, sare sozialak, buzoi fisikoak,
informazio puntu bat…, saiatuz inolako kolektiborik ez baztertzen tresna oso teknifikatuak, arreta ordutegi ez
aproposak edo hizkuntza edo hitz egiteko era desegokia erabiltzeagatik.

Kolektiboak eta taldeak
Herritarren Parte-hartze Programa onartuta, zenbait lan garatuko dira Sukarrietako gizarte, ingurune fisikoko,
arautzaile edo ekonomikoaren radiografi bat egiteko. Arreta berezia jarriko zaio detektatzeari, prozedura aurrera
doan neurrian, prozedurari begirada ezberdin bat eman diezaioketen kolektibo edo taldeei (elkarteak, hirugarren
sektorea, kirol taldeak, jubilatuenak, etab.); beraientzako berebizi antolatutako lan saioetan egin daiteke hori.

Emakumeak eta emakumeen elkarteak
Nahiz eta logikoa den kolektibo hau emakumeen elkarteen bitartez aurkeztea Etxebarrin, lan saio bereziak
antolatzea planteatzen da, nahiz eta genero ikuspegia landuko den ere gai transbersal bezala gainerako saioetan.

Busturialdeko zerbitzuen mankomunazgoa
Zenbait arlotan (berdintasuna eta gainerakoak) Busturialdeko Mankomunitateko ordezkariek, uste da eragile
garrantzitsua izan behar dela aurreikusitako zenbait ekintza garatzerakoan.

Erredaktore taldea
HAPOren erredaktore taldea izango da baliabide eta prozedurak erraztuko dituena, denboran zehar parte hartuko
duten eragile ezberdinen prestakuntza eta ondorengo enpoderatzearen bitartez.
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Herritarrekin eraginkorrak diren komunikatzeko erak ezarriko dira, bi komunikatzeko era kontutan hartuz:
reaktiboak eta proaktiboak. Reaktiboen kasuan, iradokizun-buzoi, informatikako foro, saio parte-hartzaileen bitartez
espero da jasotzea, hiritarren lehendabiziko ekintza bat bilatzeko. Ordea, komunikazio eta parte-hartze proaktibo
bat bilatzeko beharra dago ere, hau da, parte-hartzera hasiera batean bultzatuta ez dauden toki edo kolektiboen
bilatzea, esate baterako, nerabeak, eta baita ere komunikazioa areagotzeko ahalegin bat egitea, adibidez,
informazio puntu bat jarriz kalean bertan aditu eta komunikatzaile ona den pertsona batekin.
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ERABILITAKO METODOLOGIA
Prozedura aurrera eramateko metodoa Ikerketa-Ekintza parte-hartzaile, edo IEP, prozeduran oinarritzen da. Hau
da “mota kualitatiboko azterketa eta jarduketa metodo bat, egoera kolektiboak hobetzeko emaitza fidagarri eta
erabilgarriak lortzea nahi duena, ikerketa ikertu behar diren kolektibo beraien parte-hartzean oinarritzen duena. Era
horretan, biztanleri taldeak edo kolektiboak ikerketa “objektu” izatetik ikerketaren “subjektu” protagonista izatera
pasatzen dira” (Alberich, 2006).
Beste era batera esanda, prozedura osoan zehar hiritarrak enpoderatuko dira, era horretan, fase zehatzaren
arabera, informazioa bildu ahal izateko, nahiak eta beharrak lokalizatu, eskaerak eta baldintzak finkatu, erabiltzaile
beraiekin diseinatu eta azkenik prozedura hiritar beraiei bueltatu. Metodo honen oinarri diren printzipioak ondoko
hauek dira:

Prozedura “irekiak” eta prozedura “itxiak”
Herritarren parte-hartze prozeduran zehar itxiagoak izango diren faseak izango ditugu, hau da, eragile zehatz
batzuen presentzia izango dute (gehien bat, erredaktore taldea eta Sukarrietako udalbatza), izan ere, erredaktore
taldea bakarrik egon daiteke. Horren adibide dira dokumentuen idazketa tekniko faseak. Beste fase batzuk, ordea,
irekiagoak izango dira, adibidez, tailer irekiak, hitzaldi publikoak edota inkesta orokorrak egiten diren faseak.

Prestakuntza eta enpoderatzearen arteko harremana
Prestakuntza saioak saioa jasotzen duten kolektiboaren enpoderatzea lortzeko lan-saio bezala planteatzen dira,
beraz hitzaldi didaktiko eta lantegi praktikoaren arteko nahasketa bat izango dira; batzuetan, prozedurak hiritarren
parte-hartze propositiboa beharko du. Parte-hartze hori ezin da izan prestakuntzarik gabe, baina informazio hitzaldi
formatuak, batzuetan, ez dira eraginkorrak, edo horretarako datozenen beharrak eta baldintzapenak identifikatu
behar dira. Esate baterako, kolektibo batek (hirugarren sektorea, emakumeak, etab.) Planaren Aurrerakinean
txosten edo jarrera motibatu bat eratu dezan prestakuntza saio bat egin beharko da, ez bakarrik bere partaideek
informazioa jaso dezaten, baizik eta bere ikuspegitik hirigintzako plan bat ebaluatzeko ahalmena transmititzeko.
Prestakuntza horrekin, herritarren parte-hartzea baliotsu bezala hartuko da, enpoderatua eta baloratua izan baita.

Informazioa transmititzea
Informazio ekintzen barruan informazio hitzaldiak ere planteatzen dira, hiritarrei ondorioak azaltzeko publiko zehatz
horrentzat apropos den hizkuntza eta eran. Prestakuntza saioak ez bezala, ez da espero hitzaldi hauetan hiritarrek
bueltan ezer ekartzea. Beraz, informazioa emateko era soil bezala planteatzen dira.

Lan-tailerrak
Tailerrak ondorioak ateratzeko edo iritsi ezberdinak maneiatzeko eta adostasun bat lortzeko ariketa praktiko bezala
planteatzen dira, kasu hoberenean, edo gutxienez adostasun falta horien mota ezberdinei buruzko ondorioak
ateratzeko. Diagnosi parte-hartzaileko tailer batzuk planteatu dira, hau da, parte hartzen duten hiritarren iritsi,
beldur eta nahiak ateratzeko lan-saio bezala, eta planteatu dira ere eztabaidarako tailer batzuk, hiritarren eztabaida
foro bezala planteatzen direnak gardentasun, publizitate eta berdintasun arauen barruan.

Komunikazio eta diseinu grafikorako estrategia
Hiritarrekin komunikazioa landu nahi da, era horretan bere arreta lortzeko, aurreikusten diren parte-hartze ekintza
ezberdinera joatea bultzatzeko, gauzak adierazterakoan argiak eta zehatzak izateko, etab.
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BUELTATZEA/KOMUNIKATZEA

KONTSULTA/EZTABAIDA

PARTE HARTZEA/HAUSNARTZEA

EKINTZA

KOMUNIKATZEA/INFORMATZEA

PROPOSATUTA
KO FASEA

KODEA

AURREIKUSITAKO EKINTZEN PLANIFIKAZIOA

-

Erredaktore taldeak parte-hartze tresnen zabaltzea,
berrikustea edo egokitzea proposatuko du.
Bere
zehaztapena
kontrastatuko
da,
behingoz,
Udalbatzarekin.
Inplikatutako eragileen lehen zerrenda bat egingo da:
elkarteak, erreferentziazko erakundeak, etab.

Aurreko hitzaldia 1

Ht1

Hitzaldi bat antolatuko da erredaktore taldeak bere burua
aurkez dezan eta azaldu udal mailaz gain dagoen
plangintza, zer den HAPO bat, zein da Ingurumen Ebaluazio
Estrategikoko prozedura eta plangintza genero ikuspegitik.

Aurreko hitzaldia 2

Ht2

Udalerriaren egoera ikuspegi guztietatik zein den erakusten
duen saio bat egingo da, ikusten diren gabeziak eta
beharrak azalduz.

Banakako
elkarrizketak

BE

Banakako elkarrizketak udalerriko koletibo-talde
sentsibilitateen adierazgarri diren pertsonekin.

Taldeko
elkarrizketak

TE

Taldeko elkarrizketak udalerriko adierazgarri diren taldeekin.

Inkesta orokorra 1

Ik1

Hiritarrei zuzendutako inkesta baliabide digital eta buzoi
fisikoen bitartez, telefono bidezko gutxieneko muestreo bat
eginez.

1.Fasea
PROGRAMA DE Herritarren partePARTICIPACION hartze programa
egitea
CIUDADANA
2, 3 eta 4.Faseak
AURREKO
LANAK /
ANALISIA
Apropostzat
jotzen da
deskribatzen
diren partehartze ekintzak
HAPO idazten
hasten den lehen
unetik egitea.

OHARRAK

eta

HAPO egiteko prozedurari buruz webgune bat eta sarez
sozialeko profilak eratu eta irekiak mantendu behin betiko
onarpenera arte, beraiek eguneratuz prozedura osoan
zehar.

Webgunea eta sare WEB/
SS
sozialak eratzea
Esposizio panelak

EP

Herritarren parte-hartze
informazio-panelak.

Gidatutako bisitak

GB

Herriko talde kualifikatuekin batera, eta hiritarrei irekiz,
bisitak inguruneko ezagutza transmititzeko: ondarea,
ingurune naturala, poligonoak, hiri-bilbea, ur-ibilguak, etab.

Prestakuntza saioa
1

PS1

Kolektibo-talde eta interesatutako hiritarrentzat prestakuntza
saioa.

1.Tailerra:
Diagnosi partehartzailea

DT1

Hiritarrei zuzendutako udalerriko egoerari buruzko tailerra.

2.Tailerra:
Diagnosi partehartzailea

DT2

Emakume eta emakume taldeei zuzendutako udalerriko
egoerari buruzko tailerra.

3.Tailerra:
Diagnosi partehartzailea

DT3

Kolektibo eta interesatutako taldeei zuzendutako udalerriko
egoerari buruzko tailerra.
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5.Fasea
AURREAURRERAKINA
/ HASIERAKO
DOKUMENTUA
PRESTATZEA
Planteatutako
ekintzak
“AURREKO
LANAK /
ANALISIA”
izendatutakoan
planteatutako
jarraipen bezala
hartu behar dira.

6.Fasea
AURRERAKINA
+

4.Tailerra:
Diagnosi partehartzailea

DT4

Udalerriko egoerari buruzko tailerra hezkuntza zentroetan.

Sintesi-txostena

ST1

Fase honetako parte-hartze prozedurari buruzko txostena.

Webgunean
dagoen
dokumentazioa
eguneratu

WEB/
SS

SSk etengabe eguneratuko dira. Prozedura guztian zehar,
egiten diren prestakuntza/informazio hitzaldiak webgunean
jarriko dira hiritarrak informatu eta prestatua egoteko era
horretan prozedura jarraitu ahal dezaten.

Aurre-aurrerakin
alternatiba
proposamen
zirriborroak

ZB

Oinarrien dokumentu bat eratu gutxienez alternatiben 5
proposamenekin aurreko sintesi txostenetik datozenak,
aurre-aurrerakin faseko eztabaidaren oinarri izateko.

Triptikoak
buzoneatu 1

TB1

Bost proposamenekin triptikoak buzoneatu.

Prestakuntza saioa
2

SF2

Bost proposamenen eredu ezberdinei buruzko saioa,
kolektibo-talde eta interesatutako hiritarrei zuzendua.

Inkesta orokorra 2

IK2

Hiritarrei zuzendutako inkesta baliabide digital eta buzoi
fisikoen bitartez, telefono bidezko gutxieneko muestreo bat
eginez.

5.Tailerra:
Alternatibak
eztabaidatu

DT5

Koletibo-talde interesatuei zuzendutako tailerra.

6.Tailerra:
Alternatibak
eztabaidatu

DT6

Hiritarrei zuzendutako tailerra.

Ondorioei buruzko
txostena eta ideia
eta iradokizunen
proposamenak

OPT1

Aurrerakina egiteko oinarrizko dokumentua.

Webgunean
dagoen
dokumentazioa
eguneratu

WEB/
SS

SSk etengabe eguneratuko dira. Prozedura guztian zehar,
egiten diren prestakuntza/informazio hitzaldiak webgunean
jarriko dira hiritarrak informatu eta prestatua egoteko era
horretan prozedura jarraitu ahal dezaten.

Sintesi-txostena

ST2

Fase honetako parte-hartze prozedurari buruzko txostena.

IP /
HA

Gune fisiko eta zentriko bat eratu jendaurrean erakusten
den aurrerakina azaldu eta hiritarren iradokizunak jasotzeko
ardura duen pertsona batekin.
Gazteleraz eta euskarazko gaitasuna duen arkitekto edota
lege-aholkulari bat izango du.

Informazio-puntu
fisikoa eratzea –
Hiritarrei banakako
arreta zerbitzua.

7.Fasea

Prestakuntza saioa PS3
JENDAURREKO 3
ERAKUSTALDIA
ETA HAPOrako
IK3
Inkesta orokorra 3
IRIZPIDE ETA
HELBURUAK
FINKATZEA
Ondorioei buruzko
txostena eta ideia OPT2
eta iradokizunen
proposamenak

Proposamenari buruz kolektibo-talde eta interesatutako
hiritarrei zuzendutako prestakuntza saioa.
Hiritarrei zuzendutako inkesta baliabide digital eta buzoi
fisikoen bitartez, telefono bidezko gutxieneko muestreo bat
eginez.
HAPO egiteko oinarrizko dokumentua.
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Webgunean
dagoen
dokumentazioa
eguneratu

SSk etengabe eguneratuko dira. Prozedura guztian zehar,
egiten diren prestakuntza/informazio hitzaldiak webgunean
jarriko dira hiritarrak informatu eta prestatua egoteko era
horretan prozedura jarraitu ahal dezaten.

WEB/
SS

Sintesi-txostena 3

ST3

Fase honetako parte-hartze prozedurari buruzko txostena.

Prentsan
argitaratzea 1

PA1

HAPOrekin zerikusia duten edukiak prentsan argitaratzeko
elkarlana.

Informazio hitzaldia
1

HI1

Informazio saioa. Bertara joango dira zuzendaria, legeaholkularia eta Ingurumen Ebaluazio Estrategikoko
arduraduna.

9 eta 10.Faseak

Prestakuntza saioa
4

PS4

Kolektibo-talde eta interesatutako hiritarrei zuzendutako
prestakuntza saioa.

JENDAURREKO
ERAKUSTALDIA
ETA PARTEHARTZEAREN
SINTESIA

Informazio-puntu
fisikoa eratzea –
Hiritarrei banakako
arreta zerbitzua.

IP /
HA

Gune fisiko eta zentriko bat eratu jendaurrean erakusten
den hasierako onarpeneko dokumentua azaldu eta hiritarren
alegazioak jasotzeko ardura duen pertsona batekin.
Gazteleraz eta euskarazko gaitasuna duen arkitekto edota
lege-aholkulari bat izango du.

Webgunean
dagoen
dokumentazioa
eguneratu

WEB/
SS

SSk etengabe eguneratuko dira. Prozedura guztian zehar,
egiten diren prestakuntza/informazio hitzaldiak webgunean
jarriko dira hiritarrak informatu eta prestatua egoteko era
horretan prozedura jarraitu ahal dezaten.

Prentsan
argitaratzea 2

PA2

HAPOrekin zerikusia duten edukiak prentsan argitaratu ahal
izateko laguntza.

Sintesi-txostena 4

ST4

Fase honetako parte-hartze prozedurari buruzko txostena.

Informazio hitzaldia
2

HI2

HAPOrekin zerikusia duten edukiak prentsan argitaratzeko
elkarlana.

8.Fasea
HAPOren
HASIERAKO
DOKUMENTUA
+

11.Fasea
HAPOren
BEHINBEHINEKO
DOKUMENTUA
12.Fasea

Webgunean
dagoen
dokumentazioa
eguneratu
Informazio hitzaldia
2

HAPOren BEHIN
Webgunean
BETIKO
DOKUMENTUA dagoen
dokumentazioa
eguneratu

WEB/
SS

SSk etengabe eguneratuko dira.

HI3

Prozedurari buruzko informazio-hitzaldia.

WEB/
SS

SSk etengabe eguneratuko dira.

10

HERRITARREN PARTE-HARTZE PROGRAMA
SUKARRIETAKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

AURREIKUSITAKO EKINTZEN DESKRIBAPENA
Plan Orokorraren informaziorako ekintzak
IH. Aldez aurreko informazio-hitzaldiak (2)
Ekintzaren helburua

Biztanleri orokorrean zuzendua, bere xedea da lanen izaera eta helburua ulergarriago egitea.
Asmoa da Plan Orokorraren idazketa eta tramitazio prozedura auzokideei hurbiltzea era
horretan uler eta bereganatu dezaten udalerriarentzat aproposen den hiri-eredua. Oso
garrantzitsua da ere argi uztea hiritar eta inplikatutako eragileei norainokoa den parte-hartze hau
eta zein izango den bere eragina, eta ez ematea itxaropen faltsuak eta ondorengo etsipenak
(beste batzuen artean, udal gaineko afekzioak azalduko dira era HAPOri eragiten dizkioten
baldintzapenak).
Hiritarrak informazio sinple, argi eta praktiko baten bitartez benetan udal mailako hiria
antolatzeko plan orokor batek ematen dituen aukera eta edukiari buruz prestatzea da, era
horretan ondorengo lan-saioetan izan daitezkeen eztabaidetan ez diskutitzeko plan orokor baten
elaboratze eta parte-hartze prozedura baten barruan kontutan hartu ezin daitezkeen gaiei buruz,
bere izaera, xede eta edukien parte ez izateagatik. Horregatik erredaktore talde honek
komenigarritzat jotzen du herritarren parte-hartze prozedura informazio-prestakuntza deituko
dugun tarte batekin hastea.

Kokapena

Bi hitzaldiak udalaren egoitzan egitea planteatzen da, bere ezaugarriak edota
ordezkagarritasuna direla eta.

Dedikazioa

Hiritarrei zuzendutako hitzaldi bi hauek lehen hilabetean egitea proposatzen da. Maila aproposa
izango dute eta hitz egiteko era arrunt eta kolokiala erabiliko da, hitz teknikoak saihestuz.

1.Saioaren edukia

Lehen zatia lurzoruaren antolaketaren maila arautzaile bikoitza (lurralde plangintza eta
hirigintza) azaltzera zuzenduko da eta, hain zuzen, udalaz gaineko plangintzaren ikuspegitik
Plan Orokorrak duen izaera arautzailea. Azalpenarekin batera zenbait adibide jarriko dira
udalerrian mailakoak gaia adierazteko.
Bigarren zatia Plan Orokorraren xede eta edukiari eta bere antolaketa xedapenei buruzkoa
izango da, Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren papera eta funtzioa ere azalduz.
Hirugarren zatia monografikoa izango da plangintzaren irizpide, helburu eta konponbide
orokorren dokumentua egiteko izandako parte-hartze prozedurari buruz.

2.Saioaren edukia

Pleguek dioten moduan, saio bat egingo da udalerriko gaur egungo egoera maila guztietan
aurkeztuz, ikusten diren gabezi eta beharrak azalduz.

Gauzatze baldintzak

Hitzaldiak informaziorako diapositibak proiektatuz egingo dira.

Iraupena

50 minutuko hitzaldia eta ondoren galderetarako txanda bat.

Arduradunak

Hitzaldien emaileak arkitekto-zuzendaria, letratu aholkularia eta Ingurumen Ebaluazio
Estrategikoaren tekniko arduraduna izango dira.

Hizkuntza

Euskara eta gaztelerazko elebitasuna bermatuko da azalpenean. Beharrezkoa balitz, hitzaldi bat
euskaraz soilik eta beste bat gazteleraz soilik egin daitezke.

Tokia eta logistika

Udalak lokala utziko du. Proiektatuko diren material eta ponentziak erredaktore-taldeak
prestatuko ditu.
Udalari helaraziko zaizkio panelak powerpoint edo pdf euskarri digitalean bere hedapenerako
webgunearen bitartez edo digitalean proiektatzeko (pantaila, proiektoreak, etab.) apropostzat
jotzen dituen lekuetan.
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DL. Dibulgazio liburuxka-triptikoa
Ekintzaren helburua

Liburuxka-triptikoa biztanleari orokorrean zuzentzen da. Ekintza honekin egingo diren lanen xedea
eta helburua ulergarriago egitea nahi da. Asmoa da Plan Orokorraren idazketa eta tramitazio
prozedura auzokideei hurbiltzea era horretan uler eta bereganatu dezaten udalerriarentzat
aproposen den hiri-eredua.
Liburuxka-triptikoak hedatze eta informazio tresna izaten saiatuko da informazio hitzaldietan parte
hartu ez duten edo ezin izan duten hiritarrentzat.

Arduradunak

Liburuxka-triptikoak Plana idaztearen ardura duen talde teknikoak egingo ditu.

Hizkuntza

Argitaratzea hizkuntza bietan izango da.

Logistika eta
prestaketa

Erredaktore taldea konprometitzen dokumentazioa pdf formatuan helaraztera, era horretan bera
zabaltzeko udal webgunean eta udaletik bidaliz e-maila bitartez.
Erredaktore taldea konprometitzen da 100 liburuxka-triptiko inprimatu eta hedatzera hiritarren
artean.

EP. Esposizio-panelak
Ekintzaren helburua

Informazio-panelak biztanleari orokorrean zuzentzen dira. Ekintza honekin egingo diren lanen
xedea eta helburua ulergarriago egitea nahi da. Asmoa da Plan Orokorraren idazketa eta
tramitazio prozedura auzokideei hurbiltzea era horretan uler eta bereganatu dezaten
udalerriarentzat aproposen den hiri-eredua.
Informazio-panelak Udalak apropostzat jotzen dituen gune publikoetan ondoko ikuspegiei buruz
kontsultarako balioko dute: Plan Orokor baten prozedura edo idazte-faseak, bere funtzioa, nork
idazten duen, beraien parte-hartzerako une nagusiak zeintzuk diren esatea, udalerrian goimailako plangintzak duen eragina, etab.

Gauzatze baldintzak

Erredaktore-taldea konprometitzen da azaldutako gaiei buruzko dibulgazio panel batzuk egitera.
Udalaren lokaletan geratuko dira irisgarri.

Arduradunak

Dibulgazio-panelak Plana idaztearen ardura duen talde teknikoak egingo ditu.

Tokia eta logistika

Aurrekontuan panelen diseinu eta inprimaketa sartzen da. Beraiek eusteko eusgarri eta egiturak
Udalak jarriko ditu.
Udalari helaraziko zaizkio panelak powerpoint edo pdf euskarri digitalean bere hedapenerako udal
webgunean.

Hizkuntza

Panelen hizkuntzak euskara eta gaztelera izango dira.

GB. Gidatutako bisitak
Ekintzaren helburua

Ekintzak zenbati eremu edo gai buruzko bisita berezia egin nahi du, kualifikatutako udal taldeekin
batera eta hiritarrei irekiak ingurunearen ezagutza transmititzeko: ondarea, ingurune naturala,
poligonoak, hiri-bilbea, ibai-ibilguak, etab.

Arduradunak

Nolanahi, ikusiko da zeintzuk izango diren arlo bakoitzeko arduradunak. Edonola ere, erredaktoretaldeko arduradunen batek ere parte hartuko du.

Logistika eta
prestatzea

Bisitak egiteko egun zehatzak jarriko dira. Hiritarrak etorri ahal izateko, asteburuetan egin
daitezke.
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WEB. Webgune espezifiko bat eratzea
Ekintzaren helburua

Ekitaldiaren komunikabide eta hedatzeko medio bat zehazteko, apropostzat jotzen da webgune
bat egitea 2.0 teknologiarekin, hau da, sare sozialen eta eduki semantikoen integrazio
dinamikora bideratua.
Tresna hau irekita egongo litzateke herritarren parte-hartze prozedura osoan zehar, fase
bakoitzean eguneratuz, eta aldi berean erredaktore-talderekin komunikazio zuzena lortzeko.
Beti ere komunikazio era konbentzionalagoak ezartzeko kalterik gabe, hiritarrekin egon
daitekeen bretxa teknologikoa gainditzeko ahal den neurrian.

Iraupena

Proposatutako dokumentu ezberdinak idazten diren bitartean

Arduradunak

Erredaktore taldea konprometitzen da planteatzen den beharrei egokitutako webgune bat
eratzen. Hala ere, ez du bere kargu hartuko udal webgunearen aldaketa.

Logistika eta
prestatzea

Erredaktore taldea konprometitzen da dokumentazioa pdf formatuetan helaraztera webgunean
jarri ahal izateko.

PS. Prestakuntza saioak (4)
Ekintzaren helburua

Prestakuntza saioak informazio eta prestakuntzako saio misto bezala planteatzen dira.
Prestatzen den hiritar edo kolektibo-taldeak Plana proposatu edo aldatzea tokatzen zaion unea
baino lehenago egiten dira. Bilatu nahi dena beraz da prestakuntza jasotzen duten pertsonen
enpoderatze bat, irizpide eta gaitasunak jaso ditzaten era horretan ahal izateko, gero, bere
kabuz ezarri neurri zuzentzaileak ostean erredaktore taldeak eta udalbatzak baloratu ahal
izateko.

Dedikazioa

Prestakuntza saio bat proposatzen da gutxienez fase nagusi bakoitzean, 4 saioko gutxieneko
bat arte, fase bakoitzaren azkenean egingo direnak normalean, iradokizunak, alternatibak,
alegazioak eta gainerakoak jaso baino lehen.

Gauzatze baldintzak

Prestakuntza saio bakoitza era autonomoan asmatu beharko da, ondoko kontzeptuak jarraituz:
-Joango diren pertsona / kolektibo-taldeak: aurreko gaitasunak, ezagutza teknikoak, izan
daitezkeen gatazkak.
-Saioaren helburua: Kolektibo-talde horrengandik espero daitekeen itzulkina, bai txosten
bat, bai iradokizun edo alegazio sorta bat…
Horregatik, pertsona kopuru mugatu batekin egingo da lan, gehienez 40, eta aldez aurretik
dokumentazio bat emango zaie, eta bukatu ondoren, saioaren laburpen bat.

Iraupena

90 minutu saio bakoitza

Hizkuntza

Saio elebiduna bermatzen da euskara eta gaztelera artean. Baita emandako dokumentazioan
ere.

Arduradunak

Ekitaldiko arduradunak erredaktore-taldeko arkitektoak izango dira, eta beharrezkoa balitz,
parte-hertze prozedura garatzeko ardura duen tekniko bat ere.

Tokia eta logistika

Udalak lokala utziko du. Proiektatuko diren material eta ponentziak erredaktore-taldeak
prestatuko ditu.

IH. Informazio-Azalpen hitzaldia hasierako onarpen (1), behin-behineko onarpen (1) eta behin betiko
onarpen (1) dokumentuei buruz
Ekintzaren helburua

Hasierako onarpen, behin-behineko onarpen eta behin betiko onarpeneko dokumentuen
aurkezpenarekin batera hitzaldi-erakustaldi saioak egingo dira. Beraietan, erredaktore-taldeak
dokumentu bakoitza azaldu ahal izango du: antolaketa, edukia, bilakaera, etab., era horretan bere
analisia erraztuz biztanleriaren aldetik. Hitzaldi hauek izaera informatzailea dute soilik, ez baita
espero biztanleriak ekarpenik egitea. Beraz ez dute bilatzen prestakuntza edo enpoderatzea,
kontzeptu hauek aurreko prestakuntza ataletan garatu baitira.

Dedikazioa

Gutxienez hitzaldi-erakusketa bat egitea proposatzen da dokumentu bakoitzaren aurkezpen
unearekin bat etorriz.
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Azaldu beharreko dokumentuen konplexutasuna eta edukia direla eta, gaiak ondoko eran
banatzea proposatzen da:
a) Egiturazko xedapenak eta justifikazio teknikoa.
b) Xedapen xehatuak eta antolaketa eremu zehatzak
c) Ekonomi iraunkortasunari buruzko txostena eta Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa
d) Eraikuntza eta urbanizazio ordenantzak eta Katalogoa
Maila aproposa izango dute eta hitz egiteko era arrunt eta kolokiala erabiliko da, hitz teknikoak
saihestuz.
Gauzatze baldintzak

Hitzaldiak informaziorako diapositibak proiektatuz egingo dira. Dibulgazio-panel batzuk ere egingo
dira azaldutako gaiei buruz. Udalaren lokaletan geratuko dira panel horiek.

Iraupena

50 minutuko hitzaldia eta galderen txanda.

Hizkuntza

Euskara eta gaztelerazko elebitasuna bermatuko da azalpenean. Beharrezkoa balitz, hitzaldi bat
euskaraz soilik eta beste bat gazteleraz soilik egin daitezke.

Arduradunak

Hitzaldien emaileak arkitekto-zuzendaria, letratu aholkularia eta Ingurumen Ebaluazio
Estrategikoaren tekniko arduraduna izango dira. Bermatuko da euskara dakiten tekniko adituak
egotea.

Lokala eta logistika

Udalak lokala utziko du. Proiektatuko diren material eta ponentziak erredaktore-taldeak prestatuko
ditu.
Udalari helaraziko zaizkio panelak powerpoint edo pdf euskarri digitalean bere hedapenerako
webgunearen bitartez edo digitalean proiektatzeko (pantaila, proiektoreak, etab.) apropostzat
jotzen dituen lekuetan.

AP. Argitalpenak prentsan
Ekintzaren helburua

Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren aurrerakin eta hasierako onarpeneko dokumentuen
jendaurreko erakustaldia dela eta, erredaktore taldea Udalaren esanetara geratuko da prentsan
argitaratzeko zerbait prestatzeko Plan Orokor dokumentuarekin zerikusia duten jarduera edo
gertakizunei buruz, era horretan hiritarren arreta handiena lortzeko.

Arduradunak

Artikuluak Plana idaztearen ardura duen talde teknikoak egingo ditu.

Logistika eta
prestatzea

Udalari helaraziko zaizkio berrikus ditzan.

Herritarren parte hartzea sustatzeko ekintzak
BE. Banakako elkarrizketak
Ekintzaren helburua

Udalerri mugen barruko gaur egungo egoerari buruzko analisiak eta informazio elkartrukatzea
nahi da erredaktore taldea eta tokiko zenbait eragileen artean.

Ekiteko era

Eragile hauen identifikazioa Udalbatzarekin adostutako zerrenda batekin hasiko da. Era
orientagarrian ondoko hau izan daiteke:
 Udal zerbitzuetako teknikariak.
 Kultur elkarteetako kideak.
 Kirol elkarteetako kideak.
 Ekonomi arloetako kideak (zerbitzuak, nekazaritza eta abeltzaintza, industria).
 Udal taldeak (banakako elkarrizketa).
 Emakumeak (ekoizpen eta ugalketa dedikazioen artean bereiztuz).
 Dependentziadun pertsonak.
 15 eta 22 urte arteko gazteak.
 Langabetuak.
 Etorkinak.
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Elkarrizketa hauek eta taldekako elkarrizketak egiten diren bitartean detektatuko da eta falta den
inolako profil edo rolik.
Iraupena

Informazio /Aurre-aurrerakin fasearen barruan, elkarrizketa bakoitzak 30 minutuko gutxieneko
iraupena izango du.

Hizkuntza

Hala eskatuko balitz, euskaraz ere egingo lirateke elkarrizketak.

Arduradunak

Erredaktore-taldeak egingo ditu elkarrizketak. Behar duen formaltasuna emateko, Udala izango da
elkarrizketak deitu eta galdetegiak bidaltzen dituena.

Tokia eta logistika

Udalak utziko du banakako elkarrizketak egiteko tokia.

TE. Taldekako elkarrizketak
Ekintzaren helburua

Informazioa lortu nahi da kolektiboen ikuspegitik, era horretan lortzeko talde batekin elkartzeko
dinamika bat. Elkarren aurrean egoteak puntu erabakigarrietan sendotuko du diskurtsoa eta
beraien beharren ikuspegi orokor bat emango du.

Ekiteko era

Elkarrizketatu beharreko eragileen zerrenda ondokoa izan daiteke, beti ere Udalbatzarekin behin
betiko zerrenda egitearen menpe:
 Udal zerbitzu teknikoak.
 Kultur elkarteak.
 Kirol elkarteak.
 Ekonomi sektoreak (zerbitzuak, nekazaritza-abeltzaintza, industriala) eta sindikatuak
(abeltzainena, nekazariena…)
 Udal taldeak.
 Emakumeen elkarteak.
 Langabetuen elkarteak.
 Elkarte ekologistak.
 Jubilatuen elkarteak.

Iraupena

Informazio /Aurre-aurrerakin fasearen barruan, elkarrizketa bakoitzak 50 minutuko gutxieneko
iraupena izango du.

Arduradunak

Erredaktore-taldeak egingo ditu elkarrizketak. Behar duen formaltasuna emateko, Udala izango da
elkarrizketak deitu eta galdetegiak bidaltzen dituena.

Hizkuntza

Hala eskatuko balitz, euskaraz ere egingo lirateke elkarrizketak.

Logistika eta
prestatzea

Udalak utziko du taldekako elkarrizketak egiteko tokia.

IK. Inkesta orokor, webgune, buzoi fisiko eta telefonozko muestreoa 3)
Ekintzaren helburua

Edozein hiritarrek era ireki eta interaktiboan erantzuteko parte-hartze prozedurari buruzko inkesta
bat webgunean jartzea proposatzen da, iritsiak jasotzeko modu bezala.
Udalaren webgunean jartzea inkesta proposatzen da (50 ale inprimatu arte emango dira udalaren
ekipamendu publikoetan eskuragarri uzteko) edozein hiritarrek era irekian bete dezan.
Horrez gain, Udalak nahi badu, buzoietan ere botako da.
Gutxieneko muestreo bat lortzeko, erredaktore taldeak gutxieneko muestreo bat egingo du
telefono bitartez, gutxienez herriko 20 etxetan. 20 etxe hauen hautaketa aleatorioa izango da eta
udaletxean dauden datuetan oinarritua.
Edukia erraza eta ulergarria izango da.

Ekiteko era

Galdetegi orokorrean udalerriari buruzko ondoko ikuspegiak komentatu ahal izango dira:
Ikuspegi sozio-ekonomikoak:
 Espero daitekeen biztanleri garapena eta mota (lehen edo bigarren egoitza)
 Jarduera ekonomikoak: aukera berriak eta iniziatibak.
Funtzio nagusi eta azpiegituretatik datozen ikuspegiak:
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 Etxebizitza eta babestutako etxebizitzak.
 Ekipamendu eta zerbitzu ezberdinak.
 Hiriko trafikoa. Aparkalekuak. Garraio publikoa.
Lehendik datorkigun ondarearen mantentze eta hobetze ikuspegiak:
 Ingurumena. Gune libre naturalak.
 Arkeologia.
 Aldez aurretik dagoen ondare eraikina.
 Hiri-akaberak: zoladura, altzairuak, arboladia, argiteria.
Iritzi-ematea bultzatuko da ondokoa jarraituz:
 Dauden eta egon daitezkeen arazoen definizioa.
 Nahi den egoera.
 Nahi den egoera lortzeko egin daitezkeen ekintzak.
Iraupena

Informazio fasearen barruan, 30 egun natural.

Arduradunak

Erredaktore-taldeak inkestaren edukia egingo du, eta baita emaitzen balorazioa eta sintesia.

Hizkuntza

Inkestak euskarazko eta gaztelerazko bertsioak izango ditu.

Logistika eta
prestatzea

Udalaren webgunean jarriko da.
Abian jarri eta mantentzeko informatika lanak, edo proposamena abian jarri eta garatzeko
beharrezkoa den beste edozein prozedura, Udalaren kontura izango da.
Epemuga igaro ondoren, erredaktore-taldeak Udalarengandik jasoko ditu inkestako formularioak.

IB. Iradokizunen buzoia, email etengabe irekia
Ekintzaren helburua

Erredaktore taldeak iradokizunen buzoi bat eratzeko aukera proposatzen du, bai mailez, bai posta
arruntaz funtzionatu dezakeena.
Nahi den asmoa da HAPOeko dokumentuak ahal den ekarpen gehienak izatea. Nahi da ere
hiritarren eta erredaktore taldearen arteko informazioa transmititzeko bide iraunkor bat eratzea,
era horretan transmititze hori bakarrik legezko jendaurreko erakustaldi epeetara mugatuta ez
egoteko..
Azkenik, eta ez horregatik garrantzi gutxiagorekin, komunikatzeko era honek errazten du arrazoi
ezberdinengatik (mugikortasun arazoak, ohiko egoitza beste leku baten izateak, etortzeko
ezintasuna, lan arazoak, etab.) programatutako ekintzetara etorri ez daitezkeen pertsona guztien
parte hartzea.
Era berean, erredaktore taldeak email bidez arreta egiteko aukera eskaintzen du, posta
elektronikoko helbide bat emanez HAPOren garapena eta edukiari buruz balorazioak,
iradokizunak edo ekarpenak jaso ahal izateko.

Iraupena

Plan Orokorraren idazketak irauten duen bitartean.

Arduradunak

Erredaktore taldea.

Hizkuntza

Komunikazioa euskaraz edo gazteleraz izan daiteke.

Logistika eta
prestatzea

Buzoia udalaren lokalen baten jarriko da. Erredaktore taldeak hilero begiratuko du buzoia.

SS. Sare sozialak
Ekintzaren helburua

Erredaktore taldeak uste du HAPOren idazketa egokitu daitekeela gizarte komunikazio era
berrietara, esateko, Facebook sarea edo beste batzuk. Sistema honek ahalbideratuko duela
gradualki argitaratzea HAPOren dokumentuaren elaborazio maila, bere tramitazio faseak,
komenigarritzat jotzen den dokumentazioa sare sozialean jartzea, Udalaren planteamendu eta
asmoak jarraituz, eta era horretan erredaktore talde eta hiritarren arteko komunikazio bide bat
gehiago izatea.
Elkarrizketarako foro pertsonalizatu bat hartuko luke, community manager espezializatu batek
monitorizatu eta moderatua. Erabiltzaile aktiboekin interakzioa oinarri estrategikoetako bat

16

HERRITARREN PARTE-HARTZE PROGRAMA
SUKARRIETAKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

izango litzateke, eta baita demokrazia 2.0-ko foro hauetan ohiko izaten diren Google Bombing
bezala ezagututako antolatutako zarata, spam edo komentario ezkorrak.
Baita ere, profil bat eratuko litzateke sare sozial ezberdinetan beraien bitartez ere prozeduran
egon ahal izateko.
Iradokizun buzoia eratzen den kasuan baloratu dugun bezala, komunikazio era honek errazten
du arrazoi ezberdinengatik (mugikortasun arazoak, ohiko egoitza beste leku baten izateak,
etortzeko ezintasuna, lan arazoak, etab.) programatutako hitzaldi-ponentzia edo gainerako
ekintzetara etorri ez daitezkeen pertsona guztien parte hartzea.
Iraupena

Plan Orokorraren idazketak irauten duen bitartean.

Arduradunak

Erredaktore taldea.

Logistika eta
prestatzea

Erredaktore taldea.

DT. Diagnosi pare-hartzaileko tailerrak (4)
Ekintzaren helburua

Plan Orokorraren idazketan parte-hartze zuzena bultzatzea eta udalerriari buruzko informazioa
jasotzea hiritar beraiengandik.
Udalerriko arlo eta gizarte taldeen hiri eta ingurumenari buruzko sentsibilitate ezberdinen
ekarpen handiagoa lortzeko proposatzen da, eta baita udalerriko hiri eta natura ingurumenari
buruzko beraien iritsi eta nahiak adierazteko aukera emateko.
Guzti horretatik espero da erredaktore taldeak arazoen eta izan daitezkeen konponbideen
ulerpen eta ezagutza hobea lortzea.
Tailerrak lautan banatuko dira, beraien parte-hartzaileen profilaren arabera: hiritar oro,
emakume eta emakume elkarteak, kolektibo eta taldeak, ikasle eta nerabeak.

Ekiteko era

Lan taldeak gizartearen osotasuna ordezkatzen duten eragileez osatu beharko dira, espazialki
egituratua eremu horien ordezkari banakatuen bitartez.
Hori dela eta, lehen tailer bat antolatzen da erabat irekia eta hiritar orori zuzendua, genero, adin,
lanbide eta rolen aniztasuna lortu nahi duena. Bigarrena emakume eta emakume elkarteei
zuzendua egongo litzateke, eta era monografikoan tratatuko litzateke generoaren eragina
plangintzan. Hirugarrena koletibo eta taldeei zuzenduta egongo litzateke, eta azkenik Tailer bat
egingo litzateke ikasle eta nerabeentzat.
Diagnosi parte-hartzaileak izanik, bertara doazenak izango dira egoerari buruzko diktamenak
emango dituztenak. Informazioa antolatzeko, hala ere, tematika gisa ondoko hauek proposatzen
dira:
 Hirigunea (Etxebizitza, ekipamendu maila, erabilera eta erabilera eza, etab.).
 Mugikortasuna, Irisgarritasuna, Zarata, Azpiegiturak, etab.
 Lurzoru urbanizaezina eta gune libre singularrak.
 Zehaztu gabeko beste batzuk.
Lan taldeak interesa duten erakundeek bere ordezkariaren izendapenarekin eratuko dira,
Udalak egindako proposamena jarraituz, horretarako beraien e-maila edo posta helbidea
emanez.
Era berean, udal webgunean irekiko zaie aipatutako arlo bakoitzeko auzokideei dagokien lantaldean inskribatzeko aukera, bere egoitzaren kokapenaren arabera, eta baita ere banakako
eran beraien ekarpenak egiteko aukera.
Udalak, gehieneko hilabeteko epean lanak hasten direnetik, informazio kanpaina bat hasiko du
udal mailan hiritarrei lan-taldeetan parte hartzeko gonbidatuz, eta bere webgunean jarri beharko
du hauen eduki, antolaketa, lan metodologia eta helburuen azalpen arin bat. Azalpen hau
erredaktore taldeak helaraziko dio, gonbitearekin eta haien parte izateko baldintza zehatzekin
batera.
Usta da lan-talde bakoitzean parte hartzeko eskaera egiten duten pertsonen arabera, aurreko
hautaketa bat egin beharko dela, erabat arrazoitua bere unean agertzen diren egoeraren
arabera, uste baita lan-talde bakoitzaren partaide kopurua, eraginkorra izateko, 15 kidekoa izan
behar dela gehienez.
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Dedikazioa

Informazio eta aurre-aurrerakina egiteko fasea aprobetxatuz, eta baita ere agian Aurrerakin
fasean sartuz, lan-talde tematikoak antolatzea proposatzen da.
4 lan-saio aurreikusten dira.

Garapen baldintzak

Lan taldeek plan orokorraren berrikuspenaren prozedurako aurreko fase estrategikoetan
erredaktore taldeak beraien azterketarako jartzen dituzten aukerak ikusiko dituzte, geroago
saioen eta hiritarren parte-hartze prozedurako gainerako ekintzen egutegi operatiboan azalduko
den bezala.
Lan-taldeen eraketara daramaten parte-hartze helburuak lortzeko, hauek erredaktore taldeak
deituko dituen lan-saio bitartez ekingo dute. Saio hauek beste arloetako lan-taldeekin batera
egingo dira, horretarako Udalak jartzen duen tokian. Lan saioek fase eta saio bakoitzean bertan
aztertutako gaiei buruz informazioa eta aholku emateko aproposen den erredaktore taldeko
kideen laguntza izango dute
Lan-saioak erredaktore taldeko kideen aurkezpenarekin hasiko dira, eta ondorengo hausnarketa
eta eztabaidarako beharrezkoa den dokumentazioa bananduz eta bere edukia azalduz.
Lan-saioen emaitzar buruzko txosten bat egingo du erredaktore taldeak eta ideia eta iradokizun
batzuk egingo ditu taldeetako kideek berresteko. Txosten hauek jarraipen batzordeari emango
zaizkio bere azterketarako.

Iraupena

120 minutu, atsedenaldi batekin. Aukeran ostiraletan egingo dira, arratsaldez, 17:00etatik 20:00
orduak arte. Edonola ere, pertsona gehien bildu dezakeen ordutegian egingo dira.
Lan-saioak hartzeko lekuen egutegia erredaktore taldea eta Udalbatzak horretarako
izendatutako udal zerbitzuetako kideen artean egingo da.

Arduradunak

Hitzaldien emaileak arkitekto-zuzendaria, letratu aholkularia eta Ingurumen Ebaluazio
Estrategikoaren tekniko arduraduna izango dira.
Ahalegina egingo da tailerren xede diren gaietan aditu diren pertsonak bertan izateko ere
(Bizkaiko Foru Aldundiko Teknikariak, etab.).

Hizkuntzak

Euskara eta gaztelera berdin erabiltzea bermatzen da.

Tokia eta logistika

Udalak lokala jarriko du. Proiektatu beharreko materiala eta ponentziak erredaktore taldeak
prestatuko ditu.

ZB. Aurre-aurrerakin proposamen zirriborroak egitea (5)
Zirriborroen
proposamenak

Erredaktore taldeak, udalerriari buruzko diagnosi bat egin ondoren, bai berana, bai partehartzearen ondoriozkoa, gutxienez aurre-aurrerakin 5 proposamen egingo ditu, hurrengo
tailerrak garatzeko oinarri teoriko bezala balioko dutenak.

Hedatzeko era

Plano hauek euskarri ezberdinetan egin eta aplikatuko dira, hedapen handiena lortzeko
(webgunea, triptikoak, panelak, aurkezpenak), eta herritarren parte-hartze foroetako inkesta,
saio publiko eta prestakuntzakoetan parte-hartzeko oinarria eman ahal izateko.

Arduradunak

Erredaktore taldeak hartuko du bere gain proposamen hauek egitea.

Planaren berrikuspen kritikoa ahalbideratzen duten ekintzak
JE. Aurrerakin eta hasierako onespen dokumentuen jendaurreko erakustaldia
Ekintzaren helburua

Euskal Herriko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 90.artikuluan xedatutakoa bete: Udalak
jendaurrean erakutsi behar ditu Aurrerakin eta hasierako onespeneko dokumentuak, hiritarrek
kontsultatu eta, apropostzat jotzen badute, bere iradokizun eta alternatibak aurkezteko.

Iraupena

Jendaurreko erakustaldi gutxieneko epea 2 hilabetekoa izango da Aurrerakinaren kasuan eta
hilabete 1 hasierako onarpenaren kasuan, 2/2006 Legearen arabera.

Arduradunak

Udala, HAPOren bultzatzaile bezala.

Logistika eta
prestatzea

Erredaktore taldea konprometitzen da dokumentazioa era inprimatuan eta pdf kontsulta
formatuan aurkeztera.
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IP / AR. Informazio puntua – Hiritarrei banakako arreta zerbitzuak
Ekintzaren helburua
Garapen baldintzak

Iraupena

Proposatutako jendaurreko erakustaldien barruan, erredaktore taldea bertan egotea
proposatzen da.
Hau bezalako lanak egiterako orduan izandako esperientziak esaten du hobeto dela
jendearen arreta zerbitzu hau protokolo eta lan-programa bat jarraituz egitea, esaterako:
Unean bertan egotea erredaktore taldea jendaurreko erakustaldian
Proposatzen da erredaktore taldeko kideak bertan izatea jendaurreko erakustaldietan, bere
espezializazioaren arabera.
Partikularren kontsultak
Jendaurreko erakustaldia irekitzen den lehen egunetik, hala nahi duten hiritarrek aldez
aurreko hitzordua eskatu dezakete erredaktore taldearekin, hain zuzen, ondorengo
teknikariekin:
 Arkitekto zuzendaria.
 Hirigintza arloko abokatuak.
 Ingurumeneko teknikariak edo beste espezialista batzuk (geografoa, bide-ingeniaria,
etab.).
Bisitak antolatzeko, erredaktore taldeak Udaletxean eta dokumentua erakusten den gelan
utziko du eskaera orri bat non edozein hiritarrek bere izena eman dezake, adieraziz gutxienez:
 Kontaktuko izen eta telefonoa.
 Bere intereseko gaia. Teknikoa, juridikoa edo ingurumenekoa.
 Tratatu nahi den gaiaren laburpena.
 Elkarrizketa edukitzeko aproposen den egun edo ordua.
Eskaerak ikusita, arloka antolatuko dira eta elkarrizketak izateko egun eta orduak emango
dira. Zentzu honetan, uste da elkarrizketa bakoitzak 20-30 minutu inguru iraun dezakeela.
Sistematika honek nahi duena da alde batetik eskatzen diren kontsulta, iradokizun eta
informazioak pertsonalizatzea., eta arloka antolatu, elkarrizketak hitzartzeko eguna eta ordua
esleituz. Beste alde batetik irizpide arrazional bat ematen zaio parte-hartze prozedurari,
pilaketak, itxaron beharrak eta deserosotasunak eragotziz hiritarrei.
Gordetzen diren orduei dagokionez, astero bi egun gordetzea proposatzen da, kontsultaren
ohiko eskaeraren arabera banatuak hala ere (kontsulta partikularra hobeto da bideratzea 2
epe osoko erdiko eta azkeneko tartean), ondoko eskema jarraituz:
Bertan egoteko uneak:
 5 ordu proposatzen dira, 9etatik 14etara, nahiz eta beharren arabera arratsaldera
ere eraman daitekeen (astean egun batean gutxi gora behera banatuz).
Partikularren kontsultak:
 Eguneko 5 ordu proposatzen dira (bataz beste egun 1 astero, baina erakustaldiaren
erdiko eta azkeneko tartean kontzentratuta).
Laburbilduz, Aurrerakinaren erakustaldian zehar proposatzen dira (bere iraupena 2
hilabetera lotzen bada 2/2006 Legearen 90. Artikula jarraituz):
 16 egun jendeari arreta egiteko bertan egoteko 80 ordu emanez (bertan egotea eta
partikularren kontsultak).
Hasierako onarpeneko dokumentuaren erakustaldian zehar (bere iraupena hilabete 1era
lotzen bada 2/2006 Legearen 90. Artikula jarraituz), ondoko eskema proposatzen da:
 16 egun jendeari arreta egiteko bertan egoteko 80 ordu emanez (bertan egotea eta
partikularren kontsultak).
Lana egiteko datu zehatzak Udalbatzarekin adostuko dira. Hala ere, ondoko banaketa
proposatzen da:
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Astelehena
1
8
15
22

Asteartea
2
9
16
23

Asteazkena
3
10
17
24

29

30

31

5
12
19

6
13
20

7
14
21

26

27

28

Bertan egoteko uneak

Osteguna
4
11
18
25

Ostirala
5
12
19
26

Larunbata
6
13
20
27

Igandea
7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
22

9
16
23

10
17
24

11
18
25

29

30

Banakako kontsultak

Arkitekto zuzendaria

Arkitekto zuzendaria

Hirigintza abokatua

Hirigintza abokatua

Ingurumen teknikaria

Ingurumen teknikaria
Erakustaldiaren hasiera
Lanegunak ez direnak

Arduradunak
Logistika eta
prestatzea

Aurreko puntuan esandakoak.
Erredaktore taldea konprometitzen da baliabide nahiko jartzeko herritarren arretarako:
erakusten den dokumentuaren kopia. Gainera inprimagailu bat eramango du herritarrek behar
duten dokumentuak zatika inprimatzeko.

BE. Banakako erantzuna jendaurreko erakustaldian
Ekintzaren helburua

Iradokizunen (Aurrerakina) eta alegazioen (hasierako onarpena), erantzunarekin batera,
erantzunen txostena egiterakoan, ondorengo hobekuntzak proposatzen dira:
 Iradokizun eta alegazio bakoitza banan-banan erantzun.
 Udalak dion plantilla erabiltzea iradokizun edo alegazio bakoitza dokumentu
independente bezala erantzuteko, era horretan txosten bakoitzaren prestatzea eta
bidaltzea erraztuz.
 Eskatutakoa puntuz puntu zehaztea eta puntuz puntu erantzutea eskatutakoa.
 Aipatzen den dokumentazio grafikoa sartzea: katastroko planoa lur-zatia adieraziz,
dagokion HAPOeko planoen irudiak, ortofotoa, tokiko argazkiak, etab., iradokizuna edo
alegazioaren ulermena errazteko.
 Iradokizun eta alegazioen plano orokor bat egitea beraien azterketa errazteko, testu eta
planoaren arteko puntuz puntuko zenbaketa bitartez.

Iraupena

Proposatutako dokumentuak idazten diren zehar.

Arduradunak

Erredaktore taldea (gutxienez arkitektoa eta letratua).

Logistika eta
prestatzea

Erredaktore taldea konprometitzen da dokumentazioa aurkeztera lan egiteko Word-eko edo
Autocad-eko edo pdf-ko euskarrietan.
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EE. Erredaktore taldeak eskatutako elkarrizketa edo bigarren elkarrizketa
Ekintzaren helburua

Iradokizun edota alegazioen erantzunaren izapidea dela eta, aurkeztutako idatziak ikusita,
erredaktore taldeak eskatu dezake egileekin elkarrizketa bat izatea era zuzenean argitu edo
konpontzeko azaldutako gaiak.
Erredaktore taldeak eskaintzen du ere hiritar interesatuekin, aurrerakin edo hasierako
onespeneko iradokizun edo alegazioak banaka erantzun ondoren, bigarren elkarrizketa bat
izateko aukera erantzun horren edukia eta argudioak azaltzeko. Horren helburua da iradokizun
edota alegazio prozedura konpletuagoa izatea eta iradokizuna edo alegazioa egitea bere
azalpen eta ulermenarekin integratzea. Era honetan, eta erredaktore taldearen esperientzian
oinarriturik, hiritarrek uler dezakete zuzenean erredaktore taldetik planteatutako iradokizun eta
alegazioen erabateko edo zatikako onartze edo ezeztatzearen arrazoiak.

Iraupena

Proposatutako dokumentuak idazten diren zehar.

Arduradunak

Erredaktore taldea (gutxienez arkitektoa eta letratua).

Logistika eta
prestatzea

Erredaktore taldea konprometitzen da baliabide nahiko jartzeko herritarren arretarako:
erakusten den dokumentuaren kopia. Gainera inprimagailu bat eramango du herritarrek behar
duten dokumentuak zatika inprimatzeko.

OHARRA: genero eta hirigintza inklusiboko ikuspegia parte-hartze prozeduratan oinarrituko da ere; ere
berezitasuna dela eta, era xehatu eta independentean gauzatuko da.
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