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2017ko urtarrilaren 17ko 1/2017 FORU DEKRETUA, 
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Herritarren 
Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioa sortzeari 
buruzkoa. 

 

(2017ko urtarrilaren 23ko GAO) 

 

OHARRA  

 

Testu hau dibulgaziozkoa da soilik, eta ez du inolako izaera ofizialik. Araua osoa eta 
eguneratua jasotzen da bertan.  

 

Gobernantzaren alderdi bereizgarri eta tipikoenetako bat, ezbairik gabe, herritarren 

partaidetza da. Alderdi hori, hain zuzen ere, Gobernantzaren ideiaren baitan izan da 

hasiera-hasieratik. Hori adierazten du, esaterako, Europako Gobernantzaren Liburu Zuriak, 

2001eko uztailaren 25eko Batzordearen komunikazioan jasoa [COM (2001) 428 azkena, C 

287 Aldizkari Ofiziala, 2001eko urriaren 12koa]. Ordutik, inork ez du zalantzan jartzen 

herritarren partaidetza lehen adierazitako ideia/indar horren oinarrietako bat dela; gainera 

praktika horrek demokrazia bera gauzatzen du.  

Gobernantza pixkanaka gure sistema instituzionalean sartu da, bai Euskadin, oro har, 

bai Gipuzkoan, bereziki. Foru gobernu berriaren eraketak, jakina den bezala, arreta berezia 

jarri zion nozio horri Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuaren 

bidez.  

Zentzu honetan, Foru Aldundiak 2015-2019 agintaldirako Kudeaketarako Plan 

Estrategikoa onartu zuen. Plan horretan, «Gobernantza onaren estrategia» deitutakoaren 

funtsezko elementuak daude. Bertan, gobernatze erak eraldatu eta Gobernantza Ona 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren identitate ikur bihurtzearen alde egiten da; horretarako, 

partaidetzarako kanal berriak irekiko dira. 
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Foru Aldundia gauzatzen ari den Gobernantzaren aldeko apustu irmoak gobernatzeko 

era berri bat eskatzen du ezinbestean. Hala, bere jardunean ikuspegi horizontalago eta 

deszentralizatuago bat izango duela eta sareko lana zentzuzko eran garatuko duela 

nabarmendu daitezke. Foru Aldundiak berak sustatuko du gobernatzeko era berri hori eta, 

horretarako, lankidetzarako erakunde arteko tresna bat eratuko da eta, era berean, 

herritarren partaidetzarako politikak sustatuko dira, maila anitzeko gobernuen egoera 

batean are eta beharrezkoagoa baita. 

Plan Estrategiko horretan, gainera, departamentu bakoitzari esleitzen zitzaizkion hainbat 

helburu zehazten ziren. Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuari 

dagokionez, helburu orokor gisa «Herritarrekin erlazio ireki bat finkatu» behar zela planteatu 

zen. Eta helburu horren baitan ekintza zehatz bat zegoen: «Partaidetzaren aldeko Udalen 

Kontseilua martxan jartzea, sarean lan egitera eta alor honetako jardunbide egokien 

errekonozimendura bideratua».  

Bide horretan, foru dekretu honek helburu hori zehatz-mehatz bete nahi du, 

Gobernantzaren alderdi tradizionaletako batean kokatzen baita helburu hori, hau da, 

herritarren partaidetzaren alderdian eta, era berean, Foru Aldundiak berak sustatzen duen 

sareko lanean gauzatzen da. Halere, erakunde arteko espazio horretaz egiten den 

planteamenduak harago joan nahi du, hau da, partaidetza tradizionalki instituzionalizatzen 

duten erakundeen funtzionamenduaren ohiko logikatik harago joan nahi du. 

Aurreko agintaldian ireki ziren aurrekari batzuk, baina ez ziren formalizatu ikuspuntu 

instituzionaletik, «Herritarrekin Sarea» kasu. Foru dekretu honen helburua da, 

instituzionalizazio prozesu eraginkor baten bidez, funtsean, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta 

Lurralde Historikoko udalek osatuko duten erakunde arteko sare edo gune bat eraikitzea eta 

instituzionalizatzea. Halere, unean-unean erakunde arteko sarean sartu ahal izango dira eta 

era aktiboan parte hartu ahal izango dute, udalerriez bestelakoak diren eta beren 

borondatez parte hartu nahi duten Gipuzkoako gainerako tokiko erakundeek.  

Espazio hau sortzeak edo instituzionalizatzeak zentzu askoz sakonagoa du une 

honetan, gainera. Izan ere, berriki onartu den apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, Euskadiko 

tokiko instituzioei buruzkoak, VI. Tituluko IV. Kapituluan herritarren partaidetzari buruzko 

araudi zehatza eta sakona jasotzen du, Gipuzkoako tokiko erakundeei aplika dakiekeena 

eta, batez ere, bertako udalerriei. Lege araudi hori garrantzitsua da zalantzarik gabe, zeren 

oinarrizko legeriak sustatu zuen herritarren partaidetza eredu estu samarra garatu eta 

zehazten baitu. Izan ere, Euskadiko Tokiko Erakundeen Legeak herritarrek parte hartzeko 

esparru berri bat gauzatu du eta esparru horrek zeharkako politika hau sustatu beharko du 

Gipuzkoako udaletan eta, horrela, indartuko da herritarrek duten papera tokiko politika 

publikoak sustatu, diseinatu, gauzatu eta ebaluatzeko.  
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Hala, araudiaren esparru berri horrek (egitura irekia du tokiko ahalmen arauemaileen 

egikaritzean eta herritarrek parte hartzeko prozesuak eta tresnak martxan jartzean 

oinarritzen baita era eraginkorrean gara dadin) udalei molde berriko erronken katalogo 

handi bat ezartzen die. Ezbairik gabe, Euskadiko Tokiko Erakundeen Legea ere barnean 

hartzen duen tokiko Gobernantza Onaren esparru batean, herritarren parte-hartzeak 

protagonismo gorena izango du politika egiteko modu berri horretan. 

Eusko Legebiltzarreko 2/2016 Legearen zioen azalpenean adierazten den bezala: «VI. 

tituluko IV. kapituluak herritarren parte-hartzea arautzen du. Erregulazioak argi eta garbi 

egiten du herritarren partaidetzarako tresnak sakontzearen alde, Euskadiko toki eremuan 

gobernu ona sendotzeko bidean. Izan ere, -ondorioztatzen du- araudi aurreratua da (...)». 

Gobernu onaren ideia Gobernantza Onaren ideiarekin ordezten bada (puntu honetan agian 

zehatzagoa baita, zeren Gobernantza Onak politika publikoetan eragiten duten «kanpoko» 

alderdiak kontuan hartzen baititu, esaterako, herritarren parte-hartzea), alor horretan euskal 

legediak diseinatutako ereduak tokiko gobernuen etorkizuneko diseinuan eragin handia 

duela ondoriozta daiteke. 

Baina, horrez gain, 2/2016 Legean jasotako aurreikuspen arauemaileak benetan 

garatzeko, tokiko xedapen arauemaileak onartu beharko dira (araudi organikoak edo udal-

ordenantzak, edo, halakorik ezean, osoko bilkuretako akordioak onartu beharko dira); 

herritarren partaidetzaren arloari aurre egin diezaioten, partaidetza-prozesuak eta prozesu 

horien metodologiak zehaztu daitezen; tokiko erakundeen izaera orokorreko xedapen 

arauemaileak egiteko prozesuetan ere herritarren partaidetza bermatzeko bideak era 

daitezen; eta, bereziki, udal desberdinek herritarrek parte hartzeko tresnak gara ditzaten.  

Tokiko Erakundeen Legearen herritarren partaidetza arloko araudi horrek, gainera, 

Gipuzkoako herritarren partaidetzari buruzko uztailaren 8ko 1/2010 Foru Arauaren alderdi 

askotan eragin handia du (esaterako, partaidetza prozesuetan); beraz, foru dekretu honen 

bidez sustatzen den sareko lanak eta erakunde arteko trukerako espazioak bi norabidetan 

aberastu ditzake foru erakundea eta tokiko erakundeak; horrez gain, proba banku gisa balio 

dezake aipatutako Foru Araua aldatzeko, 2015-2019 agintaldiko Kudeaketarako Plan 

Estrategikoak ere aldaketa hori sustatzen baitu.  

Udalek aurre egin behar dieten erronka garrantzitsu horiei erronka ugari erantsi behar 

zaizkie, zeharkako politika gisa herritarren partaidetzarekin zuzenean edo zeharka lotuta 

baitaude. Hain zuzen ere, herritarrek parte hartzeko politikak aktibatzeak ageriko lotura du 

administrazio elektronikoarekin, parte-hartzea errealitate bihurtzeko (batez ere kontsulta 

sektorialetan, lurraldekoetan edo irekietan) beharrezkoak diren baliabide eta bitarteko 

teknologikoekin, lankidetza gardenarekin (edo herritarrekin interakzio sistemak izatea 

politika publikoak sustatu, diseinatu, gauzatu eta ebaluatzean), baita Udalek egin beharko 

dituzten portaera kodeekin ere, bereziki, Gobernantza etikoari eta gobernu onari lotutako 

balioei eta printzipioei (gardentasuna, efizientzia, etab.) dagokienez.  
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Beraz, Gipuzkoako Lurralde Historikoko erakunde arteko espazio hau eraikitzea 

ezinbestekoa da gaur egun, ez soilik jardunbide egokiak trukatzeko eta alor honetan 

zailtasun edo gabezia handiagoak dituzten udalerriei babes instituzionala eskaintzeko alor 

gisa, baita topaketarako eta proposamenerako espazio gisa ere Gipuzkoako Lurralde 

Historikoan herritarren benetako partaidetza indartu dadin, jardunbide egokien trukerako 

sareak edo guneak eraikiz, sinergiak bilatuz eta herritarren partaidetzarako prozesuak 

berrelikatuz; azken finean, horrek guztiak herritarrek erakundeetan konfiantza handiagoa 

izatea ekarriko du, ariketa politikoaren aktore bihurtuko baitira, errealitate politikoa eta 

soziala sortzeko gai izango baitira, elkarren arteko sorkuntzaren eta Gobernantza 

elkarlanekoaren aldeko apustua eginez. 

Erakunde arteko espazio honek, Gobernantzaren ideian sakondu nahi duenez 3. 

artikuluan jasotako jarduerak eta prestazioak sustatuz, Foru Aldundiak esleitutako 

aurrekontu bat izango du espazio horretan parte hartzen duten tokiko entitateek herritarren 

partaidetzako politikak sustatzen eta garatzen jarrai dezaten beren udalerrietan. 

Bestela, foru dekretu honen edukiak egitura oso sinplea du. Herritarren Partaidetzarako 

Erakunde arteko Espazioa sortu ondoren («Kontseiluetan» oinarritutako egituren formatu 

tradizionala alde batera uzten da eta antolamendu malguago, dinamikoago eta eskakizun 

aldakorretara egokituagoa dagoen egituraren alde egiten da), erakundeen arteko espazio 

hori eratzeko helburuak zein diren zehazten da.  

Beraz, sareko funtzionamenduaren edo alor horretako esperientziak eta kezkak 

trukatzeko topaketa espazioaren eredua sustatu behar da. Hala, Gipuzkoako Aldundia, alor 

horretan, lankidetza sustatuko duen eta baliabideak eta, kasu batzuetan, bitartekoak 

eskainiko dituen erakundea izango da eta, bereziki, Lurralde Historikoko udalerriak 

elkartzeko espazio gisa balioko du herritarren partaidetzarako metodologia, tresna eta 

teknikei dagokienez. 

Foru dekretu honetako 3. artikuluak garrantzi berezia du, zeren bertan aurreikusten 

baitira erakunde arteko espazioaren bidez zein jarduera eskaini daitezkeen eta, halakorik 

denean, zein prestazio eskaini daitezkeen. Gai honetan ere, erakunde bati funtzioak 

esleitzeko sistema tradizionala alde batera utzi da; izan ere, sareko lana, trukea eta 

baterako ikaskuntza sustatu nahi dira erakunde arteko espazio horretan ordezkatuta 

egongo diren bi gobernu maila nagusietatik sustatzen diren esperientzien bidez: Foru 

Aldundia eta udalerriak, baita espazio horretan parte har dezaketen Gipuzkoako beste 

tokiko erakunde batzuk ere. 
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Jarduera hauen baitan, lehenik, orokorrak adierazten dira eta horiek bi gobernu mailetan 

(foru mailakoa eta tokikoa) aplika daitezke eta, horietan, funtsezko ideiak edo sinergiak 

garrantzitsuak izango diren jarduketa arlo komunak biltzen dira. Baina garrantzi berezia du 

araudi honetan Erakunde arteko Espazioak Gipuzkoako udalerriei eskainiko dizkien 

jarduerei eta, halakorik denean, prestazioei buruzko atalak. Horiek guztiak bereziki 

baliabide gutxiago dituzten eta beren lurralde eremuan Gobernantza hobetuko duen 

herritarren partaidetzarako politika bat gauzatzeko aukera efektiboak ez dituzten udalerriei 

eskainiko baitizkie. Espazioa, horrela, udalerriei lankidetzarako eta laguntza teknikoa 

emateko tresna ere bihurtuko da, herritarren partaidetzarako arloan. 

Azken kasu hori zerbitzuen edo jardueren zorro bat izango da, eta horien helburua 

izango da udalerriei laguntza ematea Euskadiko Tokiko Erakundeen Legea martxan 

jartzeko prozesuan, zehazki, herritarren partaidetzaren arloan. Lege hori, esan bezala, oso 

zorrotza da eta Gipuzkoako Foru Aldundiak erantzukizun eta konpromiso plus bat izan 

beharko du Lurralde Historikoko udalerriei lagun diezaien beren partaidetza prozesuak, 

partaidetzarako tresnak eta arlo honetako araudi esparruak era eraginkorrean garatzen.  

Erakunde arteko espazio honen egitura antiformalismoaren eta malgutasunaren 

irizpideetatik abiatzen da, Herritarren Partaidetzaren «Kontseiluen» ohiko eredutik duen 

urruntasun formal eta materialekin bat etorrita (funtzionamenduari dagokionez). Egia da 

espazio orokor edo plenario bat eratuko dela, baina soilik espazioa eraikitzeko prozesua 

abiarazteko motorra izateko eta, ondoren, aldizkakoa izango den eta hain eraginkorra 

izango ez den paper bat izateko helburuarekin. Bitarte horretan protagonismoa espazio 

exekutiboarena izango da, eta bere eraketa murriztua izango da udalen partaidetzaren 

eraginkortasuna bermatzea lehentasunezko helburutzat duen maila anitzeko erakunde 

esparrutik eratzen ariko den sarearen benetako motorra izan dadin, baina jarduerei eta, 

halakorik denean, prestazioei dagokienez maila handiko eskuduntza funtzional batzuk 

izango ditu, batez ere udalerriei dagokienez, eta maila anitzeko nagusitasuna izango du. 

Baina espazio exekutibo hori eta bere jarduera funtzionala izaera teknikoko foroetatik 

berrelikatuko da. Alor horiek interrelazio arloak izango dira eta horietan ondoren plenariora 

edo, halakorik balitz, espazio exekutibora eramango diren hainbat proposamen prestatuko 

dira. Izaera teknikoko foru horietan udalerri mailako herritarren partaidetzaren alderdiak 

landuko dira, nahiz eta ezin ukatuzko interrelazioa izango duen Foru Aldundiak egiten edo 

sustatzen duen guztiarekin. 

Horiek horrela, Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko foru diputatuak 

proposatuta, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, 

honako hau, 
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XEDATZEN DUT 

1. artikulua.  Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioa 
sortzea eta horren xedea. 

1.  Gobernantza Onaren politikaren esparruan, Gipuzkoako Lurralde Historikoan 

Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioa sortuko da. Espazio hori foru dekretu 

honetako xedapenek eta Espazioko egitura desberdinek adosten dituzten antolamendu 

araudiek arautuko dute. Araudi horiek espazio exekutiboak hala proposatuta espazio 

orokorrak edo plenarioak onartuko ditu eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko 

dira. 

2.  Espazioak helburu bakar bat izango du, hau da, lan egitea herritarren partaidetzaren 

garapenean, Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako toki entitateen zeharkako jarduketa- 

esparrutzat hartuta. Horretarako, Espazioak elkarrizketa sustatzera eta herritarren 

partaidetzako politikak bultzatzera bideratutako erakunde-esparrua izan nahi du bereziki, 

eta, aldi berean, esperientzia eta praktika onak trukatzeko eta arlo horretako gaiak denon 

artean ikasteko esparru bat. 

 

2. artikulua.  Espazioaren helburua. 

Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioak helburu hauek izango ditu: 

a)  Sare bat edo erakunde arteko topaketa espazio bat eratzea Lurralde Historikoko 

maila anitzeko gobernuen ikuspegitik, batik bat, foru gobernuaren eta tokiko gobernuen 

ikuspegitik, eta horren helburua herritarren partaidetzarako politikak sustatzea izango da, 

herritarren eta erakundeen arteko erlazioak indartu daitezen. 

b)  Herritarren partaidetzaren arloko erakundeen esperientziak eta jardunbide egokiak 

trukatzeko espazio bat ezartzea, alor horretako elkarrekiko ikaskuntzako erakunde-

komunitatea eta hobekuntza instituzionala sustatuta.  

c)  Laguntza eta lankidetza teknikorako bideak hedatzea Espazioan dauden 

erakundeek betebehar arauemaileak egikaritzeko, araudiak eta ordenantzak onartzeko eta 

herritarren partaidetzarako metodologiak, prozesuak eta tresnak martxan jartzeko.  

d)  Herritarren partaidetzako alorrean Foru Aldundiaren diru laguntzen politika zehazten 

laguntzeko tresna izatea.  
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e)  Prestakuntza programak eta jardunaldi espezializatuak sustatzea, baldin eta 

zeharkako alor honetan eskuduntzak dituzten kargu publiko adierazgarrien eskumen 

instituzionalak indartzen badituzte eta herritarren partaidetzaren alorreko foru eta udal 

zuzendari eta teknikarien gaitasun profesionalak garatzen badituzte. 

 

3. artikulua.  Espazioaren alorrean garatu beharreko jarduerak eta 
prestazioak. 

1.  Foru Aldundiak sustatutako erakunde arteko sarea denez, jarduera hauek garatuko 

diren alor bat da Espazioa:  

a)  Foru Aldundiak herritarren partaidetzaren arloan tokiko erakundeen alde sustatuko 

duen diru laguntzen ildoa zehazteko lan partekatu bat garatzea, eta era berean, alor 

horretan zein ekintza lehenetsi nahi diren identifikatzea.  

b)  Herritarren partaidetzarako programa zehatzak sustatzea, baldin eta hainbat 

gobernu mailek martxan jar baditzakete. 

c)  Herritarren partaidetza eraginkor izatea helburu duten prestakuntza programak 

diseinatzea eta sustatzea, batez ere Elkarrekin Ikasiz programa. 

d)  Herritarren partaidetzaren arloko jardunaldiak, topaketak, foroak, mintegiak edo 

tailerrak diseinatzea, koordinatzea eta gauzatzea espazio hau osatzen duten instituzio, 

arduradun eta teknikariei zuzenduta. 

e)  Jardunbide egokiak eta arrakasta ereduak identifikatzea eta partekatzea herritarren 

partaidetzaren alorrean, eta sarekoak diren erakundeen artean horiek aplikatzen direla 

sustatzea. 

f)  Herritarren partaidetzarako gida metodologikoak sortzea eta praktikan jartzea. 

g)  Partaidetzako aurrekontuetan eredu eta estrategia komunak garatzea. 

2.  Espazioak lankidetza teknikoari lotutako tresnaren izaera duenez eta Lurralde 

Historikoko udalerriei eta gainerako tokiko entitateei sostengua edo babesa emateko tresna 

eta bitartekoa den heinean, apirilaren 7ko 2/2016 Euskadiko Tokiko Erakundeen Legean 

aurreikusitako neurri arauemaileak martxan jartzeari dagokionez, Espazioak jarduera eta 

prestazio hauek sustatu eta, hala beharko balitz, bermatuko ditu: 
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a)  Herritarren partaidetzaren alorreko udal araudiak edo ordenantzak egiten direla 

sustatzea, baldin eta Euskadiko Tokiko Erakundeen Legearen VI. tituluko IV. kapituluan 

aurreikusitakoa garatzen badute. 

b)  Udal izaerako eta gainerako toki entitateetako partaidetza prozesu tipoen eta 

partaidetzazko deliberazioko akordio tipoen metodologiak zehaztea. 

c)  Udalerriek edo beste tokiko entitate batzuek sustatutako herritarren partaidetzako 

erakundeen erregistroak sortzeko laguntza ematea, hala behar izanez gero, eta 2016ko 

apirilaren 7ko 2/2016 Euskadiko Tokiko Erakundeen Legearen 70. eta 71. artikuluetan 

jasotako baldintzak betetzea. 

d)  Udalerrietako eta gainerako tokiko entitateetako xedapen arauemaile orokorrak 

egitean partaidetzako eredu tipoak diseinatzea. 

e)  Herritarrek parte hartzeko metodologia eta tresna tipoak garatzea, bereziki herri 

kontsultei, kontsulta sektorialei edo lurraldekoei, kontsulta irekiei dagokienez; halaber, 

babes teknikoa eskaintzea informaziorako teknologien eta bitarteko telematikoen alorrean 

tresna horiek gauza daitezen, batez ere, 5.000 biztanletik beherako udalerrietan.  

f)  Udal mailako eta gainerako tokiko entitateetako zeharkako antolamendu egiturak 

garatzen direla sustatzea herritarren partaidetzaren alorrean, eta udalerrietako maila politiko 

eta teknikoetan babesa eskaintzea. 

g)  Arauetan ezarritako edo Espazioaren helburu eta xedeekin lotura zuzena duten 

beste edozein jarduera, atribuzio edo eginkizun burutzea, betiere herritarren partaidetza 

sustatzen laguntzen badute. 

3.  Halaber, udalerriek edo gainerako tokiko entitateek hala proposatuz gero, Erakunde 

arteko Espazioak jarduera hauek garatu ahal izango ditu modu subsidiarioan:  

a)  Zerbitzu kartek, bai foru mailan bai tokikoan, herritarren partaidetzarako 

metodologiak eta tresnak txertatzen dituztela sustatzea, erakundeek herritarren eskaerak 

eta iritziak era aktiboagoan entzuten dituztela indartzeko.  

b)  Era berean, jarrera kodeek, bai foru mailan bai tokikoan, gobernu erlazionala eta 

herritarren partaidetza balio eta printzipio gisa txertatzen dituztela sustatzea. 

c)  Erakunde bakoitzeko organo eskudunen arabera, elkarlaneko gardentasun 

programak garatzea eta datu irekiak eskaintzea, kalitate instituzionala hobetu eta herritarren 

partaidetza sustatzen badituzte. 
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4. artikulua.  Espazioaren egitura organikoa. 

1.  Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioa antiformalismoaren eta 

malgutasunaren printzipioek arautzen dute erakundeen edo egituren zehaztasunari 

dagokionez. Espazioaren antolamendu arauek egitura berriak sortu ahal izango dituzte, 

daudenak egokitu edo foru dekretu honetan aurreikusitakoez bestelako foroak ireki ahal 

izango dituzte, foru dekretu honetan zehazten diren beharrezko egiturak errespetatuta 

soilik. 

2.  Funtzionamendu instituzional optimo bat garatzeko helburuarekin, Espazioa honela 

egituratuko da:  

a)  Beharrezkoak diren egiturak. Beharrezkoak diren egiturak hauek dira: 

1)  Espazio orokorra edo plenarioa. 

2)  Espazio exekutiboa. 

b)  Foro teknikoak, deliberazio teknikorako eta proposamenak egiteko egitura gisa. 

 

5. artikulua.  Espazio orokorra edo plenarioa.1 

1.  Espazio orokor edo plenarioa Espazioa osatzen duten erakunde arteko eragile 

guztiak biltzen dituen organoa da. 

2.  Kide hauek osatuko dute: 

a)  Herritarren partaidetzaren alorrean eskuduntza duen departamentuko titularrak edo 

berak eskuordetzen duen pertsonak koordinatuko du espazio orokorra eta bere gain 

hartuko ditu organoaren presidentzia funtzioak. 

b)  Herritarren partaidetzaz arduratzen den Foru Aldundiko zuzendaritza organoaren 

titularra eta beste foru kargu publiko bat, arloan eskumena duen departamentuko titularrak 

izendatua. 

                                                                 

1 5.3 artikuluaren g) letraren idazketa: akatsen zuzenketaren araberakoa (2017ko martxoaren 7ko 

GAO) 
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c)  Udalerri bakoitzeko ordezkari bat, betiere alkatea edo herritarren partaidetzaren 

alorreko zinegotzi eskuduna bada. Halere, hamar mila biztanletik gorako udalerriek bi kide 

izendatuko dituzte. 

d)  Gipuzkoako Foru Aldundiko funtzionario bat, Espazioko idazkari lanak egingo 

dituena.  

3.  Espazio orokorrean edo plenarioan garatu beharreko jarduerak izango dira 

Espazioaren ildo estrategikoak sustatu, garatu, eratu eta zehaztera bideratuta dauden 

guztiak. Zehazki, jarduera hauek garatuko ditu: 

a)  Herritarren partaidetzaren alorrean Foru Aldundiak onartu nahi dituen eta zehazki 

udaletarako eta gainerako toki entitateetarako diren diru laguntzen oinarrizko ildoak 

ezagutzea eta horien berri ematea. 

b)  Adierazitako aldian Espaziotik sustatu beharko diren jarduera eta prestazioen ildo 

nagusiak zehaztea.  

c)  Espazio exekutibotik sustatutako alor honetako jarduera eta prestazio guztiei 

buruzko informazio zehatza jasotzea, baita foro teknikoetako akordioei edo proposamenei 

buruzkoa ere. 

d)  Gipuzkoako Foru Aldundiari proposatzea Erakunde arteko Espazioari esleitu 

beharreko aurrekontua. 

e)  Espazioaren antolamenduaren eta funtzionamenduaren barne araudia onartzea. 

f)  Espazio exekutiboak aurkeztutako jardueren urteko memoria onartzea. 

g)  Alkatetza edo zinegotzitza baten titularrak diren sei pertsona izendatzea udalerrien 

ordezkari gisa espazio exekutiboko kideak izan daitezen. Botazio honetan udaletako 

ordezkariek bakarrik parte hartuko dute; Foru Aldundikoek ez dute parte hartuko. Nolanahi 

ere, udal ordezkaritza horretan ordezkatuta egongo dira hurrengo artikuluan zerrendatzen 

diren udal biztanleriaren hiru estratuak. 

h)  Foro teknikoetako kideak izendatzea. 

4.  Espazio orokorra edo plenarioa gutxienez, urtero deituko da. Halere, lehenengo 

deialdiaren ondoren, bilerak urtean bitan egitea adostu ahal izango da. 
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6. artikulua.  Espazio exekutiboa. 

1.  Espazio exekutiboa kide hauek osatuko dute:  

a)  Herritarren partaidetzaren arloan eskumena duen foru departamentuko titularrak 

edo berak eskuordetzen duen pertsonak. Pertsona horrek koordinazio eta presidentzia 

funtzioak izango ditu, kide anitzeko organoen alorrean aplika daitekeen legean 

ezarritakoarekin bat. 

b)  Foru Aldundiko bi kargu publiko, eta horien artean nahitaez egon beharko du, 

aurreko paragrafoan adierazitako ordezkaritzaren kasuan izan ezik, herritarren 

partaidetzaren arloan eskumena duen foru zuzendaritza organoaren titularrak. 

c)  Alkatetzako titularrak diren edo arlo honetan eskumena duen zinegotzitzako 

titularrak diren sei pertsona. Bi pertsonek hamar mila biztanletik gorako udalerriak 

ordezkatuko dituzte, beste bik 2.000 biztanletik gorakoak eta 10.000 biztanletik beherakoak, 

eta beste biek 2.000 biztanlera iristen ez diren udalerriak ordezkatuko dituzte. 

d)  Gipuzkoako Foru Aldundiko funtzionario bat espazio exekutiboko idazkaria izango 

da. Halere, funtzio horiek, era berean, organo honetako bi foru kargu publikoetako baten 

bati esleitu ahal izango zaizkio, kasu honetan ez dute soilik ahotsa izango baita botoa ere.

  

 

2.  Espazio exekutiboan, foro teknikoek hala proposatuta, era guztietako akordioak 

egingo dira, betiere ez badira espazio orokorraren edo plenarioaren eskumenekoak. 

Nolanahi ere, espazio exekutiboari dagozkio 3.2. artikuluan jasotako eskuduntza guztiak, 

horren berri emanez espazio orokorrari edo plenarioari egiten den lehenengo bileran. 

 

7. artikulua.  Foro teknikoak. 

1.  Herritarren partaidetzaren arloko foro teknikoak eztabaidarako, neurriak eratzeko 

eta proiektuak zein araudiak egiteko espazioak izango dira, gehienbat Espazioak behar 

dituen egituretara zuzendutako proposamenak egitera bideratuak egongo dira, Gipuzkoako 

udaletako eta gainerako tokiko entitateetako herritarren partaidetzarako politikak indartzeko 

helburuarekin, baita Foru Aldundikoak ere. 

2.  Foro hauetan azterketa eta analisirako taldeak eratu ahal izango dira, tailerrak edo 

mintegiak sustatu ahal izango dira eta herritarren partaidetzaren alorretako kanpoko adituek 

parte hartu ahal izango dute. 
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3.  Foro hauen eraketa malgua izango da, baina kideen gutxieneko kopuru bat izango 

dute, eta hau izango da gutxienez: 

a)  Koordinazioa foru erakundeko edo udalerrietako zuzendari edo teknikari batek egin 

dezake, adosten denaren arabera. 

b)  Idazkaria foru edo udal funtzionario bat izan daiteke.  

c)  Herritarren partaidetzarako alorreko Foru Aldundiko zuzendariak eta teknikariak. 

d)  Udaletako edo foro hauetan parte hartuko duten tokiko beste erakunde batzuetako 

zuzendariak eta teknikariak. 

4.  Foroek beren burua antolatzeko ahala izango dute eta malgutasuna 

funtzionamenduan, espazioaren antolamendu eta funtzionamendurako arauen esparruan 

edo espazio exekutiboak onartzen dituen oinarrizko arauen esparruan. Edozein kasutan 

ere, udalerri txikiei bermatu beharko zaie ordezkaritza bat foro tekniko horietan. 

5.  Foro teknikoek urteko jardunaren memoria-balantzea aurkeztu beharko dute, urtea 

amaitzean, eta espazio exekutiboaren aurrean zein espazio orokorraren aurrean kontu 

eman beharko dute, zehazten den eran.  

 

8. artikulua.  Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekarpena Erakunde arteko 
Espazioari. 

Gipuzkoako Foru Aldundian herritarren partaidetzako alorrean eskuduntza duen 

departamentuak jarduketa hauek burutuko ditu: 

a)  Espazioko organo eta egituretan modu aktiboan parte hartzea izendatutako 

pertsonen bitartez, bai esparru politikoan bai teknikoan. 

b)  Espazioaren funtzionamendua bultzatzea, foru dekretu honetan aurreikusten 

denarekin bat, eta, Espazioaren antolaketa eta funtzionamenduko erregelamendua 

onartuko balitz, erregelamendu horretan aurreikusitakoaren arabera. 

c)  Aldundiak tokiko entitateen alde sustatuko dituen herritarren partaidetzaren alorreko 

diru-laguntza lerroak zehaztea, eta espazioko organo edo egitura eskudunek lerro horiek 

ezagutzeko eta beraien inguruan eztabaidatzeko proposamena egitea. 
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d)  Proposatzea partaidetzarako programa zehatzak, prestakuntza programak, 

topaketak, mintegiak eta prestakuntzako beste hainbat jarduera, espazioko organo edo 

egitura eskudunek eztabaidatu eta onartu ditzaten. 

e)  Foru Aldundiak martxan jarri dituen partaidetza alorreko praktika onak espazioari 

eranstea, bertan parte hartuko duten erakundeen ezagutza handitzeko eta herritarren 

partaidetzako foru edo udal politikak hobetzeko.  

f)  Gida metodologikoak eta herritarren partaidetzarako onuragarriak izango diren beste 

edozein baliabide edo tresna proposatzea, bereziki partaidetzazko aurrekontuen ereduak 

eta estrategiak diseinatzekoak. 

g)  Laguntza teknikoa eta lankidetza eskaintzea udalerriei eta gainerako tokiko 

erakundeei herritarren partaidetzaren arloan, bereziki, biztanle gutxikoei edo politika horiek 

sustatzeko baliabiderik eta bitartekorik ez dutenei.  

h)  Espazioa dinamizatzea egungo egituren bidez, eta foro teknikoak koordinatzea, 

hala behar bada. 

 

9. artikulua.  Gardentasuna. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bai eta Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioa osatzen 

duten udal eta gainerako tokiko erakundeek ere, gardentasuna bermatuko dute foru dekretu 

honek arautzen dituen gaietan, araudi hauetan ezarritako moduan: 2014ko otsailaren 6ko 

4/2014 Foru Araua, gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeari buruzkoa; 2016ko 

apirilaren 7ko 2/2016 Euskadiko Tokiko Erakundeen Legearen VI. tituluko I., II. eta III. 

kapituluak eta, subsidiarioki, 2013ko abenduaren 9ko 19/2013 Legea, gardentasunari, 

informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa.  

 

Lehenengo xedapen gehigarria.  Atxikipena. 

1.  Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioak antolamendurako 

autonomia izango du, baita independentzia ere bere egituran eta funtzionamenduan. 

Aurrekontuen ondorioetarako eta, behar izanez gero, baliabideen hornidurarako, Foru 

Aldundiko Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentura atxikiko da. 
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2.  Herritarren partaidetzako alorrean eskuduntza duen departamentuak beharrezko 

baliabide materialak eta pertsonalak jarriko ditu, Herritarren Partaidetzarako Erakunde 

arteko Espazioari laguntza materiala, teknikoa, administratiboa eta finantzarioa emateko, 

espazio horrek dagozkion funtzioak egin ditzan. 

3.  Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioa ez da integratuko foru 

administrazioaren egitura hierarkikoan.  

Bigarren xedapen gehigarria.  Herritarren partaidetzarako politikak 
koordinatzeko batzorde bilaterala Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta 
EUDELen artean. 

1.  Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioko eskuduntzak koordinatzeko, 

baldin eta horien ondorioek euskal udalerrietan eragin badezakete edo partaidetzako 

metodologiak, proiektu arauemaileak, prestakuntza programak martxan jartzea ekartzen 

badute edo gainerako lurralde historikoetako udaletan aplika daitekeen beste edozein 

tresna martxan jartzea ekartzen badu, herritarren partaidetzarako politikak koordinatzeko 

batzorde politiko-tekniko bat sortuko da Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Euskadiko 

Udalen Elkartearen artean (EUDEL). 

 

2.  Batzorde hori politiko-teknikoa izango da eta paritarioa bi erakundeetako 

ordezkaritzari dagokionez. 

3.  Batzorde horren zeregina izango da Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko 

Espazioak era eraginkorragoan funtzionatzea, baita EUDELeko EAEko udaletako 

partaidetzarako lurralde politikak hobeto koordinatu daitezela sustatzea edo erraztea ere. 

Batzordeak EUDELeko 3 ordezkari eta Gipuzkoako Foru Aldundiko 3 ordezkari izango ditu. 

Batzordea, era berean, partaidetzaren alorrean garatutako ekimenei eta jarduerei buruzko 

informazioa trukatzeko izango da, baita EUDELi foru dekretu honetan arautzen diren foro 

teknikoetan eta egituretan parte har dezala proposatzeko ere, edota Gipuzkoako Foru 

Aldundiari, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko 

Espazioaren ordezkaritzan, EUDELen sor daitezkeenetan parte har dezala proposatzeko.

  

 

Hirugarren xedapen gehigarria.  Udalak eta gainerako tokiko 
erakundeek Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioari 
atxikitzeko erabakia. 
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1.  Udalak eta gainerako tokiko erakundeak Herritarren Partaidetzarako Erakunde 

arteko Espaziora atxikitzeko erabakia Osoko organoaren akordio bidez hartuko da. Osoko 

erabakia hartu ondoren, Foru Aldundiko Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzari 

jakinaraziko zaio, aipatutako espazioan sartzeko. 

2.  Osoko akordioak berariaz jasoko ditu konpromiso hauek: 

a)  Arlo politikoan nahiz teknikoan modu aktiboan parte hartzea Espazioko organo edo 

egituretan esleitutako pertsonen bitartez. 

b)  Espazioaren funtzionamendua sustatzea, proposamenen eta ekimenen bitartez. 

c)  Foru Aldundiak, tokiko erakundeen mesedetan, sustatuko dituen herritarren 

partaidetza arloko diru-laguntzen lerroei buruzko iritziak definitzeko eta zehazteko 

prozesuetan parte hartzea eta eztabaidatzea, betiere Espazioko organo edo egitura 

eskudunen bitartez. 

d)  Proposatzea partaidetzarako programa zehatzak, prestakuntza programak, 

topaketak, mintegiak eta prestakuntzako beste hainbat jarduera, Espazioko organo edo 

egitura eskudunek eztabaidatu eta onartu ditzaten. 

e)  Gida metodologikoak eta herritarren partaidetzarako onuragarriak izango diren 

beste edozein baliabide edo tresna proposatzea, bereziki partaidetzazko aurrekontuen 

ereduak eta estrategiak diseinatzea. 

f)  Espazioan ezartzea partaidetza alorreko praktika onak, bertan parte hartuko duten 

erakundeen ezagutza handitzeko eta herritarren partaidetzako foru, udal eta tokiko 

erakundeen politikak hobetzeko.  

g)  Espazioaren aurrekontuak ezagutzea eta, behar bada, gai horren inguruan 

eztabaidatzea organo edo egitura eskudunen bitartez. 

h)  Partaidetza alorrean Foru Aldundiak burutuko dituen laguntza tekniko eta 

lankidetzako prozesuetan udalei eta tokiko erakundeei laguntza ematea, arazoak edo gai 

irekiak behar bezala identifikatzeko, erregelamendu nahiz ordenantza-tipoak eta 

proposatutako gida metodologikoak sustatzeko, eta herritarren partaidetzako tokiko politikak 

hobetzera bideratutako Espazioaren beste edozein ekimen bultzatzeko.  

i)  Espazioa dinamizatzea egungo egituren bidez, eta foro teknikoak koordinatzea, hala 

behar bada. 
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Amaierako xedapena.  Indarrean jartzea. 

Foru dekretu hau indarrean jarriko da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 

hurrengo egunean. 


