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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

249/2020 Foru Agindua, urriaren 19koa, Arabako Errioxako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan 
Partzialaren Herritarren Partaidetzarako Programa onetsi eta argitaratzekoa

AURREKARIAK

Lehenengoa. Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuaren otsailaren 13ko 34/2020 
Foru Aginduaren bidez (2020ko martxoaren 4ko ALHAOn argitaratu zen), Arabako Errioxako 
Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala berrikusteko prozedura hastea erabaki zen.

Bigarrena. Lurralde antolamenduko planak eta hirigintza antolamenduko tresnak onartzeko 
prozedurak arautzen dituen martxoaren 24ko 46/2020 Dekretua 2020ko martxoaren 31ko EHAAn 
argitaratu zen eta 2020ko apirilaren 1ean jarri zen indarrean.

Hirugarrena. Foru Gobernu Kontseiluaren ekainaren 16ko 268/2020 Erabakiaren bidez, era-
baki zen IGLU ARKITEKTURAK + ARENAL PTP RIOJA ALAVESA aldi baterako enpresa elkarteari 
esleitzea Arabako Errioxako Lurralde Plan Partzialaren berrikuspena idazteko zerbitzuak.

Laugarrena. 2020ko irailean, Errioxako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren 
Herritarren Partaidetzarako Programa entregatu zen Arabako Foru Aldundian Arabako.

OINARRIAK

Lehenengoa. 46/2020 Dekretuak, 2.c artikuluan, ezartzen du herritarren parte hartzearen 
eta informazio publikoaren printzipioari lotu behar zaizkiola lurralde eta hirigintza plangintza 
onartzeko eta ingurumen ebaluazio estrategikoaren prozedurarekin integratzeko prozedurak, 
gardentasuna eta parte hartze publikoa eta pribatua sustatzeko, plangintza prozesuari buruzko 
informazio zehatza eta fidagarria epe egokietan eskuratzeko aukera emanez.

Horrez gain, 46/2020 Dekretuko 3.1 artikuluak (“Herritarren parte hartzea lurralde eta hi-
rigintza plangintza izapidetzean”) xedatze du ezen, lurralde antolamenduko edozein figura 
formulatu, berrikusi edo aldatzeko hasierako erabakiarekin edo ebazpenarekin batera, parte 
hartze programa bat egin behar dela. Programa horretan, behar adina helburu, estrategia eta 
mekanismo ezarri behar dira, herritarrek eta elkarteek parte hartzeko eskubidea izan dezaten.

Azkenik, 3.2 artikuluak ezartzen du herritarren parte hartze programa oso-osorik argitaratu 
behar dela Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo dagokion lurralde historikoko aldizka-
rian, administrazio publiko sustatzailearen arabera; horrez gain, informazioaren teknologia be-
rrien bitartez zabaldu behar da, eta, parte hartzeko mekanismo hauek izan behar ditu, gutxienez:

a) Parte hartze gida bat, herritarrek parte hartzeko prozesuaren jarraibideak eta edukiak ez 
ezik, xehetasunak ere deskribatuko dituena; horretaz gain, parte hartzeko abiapuntu gisa era-
biliko diren edukien laburpena bildu behar da gida horretan.

b) Jendaurreko bilkurak, non azalduko baitira ekimenaren edukia eta espedientea izapide-
tzean aurkeztutako alternatiba posibleak.

c) Dibulgazio materiala: legediak eskatutako dokumentuekin batera prestatu beharko da, 
dokumentu horiek zabaltzen eta ulertzen laguntzeko.

Bigarrena. Arabako Errioxako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren Herritarren 
Partaidetzarako Programa bat dator lurralde antolamenduko planak eta hirigintza antolamen-
duko tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituen martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 3.2 
artikuluan aurreikusitako gutxieneko edukiarekin.
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Hirugarrena. Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuak du eskumena Arabako Errioxako 
Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren Herritarren Partaidetzarako Programa onesteko 
eta programa hori Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitara dadila eta informa-
zioaren teknologia berrien bidez zabal dadila agintzeko, Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, 
Funtzionamendu eta Araubide Juridikoari buruzko abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren 40. 
artikulua aplikatuz, bai eta Ingurumen eta Hirigintza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 
onesten duen Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko17/2016 Foru Dekretuaren 17. artikulua ere.

Horregatik, eta dagozkidan eskumenez baliatuz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Onestea Arabako Errioxako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren 
Herritarren Partaidetzarako Programa.

Bigarrena. Onestea Arabako Errioxako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren 
Herritarren Partaidetzarako Programa Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitara 
dadila eta informazioaren teknologia berrien bidez zabal dadila.

Hirugarrena. Izapide egintza ez kualifikatu honen aurka ez dago errekurtsorik jartzerik.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urriaren 19a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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ARABAKO ERRIOXAKO LPP-AREN BERRIKUSPENEAN HERRITARREN 
PARTE-HARTZEA BULTZATZEKO PROPOSAMENA

1. Lan esparrua

Jarraian garatuko den Parte-hartze Planak honako hauek betetzen ditu: Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea, bereziki, IV. kapitulua, Herritarren parte-hartzea, 
Lurralde antolamenduko planak eta hirigintza antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak 
arautzen dituen martxoaren 24ko 46/2020 Dekretua, eta Kontratuaren Baldintza Teknikoen Agi-
riaren 4. puntua.

2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeena

IV. kapituluaren xedea da arautzea Euskal Autonomia Erkidegoko toki erakundeen gobernu 
eta administrazio eginkizunen ondoriozko arauak eta plangintza tresnak egiteko eta erabakiak 
hartzeko prozesuan pertsonen eta erakundeen edo elkarteen benetako parte-hartzea berma-
tuko duten baldintzak Era berean, kapitulu honen helburua da herritarrek parte hartzeko duten 
eskubidea bermatzea. Herritar orok izango du politika publikoetan parte hartzeko eskubidea. 
Horretarako, erakundeek eskubide hori bermatuko dute eta baliabideak jarriko dituzte.

46/2012 Dekretua, martxoaren 24koa

3. artikuluko (Herritarren parte-hartzea lurralde eta hirigintza plangintza izapidetzean) 1. eta 
2. apartatuetan, honako hau azaltzen du:

1.– Lurralde edo hirigintza antolamenduko edozein figura formulatu, berrikusi edo aldatzeko 
hasierako erabakiarekin edo ebazpenarekin batera, parte-hartze programa bat egin beharko 
da. Plan horretan, behar adina helburu, estrategia eta mekanismo ezarriko dira, herritarrek eta 
elkarteek parte hartzeko eskubidea izan dezaten.

2.– Herritarren parte-hartze programa oso-osorik argitaratuko da Euskal Herriko Aginta-
ritzaren Aldizkarian edo dagokion lurralde historikoko aldizkarian, administrazio publiko sus-
tatzailearen arabera; informazio teknologia berrien bitartez hedatuko da, eta, parte hartzeko 
mekanismo hauek izango ditu, gutxienez:

a) Parte-hartze gida bat, herritarrek parte hartzeko prozesuaren jarraibideak eta edukiak ez 
ezik, xehetasunak ere deskribatuko dituena; horretaz gain, parte hartzeko abiapuntu gisa era-
biliko diren edukien laburpena bilduko da gida horretan.

b) Jendaurreko bilkurak, non azalduko baitira ekimenaren edukia eta espedientea izapide-
tzean aurkeztutako alternatiba posibleak.

c) Dibulgazio materiala: legediak eskatutako dokumentuekin batera prestatu beharko da, 
dokumentu horiek zabaltzen eta ulertzen laguntzeko.

Baldintza teknikoen agiria

Jarraian, 4. puntuan zehaztutakoa jasotzen dugu:

Enpresa adjudikaziodunak Parte-hartze Publikoko Programa bat idatzi beharko du, eta hori 
izango da Arabako Errioxako Lurralde Plan Partziala berrikusteko prozesuan Arabako Foru Al-
dundiak izango duen parte-hartze publikoaren estrategia zehaztuko duen dokumentua.

Parte-hartze Publikoaren Programak zehatz-mehatz garatu beharko du idazketa prozesua-
ren fase bakoitzerako parte-hartze eredu bat. Eredu horretan, funtsean, batez ere egiturazko 
parte-hartzea azpimarratuko da lehen faseetan, partaidetza kuantitatiboagoaren aldean. Par-
te-hartze hori ez da izango irekia irizpide tekniko nagusiak landu eta adostu arte. Geroago, 
herritar guztientzat irekia izango da, eta, hala, irizpide asko erabilita azterketa bat egin ondoren 
egokitzat jotzen den guztia gehitu ahal izango da. Bestalde, kontuan hartu beharko da, eta 
horrela islatu, Arabako Errioxako Plan Partziala egiteko prozesua pedagogia prozesu aktibo 
eta etengabetzat hartzen dela hura lantzen den aldi osoan, eta prozesua bera, berez, balio gisa 
eratzen dela.
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Horretarako, enpresa adjudikaziodunak helburu nagusi hau izango du:

• Arabako Foru Aldundiari laguntza teknikoa ematea, Arabako Errioxako Plan Partziala idaz-
teko egin beharrekoak egiteko, hala nola metodologia zehaztapena, diseinua, abian jartzea eta 
parte-hartze eta komunikazio eredua doitzea. Eredu horrek, besteak beste, baterako hausnarketa 
prozesua ahalbidetu behar du.

• Arabako Foru Aldundiari laguntza teknikoa ematea Programaren izapidetze faseei da-
gozkien jendearen parte-hartze publikoak dinamizatzeko. Espazio horien diseinuak kontuan 
hartuko ditu lehendik daudenak, bai eta Arabako administrazio egituraren ezaugarriak ere; 
horrela, Arabako Errioxako 14 udalak izango dira parte hartzeko oinarrizko unitate parte-hartze 
prozesuan (tartean dauden beste erakunde batzuen parte-hartzearekin, hala nola kontzejuak, 
landa garapenerako elkarteak eta abar) Eta horiez gain, Arabako Errioxarekin zerikusia duten 
lurralde eragile nagusiak eta harekin harremana izan dezaketenak; horretarako, enpresa adjudi-
kaziodunak partaideen aurretiazko mapa bat egin beharko du diagnostikoaren hasierako fasean

Enpresa adjudikaziodunak laguntza teknikoaren arloko eginkizunak beteko ditu eragile ho-
riekin deitu beharreko saioak behar besteko aurrerapenarekin prestatzeko, horietara deitzeko 
eta dinamizatzeko, eta parte-hartzearen sustatzaileak izango dira udaletara bertaratuko direnak.

Egin beharreko zereginen artean, Arabako Errioxako Lurralde Plan Partzial baten izaerari eta 
irismenari buruzko aurretiazko informazio fase bat egingo da, eta hartan informazio saioetan 
izandako lehen iritziak jasoko dira.

Era berean, enpresa adjudikazioduna arduratuko da saioan izandako informazio, dokumen-
tazio eta proposamen guztiak biltzeaz, eta Arabako Errioxako Lurralde Plan Partziala eta EAE 
lantzeko dokumentuan sartzeaz, organo kontratatzailearekin aztertu eta kontrastatu ondoren.

Enpresa adjudikazioduna arduratuko da Hirigintza Zerbitzuaren/erakunde kontratatzailearen 
webgunearen informazio eta dokumentu euskarria mantentzeaz, Arabako Errioxako Lurralde 
Plan Partziala egiteko prozesu osoan, kalitatezko informazioa bermatzeko eta jendearen par-
te-hartzea errazteko.

Parte hartzeko programak bi alderdi ditu: parte hartzeko programa bat idaztea eta programa 
hori garatzea eta gauzatzea. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren 
4/1990 Legean ezarritako jendaurreko informazio epe laburrez gain, parte hartzeko prozesua 
honako helburu hauek biltzen dituen ikuspegi integral batetik ulertu behar da:

• Komunikaziokoa: hasierako oinarrien eta Ikerketa eta Garapenaren fase eta Arabako 
Errioxako Lurralde Plan Partzialaren aurrerapen fasearen dokumentuen edukien zabalkunde 
handia lortzea, gardentasunez eta zeharkakotasunez.

• Pedagogikoa: lurralde antolamenduak garapen orekatu eta iraunkorra lortzeko duen 
garrantzia herritarrei helaraztea, LPParen dokumentua egiten parte har dezaten.

• Hitzarmenekoak: erakundeen, kolektibo profesional eta sozialen eta herritarren par-
te-hartzearen egituraketa biltzen du, bakoitzaren ezaugarrien arabera, bai eta egindako ekar-
penen bilketaren eta kudeaketaren sistematizazioa ere.

Alderdi horiek metodologikoki egituratuko dira eskaintzaren parte izango den Parte-hartze 
Programaren proposamenean, betiere baldintza teknikoen agiri honetan ezarritako gutxiene-
koak barne hartuta.

Enpresa adjudikaziodunak genero ikuspegia sartuko du kontratua gauzatzeko fase guztietan. 
Kontratu honen xede den parte-hartzearen faseak eta LPParen dokumentua idazteko faseak aldi 
berean izango dira, hau da, agiri hauen idazketarekin koordinatuta: informazio eta diagnostikoa, 
aurrerapena, eta hasierako, behin-behineko eta behin betiko onespena.



2020ko azaroaren 13a, ostirala  •  129 zk. 

5/18

2020-03366

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Hemen ez da asmoa edukia zehatz-mehatz finkatzea, Parte-hartze Programaren proposa-
menaren xede izango baita. Informazio abiapuntu gisa, Parte-hartze Programaren fase hauek 
aurreikusten dira:

1. HASIERAKOA.

Eskaintzan parte hartzeko programa aurreratua zehaztea, enpresa adjudikaziodunak aurkez-
tutako herritarren partaidetzarako programa praktikan jartzeko kronograma bat eginez, lanen 
jarraipena egiteko erreferentzia elementu gisa.

2. INFORMAZIOA ETA DIAGNOSTIKOA.

2.1. Aurretiazko fasea.

Informazio eta diagnostikoaren agiria egitearekin batera, honako ekintza hauek sartzen dira 
ezarritako hiru alderdietan:

• Komunikazio arlokoak. Arabako Foru Aldundiaren webgunean eremu bat diseinatzea, 
bereziki, Arabako Errioxako Lurralde Plan Partziala berrikusteko, eta enpresa adjudikaziodunak 
eremu horren edukiak prestatu eta kudeatzeko ardura hartzea.

• Pedagogia arlokoak. Herritarrak lurralde antolamenduaren arloan sentsibilizatzeko pres-
takuntza kanpaina, Arabako Errioxako Lurralde Plan Partzialaren informazio eta diagnostikoaren 
dokumentua interpretatzeko eta egiteko.

• Hitzarmen arlokoak. Lurralde antolamenduan eragina duten eragileek parte hartzeko kon-
tsulta plan bat egin eta abian jartzea, prozesu osoan zehar mantendu beharko dena. Herritarren 
ekarpenak hasierako ikuspegiaren parte izatea planteatzen da.

2.2. Zabalkunde fasea.

Era berean, lurralde antolamenduari buruzko informazio eta diagnostikoaren agiriaren eta 
ingurumen informazioari buruzkoaren zabalkundea sartzen da, xede horretarako ezarritako al-
dian zehar, bi dokumentuak aurkezteko saioak antolatuz eta parte hartzeko bideak abian jarriz, 
aurkeztutako oinarrizko informazioari ekarpenak jasotzeko, bai eta egindako diagnostikoari 
oharrak egiteko ere, bereziki talde profesionalen eta erakundeen eztabaida eta parte hartzea 
sustatzen duten foroen bidez. Ezarritako hiru alderdietan, honako ekintza hauek sartuko lirateke:

• Komunikazioko arlokoak. Web orria aktibatzea, prozesua amaitu arte mantenduz, eta doku-
mentuak hainbat eremutan aurkezteko saioak egitea.

• Hitzarmen arlokoak. Herritarren postontzi batean kontsultak egiteko eta datuak biltzeko 
plan bat garatzea, prozesu osoa amaitu arte, herritarrek ekarpenak egin ditzaten.

Idazketa taldeak egin beharreko bilera kopuruaren aurreikuspena: gutxienez, 15.

3. AURRERAPENA.

3.1. Aurretiazko fasea.

Aurrerapeneko dokumentua egitearekin batera, eta programaren dokumentazioa eta au-
rreko faseko esperientzia oinarri hartuta, honako ekintza hauek sartuko lirateke ezarritako hiru 
alderdietan:

• Komunikazio arlokoak. Web orria mantentzea.

• Pedagogia arlokoak. Herritarrei zuzendutako prestakuntza kanpaina, lurralde antolamen-
duan sentsibilizatzekoa, ondoren aurrerapenari buruzko iradokizunak egiteko.

• Hitzarmen arlokoak. Kontsulta plana dinamizatzea eta herritarren postontziari erantzutea. 
Ekarpenen trazabilitatea eta parte hartzaileei emandako erantzuna hartzen dira kontuan.
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3.2 Aurrerapenaren jendaurreko azalpena.

Agiria aurkezteko saioak antolatu behar dira, lurralde ereduaren balizko alternatibak edo 
hipotesiak eta ingurumen balorazioak jasota, eta ekarpenak jasotzeko partaidetza kanalak di-
namizatu behar dira, bereziki eztabaida eta talde profesionalen eta erakundeen parte-hartzea 
erraztuko duten foroak antolatuz eta herritarren ekarpenak jasoz. Ezarritako hiru alderdietan, 
honako ekintza hauek egitea ekarriko luke:

• Komunikazio arlokoak. Web orria mantentzea. Gaikako mahaiak administrazioekin eta 
herritar interesdunekin.

• Pedagogia arlokoak. Aurrerapena aurkezteko saioak, eremu geografikoka, lurralde eredua 
azaltzeko, ondoren aurrerapenari buruzko iradokizunak egiteko.

• Hitzarmen arlokoak. Herritarren postontzirako kontsulta eta arreta plana dinamizatzea.

Idazketa taldeak egin beharreko bilera kopuruaren aurreikuspena: gutxienez, 15.

4. HASIERAKO ONESPENA.

• Parte-hartze publikoa: parte-hartze publikoko foroetan eta jendaurreko erakustaldian aur-
keztutako iradokizunak baloratzea.

Parte-hartze publikoko foroak antolatzea eta zabaltzea.

Erakusketa antolatzea, Arabako Errioxako Lurralde Plan Partzialaren proposamenari dago-
kionez.

Idazketa taldeak egin beharreko bilera kopuruaren aurreikuspena: gutxienez, 15.

5. BEHIN-BEHINEKO ONESPENA.

• Parte-hartze publikoa: foroetan eta jendaurreko erakustaldian aurkeztutako alegazioak 
baloratzea.

6. BEHIN BETIKO ONESPENA.

• Parte-hartze publikoa: Parte-hartze Publikoko Programaren ebaluazio fasea, eta foroetan 
planteatutako proposamenek Planarekiko duten lotura maila jakinaraztea parte-hartzaileei.

2. Ikuspegi orokorra eta helburuak

Lan konplexua da lurralde jakin bateko biztanleriak aurrean dituen premiak eta arazoak 
ezagutzea eta erronka horiei sormenezko konponbideak lortzeko gai izatea; hortaz, arreta eta 
ardurarekin diseinatu beharrekoa da. Eremu bati buruzko ezagutza hori, eskuragarri dagoen 
informazioaren azterketa tekniko eta zehatzetik etortzeaz gain, tartean dauden gizarte eragileen 
parte-hartzearen bitartez sortutako lehen mailako informazio berriaren bidez indartu behar da; 
horrela, helburu bikoitza lortzen da. Batetik, erabakiak hartzeko informazio baliagarria aberasten 
da, eta, bestetik, biztanleria plangintza prozesuaren hasierako fase batetik inplikatzen da. Hau 
da, parte-hartze ikuspegi integratzaile eta sekuentzial baten bidez egiten da.

Ikuspegi hori da egokiena agertoki bat sortuko duten metodologiak eta teknikak aurrera era-
mateko. Agertoki horretan, biztanleek alternatiba sortzaile eta berritzaile posibleei buruz dituzten 
behar, arazo eta proposamenen inguruko informazio zuzena emango dute, euren bizilekuaren 
garapen jasangarrirako. Horretarako, beharrezkoa izango da prozesu bat jarraitzea. Prozesu ho-
rretan, lehenik eta behin, jarduerak garatzeko funtsezko eragile estrategikoak identifikatzen dira 
(aktoreen mapa diseinatzea), ondoren, parte hartzeko hainbat teknika erabiltzen dira informazio 
baliagarria sortzeko –eragile horietatik datorrena–, gabeziak eta aldaketa potentzialak atzematen 
laguntzeko; ondoren, sortutako informazio guztia aztertzen da modu sistematikoan (diagnostiko 
batekin amaitzen da), eta, azkenik, ikuspegi estrategiko eta proposamen bat sortzeko azken fase 
aktibo bat ezarri da, teknikari adituek eta gizarte eragileek esku hartzen dutena. Fase horren 
amaieran, LPParen amaierako “arkitektura” diseinatzen da.
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Prozesu horiekin batera, komunikazio horizontaleko eta gardeneko etengabeko jarduera 
egiten da, eta informazio fluxu etengabea sortzen da LPPa idatzi duen taldearen, prozesuan 
zuzenean inplikatuta dauden talde/pertsonen eta, oro har, herritarren artean. Herritar horiei ere 
dei egingo zaie prozesuko ekitaldi eta mugarri jakin batzuetan. Proiektu osoa kanal eta formatu 
irisgarri eta eguneratuen bidez proiektatuz gero bereziki, webgunea eta sare sozialak–, publiko 
guztiak iritsi ahal izango dira, eta bereziki interesgarria izango da horrelako prozesuetan sarri-
tan ordezkaritza txikia duten funtsezko biztanleria segmentuen inplikazioa errazteko, hala nola 
gazteena, emakumeena eta espazioaren kudeaketan zuzenean inplikatuta dauden kolektiboena.

Horrela, talde aholku-emaileak lurraldea antolatzeko planak egiten lortutako esperientziak 
erakusten digu:

• Azterketa eta diagnostiko fasearen eta antolamendu fasearen artean denbora luzea egon 
ohi da, eta horrek mota horretako planek behar duten tentsioa haustea dakar. Tentsio hori eten-
gabeko elkarrizketan egin behar da eragile instituzionalekin (administrazioekin, sektorekoekin 
zein tokikoekin) eta eragile ekonomiko eta sozialekin.

• Diagnostiko tekniko bat aurkezteak ez du eragiten Planaren hurrengo faseetara orientatzeko 
eztabaida estrategikorik, dokumentazioaren edukian egon daitezkeen gabeziei buruzko iritzia 
ematea baizik. Hori dela eta, diagnostiko ororekin batera, lortu nahi diren helburuei buruzko 
lehen hurbilketa egin behar da, eduki estrategikoei buruzko eztabaida pizteko, izaera formaleko 
edukiei buruz baino gehiago.

• Antolamendu proposamena konplexutasun maila handia hartzen duen dokumentua da 
beti; izan ere, planaren xede diren alderdi eta jarduketa guztiak modu itxian biltzen dituenez, 
beharrezkoa da Administrazio Autonomoak hura luzaroan izatea heltzen, plana idazteko es-
kumena duen organoaren eta gainerako sektore organoen eta tokiko administrazioen artean 
komunikatzeko eta txostenak egiteko prozedura formal eta informalen bidez.

• Hori dela eta, aholkularitza talde honek egiten duen proposamen metodologikoa, funtsean, 
izango da bereizketa garbia saihestea azterketak egiteko faseen eta diagnostikoaren eta propo-
samenen faseen artean, eta idazketa prozesuan ahalik eta koherentzia eta sendotasun handie-
narekin erabakiak hartzea ahalbidetuko duten dokumentuak konfiguratzea.

• Proposamen metodologiko horrek berekin dakar lanak hasten direnetik administrazioko or-
ganoen eta lurraldeko funtsezko eragileen parte-hartzea sustatzea, elkarrizketa pertsonalizatuen 
edo lantaldeen bidez, eta funtsezko elementuei buruzko proposamenak garatzea, formalizatu 
aurretik antolamenduaren alderdi oinarrizkoenak adosteko, bai eta erabakien lurralde, inguru-
men, ekonomia eta gizarte eraginei buruzko interpretazio maila handiagoa indartzeko ere.

Honako helburu hauetan zehazten da jarduteko era hau:

1. Udal ordezkariei hasieratik parte hartaraztea. Horrela, azterketarako fase teknikoa hasi 
behar da, udal ordezkariei artean elkarrizketa txanda erdi egituratu bat eginez, eurek planaren 
beraren edukiei buruz adierazten dituzten arazo/aukera, gabeziak, proiektuak eta proposamenak 
zehazte aldera. Fase hori kabinete eta landa lanak hastearekin batera egiten da.

2. Zerikusia duten administrazio guztiei informazioa biltzea, helburu bikoitzarekin: Lurralde 
Planaren edukiei buruzko informazioa ematea eta administrazioek planteatutako funtsezko gaiei 
buruzko dokumentazioa lortzea. Prozesu horrek Planaren Zuzendaritza Fakultatiboa izan behar 
du buru, eta hark ezartzen duen erritmoan.

3. Lantalde sektorialak eratzea, lurralde antolamenduaren prozesuan objektiboki interesa 
eduki eta diskurtso egituratua duten eragile ekonomiko sozialak mobilizatzen eta planean 
inplikatzen laguntzeko, eta iritzi publikoa sentsibilizatzeko; bi ekimen horiek prozesuaren era-
gile gisa, prozesua susta dezaten eta beren eragin eremutik bultza dezaten. Baldintza teknikoen 
agiriak eskatzen duen helburu pedagogikoa eta hitzarmen esparrua txertatzeko baldintzak 
ematen dira lantalde horietan.
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4. Horren ondoren, aurretiazko dokumentua edo aurrediagnostikoa egiteko prest gaude, 
abiapuntuko elementu nagusiak ezartzeko eta eremuko oinarrizko arazoak/aukerak kokatzeko. 
Kabineteko lehen analisien eta egindako elkarrizketen emaitza izan behar duen dokumentua 
(diagnostiko kualitatiboa). Azkar egin behar da, kabinete eta landa lanak amaitzeko zain egon 
gabe. Dokumentu honek tresna gisa balio behar du prestaketan esku hartzen duten eragile 
teknikoen interpretazioak eta irizpideak bateratzeko, batez ere Zuzendaritza Fakultatiboaren eta 
Aholkularitza Taldearen artean.

5. Gizarteari, oro har, parte-hartzea zabaltzea, eta eztabaida bultzatzea, aurretiazko doku-
mentutik abiatuta, eremuari buruz eta aukerak baliatzeko eta dauden arazoak konpontzeko 
beharrezkoak diren proposamenei buruz. Prozesu horretan, erakundeen eta gizarte eragileen 
lankidetza aktiboa txertatzeko formula egokiak gaitzea proposatuko da, bai eta parte-hartze era-
ginkorra bultzatzeko teknika eta bide egokienak ere, kontuan hartuta aldez aurreko esperientzia 
parte-hartzailea, horrelako prozesuak bideratzeko egitura formalak, eta haien lehentasunetara 
eta eskuragarritasunera egokitzea.

6. Erabakiak hartze aldera, sektoreko edo lurraldeko alderdiei buruzko oinarrizko dokumen-
tuak formatu erakargarriagoetan (ikus-entzunezkoak, kartelen erakusketak, aurkezpen dina-
mikoak, etab.) aurkeztea oso formula baliagarria da antolamendua osatuko duten erabakiak 
pixkanaka zehazteko.

Ikus daitekeenez, aholkularitza talde honek egiten duen proposamenaren helburua da:

• Lurraldean jarduten duten administrazio eta erakundeek, eta, bereziki, udalerriek, oso 
eginkizun aktiboa hartzea LPPa egiteko lanetan, zeregin eta prozesu propio gisa hartzea.

• Diagnostikoa hasieratik egiten hastea funtsezko sarreratzat hartuta sektore eta toki era-
gileek, bereziki udalerriek, kontzejuek eta LGEk lurraldeari buruz dituzten iritziak, oharrak eta 
proposamenak.

• Diagnostiko fasea ondoz ondoko hurbilketen bidez gertatzea (etengabeko berrikuspena 
eta atzeraelikadura).

• Heltze maila nahikoa lortzen denean planteatzea antolamendu proposamen orokorra, 
dokumentu oso eta itxi bat eduki arte itxaron beharrik gabe. Hau da, LPParen antolamenduaren 
funtsezko elementuak atalka adostu daitezke.

• Inplikazio zuzenena duten gizarte eragileek prozesuan parte hartzea eta inor ez baztertzea.

• LPP egiteko partaidetza prozesuak berezko balioa du per se (pedagogikoa eta gizarte ko-
hesiokoa), plangintza tresna bat egiteko dituen balio funtzionalez gain; izan ere, aipatu bezala, 
erakundeetatik eta herritarrengandik informazioa sartzea errazten da, eta legitimitate handiagoa 
lortzen da formulazioan.

3. Parte hartzeko estrategiak eta mekanismoak

Proposamen honek bere egiten du 2. kapituluan (Lizitazioan jasotako lanen definizioa) eta 
Preskripzio Teknikoen Parte-hartze Publikoaren Programaren 4.1 atalean planteatutakoa, bai 
ikuspegi metodologiko-kontzeptualetik, bai ikuspegi operatibotik (atazen proposamena faseka).

Horrela, aipatutako orrietan adierazten den bezala, parte-hartzea funtsezko eta zeharkako 
elementua da LPPa berrikusteko prozesuan, plana idazteko eta kudeatzeko prozesuaren fase 
guztiak egituratzen baititu.. Jarraian, LPPa egiteko faseetan abiaraziko diren partaidetza tres-
nak eta teknikak deskribatzen dira, eta parte-hartze publikoko programaren proposamen bat 
aurkezten da, LPPren “ibilbide orria” izenekoa.
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Ikerketa kualitatiboko eta partaidetzako teknikak Komunikabideak

Hauek dira erabiltzea proposatzen diren tresna nagusiak:

• Eragileen Mapa egitea, funtsezko eragileak eta inplikatuko diren gizarte eragileak 
identifikatzea eta proposatzea, publikoak zein pribatuak.

• Elkarrizketa sakonak eta erdi bideratuak egitea funtsezko eragileei.

• Lan bilerak egitea plangintza prozesuaren fase guztietan (Udalak, Kuadrilla, ADR, sekto-
re-politiken ardura duten erakundeak, erakunde pribatu garrantzitsuak).

• Gaikako lantaldeak egitea, foku taldearen teknika aplikatuta, taldearen osaeraren eta eza-
rritako lan dinamikaren arabera. Bertan, hautemandako arazo nagusiak eztabaidatuko dira, eta 
esparru desberdinetatik planteatutako irtenbide posibleak entzungo dira, lan inguru kualifika-
tuago batean.

• Gizarte kolektiboei eta herritarrei lantegiak edo ate irekiko jardunaldiak egitea, edukiak 
zabaltzeko eta iritziak/proposamenak jasotzeko. Horretarako, herritarrentzat erakargarriak diren 
formatuak erabiliko dira (erakusketak, ikus-entzunezkoak, aurkezpen dinamikoak, etab.), bai eta 
parte-hartzea bultzatzen duten talde dinamikak ere.

• Webgunea/bloga eta sare sozialak diseinatzea eta garatzea, proiektua zabaltzeko, eduki 
estrategikoak jakinarazteko eta deialdiak iragartzeko, prozesuaren komunikazioaren ardatz gisa 
eta parte-hartzea sustatzeko tresna aktibo gisa.

• Eduki nagusiak zabaltzeko bideoa.

• Tokiko komunikabideetan parte hartzea

Eragileen Mapa diseinatzea

Eragileen mapaketaren bidez, ekimen batean parte hartzen duten eragileen zerrenda iza-
teaz gain, haien interesak eta itxaropenak ezagutu nahi dira, baita beste eragile eta erakunde 
batzuekin dituzten harremanak ere. Normalean, eragiletzat hartzen dira jarduera jakin batzuen 
garapenaren eragina jasotzen duten edo garapenean eragina duten norbanakoak, taldeak edo 
erakundeak, beste batzuen ekintzan eragiteko informazioa, baliabideak, esperientzia eta nola-
baiteko boterea dutenak (EC-FAO, 2006).

Gizarte eragileak Arabako Errioxako LPParen eduki nagusien arabera definituko dira, hau da, 
ez dira testuingurutik bereizita identifikatzen edo definitzen, eta, askotan, “Elur bola” metodoa 
erabiltzen da prozesuan zehar intereseko eragile berriak sartzeko, dagoeneko harremanetan 
jarri direnak abiapuntu hartuta.

Horrela, ulertzen da tresna horrek esku hartuko den gizartearen errealitatea irudikatzen 
laguntzen duela, errealitate hori bere konplexutasunean ulertzen eta esku hartzeko estrategiak 
diseinatzen laguntzen duela, zentzua edo informatzaile kalifikatu baten iritzi hutsa baino ele-
mentu gehiagorekin.

Sakoneko elkarrizketa erdi egituratuak

Lurraldeko eragile nagusiak eta gizarte eragileak identifikatu ondoren, elkarrizketa sakonak 
eta erdi egituratuak egingo dira. Gidoi horiek, batez beste, ez dute 90 minutu baino gehiago 
irauten, eta gidoi bat erabiltzen dute gidatzeko. Gidoi hori ez da galdera sekuentzia bat, landu 
daitezkeen funtsezko gaien zerrenda bat baizik. Elkarrizketari esker, informazio objektibo inte-
resgarria eskura dezakegu, bai eta diskurtso, ideia eta azalpen alderdiak ere.

Erdi zuzendutako elkarrizketa irekiak eskualdeko errealitatea ezagutzeko garrantzitsutzat 
jotzen diren pertsonei egingo zaizkie. Era berean, informatzaileen eta “elur bolaren” auke-
raketa tipologiko bat egingo da, gizarteko sektoreen eta profil sozialen ezagutzak eta ikuspe-
giak eskuratzeko. Hasiera batean, 10-12 elkarrizketa egingo zaizkie garrantzizko lekukoei, eta 
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horien artean egongo dira tokiz gaindiko irismena duten erakundeak (Foru Aldundia, Arabako 
Errioxa Landa Garapenerako Elkartea...), toki administrazioetako teknikariak, mahastizaintzako 
eta ardogintzako sektoreko ordezkariak, turistak, etab., baldin eta, beren ezagutza bereziagatik 
eta/edo kargu publiko edo pribatuak izateagatik, azterketa arloaren aurretiazko karakterizazioa 
egiten eta arlo tematikoak, gizarte eragileak eta eragile potentzialak identifikatzen lagun bade-
zakete. Lekuko pribilegiatuak “atezain” edo “amabitxi edo aitabitxi” ere izan daitezke, prozesua 
eragile interesgarri berriei irekitzeko. Bigarren fasean, elkarrizketa txanda berri bat programa-
tuko da eremuko herrietan, eta proportzionaltasun malgua bilatuko da intereseko aldagaietan 
(lurraldea, generoa, adina, sektorea, etab.). Guztira, udalerri guztietan egongo da, eta gutxienez 
20 elkarrizketa egingo dira.

Lantaldeak: foku taldeen diseinua eta garapena 

Proposatutako lantaldeen helburua da lurraldean identifikatutako eragile instituzional eta 
sozialen ordezkariak biltzea, aldez aurretik hautatutako eremu estrategikoetan (ekoizpen se-
ktoreak, azpiegiturak, ongizatea eta gizarte zerbitzuak, ingurumena eta ondarea, etab.), dela 
banaka, dela gaiaren arabera interesgarriak diren kolektiboen ordezkari gisa (administrazio 
sektorialetako teknikariak, enpresaburuen edo kooperatiben elkarteak, herritarren elkarteak, 
etab.), baina beti bete behar dute bidezko interesak ordezkatzeko eta diskurtso propio egituratua 
izateko baldintza. Parte hartzaileak, beraz, beren lurralde errealitatearen ezagutzan “aditu” gisa 
joaten dira, planteatutako gaiaren inguruan dituzten pertzepzioak aztertzeko, eta eragiten dieten 
gaien, egungo beharren eta arazoen indargune eta mehatxu nagusiak taldeka identifikatzea 
lortzeko, bai eta lurralde antolamenduaren esparruan egin daitezkeen proposamenak ere.

Idazketa taldeak mota horretako lanetan gehien erabili duen metodologietako bat Foku 
Taldea (Focus Group) da, dituen abantailak direla eta. Hauek dira foku talde baten ezaugarri 
nagusiak:

Helburu nagusia da taldearen adostasuna lortzea lan saioan zehar sortutako ondorio batzuen 
inguruan, eta, beraz, emaitzak azkar sortzea.

Foku taldeetako eztabaiden formatuak aurreratu ez diren gaiak aztertzeko beharrezko mal-
gutasuna ematen dio moderatzaileari.

Itxurazko balioa dute, teknika ulerterraza delako eta emaitzak sinesgarriak direlako informa-
zioaren erabiltzaileentzat, eta, oro har, gogobetetzea sortzen dute parte-hartzaileengan.

Kabinete lanaren ondorioak egiaztatzeko aukera ematen diote talde teknikoari, ikerketa 
denbora gehiegi luzatu gabe.

Horretarako, aldez aurretik eta argi ezarri behar dira saioaren helburuak eta lan dinamika. 
Horren arabera, talde testuinguru bat sortu ahal izango da, non parte-hartzaileek egindako 
askotariko ekarpenak aztertu ahal izango diren; hala, batzuen esku-hartzeek besteen erantzun 
diskurtsiboak eragiten dituzte, azalpenak, ikuspuntuaren nabardurak eta posizio-hartzeak eragi-
nez, informazio aniztasun eta aberastasun handia eskaintzen dutenak. Foku talde batean parte 
hartzen duten pertsonek beren komunikazio trebetasunak eta baliabide sinbolikoak jartzen 
dituzte jokoan, taldeari egiten dioten ekarpena legitimoa izan dadin.

Lantaldeak esperientzia handia du hainbat plan eta proiektutan teknika ezartzen, besteak 
beste, Lurraldearen Antolamendurako Planetan, Naturguneen Garapen Jasangarrirako Plane-
tan, plangintza sektorialean (etxebizitza, turismoa, nekazaritza edo paisaia). Horregatik, aplikatu 
beharreko dinamikak eta lan metodoa oso kontrastatuta daude, eta dinamika hori garatzen 
duten profesionalen taldeak eskarmentu handia du hura modu eraginkorrean aplikatzen.

Antolaketa

Foku talde batek aldez aurretik antolaketa lana du, eta lan hori funtsezkoa da ondo funtziona-
tzeko. Lehenengo zeregina saioa behar bezala egiteko funtsezkoak diren parte-hartzaileak iden-
tifikatzea eta harremanetan jartzea da. Hautaketa-irizpideak landuko den gaiaren eta identifi-
katu nahi den funtsezko informazioaren araberakoak izango dira, baina baita parte-hartzaileak 
erakundeetan eta gizartean duen garrantziaren araberakoak ere, landuko den gaiari dagokionez. 
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Horregatik, parte hartzaileen ibilbide profesionala, kolektibo jakin batzuetan duten parte-hart-
zea eta abar izan ohi dira erakartzeko behatu behar diren faktoreak. Talde horietan gizonek eta 
emakumeek berdintasunez parte hartzea nahi da, bi generoen presentzia lortzeko eta adin tarte 
zabalarekin, informazioa hainbat ikuspegi posibletatik emateko asmoz. Parte-hartzaileak identifi-
katu ondoren, deialdia harreman zuzenaren bidez egitea gomendatzen da (telefonoz edo aurrez 
aurre), eta, ondoren, posta elektronikoaren bidez baieztatzea.

Saioaren diseinua

Hurrengo zeregina foku taldea diseinatzea da, non jarraitu beharreko dinamika programa-
tuko baita. Dinamika hori landuko den eremuaren edo gaiaren eta teknikan parte hartuko duten 
eragile giltzarrien tipologiaren araberakoa izango da. Fase honetan, gainera, lantegia edo foku 
taldea egingo den lekua eta espazio fisikoa programatzen dira. Bilerak sinbolikoki “neutroak” 
diren eta herritar guztientzat eskuragarriak diren lekuetan egiten dira, aurreiritziekin oztopatu 
ez daitezen eta esku-hartzaileek derrigortu gabe parte har dezaten ahalbidetzeko. Ondoren, non 
eta zer ordutan egingo den zehaztuko da parte-hartzaileekin. Aretoak aukera eman behar du 
bertaratuak “U” forman taldeka antolatzeko, ikusizko kontaktua eta mugimendu askatasuna 
egon daitezen, eta bertaratuen parte-hartzea bultzatuko da uneoro.

Garapen dinamika

Lantegi edo foku-talde baten dinamika garatzearen lehen helburua da landu beharreko 
gaiaren ikuspegi deskribatzaile eta diagnostiko orokorra planteatzea, datu objektiboetan oi-
narrituta (nahiz eta lehen fase hau aukerakoa den); bigarren helburua da formulazio diag-
nostikoak “funtsezko arlo” gutxi batzuetan (5 formulazio) multzokatzea eta adostea; azkenik, 
hirugarren fasean, formulazio horiei buruzko hausnarketa egin eta taldean adostasuna lortu 
nahi da haien edukiei buruz. Moderatzaileak dinamizatuko du taldea, eta laguntzaile bat izango 
du. Moderatzailearen zeregina lantegiaren helburuak eta esku hartzeko arauak azaltzea da, bai 
eta ideiak adierazten laguntzea ere, landutako gaia ezagutzen duen aditu gisa. Bertaratutakoei 
baimena eskatzen zaie foku taldea audio/bideo/argazkietan erregistratzeko, kasuaren arabera.

Lantaldeak egiteko proposamena

Ondorio diagnostikoak baliozkotzeko eta helburuak lortzeko prozesuaren esparruan, 
funtsezko gai arloen inguruko 4 lantalde egitea proposatzen da, lanaren Zuzendaritza Fakulta-
tiboarekin bat etorriz. Hauek dira hasieran proposatutako arloak:

— Ongizatea eta bizi kalitatea. Etxebizitza, ekipamenduak eta zerbitzu publikoak. (Auzo 
elkarteak, emakume elkarteak, zerbitzu publikoetako teknikariak, kuadrilla, adituak).

— Mahasti-ardoa-turismo enologikoaren multzoa (Hainbat motatako upeltegiak, Errioxa 
Taldea, ARAEX, ABRA, UAGA, Errioxako Jatorri Deituraren Kontseilu Arautzailea, enpresa 
laguntzaileak, adituak, udalak, kooperatibak, etab.).

— Zerbitzu pribatuak. (Merkatarien, ostalarien eta bestelakoen enpresa elkarteak, 
enpresentzako zerbitzu elkarteak, administrazio publikoko teknikariak, LGE, kuadrilla).

— Lurraldeko osasun ekologikoa. Hiri metabolismoa, jardueren antolamendua. (Kontserbazio 
elkarteak, kultura elkarteak, udaletako teknikariak, kuadrillako teknikariak, beste teknikari batzuk).

Bi lantalde egiten dira (4+4), bata diagnostikoa egiteko fasean, eta bestea aurrerapena 
prestatzeko proposamen fasean.

Diagnostikoaren fasean, gainera, lantalde gehigarri bat egingo da, eduki honekin:

• Arabako Errioxako Ardoaren eta Mahastiaren Kultura Paisaiaren Monumentu Multzoa eta 
ondare babeseko figurak, baldin eta horiei buruz eztabaidatzea interesgarritzat jotzen bada. 
Esparru hori baliatuz, informazioa eta hainbat ikuspuntutatik hautemandako ikuspegiak emango 
dira (turismo enpresak, eragile sustatzaileak, Arabako Errioxako Ardoaren Ibilbidea, ardogileak, 
udalak, Eusko Jaurlaritza, UPV-EHU Unibertsitatea, kultura eta gizarte elkarteak, etab.).

Leku, egun eta ordutegiak parte-hartzaileekin adostuko dira, bertaratzea errazteko.
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Herritarrentzako lantegiak

Herritar guztiei irekitako partaidetza foroak egitea aurreikusten da, beren ikuspegia edo 
iradokizunak aurkeztu nahi dituzten edo lanen garapenari buruzko informazioa jaso nahi du-
ten pertsonei laguntzeko. Foro horiek lantegien formatua izango dute, parte-hartze aktiboa 
sustatzeko.

Lantegiak Aurrerapen Fasean eta Hasierako Onespen Fasean (3+3) antolatzen dira. Publiko 
anitzago eta “ez teknikoago” batentzat erakargarriak izango diren partaidetza dinamikak egingo 
dira, eta talde txikien bidez, pertsona guztien parte-hartzea errazteko, batez ere foro-mota ho-
rietara ohituta ez daudenena.

3 foro ireki antolatzea proposatzen da zuzendaritza fakultatiboarekin adosten diren herri-
guneetan, Kantabria-Toloño mendilerroan, Erdialdean eta Ebroko eremuan. Zabalkunde han-
diagoa emateko, web atariaz eta sare sozialez gain, udaletako ohiko komunikabideen laguntza 
izango dute.

Lurralde lantegiez gain, “Etorkizuneko lantegi” bat antolatuko da, agertokietan oinarritutako 
prospekzio ariketa batean oinarrituta. Aplikatuko den metodologiak nahi den etorkizunaren ikus-
pegi estrategikoa lortu nahi du garapenaren funtsezko arlo jakin batzuetan, eta aldez aurretik 
agertokiak eraikitzean oinarrituko da. Taldea 21 kidekoa izango da gehienez.

Webgunea, sare sozialak, komunikabideak

Plan honetan aurreikusitako partaidetza jardueren multzoa egiteko, baita prozesuaren au-
rrerapenaren eta haren edukien zabalkundea handitzeko ere, euskarri eta tresna desberdinen 
laguntza behar da. Honako hauek proposatzen dira:

— Planaren informazioa trukatzeko plataforma gisa balio duen web orria diseinatzea eta 
dinamizatzea: dokumentazio arloa, prozesuko dokumentuak deskargatzeko aukerarekin; berrien 
arloa, aurreikusitako ekitaldien deialdiak barne hartzen dituena; eta ekarpenen postontzia, 
edozein interesdunen ideiak, kontsultak edo proposamenak jaso ahal izateko.

— Sare sozialak erabiltzea, albisteak emateko eta prozesuaren zabalkundea handitzeko 
herritarren artean, oro har, eta, bereziki, gazteen eta dinamikoen artean.

— Eskualdeko eta/edo tokiko komunikabideetan laguntza ematea, edukiak emateko artiku-
luak idatzizko prentsan, prentsa oharrak, irratiko elkarrizketak) eta herritarrei irekitako jardueren 
deialdiei zabalkunde handiagoa emateko.

— Eremuko udalerrietako komunikazio eta dinamizazio jardueretan parte hartzea, plangintza 
prozesuaren dinamikaren arabera.

4. Parte-hartzea eta euskara

Lurraldearen errealitate elebiduna ezinbestez hartu behar da kontuan parte-hartze publi-
koko prozesua gauzatzeaz arduratuko den teknikari taldea osatzerakoan. Abiapuntutzat hartzen 
da, partaidetza prozesu batean, inplikatutako eragileek borondatez eskaintzen dutela beren 
arreta, denbora eta energia, onura kolektiboa ekarriko duten ekarpenak egiteko. Komunikazioa 
ama-hizkuntzan erraztu eta pertsona bakoitzaren hizkuntza-ohiturak errespetatu ahal izateak 
pertsonak erosoago sentitzeko espazioak sortzen laguntzen du, solaskidearekin enpatizatzen 
da eta komunikazioa arinagoa da.

Prozesua honela garatzea proposatzen da:

• Elkarrizketetan edo pertsona bakarreko komunikazioan, elkarrizketatutako pertsonek auke-
ratuko dute elkarrizketaren hizkuntza.

• Saio irekietan eta taldekoetan, jarraibide hau erabiliko da: saioaren hasieran, bertaratutakoen 
arteko adostasuna bilatuko da, saioa zein hizkuntzatan egingo den zehazteko. Saioa hizkuntza 
batean egin arren, bakoitzak bere hizkuntza erabili ahal izango du ahalik eta erosoen hitz egiteko; 
bideratzaile elebidunak itzulpen egokia egingo du saioak behar bezala funtziona dezan.
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5. Genero ikuspegia parte-hartzean integratzea

Arabako Errioxan emakume elkarte ugari daude, eta, hainbat alderdiren bidez, emakumeek 
gizarte bizitzan etengabe parte hartzea bermatzen dute. Elkarte sare zabal hori partaidetza 
prozesuan txertatuko da, eta prozesuaren jatorritik erabakiak hartu arteko generoaren inguruko 
gaiak ezartzea bermatuko da.

Era berean, azpimarratu behar da udalerri batzuetan emakumezko alkateak daudela, eta 
haien artean konplizitatea eta elkarlana sortu dela. Alderdi horrek indartu egiten du emakumeek 
lurralde honetako erabakiak hartzeko orduan duten rola.

Abiapuntu horiek garrantzitsuak dira hemen aurkezten den parte-hartze prozesua gauzatzeko 
orduan.

Prozesuan genero ikuspegia txertatzea proposatzen da, honela:

• Eragileak identifikatu eta erakartzean:

— Gonbita egingo zaie dauden emakume elkarte espezifikoei, bai eta bestelako elkarteetako 
emakumeei ere.

— Elkarte horietatik kanpo garrantzitsuak diren beste emakumezko eragile batzuk identifika-
tuko dira, inor alboan uztea edo kontuan ez hartzea saihesteko, bereziki honako hauen arloan: 
garraioa, mendekoen premiak eta arreta, espazio publikoan segurtasunik ezaren pertzepzioa.

— Emakumearen parte-hartze orokorra bultzatuko da, programatutako jardueretan parte 
hartzea ahalbidetuko duten neurri espezifikoen bidez: ordutegiak, leku bateragarriak, garraio 
koordinatu eta bateratuko neurriak, adingabeak zaintzeko zerbitzua, etab.

• Parte-hartze prozesuko jarduera zehatzak:

— Lurraldearen antolamenduan eta hirigintzan genero ikuspegia txertatzeko proposatu-
tako alderdiei buruzko lantalde espezifikoa sortzea: Lurralde konplexua, trinkoa eta gertukoa, 
“Zaintzaren” mugikortasuna eta segurtasuna espazio publikoan.

— Gogoeta sartzea irekitako parte-hartze prozesuan: segurtasunik gabekotzat jotako tokiei 
buruzko kontsulta, udalekin lankidetzan adingabeak eta mendeko adinekoak zaintzeko ekipa-
menduak proposatzea, eta bateragarritasuna eta zaintza ahalbidetuko duten mugikortasuna-
rekin eta garraioarekin lotutako proposamenak, batez ere landa eremuan.

— Herritarrei irekitako kontsulta-prozesu informalak erraztea (elkarrizketa erdi egituratuak, 
eztabaida taldeak …), prozesu formaletara jo ezin duten emakumeak eta gizonak barne har-
tuta (adin-tarte osoan), hiriko bizi-esperientziaren eta eguneroko bizitzako premien ikuspegi 
osatuagoa lortzeko.

• Zabalkunde prozesuko jarduera zehatzak:

— Sentsibilizazioa eta zabalkundea: hizkuntza eta ikonografia ez-sexista erabiltzeaz gain, 
aukera ematea maila politikoan eta teknikoan erabakiak hartzeko gaitasuna duten pertsonei eta, 
oro har, teknikari guztiei ikusarazteko genero desberdintasunaren azpian dagoen problematika, 
bai eta desberdintasun horri hirigintzatik eta lurralde antolamendutik lantzeko beharra ere.

— Parte hartzeko prozesuan lortutako emaitzak sexuaren arabera bereizita ustiatu eta azter-
tuko dira, genero eraginaren ebaluazioak eta proposatzen diren neurriek eskualdeko emaku-
meek hautemandako beharrak kontuan har ditzaten errazteko.

6. Parte-hartze publikorako eta komunikaziorako laguntza materialak

Informazio garrantzitsuaren hainbat adierazpen landuko dira, herritarrek parte hartzeko 
prozesu batean erabilgarriak izan daitezen, problematika horri heltzeko eta gaiak eta ikuspegi 
integratzaile eta bateratua modu eraginkorrean barneratu ahal izateko. Talde horrek konpro-
misoa hartzen du herritarren parte-hartzea erraztera bideratutako honako dibulgazio material 
hauetarako edukiak prestatzeko:

• LPPa egiteko prozesuari, diagnostikoaren eduki estrategikoei eta antolamenduaren/
funtsezko proposamenen aurrerapenari buruzko dibulgazio edukia duen ikus-entzunezkoa 
diseinatzea.



2020ko azaroaren 13a, ostirala  •  129 zk. 

14/18

2020-03366

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

• Diagnostikoa/Aurrerapena azaltzeko zazpi panel.

• Hiru roll-up (enarak).

• Webgunearen edukia, hogei orrialdekoa.

• Facebook-eko profilaren edukia.

• Instagram-eko profila.

• Bi dibulgazio triptiko.

ERAKUNDEETAKO ETA LURRALDEKO ERAGILEEN AURRETIAZKO ZERRENDA

Administrazio erakundeak:

• Arabako Foru Aldundia (sail batzuk).

• Eusko Jaurlaritza (sail batzuk).

• Arabako Errioxako Kuadrilla.

• Merkataritzako Bulego Teknikoa.

• Arabako Errioxako Enplegu Zentroa.

• Udalak (15 udalerri).

• Administrazio batzordeak: Gatzaga Buradon, Páganos, Gorrebusto eta Labraza.

• Auzoak eta pedaniak (2 Guardian. 2 Lantziegon).

Landa inguruneko erakundeak:

• Arabako Errioxako Landa Garapenerako Elkartea.

• Arabako Nekazari eta Abeltzainen Batasuna (UAGA).

• Euskadiko Nekazaritzako Elikagaien Kooperatiben Federazioa.

• DOLARE (Mahastizaintza eta Ardogintza Kooperatiben Elkartea).

• SEA Arabako Enpresariak.

• Ureztatzaileen elkarteak.

• Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea.

• Arabako Errioxako Ardoaren Ibilbidea.

• APRORA (Arabako Errioxako Olibondoa eta Olioa Sustatzeko Elkartea).

• ARAEX Arabako Errioxa taldea.

• HAZI.

• ENEEK. Nekazaritza Ekologikoaren Kontseilu Arautzailea.

• DELA. Guardiako merkatarien elkartea.

Elkarteak:

• Landa Inguruneko Familien eta Emakumeen Federazioen eta Elkarteen Konfederazioa 
(AFAMMER Euskadi).

• Guardiako Mendiko Antzinako Ermandadea.

• Ehiztarien elkarteak.

• Arabako Ikastolen Elkartea.
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• Arabako Errioxako Berdintasun Foroa, non emakume elkarte guztiak ordezkatuta dauden.

• Herrietako kultura elkarteak: Guardiako Lagunak, El Pilagar, Los Husos emakume elkartea, 
Las Murallas-Harresiak emakume elkartea, Peña Toloño emakume elkartea, Eulate emakume 
elkartea, Laiak emakume elkartea, Azkenak, Ezkurra, Landalan gazteen elkartea, Ayfam, Bar-
bacan …

• Musika bandak, gaitariak eta herriko dantza taldeak.

• Tokiko kirol erakundeak.

7. Ibilbide orria

1. fasea: programa egitea eta baliozkotzea: 2020 uztailaren 15etik uztailaren 31ra.

Planteatutako gaiak:

— Programa zehaztua. Aurkezpena eta baliozkotzea.

— Kronograma. Aurkezpena eta baliozkotzea.

— Foku taldeak zabaltzeko eta diseinatzeko eragileak detektatzea, erakundeen eragileen 
eta lurraldekoen artean lehendik zegoen harremanean oinarrituta, zerrenda zabaltzeko edo 
zuzentzeko eta kontaktuak lortzeko elkarlana.

— Ikonografia, komunikazioaren diseinua. Aurkezpena eta baliozkotzea.

— Harreman espazioen definizioa.

— Hasierako aurkezpena egitea kuadrillari eta udalei.

2. fasea: Informazioa eta diagnostikoa: 2020ko abuztuaren 1etik azaroaren 30era.

— Aurretiazko fasea:

– Komunikazio ekintza:

- Webgunea, diseinua eta ikonografia aktibatzeko prest egongo dira.

- Facebook-en webgunea eta profila irekitzea.

- Lanen hasiera aurkezteko prentsaurrekoa.

- Herritarrek web bidez egiten dituzten ekarpenei buruzko galdetegia diseinatzea.

- Parte hartzeko GIDA. Aurkezpena eta baliozkotzea. Irailaren 30a.

– Kanpaina pedagogikoa eta aurkezpena:

- Lurralde antolamenduaren arloan sentsibilizatzeko asmoz herritarrei zuzendutako pres-
takuntza kanpainarako edukiak diseinatzea.

- Herritar guztiei irekita dagoen plana aurrez aurre aurkeztea. Hiru lekutan: Kantabria-Toloño 
mendilerroan, Erdialdean eta Ebroko eremuan. Kuadrillarekin adostutako guneak.

• LPPren aurkezpena: Zer da LPP? Lan faseak, inplikazioak udal planetan Inplikazioak ekoi-
zpen jardueretan. Ongizatean eta bizi kalitatean. Lurraldearen osasun ekologikoan eta paisaian. 
Urriaren 20tik 30era.

• Herritarrentzako 3 lantegi-foro. Azaroaren 1etik 30era.

• Etorkizuneko lantegia. Urtarrilaren 10etik 20ra. (Aurrerapen aldian).

– Hitzarmen ekintza: Kontsulta plana diseinatzea. Maila guztiak hartuko ditu eta prozesuaren 
gainerakoa abiarazteko esparrua izango da.

- Udalerriei elkarrizketa erdi egituratuak egiteko txanda. Irailaren 21etik urriaren 20ra.



2020ko azaroaren 13a, ostirala  •  129 zk. 

16/18

2020-03366

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

- Bilerak erakunde publiko eta pribatuekin. (10). Irailaren 21etik urriaren 20ra.

- Elkarrizketak ekoizpen sektorearekin (15). Irailaren 21etik urriaren 20ra.

- Lantaldeak sortzea.

- 4 lantalde sektorial. Azaroaren 1etik 30era.

Lantaldea: Ardoaren Kultura Paisaia. Urtarrilaren 10etik 20ra. (Aurrerapen aldian).

— Zabalkunde fasea:

– Webgunea aktibatzea: herritarren postontzia inplementatuta eta informaziora eta LPPa 
garapen egoerara sarbidea izanda.

– Informazio eta diagnostiko dokumentua herritar guztiei aurkeztea eta baliozkotzea. 2021eko 
urtarrilean eta otsailean egingo da (aurrerapen aldian).

- Eremu geografikoka: Kantabria-Toloño mendilerroa, Erdialdea eta Ebroko eremua.

- Bi zatitan: 1. Herritarrei irekia. 2. Sektoreko gaien araberako lantaldeekin.

• Erakundeei diagnostiko dokumentua aurkeztea. 5 bilera. Urtarrilaren 30etik otsailaren 
10era.

• Ekarpenen ezarpenaren azalpena.

– Oharrak diagnostikoari eta baliozkotzeari.

– Bitarteko telematikoen bidez sentsibilizatzeko prestakuntza kanpaina, ondoren aurrerape-
nari iradokizunak egiteko. Otsailaren 8tik 12ra.

3. fasea. Aurrerapena: 2020ko abenduaren 1etik 2021eko abuztuaren 15era (4 asteko jen-
daurreko erakusketa eta 10 asteko balorazioa parte-hartze publikoaren emaitzaren eta aurrera-
penean aurkeztutako iradokizunen inguruan).

— Aurretiazko fasea:

– Komunikazio ekintza:

- Webgunea, Facebook eta Instagram mantentzea.

- Bideoa egitea eta haren zabalkundea egitea.

- Zabalkundea. 3. fasea: ekarpenen fase berria, ondorengo lantegien datak eta ekarpenen 
kanalen eguneratzea.

– kanpaina pedagogikoa eta integrazioa:

- 3 lantegi/foro- Parte-hartzea: lurralde antolamenduan sentsibilizatzeko prestakuntza 
kanpaina, ondoren aurrerapenari buruzko iradokizunak egiteko. Hiru lekutan: Kantabria-Toloño 
mendilerroa, Erdialdea eta Ebroko eremua. Martxoaren 1etik martxoaren 15era.

– Hitzarmen ekintza: Kontsulta plana dinamizatzea eta herritarren postontziari erantzutea. 
Ekarpenen trazabilitatea egingo da.

- Bilerak erakundeekin (10).

- 4 lantalde. Ongizatea, ardoa, zerbitzuak eta osasun ekologikoa Martxoaren 1etik martxoaren 
15era.

— Aurrerapena jendaurrean jartzeko fasea:

– Komunikazio ekintza:

- Gaikako mahaiak administrazioekin, lantaldeekin eta herritar interesdunekin.
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– Kanpaina pedagogikoa: aurrerapenaren aurkezpena:

- Eremu geografikoka.

- Bi zatitan: 1. Herritarrei irekia. 2. Sektoreko gaien araberako lantaldeekin.

- Aurrerapenaren aurkezpena:

• Ereduari eta baliozkotzeari buruzko oharrak eta alternatibak.

• Ekarpenetarako ondorengo kanalak.

– Hitzarmen ekintza:

- Aurrerapen dokumentuan ekarpenak sartu ondoren, dokumentu bat diseinatuko da, eta 
bertan jasoko dira zein bai, zein ez eta zergatik.

- Dokumentu hori enkarguaren zuzendaritzarekin baliozkotuko da, eta parte-hartzaileei eta 
lantaldeei erantzungo zaie.

- Bilerak erakunde publiko eta pribatuekin. (5).

- Jendaurreko erakusketa. Hasierako alternatiben eta proposamenen balorazioa.

4. fasea: Hasierako onespena: 2021eko abuztuaren 6tik 2023ko urtarrilaren 31ra (4 asteko 
jendaurreko erakusketa eta 10 asteko balorazioa parte-hartze publikoaren emaitzaren eta ha-
sierako onespenaren fasean aurkeztutako alegazioen inguruan).

– Komunikazio ekintza:

- Webgunea, Facebook eta Instagram mantentzea.

- Aurkeztutako iradokizunen balorazioa:

• Dokumentu bat idaztea, non jasoko baitira aurkeztutako iradokizunak, erantzunak, sartu 
edo baztertu direnak, eta justifikazioa.

•· Enkarguaren zuzendaritzak dokumentua baliozkotzea.

• Dokumentua webgunean zabaltzea eta inplikatutako parte-hartzaileei eta eragileei bidaltzea.

- Zabalkundea. 5. fasea: hurrengo lantegien datak eta ekarpenen kanalen eguneratzea.

– Hitzarmen ekintza:

- Bilerak erakunde publiko eta pribatuekin (15).

- 3 lantegi/foro- Parte-hartzea: Hasierako onespenaren aurkezpena:

• Oharrak eta baliozkotzea.

5. fasea. Behin-behineko onespena: 2023ko otsailaren 1etik 2024ko martxoaren 31ra.

– Komunikazio ekintza:

- Webgunea, Facebook eta Instagram mantentzea.

- Aurkeztutako iradokizunen balorazioa:

• Dokumentu bat idaztea, non jasoko baitira aurkeztutako iradokizunak, erantzunak, sartu 
edo baztertu direnak, eta justifikazioa.

• Enkarguaren zuzendaritzak dokumentua baliozkotzea.

• Dokumentua webgunean zabaltzea eta inplikatutako parte-hartzaileei eta eragileei bidaltzea.

– Hitzarmen ekintza:

- Akordioei buruzko 5 bilera erantzukizun publikoko edo ordezkaritza pribatuko erakundeekin.
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6. fasea: Behin betiko onespena: 2024ko apirilaren 1etik 2025eko otsailaren 28ra.

– Komunikazio ekintza:

- Azken aurkezpena. Emaitzak itzultzea.

- 5 bilera azken akordioei buruz.

Taldekako jardueren laburpena

Jarraian, partaidetza prozesuan garatu beharreko talde jardueren hiru tipologiak zehazten 
dira. Haien metodologia 3. atalean deskribatzen da:

1. Mota. Foku taldeak.

– Informazio eta diagnostikoaren fasea: 4 lantalde sektorial gehi Ardoaren Paisaia Kultura-
larekin lotutako talde bat, Aurrerapenaren aldian egingo dena.

– Aurrerapenaren fasea: 4 lantalde.

2. mota. Deialdi irekiko lantegiak.

– Informazio eta diagnostikoaren fasea: 4 lantegi-foro ireki gehi Etorkizun lantegi bat, Au-
rrerapenaren aldian egingo dena.

– Aurrerapenaren fasea: 3 lantegi/foro - Parte-hartzea.

– Hasierako onespenaren fasea: 3 lantegi/foro - Parte-hartzea.

3. mota. Deialdi irekiko ekitaldiak. Horietan, Lurralde Plan Partzialari lotutako edukiak azal-
duko dira, eta, ondoren, eztabaida bat egingo da.

– Informazio eta diagnostikoaren fasea: 2 ekitaldi mota (3 lekutan planaren aurrez au-
rreko aurkezpena eta informazioaren eta diagnostikoaren dokumentuaren aurkezpena eta 
baliozkotzea).

– Aurrerapenaren fasea: 2 ekitaldi mota (gaikako mahaiak eta aurrerapenaren aurkezpena).

Parte-hartze prozesuko jardueren taula-laburpena

FASEAK BILERAK LANTALDEAK LANTEGI 
IREKIAK

AKITALD 
PUBL. PEDAG. TRESNAK BARNE 

TRESNAK

1. PROGRAMA EGIN 3
Web

Facebook
Instagram

Gida
Mapa 

Eragileak

2. INF-DIAG 15 5 3 1
Web 

Facebook
Instagram

Elkarrizketak

3. AURRERAPENA 15 4 3 3

Web
Facebook
Instagram

Bideoa

4. HASIERAKO ONESP. 15 3 1
Web

Facebook
Instagram

5. BEHIN-BEHINEKO ONESP. 5
Web

Facebook
Instagram

6. BEHIN BETIKO ONESP. 5 1

GUZTIRA 58 9 9 6
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