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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

NAVARIDASKO UDALA

Navaridasko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren berrikuspen prozeduran herritarrek parte 
hartzeko plana

Navaridasko udalbatzak, 2021eko uztailaren 30ean eginiko ohiko bilkuran, onespena eman 
dio Navaridasko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren berrikuspen prozeduran herritarrek 
parte hartzeko planari.

Lurralde antolamenduko planak eta hirigintza antolamenduko tresnak onesteko prozedurak 
arautzen dituen martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 3. artikuluan ezarritakoa betez, laburbil-
duta argitaratzen da ALHAOn herritarrek parte hartzeko plan onetsiaren edukia.

Herritarrek parte hartzeko programa

1. Parte hartzeko gida

1.1. Irizpide oinarrizkoak eta helburuak.

1.1.a) Indarrean dauden legeetan ezarritako irizpideak eta helburuak betetzea.

1.1.b) Gardentasuna prozesuan; hain zuzen ere:

• Parte hartze prozesuaren joko arauak eta dauden mugak ezartzea.

• Informazioa egiazki eta etengabeko entzuketa landuta ematea.

• Herritarrek parte hartzeko prozesuan erabakigarriak diren gaiak eta erabakigarriak ez di-
renak bereiztea.

• Hartutako erabakiak modu arrazoituan helaraztea herritarrei eta egindako txostenetara 
zuzenean sartzeko hainbat bide eskaintzea.

1.1.c) Parte hartze uneak, izapidetzeko administrazio prozeduretara egokituta.

• Bereiztea zein diren hasierako informazio uneak eta zein ondorengo faseen aurrerapena, 
zeinetan erabakiak hartzen baitira.

• Argi zehaztea zein diren fase bakoitzaren denborak.

• Prozesuaren fase bakoitzean parte hartzea errazteko eta bultzatzeko tresna egokienak 
erabiltzea.

1.1.d) Parte hartzearen irismena: denengatik eta denentzat.

• Udal premiak herritarren ekarpenekin integratzea HAPOn islatuko den agiri bakar batean.

• Herritarren ekarpenekin HAPO hobetzea ahalbidetuko duen parte hartze erreala ezartzea.

• Parte hartze mailak kontuan hartzea eta prozesuan integratzea hainbat eragileren bitartez.

• Hainbat baliabide erabiltzea.

• Materialak eta aurkezpenak, ahozkoak zein idatzizkoak, publiko mota guztietara egokitzea.

1.1.d) Parte hartzeko prozesuaren jarraipena egitea Udalak.

• Hirigintza Batzorde bat sortzea HAPOaren izapidetze prozesuaren jarraipena egiteko.
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• Lan taldeen bidez Plana egiteko gonbidapen formala jasoko duten pertsonen, elkarteen 
eta erakundeen zerrenda egitea.

• Egiten den parte hartzeko saio bakoitzaren ondorioak aztertzea Udalarekin batera.

1.1.e) Parte hartze pertsonalizatua bilatzea. Helburu nagusia da herritar guztien benetako 
parte hartzea bilatzea.

1.2 Proposatutako sistemak eta baliabideak.

1.2.a) Herritarrentzako arreta sistemak.

Ahalik eta pertsona gehien sartzeko tartean, eta, bereziki, Plan Orokorraren izapidetze proze-
suan hartutako erabakiek gehien eragindakoak, bi bilera mota proposatzen dira, plangintzako 
faseetako erabakietara ahalik eta gehien egokitzen direnak. Bilera horiek jarraian planteatzen 
den prozesuan zehar tartekatuko dira. Honako hauek dira: bilera, saio edo foro orokorrak eta 
berariazko lan bilera eta saioak interes berezia izan dezaketen pertsona taldeekin.

1.2.b) Parte hartzeko programaren jarraipena egiteko eskuragarri dauden hedabideak eta 
dibulgazio materiala.

Oro har, HAPOaren dokumentazioa hedatzeko, hau proposatzen da:

• HAPOaren web orria mantentzea.

• Ekitaldiak sare sozialetan argitaratzea.

Deialdiak hedatzeko, honako komunikabide hauek planteatzen dira: iragarki tauletan eta 
deialdien interesguneetan argitaratzea, web eta sare sozialetan argitaratzea eta etxebizitzetako 
postontzietan sartzea.

Prozesuan zehar emango den hedapen materialari dagokionez:

• Irudiak ahalik eta argien eta azalpenezkoenen proiektatzea

• Eredu estandarizatuak, plana idatziko duen taldeak prestatuak.

• Aurrerapen agiria eta hasieran onetsitako HAPOa jendaurrean jartzearekin batera, hura 
idatzi duen taldeak azalpen triptiko argi eta erraza emango du.

2. Parte hartze prozesua

2.1. FASEA: Hirigintza arloko informazioa

• Herritar guztiei bidaltzea, posta arruntaren bidez, HAPO eta IEE idazteko prozeduraren 
hasierari buruzko informazio oharra. Ohar horretan, parte hartzeko lehenengo saiora deituko 
zaie herritarrei.

• Lehenengo bilera, herritar guztientzat irekia izango da. Bertan, modu sintetiko eta argian 
azalduko da zertan datzan HAPO bat eta ingurumen ebaluazio estrategikoa, nola gauzatuko den, 
zer baliabide behar diren; herritarrek parte hartzeko programa azalduko da.

• Parte hartzeko lan taldea edo taldeak abian jartzea; arloka ezar daitezke, herritarren eskae-
ren arabera.

• Arlokako saio edo hitzaldi orokorrak egingo dira herritar guztientzat, eta ibilbideak egingo 
dira taldean.

• Antzeman diren ahulezia, mehatxu, indargune eta aukerei buruzko informazioa, azterketa 
eta diagnostikoa biltzen dituen agiri bat prestatzea eta bidaltzea.

• Herritar guztientzako bilera orokorra.
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2.2. FASEA. Aurrerapen eta hasiera agiri estrategikoa prestatzea.

• Herritar guztientzako aurkezpen orokor irekia, aurrerapena idazteko planteatutako hel-
buruen eta alternatiben oinarrizko dokumentua azaltzeko.

• Aurrerapenaren memorian sartzea egunera arte egindako parte hartze prozesuaren emaitzak.

3. FASEA. Plangintzaren aurrerapenaren eta hasiera agiri estrategikoaren edukia aurkeztea 
iradokizun txostenak

• Epe horretako lehen astean, aurrerapena argitaratzen denetik, idazketa taldeak herritar 
guztientzako saio orokor bat egingo du.

• Aurrerapena azaltzeko materiala prestatzea.

• Jendaurrean jartzearen gainerako asteetan, idazketa taldea astean behin egongo da inte-
resdunen eskura.

• Iradokizunen behin betiko txostena bidaltzea.

2.3 4. FASEA. Hapo-aren proiektua Hasierako Onespenerako

• Fase honen hasieran, programa honetan aurreikusitako ekintzak egokitu eta eguneratuko 
dira, ezarritako irizpide eta helburuei erantzuteko

2.4 5. FASEA. Hapo-aren edukiaren azalpena alegazioen fasean

• Hasierako onespenaren ondoren, idazketa taldeak planaren irismena azaltzeko saioak 
egingo ditu alegazioak idazteko eredu bat emango da.

• Jendaurrean jartzearen gainerako asteetan, idazketa taldea astean behin egongo da inte-
resdunen eskura.

• Alegazioen behin betiko txostena bidaltzea

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Navaridas, 2021eko uztailaren 30a

Alkatea
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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