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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, martxoak 26. Astelehena60. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Bermeoko Udala

Araudiak eta ordenantzak sortzeko prozeduraren aldez aurretiko kontsulta 
publikoa, entzunaldia eta informazio publikoari buruzko gidalerroak onestea.

Bermeoko Udalak, 2018ko martxoaren 14an egindako Osoko Bilkuran, besteak bes-
te, honako erabakia hartu zuen: araudiak eta ordenantzak sortzeko prozeduraren aldez 
aurretiko kontsulta publikoa, entzunaldia eta informazio publikoari buruzko gidalerroak 
onestea.

Testu honekin, hain zuzen ere.

BERMEOKO UDAL-ARAUDIAK ETA ORDENANTZAK SORTZEKO PROZEDURAN,  
ALDEZ AURRETIKO KONTSULTA PUBLIKOA, ENTZUNALDIA  
ETA INFORMAZIO PUBLIKOARI BURUZKO GIDALERROAK

I. KAPITULUA
GIDALERROEN XEDEA

1.  Xedea
1.1. Gidalerro hauen helburua aldez aurretiko kontsulta publikoa xedatzea da, udal 

arauak sortzeko prozeduran baitan sartuta. Horrekin batera, entzunaldia egiteko eta jen-
daurrean erakusteko izapideak ere eraentzen dira, Administrazio Publikoen Administra-
zio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluan jasotakoaren 
arabera.

1.2. Ordenantzen eta bestelako araudien aurreproiektuak eta proiektuak idatzi au-
rretik, kontsulta publikoa egingo da Bermeoko Udalaren webgunean (www.bermeo.eus). 
Kontsulta publiko horren helburua, herritarren eta ukitutako —edo haren eragina jasango 
duten— erakunde zein elkarteen iritziak jasotzea da, Administrazio Publikoen Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluari jarraiki.

1.3. Modu berean, ordenantzen eta bestelako araudien aurreproiektu eta proiek-
tuen testua ere publikatuko da, herritarren eskubide eta interes legitimoetan eragiten 
badu. Hala, entzunaldia eskainiko zaie eragin hori jasango duten herritarrei; gainerako 
herritarren zein erakundeen ekarpenak ere jaso ahal izango dira.

II. KAPITULUA
ALDEZ AURRETIKO KONTSULTA PUBLIKOA

2.  Aplikazio eremua
2.1. Osoko Bilkuran onesteko aurkeztuko diren ordenantzen eta araudien proiek-

tuak idatzi baino lehen, kontsulta publikoa egin beharko da.
2.2. Aldez aurretiko kontsulta publikoa egitetik salbuetsita egongo dira aurrekontuei 

eta antolamenduari buruzko arauak onesteko ekimenak, baita haien arloa dela eta lege 
bereziek arautu dituzten administrazio prozedurak ere. Prozedura horien kasuan, aipa-
tutako lege berezien xedapenak jarraituko dira.

2.3. Ekimena proposatu duen organoak justifikatu badu, ez da aldez aurretiko kon-
tsulta publikoko izapiderik egin behar izango kasu hauetan:

a)  Horixe justifikatzen duten interes publikoko arrazoi larriak daudenean.
b)  Arau-ekimenek ez dutenean behin betiko eraginik jarduera ekonomikoan.
c)  Xede dituen hartzaileei betebehar handirik ezartzen ez dienean.
d)  Gai baten alderdi partzialak arautzen dituenean.



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
06

0-
(II

-1
37

3)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, martxoak 26. Astelehena60. zk. 2. orr.

3.  Aldez aurretiko kontsulta publikoaren edukia
Ekimena proposatzen duen erakundea arduratuko da kontsultaren edukia zehazteaz, 

deskribapen zehatz eta argi baten bidez eta gutxienez ondoko alderdiak jasota:
a)  Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak.
b)  Arau hori onestea beharrezkoa eta egokia den.
c)  Arauaren helburuak.
d)  Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak.

4.  Epeak eta hartzaileak
4.1. Ekimenen aldez aurretiko kontsulta publiko bakoitzak, gehienez egutegiko ha-

mabost eguneko epea izango du, udalaren webgunean txertatzen diren egunaren biha-
ramunetik zenbatzen hasita.

Udalak epe hori luzatzea erabaki dezake, horretako arrazoirik egotekotan eta behar 
bezala arrazoituta.

4.2. Aldez aurretiko kontsulta publikoaren hartzaileak, 16 urtetik gorako pertsona 
fisikoak eta onartuko den arauaren eragina jasan dezaketen legez eratutako elkarte eta 
erakundeak, izango dira.

4.3. Adierazitako epea amaituta, iritziak eta ekarpenak jasotzeko aukera itxi egingo 
da baina, edukia kontsultatzeko aukera mantenduko da bermeo.eus web guneko gar-
dentasun atarian.

5.  Prozedura
5.1. Ekimena proposatzen duen erakundeak horren berri emango dio Udaleko Alka-

tetzari, gidalerro hauen 3. artikuluak ezarritako dokumentazioarekin eta edukia atxikita.
5.2. Alkatetzari dagokio aldez aurretiko kontsulta publikoa egiteko eskumena.
Kontsulta publikoa, bermeo.eus webguneko iragarki taulan argitaratuko da. Bertan 

jasota agertuko da planteatzen den ekimena, gidalerro hauen 4.2. artikuluak zehaztuta-
ko subjektuek duten epea eta gainerako informazioa, iritziak eta ekarpenak aurkezteko, 
aurrez aurre edo egoitza elektronikoan.

Epea amaituta, gardentasun atarian araudien egoeraren jarraipena egin ahal izan-
go da.

6.  Ordenantzen eta araudien aurreproiektu eta proiektuak
Kontsulta eginda, ekimena proposatu duen erakundeak aurreproiektu edo proiektua-

ren testua prestatuko du edo, balioztapena eginda, horren desegokitasunaren txostena 
burutuko du.

III. KAPITULUA
ENTZUNALDIA ETA JENDAURREAN ERAKUSTEA

7.  Entzunaldia eta jendaurrean erakustea
7.1. Aldez aurretiko kontsulta publikoaren kalte gabe, onartzera doazen arauek era-

ginik baldin badute pertsonen eskubide eta interes legitimoetan, arau horien aurreproiek-
tuak eta proiektuak argitaratuko dira Bermeoko Udalaren webgunean, horien eragina ja-
sango duten herritarrei entzunaldia eskaintzeko eta gainerako pertsona eta erakundeek 
egin ditzaketen bestelako ekarpenak jasotzeko.

7.2. Bestalde, legeak onartutako erakunde eta elkarteen iritzia ere zuzenean jasoko 
da, baldin eta arauen ondorioz beren eskubide edo interes legitimoetan eragina jasango 
duten pertsonak biltzen edo ordezkatzen badituzte eta beren helburuak arauaren xedea-
rekin zerikusi zuzena badute.
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8.  Prozedura
Entzunaldiak nahiz jendaurreko erakustaldiak egutegiko hamar egunez egingo dira, 

udalaren webgunean txertatzen diren egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.
Epe hori amaitutakoan, ekimena proposatu duen erakundeak ordenantzaren edo 

araudiaren behin betiko testua idatziko du, eta Osoko Bilkuran aurkeztuko du onetsi 
daiten.

IV. KAPITULUA
DATUEN BABESA ETA JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOA

9.  Datu pertsonalak eta jakinarazpen elektronikoak
Aldez aurretiko kontsulta publikoan parte hartzen duten pertsona fisikoen datu per-

tsonalen babesa bermatzeko neurri zehatzak edukiko ditu webguneak, Datu pertsonalak 
babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legeak ezarritako baldintzen arabera.

Webguneak, aldez aurretiko kontsulta publikoaren izapidetza egokia bermatzeko 
neurri zehatzak izango ditu, jakinarazpen elektronikoek igorri eta jaso direla (ordua eta 
eguna adierazita), baita haien eduki osoa dela ere une oro bermaturik egon daiten.

Webguneak ahalbidetu beharko du kontsulta publikoko parte-hartzaileak fidagarrita-
sunez identifikatzea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 39/2015 Legeak ezarritako baldintzen arabera.

Bermeon, 2018ko martxoaren 15ean.—Alkatea, Idurre Bideguren Gabantxo
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