
 
Planeamentu Aholku Batzordearen Araudia aldatzea eta Arandia osorik 

argitaratzea 
 

Udalbatzak, 2016ko otsailaren 25ean egindako ohiko osoko bilkuran, adostu zuen zati 
batean onestea Grupo Mixto-PP Taldeak aurkeztutako alegazioa; horren harira, onetsi 
egin zuen behin betiko onespena ematea Planeamenduko Aholku Batzordearen 
Araudiko 5., 6., 15. eta 17. artikuluak aldatzea eta Araudia osorik argitaratzea, 
zeinak honela baitio, hitzez hitz: 

 
 

BASAURIKO UDAL PLANEAMENDUKO AHOLKU BATZORDEAREN ARAUDIA 
 

 
Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean, 

gizarte-itunaren, herritarren parte-hartzearen eta jendaurreko informazioaren 
printzipioak biltzen dira, besteak beste; eta bertan ezarrita dago plan orokorrak behin 
betiko onartzeko eskumena duten udalerrietan —berez edo eskuordetzan emanda—, 
nahitaez Udal Plangintzako Aholku Batzordea eratu beharko dela. Aholkurako eta 
eztabaidarako tokiko organoa izango da hori, hirigintza-planak gizartearekin hitzartzeko 
helburua izango duena. Aholku Batzorde horrek hirigintza-antolamenduko tresna 
nagusiak egiten eta onesten lagundu behar dio toki erakundeari, zehazkiago, Hiri 
Antolamendurako Plan Orokorraren zehaztapenei dagokienez. 

 
Aipatutako legearen 110. artikuluak udal araudi bat onestearen mende jartzen du 

Aholku Batzordea eratzea eta haren oinarrizko ezaugarriak zehaztea. Hortaz, udal 
bakoitzak egin, bideratu eta onetsi behar du araudi hori. 

 
Helburu horrekin, Basauriko Udalak, araudi honen bitartez, Basauriko Udal 

Planeamenduko Aholku Batzordearen sorrera eta funtzionamendua arautu nahi ditu, 
aholkurako eta eztabaidarako kide anitzeko organoa izango den aldetik. Organo horrek 
aukera emango du hirigintzako plangintzan gizartearen parte-hartzea antolatzeko eta 
hirigintzako ondarearen babesa zein udalerriaren garapen arrazionala eta bideragarria 
bultzatzeko. 

 
Araudi honen bidez, gainera, Aholku Batzordearen oinarrizko egitura, 

eginkizunak eta araubide juridikoa zehazten dira, kide anitzeko organoa dela kontuan 
izanik, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 22.2. artikuluan ezarritakoaren arabera. 
 
Ondorioz, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 110. artikuluan xedatutakoaren arabera, honako araudia eman da. 

 
 
 

ATARIKO TITULUA 
 

UDAL PLANEAMENDUKO AHOLKU BATZORDEA ERATZEA 
 
1. artikulua.- Udal Planeamenduko Aholku Batzordea sortzea 
 



1. Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
110. artikuluan xedatutakoaren arabera, Araudi honen bitartez, Basauriko Udal 
Planeamenduko Aholku Batzordea sortu eta arautzen da.  
 
2. Basauriko Udal Planeamenduko Aholku Batzordea aholkurako eta eztabaidarako 
tokiko organoa da, eta herriko hirigintza planak egin, izapidetu eta onesteko prozesua 
gizartearekin batera hitzartzeko funtzioak betetzen ditu. 
 
2. artikulua.- Atxikitzea 
 
Hirigintza gaietan eskumenak dituen udal arloari atxikiko zaio Udal Planeamenduko 
Aholku Batzordea. 
 
3. artikulua.- Izaera juridikoa 
 
Udal Planeamenduko Aholku Batzordeak kide anitzeko organoa da (Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 22.2. artikuluan arautzen dira horrelako organoak). 
 
 

I. TITULUA 
 

UDAL PLANEAMENDUKO AHOLKU BATZORDEAREN EGINKIZUNAK, OSAERA 
ETA TXOSTENGINTZA 

 
I. KAPITULUA 

 
Udal Planeamenduko Aholku Batzordearen eginkizunak 

 
4. artikulua.- Eginkizunak eta xedeak 
 
1. Udal Planeamenduko Aholku Batzordearen xedea izango da Udalak aurkezten 
dizkion egiturazko hirigintza-antolamenduko zehaztapen guztietan (ofiziozkoetan nahiz 
alderdi batek eskatutakoetan) kontsulta egitea, eztabaidatzea eta txostenak egitea. 
Bere txostenak, nahitaezkoak badira ere, ez dira lotesleak izango. Hala eta guztiz, 
Udalak Aholku Batzordearen irizpideari jarraitzen ez badio, ebazpen arrazoitua eman 
beharko du. 
 
2. Bereziki, Hirigintza Planeamenduko Aholku Batzordeak honako eginkizun hauek 
bete beharko ditu: 

 
- Udalari aztertzeko aurkeztutako egiturazko hirigintza-antolamenduaren 
zehaztapenei buruzko ekimen, iradokizun, proposamen eta alternatibak 
aztertzea, eta dagozkion txostenak egitea. 
- Herritarren parte-hartzea bideratzea. 
 - Elkarte eta erakunde ezberdinen lankidetza eta konpromisoa sustatzea eta 
bultzatzea, proposatutako egiturazko hirigintza antolamenduko zehaztapenei 
dagokienez.  

 
3. Udal Planeamenduko Aholku Batzordearen proposamen edo alternatibek gomendio 
izaera izango dute Udaleko gobernu-organoentzat; gomendioren bat baztertu edo 



aldatzeko, ordea, behar bezala oinarritutako erantzuna eman beharko dute gobernu-
organoek.  
 
4. Edonola ere, dagokion hirigintzako agiria behin betiko onesteko egintzan Aholku 
Batzordeak emandakoezn bestelako irtenbideak hartzen baditu Udalak, hala 
jardutearen arrazoiak azaldu beharko ditu. 
 
5. artikulua.- Txostenak egitea  

 
Udal Planeamenduko Aholku Batzordeak nahitaezko txostena egin beharko du 
udalerriko Hiri-antolamendurako Plan Orokorraren eta egiturazko hirigintza-
antolamenduko bestelako tresnen lehen aurkezpeneko, berrikuspen oso edo 
partzialeko, edota aldaketa puntualeko espedienteetan. 
 
a) Plan Orokorraren, Sektorizazio Planaren edo Bateratze Planaren lehen 
aurkezpeneko eta berrikuspen oso edo partzialeko espedienteetan, nahitaezkoa 
izango da Udal Planeamenduko Aholku Batzordearen Aurrerapen Agiriaren edukiari 
buruzko txostena. 

 
b) Plan Orokorraren, Sektorizazio Planaren edo Bateratze Planaren aldaketa puntualari 
buruzko espedienteetan, nahitaezkoa izango da Aurrerapen Agiriaren edukiari edota 
hasierako onespena jaso dezakeen agiriari buruzko txostena, eta berau eman beharko 
da Udalak Aurrerapen Agiria edota hasierako onespena onetsi aurretik. 
 
2.- Udalak artikulu honen 1. atalean azaldutako espedienteren bat hasten badu, hala 
jakinaraziko die Aholku Batzordeko kideei, ofizioz, berau jendaurreko jarri baino lehen. 
 
3.- Planeamenduko Aholku Batzordeko kide guztiei jakinaraziko zaie udal bulegoetan 
eskuragarri dituztela unean-unean izapidetzen ari diren proiektu guztiak, dela 
planeamendu orokorrari lotutakoak eta horien aldaketak, dela garapen-
planeamendukoak eta horien aldaketak, dela udalaz gaindiko izaera dutenak. Horiek 
guztiak aurretiaz eskatu beharko dituzte Alkatetzan. 

 
 

II. KAPITULUA 
 

Hirigintza Planeamenduko Aholku Batzordearen osaera 
 
6. artikulua.- Osaera 
 
1.- Planeamenduko Aholku Batzordeak honako kide hauek izango ditu: 

 
a) Batzordeburua: Udaleko alkatea, edo hark eskuordetutako zinegotzia. 
b) Batzordeburuordeak:  

1. Hirigintzako zinegotzi ordezkaria, edota hark eskuordetzetutako 
Udalbatzako kidea. 
2. Ingurumeneko zinegotzi ordezkaria, edo hark eskuordetutako 
Udalbatzako kidea.  Hirigintzako eta Ingurumeneko zinegotzia pertsona berbera 
izanez gero, alkateak hauta bidez izendatutako Udalbatzako edozein kide izan 
ahalko da Batzordeko bigarren batzordeburuordea. 

 
c) Batzordekide titularrak: 



- Lurralde-politikako zuzendaria; hitz egiteko bai, baina proposamenak egiteko 
aukerarik ez du izango. 
- Auzokoen elkarteek: ordezkari 1. 
- Elkarte ekologisten eta ingurumen mugimenduak: ordezkari 1. 
- Zentral sindikalek: ordezkari 1. 
- Merkatari eta enpresarien elkarteek: ordezkari 1. 
- Desgaituen elkarteen izenean: ordezkari 1. 
- Gazteen elkarteek eta Gazteriaren Kontseiluak: ordezkari 1. 
- Emakumeen elkarteek: ordezkari 1. 
- EHAEOk: : ordezkari 1. 
- Jubilatuen elkarteek: ordezkari 1. 
- Ikastetxeetako guraso elkarteek: ordezkari 1. 

 
d) Idazkaria: hirigintza-gaietan aritua den ataleko goi-mailako teknikari bat; hitz 

egiteko eskubidearekin, baina proposamenak egiteko aukerarik gabe. 
e) Era berean, udal talde politiko bakoitzeko ordezkari bat ere bertaratu ahalko da, 

hitz egiteko bai, baina proposamenak egiteko aukerarik gabe. 
 
7. artikulua.- Batzordeko kide titularren ordezkaritza 
 
1. Erakundeek beraien hautagaiak aurkeztuko dituzte. 
 

2. Erakundeen kopurua handiagoa bada dagokion taldeko ordezkarien kopurua baino, 
erakundeek euren artean aukeratuko dute ordezkaria, irizpide hauek kontuan hartuta: 
aniztasuna, herrian zein neurritan dagoen errotuta, aztertu beharreko gaiarekiko 
zuzena eta erakundeen artean txandatze-sistema ezartzea. 
 

3. Postu bakoitzeko titular bat eta bi ordezko izendatuko dira. 
  

4. Elkarteek inskribatuta egon behar dute Elkarteen Udal Erregistroan, Kontseiluan 
ordezkaria izan ahal izateko. 
 

5. Batzordeburuak, batzordeburuorde batek edo Batzordeko kideen erdiak proposatuz 
gero, ondoko hauek Batzordearen batzarretan parte hartu ahal izango dute (bertako 
kide izan gabe ere), hitz egiteko eskubidearekin baina proposamenak egiteko aukerarik 
gabe: 

-  Hirigintza planak idazteko ardura duten teknikariek. 
-  Hirigintza eta ingurumen gaietan adituak eta ospetsuak diren pertsonak. 

 
8. artikulua.- Batzordeko kide titularrak izendatzea eta kargutik kentzea 
 
1. Aholku Batzordeko kideak alkateak izendatuko ditu, dekretu bidez. Izendapenaren 
proposamena honako atal hauetan ezarritakoaren arabera egingo da. 
  

2. Kide titularrak izendatzerakoan, titularrek aldez aurretik onartu beharko dute 
izendapena.  
 

3. Zinegotzi diren batzordekide titularrek, betiere, Batzordea utzi egingo dute 
Udalbatzaren agintealdia bukatzen denean. 
 
  

4. Gainerako kide titularrek lau urte iraungo dute karguan. Hala ere, ondoko kasu 
hauetan ere Batzordea utzi beharko dute: 

 
- Batzordeko kide izateari berariaz uko egiteagatik edo heriotzagatik. 
  

 Epai judizial irmo batek kargu publikoa izateko ezintasuna edo ezgaitasuna 
aitortzen duenean.  



 

 Karguagatik batzordekide direnek, kargua uzten dutenean batzordea ere utzi 
beharko dute. 
  

- Kide bat proposatu duen erakundeak hura enkaitzea. 
 
5. Batzordeko plaza hutsak, gehienez ere, hiru hilabeteko epean beteko dira, 
izendapenerako ezarritako modu berean. 
 
9. artikulua.- Ordainsariak 
 
Aholku Batzordeko kideek ez dute ordainsaririk jasoko euren eginkizunak 
betetzeagatik. 

 
II. TITULUA 

 
ANTOLAKUNTZA-EGITURA 

 
I. KAPITULUA 

 
Batzordearen antolakuntza 

 
10. artikulua.- Organoak 
 
Hauexek dira Udal Planeamenduko Aholku Batzordearen funtzionamendu organoak:  
 

a) Batzordekoburua eta batzordeburuordeak. 
 

b) Aholku Batzordeko Batza. 
 

II. KAPITULUA 
 

Batzordeburua eta batzordeburuordeak 
 
11. artikulua.- Aholku Batzordearen burua 
 
1. Udalbatzako alkatea izango da Udal Planeamenduko Aholku Batzordeko burua. 
 
Batzordeburua egon ezean, edo hark berariazko eskuordetzea egiten duenean, 
batzordekoburuordeak arituko dira haren ordez. 
 
2. Honako hauek dira batzordeburuaren eginkizunak: 

 
a) Batzordearen eskumenen esparruan indarrean dagoen legeria betetzen dela 
bermatzea. 
 

b) Araudi honek Batzordeari esleitutako helburuak betetzen direla ziurtatzea. 
  

c) Planeamendu Batzordearen esku utzitako gaiei buruzko eztabaiden eta 
proposamenen berri ematea hirigintzako planeamenduaren eskumena duen 
informazio batzordeari.  
 

d) Aholku Batzordeko Batzak egindako proposamenen bebetze-maila zaintzea.  
 

e) Aholku Batzordearen ordezkari izatea erakundeetan eta batzordeetan.  
 
 

f) Ohiko eta aparteko bileren deiak finkatzea eta gai-zerrenda zehaztea. 



  

g) Aholku Batzordeko Batzak onetsitako eskaera, errekerimendu eta jarduera 
guztiak dagokion udal organoari bideratzea. 
 

h) Batzordeburuak, batzordekoburuordeek edo kideen erdiek egoki iritzitako 
pertsonak gonbidatzea (gaia zein den) Batzordearen osoko bilkuretara, hitz egiteko 
eskubidearekin baina proposamenak egiteko aukerarik gabe. 
 

i) Batzordeburu karguari berez dagozkion eginkizunak gauzatzea.  
 

j) Eskuordetu ahal zaion beste edozein. 
 
3. Honakoak izango dira batzordeburuaren eskumenak, Batzordearen bileretan: 
 
a) Batzarrak zuzentzea, parte hartzeko txandak antolatzea, eztabaidetako 
moderatzailea izatea, proposamenen bozketa gauzatzea, bilerak iraun bitartean 
ordenari eustea eta, hala badagokio, bilerak bertan behera uztea, bidezko arrazoirik 
badago. 
  

b) Beharrezkoa balitz, kalitatezko boto bidez erabakitzea. 
 
12. artikulua.- Aholku Batzordearen buruordea  
 
1.- Hirigintza planeamenduko ardura duen zinegotzia izango da Batzordeko lehen 
buruordea. 
 
2. Kargu horren funtsezko egitekoa izango da batzordeburua ordezkatzea, hura 
kanpoan dagoenean, kargua hutsik dagoenean edo batzordeburua gaixorik 
dagoenean. 
 
3. Ingurumeneko zinegotzi arduraduna izango da Batzordeko bigarren buruordea. 
 
4. Kargu horren funtsezko egitekoa izango da Batzordeko lehen buruordea 
ordezkatzea, hura kanpoan dagoenean, kargua hutsik dagoenean edo lehen 
batzordeburuordea gaixorik dagoenean. 

 
III. KAPITULUA 

 
Aholku Batzordeko Batza 

 
13. artikulua.- Aholku Batzordeko Batza 
 
1. Araudi honen 6. artikuluan aipatutako kide guztiek eta Batzordeko idazkariak 
osatuko dute Udal Planeamenduko Aholku Batzordeko Batza, eta alkate-udalburua 
izango da bertako buru. 
 
2. Aholku Batzordeako Batza da erabakiak hartzeko organo gorena da Batzordean, 
eta honako eskumen hauek dagozkio: 

 
a) Batzordearen lan-egitaraua egin eta jardueren lehentasun-hurrenkera 
finkatzea. 
  

b) Bileretako gai-zerrendako gai guztiei buruzko iritzia azaltzea. 
  

c) Egoki balitz, aurreko bilerako akta onestea. 
  

d) Udalerriaren egiturazko antolamendu-plangintzan egindako edo finkatutako 



azterlan, programa, jarraibide eta jarduketa-lerro guztiak bildu eta aztertzea, 
antolamendu-plangitza hura egiten laguntzeko. 
  

e) Araudi honen 5. artikuluan aipatutako txostenak egitea. 
  

f) Bere eskumenen esparruan, udal gobernu-organoek eskatzen dizkioten 
azterlanak egitea. 
 
  

g) Nolanahi ere, txostena aurkeztea Plan Orokorraren idazketa teknikoa hasi eta 
gero.  
 

IV. KAPITULUA 
 

Idazkaritza 
 
14. artikulua.- Aholku Batzordearen idazkaria 
 
1.La Honako eginkizun hauek izango ditu Aholku Batzordearen idazkaritzak, 
batzordeburuaren zuzendaritzapean: 

 
a) Batzordearen osoko bilkurarako bilera-deiak igortzea, eta horiei gai-zerrenda 
eta aurreko bilerako akta eranstea. 
  

b) Batzordearen osoko bilkuretara joatea eta aholkuak ematea —idazkariak hitz 
egiteko aukera izango du, baina proposamenak egiteko eskumenik ez—; eta 
bileren akta idatzi eta sinatzea, batzordeburuarekin batera. 
  

c) Planeamenduko Aholku Batzordearen txostenak, irizpenak eta proposamenak 
egitea. Horiek, gero, eskumena duten organoei helaraziko zaizkie, horiei buruzko 
ebazpena eman dezaten. 
  

d) Agiriak artxibatu eta erregistratzeko lanak egitea, baita idazkariaren izaerari 
atxikitako beste zeregin guztiak ere. 

 
III. TITULUA 

 
JARDUTEKO ERREGIMENA 

 
I. KAPITULUA 

 
Osoko bilkura 

 
15. artikulua- Bilerak 

 
1.- Planeamenduko Aholku Batzordeak ohiko batzarra egingo du, Udalak txostena 
behar duten egintzak onetsi aurretik, Araudi honen 5. artikuluan ezarritakoari jarraituta. 
Ohiko batzar hori egun batean edo gehiagotan egin daiteke, eta aipatutako txostena 
emanez bukatuko da. 
 
2.- Hala ere, Batzordeak aparteko batzarrak egin ahal izango ditu, premiazko 
arrazoiengatik edo komenigarria delako, batzordeburuaren ekimenez edo, gutxienez, 
batzordekideen erdiek eskatuta. Horrelakoak, gehienez, hilabete lehenago deituko ditu 
batzordeburuak. 
3.- Saioek egun bat baino gehiago iraun ahal izango dute, batzordeburuak hala 
erabakitzen badu, eta gaiaren arabera komenigarria bada. Kasu horietan, Batzordea 
berriro batuko da batzordeburuak zehaztutako datan. 



 
16. artikulua- Bertaratze quoruma 
 
Egiten diren batzarrak baliodunak izango badira, beharrezkoa izango da 1. deialdian 
batzordeburua edo hark eskuordetutako pertsona egotea eta, gutxienez, zinegotzi ez 
diren kideen herena ere bertaratzea. Quorum horretara iritsi ezean, 2. deialdia egingo 
da, ordu erdi beranduago; orduan, batzordeburua edo hark eskuordetutako pertsona 
eta, gutxienez, beste kide bi bertaratu beharko dira.  
 
17. artikulua.- Batzarretara deitzea 
 
1.- Ohiko batzarrak batzordeburuak deituko ditu, Udalak txostenaren gaia izango den 
hirigintzako espedientea onetsi ondoren, araudi honen 5. artikuluarekin bat etorrita. 
 
2.- Deialdiaren eta batzarraren artean, gutxienez, bi astegun pasatu beharko dira. 
 
3.- Aparteko batzarraren deialdia, betiere, batzordeburuari dagokio, eta bere ekimenez 
zein batzordekideen herenak eskatuta egin ahal izango du.  

 
Kasu horretan, batzarra ahalik eta lasterren egingo da, eskaera egiten den datatik 
zenbatzen hasita.  Deialdiari, aztertu beharreko gaien zerrenda erantsiko zaio. 

 
 

II. KAPITULUA 
 

Eztabaidak, eta erabakiak hartzea 
 
18. artikulua- Eztabaidak 
 
1. Batzordeburuak batzarrak zuzenduko ditu, eztabaidak antolatuko ditu, eta 
batzarrak ondo egiten direla bermatzeko komeni diren neurriak hartuko ditu. 
 
2.- Eztabaidetan eta erabakietan euskara eta gaztelania erabiltzeari dagokionez, 
horri buruzko udal araudia beteko da. Betiere, parte-hartzaileek bi hizkuntza 
horietatik edozein modu boluntario eta askean erabiltzeko duten eskubidea 
bermatuko da. 
 
19.-. artikulua.- Kontseiluen asmoa adieraztea. 
 
1. Hirigintza Planeamenduko Aholku Batzordearen asmoa ez da erabakiak hartzea, 
baizik eta ordezkatutako talde guztien iritziak jasotzea (horretarako proposatutako 
gaien gaineko iritziak, alegia). Ondorioz, Batzordearen asmoaren adierazpena 
plurala da, eta Udalaren gobernu-organoei egindako jarduketa-proposamenen edo 
bestelako proposamenen gainean Batzordeko kideek duten iritzian gauzatzen da. 
  

Proposamen horiek taldeetan bildutakoak edo horien artean aurkakoak izan 
daitezke, baina horiek guztiak aktan agertuko dira, Udalak horien guztien berri izan 
dezan. 
 

2. Kontseilukideen proposamenak txosten batean jasoko ditu idazkariak, eta txosten 
hori, gerora, aztergaiari buruzko hirigintza-espedientearen zati izango da. 
Proposamen horietan hirigintzako egiturazko antolamenduari buruzko alternatiba 
zehatzak jaso ahal izango dira, baina horiek ez dute izaera loteslerik Udalarentzat. 



 
III. KAPITULUA 

 
Barne arauak 

 
20. artikulua.- Funtzionamenduko barne arauak 
 
Aholku Batzordeak, araudi honetan ezarritakoarekin bat etorriz, bere 
funtzionamendurako barne arauak ezar ditzake, eta barneko lan-talde edo 
batzordeak eratu. 
 
21. artikulua.- Tokia eta aktak 
 
Aholku Batzordearen batzarrak Udalaren edo haren erakunde autonomoren baten 
instalazioetan egingo dira. Batzar bakoitzaren akta jasoko du idazkariak, eta, 
hamabost asteguneko epean, akta hori bidaliko zaie batzordekideei. Hurrengo 
batzarrean erabakiko dute akta hori onetsi ala ez.  
 
22. artikulua.- Baliabideak atxikitzea 
 
Aholku Batzordea hirigintza-plangintzaren arloan eskumena duen gobernu arloari 
atxikiko zaio, eta arlo horrek bere funtzionamendurako behar dituen bitartekoak 
eskainiko dizkio. 
 
23.artikulua.- Desegitea 
 
Udal Planeamenduko Aholku Batzordea Udalbatzaren erabakiz desegingo da, 
indarreko legeriarekin bat etorriz.  

 
IV. KAPITULUA 

 
Parte hartzeko beste ekimen batzuk 

 
24. artikulua.- Parte hartzeko beste ekimen batzuk 
 
Alkatetzak, arauetan (Oinarrien Legean eta abar) ezarritakoarekin bat etorriz, 
beharrezkoak diren ekimen parte hartzaile guztiak bideratu ahal izango ditu, araudi 
honetako zioen azalpenean aipatu diren gaien inguruan herritarrek duten iritzia 
jakiteko eta haien aldetik parte hartze ahalik eta handiena lortzeko asmoz.  
 

Aholku Batzordeak, bereziki garrantzitsuak diren gaietan, uste baldin badu 
herritarren jarrera argi eta garbi jakin behar dela, gehiengo osoz erabaki dezake gai 
horiek Alkatetzari aurkeztea. Proposamena Udalbatzari aurkeztuko zaio, hirigintza-
plangintzako eskumena duen informazio batzordearen aldeko irizpena jasotakoan. 
 
XEDAPEN GEHIGARRIAK 
 
Lehenengoa 
  

Araudi honetan beren beregi aurreikusi ez diren kontuetarako, Udal Planeamenduko 
Aholku Batzordearen funtzionamendua eta jarduna Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 
Legearen II. kapituluko II. tituluan xedatutakoaren araberakoak izango dira. 



Gainerakoetan, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legean eta Udaleko Araudi Organikoan ezarritakoa bete beharko da. 
 
Bigarrena. 
 

Batzordeburuari ahalmena izango du araudi honetan ezarritako guztia aplikatu eta 
gauzatzeko beharrezko jarraibide guztiak emateko. 
 
XEDAPEN IRAGANKORRA 
 
Araudi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko 30 egunetan, alkateak 
Aholku Batzordean parte hartu dezaketen elkarteengana joko du, euren hautagaiak 
proposa ditzaten. 
 
Jatorrizko Aholku Batzordea jardunean egongo da agintaldia bukatu arte. 
 
 
Basauri, 2016ko martxoaren 2a. 
 
 

ALKATEA, 
 
 
 
 
 

Sin.: Andoni Busquet Elorrieta. 
 


