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PARTAIDETZA BIDEZKO EREDU BERRI
BATSORTZEKO ESPARRUA, ARABA
HELBURU PROZESUAN KOKATUA:
PARTAIDETZA BIDEZKO AURREKONTUAK

Zein da Arabako Partaidetza Aurrekontuen helburu nagusia?
Arabako Partaidetza Aurrekontuek, lurraldearen eta kuadrillen behar eta lehentasun
nagusiak ezartzerakoan arabarren partaidetza zuzena bilatzeaz gain, Foru Aldundiaren
urteko aurrekontuan gizartearen babes handiagoa biltzen duten beharrak sartu nahi
dituzte, eta lortutako konpromisoen jarraipena egin.
Gainera, hausnarketa aktiboa eta elkartasuna sustatzen laguntzen dute. Izan ere, 16
urtetik gorako arabar guztiek aukera izango dute behar kolektiboetan sakontzeko eta
gainerako herritarrek azaltzen dituzten arazoak eta eskaerak ezagutzeko eta horiei
buruz hitz egiteko.
Hori dela eta, tresna hori ez da soilik partaidetzako berrikuntza tresna bat, baizik eta
herritarrak lurraldean gertatzen denaren behatzaile huts izatetik protagonista aktibo
izatera igarotzeko gunea, kudeaketa publikorako funtsezko pieza izanik.
Gainera, partaidetza bidezko aurrekontuak, "administrazioak gure zergak zertan
gastatzen dituen" kontu ematearen oinarri nagusian finkatuta, kudeaketaren
gardentasunerako dinamika aktiboa dira.
Arabako Lurralde Historikoko (Vitoria-Gasteiz izan ezik) bizilagunek eskaintzak
aurkezteko irekiko den prozesua 5 fasetan banatuta egongo da:
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1. FASEA. Herritarren proposamenak biltzea
Interes orokorreko proposamen garrantzitsuak aurkeztu ahal izango dira, baldintza
hauek betetzen badituzte:

1.1 Betekizunak:

- Legezko egintza izan behar du, eta Arabako Foru Aldundiaren eskumenekoa.
- Proposamenek zehatzak izan beharko dute, eta argi utzi beharko dituzte xedea,
helburua eta abar.

- Bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa bermatu beharko dute, eta inoiz ez dute
eragingo gastua handitzea Arabako foru-administrazioak aurretik garatu dituen
ekimenetan. Era berean, berdintasun-baldintzetan, herritarrak hautatuko dira,
ezarritako bozketa-prozesuaren bidez.

- Proposamenek ezin izango dute dirulaguntzarik edo laguntza ekonomikorik jaso (ez
erakunde publikoentzat, ez pribatuentzat).

- Proposamenen kostuak kuadrilla bakoitzerako ezarritako zenbatekoa baino txikiagoa
izan beharko du, zenbateko hori aurreikusitako gastu-partidari baitagokio, 6 zenbateko
berdinetan zatituta.

1.2 Hautatzeko irizpideak:
Interes orokorreko proposamen garrantzitsuak aurkeztu ahal izango dira, eta honako
irizpide hauen arabera kalifikatuko dira:
o Proposamen horiek Arabaren erantzuteko eta egokitzeko gaitasuna areagotu
beharko dute, epe ertainean edo luzean egingo diren askotariko aldaketen
aurrean.
o Arabako Foru Aldundiaren 2021-2023 aldirako Plan Estrategikoan edo bere
garaian indarrean zegoen plan estrategikoan ezarritako helburuekin bat
datozen proposamenak.
o Foru-eskumenen barruan proposatu beharko dira, eta ARABA HELBURUn
aurreikusitako lau jarduera-eremuetan sailkatu:
o Klimaren aldeko ekintza
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o Ekonomia eta enplegua
o Gizarte-politikak
o Eta gobernantza eta digitalizazioa.
o Planteatutako proposamenek lurraldeen arteko oreka bermatu beharko dute:
6 kuadrillak kontuan hartuta, Arabako partaidetza-aurrekontuek bat etorri
beharko dute prozesuan aurkeztuko diren proiektuak baldintzatzerakoan.
Horrenbestez, sei kuadrilletako bakoitzak (Gasteiz alde batera utzita) ezin
izango ditu bi proiektu baino gehiago bildu, zenbateko ekonomikoa jaso
dezaketenak.
o Proposatzen den proiektuak ez du ekarri behar, a posteriori, Arabako Foru
Aldundiak mantentzea eta garatzea.

1.3 Herritarren proposamenen prozesuan parte hartzen dutenak
Parte hartu eta proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte:
o Arabako Lurralde Historikoko kuadrilletan (Gasteizen izan ezik) erroldatuta
dagoen 16 urtetik gorako edozein pertsona.
o Arabako Lurralde Historikoan eratutako edozein erakunde, nortasun juridikoa
duena (elkarteak edo kolektiboak) eta lan-eremua Araba duena. Kasu horretan,
eskatzaileak Araban erroldatuta egon beharko du eta 16 urtetik gorakoa izan
beharko du.

1.4 Proposamenak aurkeztea
Epe bat irekiko da herritarren proposamenak jasotzeko, formularioak aurkeztuz.
Formularioak bi bidetatik aurkeztu ahal izango dira:
o Online inprimaki bat bete behar da araba.irekia.eus web-orriaren bitartez, "Parte
hartzea" atalean, edo AFAren egoitza elektronikoaren bitartez. Kanal hori nahitaezkoa
izango da pertsona juridikoentzat eta Administrazioarekiko harremanak elektronikoki
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izatera behartuta daudenentzat, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluaren arabera.
Identifikazio-sistema baten bidez erregistratu beharko da, honako eremu hauek betez:
ESKATZAILEA:
Izen-abizenak
NAN ZK.
Jakinarazpenetarako helbidea
Telefonoa:
Posta elektronikoa
Jaioteguna
Erroldatze-lekua

PROIEKTUA:
Izenburua
Helburua
Deskribapena:
Aurrekontua (ez da nahitaezkoa)
Kuadrilla (6 posibleen artean zehaztu behar da)

ERANSKINA:
Dokumentazio osagarria (ez da nahitaezkoa)

o Dagokion inprimakia beteta, eta Vitoria-Gasteizko edo Laudioko Erregistro Orokorreko
bulegoan aurkeztuta, edo Arabako Lurralde Historikoko edozein udaletako sarreraerregistroaren bidez, honako informazio honekin:
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ESKATZAILEA:
Izen-abizenak
NAN ZK.
Jakinarazpenetarako helbidea
Telefonoa:
Posta elektronikoa (ez da nahitaezkoa)
Jaioteguna
Erroldatze-lekua

PROIEKTUA:
Izenburua
Helburua
Deskribapena:
Aurrekontua (ez da nahitaezkoa)
Kuadrilla (6 posibleen artean zehaztu behar da)

ERANSKINA:
Dokumentazio osagarria (ez da nahitaezkoa)
NANaren kopia, bi aldeetatik
Errolda-ziurtagiria

PROPOSAMEN BAKARRA bidali beharko da (bide elektronikoz zein aurrez aurre).
Eskatzaileren batek proposamen bat baino gehiago aurkeztuko balu, lehentasunezko
proposamena zehazteko eskatuko zaio, eta hark aurkeztutako gainerako eskabideak
bertan behera utziko dira. Era berean, bi eskaerak baliogabetu egingo dira,
errekerimendua egin arren, eskatzaile bakoitzak proposamen bakarra baino gehiago
egiten jarraituko balu.
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Ez da beharrezkoa deskribapen tekniko konplexua egitea; proposamena erraz deskriba daiteke.

Ez da eskabide bakar bat egingo, dokumentu bati erantsitako hainbat proposamen
biltzen dituena.
Beharrezkoa da eskabide-inprimaki bat betetzea proposamen bakoitzerako; izan ere,
jasotako proposamen bakoitzari identifikazio-kode bat esleituko zaio, proposamena
egin duenak proposamenaren jarraipena egin dezan.

1.5 Proposamenak aurkezteko epea
2022ko irailaren 5etik 30era
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2. FASEA. Herritarren proposamenen azterketa
Arabako aurrekontu parte-hartzaileen lantaldeak bere jarduera-egutegiaren barruan
ezarritako epean aurkeztutako proposamen guztiak bildu ondoren, Gobernu Irekiaren
Zuzendaritzaren arlo teknikoak (gardentasuna eta parte-hartzea) aurkeztutako
proposamenak egiaztatzeko eta iragazteko ardura izango du, 1.1 puntuan definitutako
BALDINTZETAN definitutako ezaugarriei jarraikiz.
Proposamenetan nahikoa argitu ez diren alderdiak badaude, Gobernu Irekiaren
Zuzendaritzako arlo teknikoa proposamengileekin harremanetan jarri ahal izango da,
jakinarazpen-datuen bidez, dagokion informazioa biltzeko.
Ondoren, foru-teknikariek baldintza kualitatiboak eta kuantitatiboak betetzen diren
aztertuko dute, eta, azkenik, Euskara eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritzak 1.1 puntuan
zehaztutako BALDINTZAK bete dituzten proposamen guztien zerrenda egingo du – aldez
aurretik adierazitako foru-sailen arabera sailkatuta –. Zerrenda horrek hautatuko diren
proiektuen zerrenda osatuko du. Proiektu horien zerrenda argitaratuko da, eduki
difamatzailea edo diskriminatzailea dutenak eta berdinak direnak eta pertsona berak
bidaliak ezabatu ondoren.
Ondoren, dagokion arloan eskumenak dituzten foru-sailetara bideratuko dira, bildutako
herritarren proposamen bakoitzaren balorazio teknikoa/ekonomikoa egin dezaten.
Bozketa operatiboa ahalbidetuko duen proposamen kopuru arrazoizko bat jasoko duen
zerrenda bat egiteko, azken zerrenda egiteko, interes orokorraren araberako beste
irizpide batzuk ere hartuko dira kontuan, lurraldearen estrategiarekin eta aukerairizpideekin bat datozenak. Azterketa hori egiteko, proposamenen edukia soilik hartuko
da kontuan, eta ez da inola ere baloratuko eduki berarekin lotutako proposamen bat
baino gehiago jaso izana.
Azterketa horren emaitzetatik, herritarrek bozketa-fasera igaroko diren proposamenak
lortuko dira (antzeko edukia duten proposamenak bozketarako proiektu bakar batean
bilduko dira).
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2.1 Jasotako proposamenen argitalpen-data
2022ko azaroaren 8a

2.2 Analisi- eta lehenespen-datak, arlo eta kuadrillen arabera
2022ko azaroaren 8tik 15era
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3. FASEA. Proposamenak hautatzea – HERRI BOZKETAK –
Hautatuak izan daitezkeen proiektuen zerrenda argitaratu ondoren, herri-bozketarako,
bozketarako epea irekiko da. Proiektu bakoitzari buruzko informazio hau argitaratuko
da:

- Izenburua
- Deskribapena
- Kalkulatutako aurrekontua
- Jarduketa egingo litzatekeen kuadrilla (k)

3.1 Herri-bozketako prozesuan parte hartu dutenak
Prozesu honetan parte hartu eta bozkatu ahal izango dute:

- Arabako Lurralde Historikoko kuadrilletan (Gasteizen izan ezik) erroldatuta dagoen 16
urtetik gorako edozein pertsona.

3.2 Bozketak egitea
Partaidetza-prozesu honetan botoa emateko eskubideaz baliatzerakoan, botoa ematen
duenak nahitaez eman beharko ditu Arabako Lurralde Historikoan erroldatuta dagoela
egiaztatzeko, kuadrilla bakoitzeko proiektu 1 edo 2 aukeratzeko eta kanal beraren edo
desberdinen bidez bi aldiz edo gehiagotan bozkatu ez duela adierazteko behar diren eta
eskatzen diren datuak.
Bozketan parte hartuko dutenek beren kuadrillarako hautatutako proiektu 1 edo 2
zehaztu beharko dituzte, erroldatze-lekuaren arabera. Pertsona bakoitzak (parte
hartzeko aukeratutako bidea edozein dela ere) behin bakarrik parte hartu ahal izango
du.
Herri-bozketarako aldi bat irekiko da, formularioak aurkeztuz. Inprimakiak bi bidetatik
aurkeztu ahal izango dira:
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- Online inprimaki bat bete behar da araba.irekia.eus web-orriaren bidez, Arabako Foru
Aldundiaren egoitza elektronikoaren «Parte hartzea» atalean.
Identifikazio-sistema baten bidez erregistratu beharko da, honako eremu hauek betez:
ESKATZAILEA:
Izen-abizenak
NAN ZK.
Jakinarazpenetarako helbidea
Telefonoa:
Posta elektronikoa (ez da nahitaezkoa)
Jaioteguna
Erroldatze-lekua

AUKERATUTAKO PROIEKTUA/K:
Izenburua
Kuadrilla (6 posibleen artean zehaztu behar da)
Emandako puntuak:
Ez da beharrezkoa puntu guztiak ematea; puntuak ez dira zatigarriak.
Aukerak:
•

3 puntu gogokoenari eta puntu 1 hurrengoari

•

3 puntu gogokoenari

•

Puntu 1 gogokoenari

-

Dagokion inprimakia beteta, eta Vitoria-Gasteizko edo Laudioko

Erregistro Orokorreko bulegoan aurkeztuta, edo Arabako Lurralde
Historikoko edozein udaletako sarrera-erregistroaren bidez, honako
informazio honekin:
ESKATZAILEA:
Izen-abizenak
NAN ZK.
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Jakinarazpenetarako helbidea
Telefonoa:
Posta elektronikoa (ez da nahitaezkoa)
Jaioteguna
Erroldatze-lekua

AUKERATUTAKO PROIEKTUA/K:
Izenburua
Kuadrilla (6 posibleen artean zehaztu behar da)
Emandako puntuak:
Ez da beharrezkoa puntu guztiak ematea; puntuak ez dira zatigarriak.
Aukerak:
•

3 puntu gogokoenari eta puntu 1 hurrengoari

•

3 puntu gogokoenari

•

Puntu 1 gogokoenari

ERANSKINA:
NANaren kopia, bi aldeetatik
Errolda-ziurtagiria

BOZKETA BAKARRA bidali beharko da (bai bide elektronikoz, bai aurrez aurre), eta bi
eskabideak baliogabetu egingo dira, eskatzaileren batek bozketa bat baino gehiago
aurkezten badu.

3.3 Zerrendaren argitaratze-data
2022ko azaroaren 21a

3.4 Herri-bozketa egiteko epea
2022ko azaroaren 21etik abenduaren 16ra
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3.5 Boto gehien jaso dituzten proiektuentzako zenbatekoa
Arabako Partaidetzako Aurrekontuen prozesura bideratutako zenbatekoa Arabako Foru
Aldundiaren aurrekontuetan urtero aurreikusten dena izango da.
Ekitaldi bakoitzerako, esleitutako zenbatekoa aurrekontu propioaren %0,45 izango da.
Aurrekontu hori diru-sarreren aurrekontu osoaren eta AFAren berezkoak ez diren
gastuen arteko proposamen aritmetikoaren emaitza izango da, eta proposamen hori
foru-aurrekontuak behin betiko onartzearen mende egongo da, 1. eranskinean jasotzen
den bezala.
Prozesuan hautatutako proiektuak gauzatzeko aurreikusitako gastuen partida diputatu
nagusiaren sailari esleituko zaio, eta hari dagokio gobernu irekiaren funtzioa.
Aurreikusitako gastu-partida 6 zenbateko berdinetan banatuko da, bat kuadrilla
bakoitzeko (Gasteiz izan ezik).
Kuadrillaren batean partaidetza-prozesuan sartzen den proiekturik ez badago, kuadrilla
horri dagokion zenbateko ekonomikoa beste kuadrilla batzuen gainerako proiektuen
zuzkidura osagarri gisa banatuko da.
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4. FASEA. Bozketaren azken emaitza
Arabako Foru Aldundiak, bozketa-aldia amaitutakoan, zerrenda bat egingo du, eta boto
gehien jaso dituzten proiektuen zerrenda argitaratuko du, bakoitzak lortu duen boto
kopuruaren arabera (boto gehien lortu duenetik gutxien jaso duenera).
Horrela, kuadrilla bakoitzeko proiektuak hautatuko dira, zerrenda hori kontuan hartuta,
Kuadrilla bakoitzari urte honetako aurrekontu parte-hartzaileetarako esleitutako
gehieneko kopurua ahalik eta modu zehatzenean estali arte. Kuadrilla bakoitzak
hautatutako azken proiektuen aurrekontuen baturak ezin izango du esleitutako partida
gainditu. Hautatutako proiektuen kopurua, beraz, a priori zehaztugabea da
Kuadrilla bakoitzean boto gehien jaso dituzten proiektuak ahaldun nagusiaren sailari
esleitutako aurrekontu-lerroko gastu-partidaren kargura gauzatuko dira, Euskara eta
Gobernu Irekiaren Zuzendaritzan, eta partaidetza-prozesuaren azken proiektuen
zerrenda osatuko da.
Herritarren gutxieneko babes-kuoruma ezarriko da proposamen bakoitzerako
(lantaldeak urteko deialdi bakoitzean ezarritakoa), azken proiektutzat har daitezen.
2023ko aurrekontu parte-hartzaileen kasuan, ezarritako gutxieneko quoruma dagokion
kuadrillan erroldatutako helduen % 2 da.
Partaidetza-prozesuaren azken proiektuak hautatu ondoren, gastua dagokien sailek
kudeatuko dute, eta bertan jasoko dira boto gehien jaso dituzten proiektuak, dagokion
aurrekontu-aldaketa egin ondoren.
Lantaldea arduratuko da azken proiektuen gauzatzearen jarraipena, ebaluazioa eta
justifikazioa egiteaz, prozesua ibilbide zirkular bat izan dadin, non herritarrek,
prozesuaren subjektu nagusi gisa, beti izango baitute eskura Arabako partaidetzaaurrekontu horiei buruzko informazio zehatza.

4.1 Lantaldea
Lantaldea honako hauek osatuko dute:

- Euskara eta Gobernu Irekiko zuzendaria, lantaldearen arduradun nagusia izango dena.
- Finantza eta Aurrekontuetako zuzendaria.
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- Ogasuneko zuzendaria
- Diputatu Nagusiaren Kabineteko eta Komunikazioko zuzendaria
- Arlo Estrategikoetako zuzendaria
- Kulturako zuzendaria
- Kiroletako zuzendaria
- Mugikortasun eta Garraioetako zuzendaria
- Bide Azpiegituretako zuzendaria
- Lurralde Orekako Departamentuko zuzendaria
- Berdintasun eta Giza Eskubideen zuzendaria
- Ekonomiaren Garapen eta Berrikuntzako zuzendaria
- Erronka Demografikoko zuzendaria
- Gizarte Politiketako zuzendaria
- Gizarte Politiketako Berrikuntzako, Kudeaketa Sistemetako eta Ebaluazioko zuzendaria
- Nekazaritzako zuzendaria
- Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapeneko zuzendaria
- Ingurumen eta Hirigintzako zuzendaria
- Diputatu Nagusiaren Kabinetea: Diputatu Nagusiaren aholkularia, zeinak idazkarilanak ere egingo baititu.
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5. FASEA. Herritarrei itzultzeko prozesua
Arabako Foru Aldundiak prozesu parte-hartzaile horren faseren batean (proiektuen
proposamena/proiektuen bozketa) parte hartu duten pertsona/erakunde guztiei
itzultzeko prozesua egingo du, feed-back bat gauzatzeko, Arabako aurrekontu partehartzaileen trazabilitatea bermatzeko eta gardentasunaren esparruan prozesuaren
bermearen alde egiteko.

GAUZATZEKO GERORA SORTUTAKO EZINTASUNA
2023ko aurrekontu-ekitaldian, eta aurrekontuan sartuta dauden proposamenak
gauzatu aurretik, gainerako aurrekontu-partidekin gertatzen den bezala, kontrol eta
azterlan gehigarri guztiak egingo dira. Aurrekontu-proiektuan sartu aurretik azterketa
bat egin bada ere, azken izapidean beste azterlan batzuk ager litezke, aurretik hauteman
ez diren oztopoak topatuko lituzketenak. Hala bada, informazio hori webgunean
argitaratuko da.
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1. ERANSKINA
Proposamen aritmetikoa:

(1)

Diru-sarreren aurrekontu
osoa

Era berean, gastu hauek ere kentzen dira:
gaitasun propioan eragiten dute
Konpromiso instituzionalak (EJ + Estatua)
FOFEL
Foru Plana
Foru Plana - zuzkidura osagarria
Obra txikietarako laguntzak
Auzotarren arteko
harremanak
Zatitzailea Udalak Itundu gabeko tributuak
JGG zuzkidura
Institutuen transferentziak
Zorpetzearen finantza-karga
Atxikitako finantzaketa duten gastuak
AFAren 1. kapitulua
Gizarte-zerbitzuen zorroa

(2)

Gastu ez-propioak, guztira

(3)=(1)-(2)

Aurrekontu propioa
eta aurrekontu propioari honako hau aplikatzen zaio:

(4)=0,45%*(3)

Aurrekontu parte-hartzaileen funtsa
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