
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

89. zenbakia Data 2012-05-11 200 orria

7 Udal Administrazioa 
ERRENTERIAKO UDALA 
Errenteriako Udalaren Ingurumeneko Aholku Kontseiluaren udal araudia. Behin betiko onespena.
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ZIOEN AZALPENA

Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen Legeak udalei espresuki eskumenak egozten d
gaiaren inguruan. Bestalde, konstituzioak onar tzen du norberaren garapenerako ingurune eg
baita zain tze koa ere. Horretarako botere publikoak natura-baliabideen zen tzuko erabileraz a
eta bizi-kalitatea hobe tze arren, betiere ingurumena zainduz eta lehengoratuz.

Konstituzioaren egiturak ingurumena ondasun juridiko tzat har tzen du, hiritar guztiak goza tz
zain tzea botere publikoek eta hiritarrek konpartitu beharko dutena. Ondasun juridiko tzat har
har tzea susta tzea, batez ere erakunde eta elkarteen bidez, ingurumen-eredu iraunkorra ezar tz
Estatutuan jasota dago ingurumen eta ekologia gaiaren inguruko legeria gara tzeko eskumen
honek horrekiko bere atxi kimendua sinatu bai tzuen. Garapen iraunkorreko prin tzi pioa espre
Lurzoruaren eta Hirigin tza ren Legearen 3. artikuluan. Horrez gain, Euskal Autonomia Erkid
Lege Orokorra oinarrituta dago, besteak beste, administrazio publikoen eta hiritarren parte- 
eta elkarlanerako prin tzi pioetan, modu horretan uler tzen baita ingurumena eskubideak eta b
gizartearen ondarean dela.

Izan ere, garapen iraunkorreko eredua ezar tzea, neurri handi batean, gizarte zibilak erabakia
eraginkorraren araberakoa izango da. Era horretan, eztabaidan zehar interesatutako edozein 
ekarpenak eta informazioak kontuan hartuko dira, azken emai tzan agerikoak eta begien bist
ingurumeneko edukia duten kezkak eta kon tsi derazioak.

Nazioartean 1998ko ekainaren 25eko Aarhus Hitzar mena (ingurumeneko gaietan informazi
erabakiak har tzeko parte-har tze eta ingurumeneko gaietan justiziarako sarbideari buruzko h
Batuetako Europarako  Batzorde Ekonomikoan. Bertan jasota dago parte-har tze aren ikusmo
du per tsona bakoi tza ren osasunerako eta ongizaterako ingurune egokian bizi tzeko eskubidea

Ildo horretatik, udal konpromiso gisa, Errenteriako Iraunkortasunerako Tokiko Ekin tza ren 1
Estrategikoaren (Herritarrenganako komunikazioa hobe tzea, hala nola hiritarren sen tsi biliza
Programaren (Udal ekimenetan hiritarren parte-har tzea areago tzeko programa) barnean jaso
tzea. Erakunde horrek bideratuko ditu hiritarren ekimenak eta sustatuko ditu hiritarrek parte

Tokiko Ekin tza Plan hori udal ingurumeneko politikaren ondorioa da, batez ere, 2006an Ud
Izan ere, gure ingurumenarekiko errespetuzko garapen iraunkorra susta tzeko bideratu da, al
aurrerapena, bizi-kalitatea eta Errenteriako hiritarren ongizatea gara tzea ahalbideratuz.      

Konpromiso hori abian jar tzeak eska tzen du ekin tza eta neurri zeha tzak har tzea. Horien arte
Aholku Kon tseiluaren bidez ingurumeneko alorrean gizartearen parte-har tzea arau tzeko dire



ATARIKOAK

1. artikulua.  Era tzea.

Tokiko erakundeen Antolakun tza, Fun tzionamendua eta Erregimen Juridikoari buruzko Ara
2004ko urrian Udalak garapen iraunkorraren bila Europako Hirien eta Herrien Gutuna (Aalb
konpromisoaren arabera, eta, ondoren, 2066ko mar txoan Udalak onartu zuen Errenteriako I
Ekin tza Planean oinarrituta, Errenteriako Udalean eratu zen Ingurumenaren Aholku Kon tse
izaerako erakundea da, hiritarrek parte har dezaten Ingurumenaren gaietan.           

Kon tseilua formalki bi hilabeteko epean eratuko da, Araudia indarrean sar tzen den unetik ko
Araudi honek xedatutakoa bete dadin, Kon tseiluaren buru denak proposaturiko per tsona eta
Ingurumenaren Aholku Kon tseilua osa tzeko bileraren data, ordua eta lekua.

2. artikulua.  Helburua.

Ingurumenaren Aholku Kon tseiluak oinarrizko helburu tzat du Errenteriako garapen orekatu
udalaren kudeaketan ingurumena babesteko eta iraunkortasuneko irizpideak eta herritarren p
bidez, udal eskumenetan hiritarren proposamena gauzatu, bete eta hobe tzeko, Errenteriako h
inguruneei dagozkienetan. Era berean, ingurumen plan eta jarduerak ikertuko dira, hain zuz
dezaketen udalerriaz gaindiko izaera dutenak.

3. artikulua.  Fun tzioak.

Ingurumenaren Aholku Kon tseiluaren fun tzioak dira:

a)  Udal ingurumenaren kudeaketaren gaineko ondorioen urteko ebaluazioa onar tzea. Ebalu
zaio.           

b)  Ingurumena eta Mendi Departamentuaren ekin tza programen eta jardueren memoria aur
tzea, baita ingurumeneko eskumenak dituzten bestelako departamentu eta sailenak ere.

c)  Ingurumeneko gaietan urteko inber tsio eta jarduera programa bat proposa tzea, hala nola 
21-i lotutako jarduerenak.

d)  Araudi eta udal plan eta programa proiektuak onartu aurretik ezagutu, baloratu eta horien
nola ingurumena zain tzeko eta udal iraunkortasunarekin lotutako txos tenak.

e)   Batzorde informatiboetan har tzen diren erabakiez informatuta izatea, eta, hala balegokio
Gobernu Batza rrak, delegatuek, Alkate tzak eta Udalba tzak hartutakoez, betiere, ingurumene
iraunkortasunerako interesa duten gaietan.

f)  Mendi eta Ingurumenaren Batzor deari batzor dekide berriak hasten direnean jakinaraztea

g)  Txos tenak eman eta ingurumenaren gaiaren inguruan jarduera proposamenak egitea Ingu
Departamentuari, eta, baita ingurumen-eskumenak dituzten Udalaren gainerako Departamen
guztia Kon tseiluaren beraren edo udal organoek eskatuta izango da.      

h)  Jarduerak eta neurriak proposa tzea, eta tokiko ingurumenaren eta iraunkortasunaren alde
aproposak buru tzea.



k)  Udaleko departamentu eta sail/zerbi tzu, ingurumen eran tzu kizuna duten administrazio p
publiko eta pribatu ezberdinen artean ingurumen-jardueren koordinazioa bul tzatu, lagundu e

l)  Ingurumen gaiaren inguruan indarrean dagoen araudia bete tzen dela zainduko da, eta kex
dira Udalerriko ingurumenean eragiten duten jarduera edo ez-egiteengatik.

m)  Batzor deetan edo Lantalde espezifikoetan eskuordetuko dira, kon tseiluaren barnean, eg

n)  Kon tseiluaren jardueraren ildo nagusiak ezarriko dira eta barnerako beharrezko arauak s
kontrakoa ez esateko.

o)  Aurretik Kon tseilua osa tzen duten kideen botoen aldeko bi heren beharrezkoa izango da 
Udalba tzari proposa tzea Araudia aldatua izan dadin, Ingurumen eta Mendi  Batzorde Inform
ondoren. Araudia bete tzen dela zaindu beharko du.            

p)  Proposatu, sustatu eta parte har tzea Tokiko Agenda 21eko aplikazioan, hori baita garape
diagnostikoa, ebaluazioa, jarraipena eta planifikaziorako parte har tze metodo globala.

q)  Aiako Harriko Natura Parkea, Lau Haizeta Parkea, Behemendi eta San Markosen bestea
burututako jardueren berri izatea.

r)  Udalba tzak agindutako fun tzioak beteko ditu.         

I TITULUA
KON TSEILUAREN ORGANOAK

4. artikulua.  Osaera.

Ingurumenaren Aholku Kon tseiluak honako organoak izango ditu:

a)  Kon tseiluaren Batza rra.

b)  Lehendakari tza eta lehendakari tza ordea.

c)  Idazkari tza.

d)  Lan Batzor deak.

5. artikulua.  Kon tseiluaren Batza rra.

Batza rra Kon tseiluaren goi organoa da, eta  hitza eta aho tsa dutela eskubide osoko kide diren
tseilua osa tze rakoan lortu nahi izango dugu emakumeek %50eko ordezkari tza izatea.         

a)  Lehendakaria: Alkatea. Dena den, lehendakari tza dekretu bidez eskuordetu ahal izango d
Departamentuko Zinego tzi-ordezkariarengan, zinego tzi den Kon tseiluko beste edozein parta
Departamentuko partaide den zinego tzi batengan.            



sindikatuen ordezkari bat ere.            

d)  Ondorengo talde ekologisten eta bestelakoen ordezkari bana:

1.  Errenteria-Orereta Bizirik.

2.  Eguzki Talde Ekologista.

3.  Urdaburu.

4.  San Huberto.

5.  Txepe txa Elkartea.

e)  Hurrengo mankomunitateen ordezkari bat: 

1.  San Marcos.

2.  Aņarbe.

f)  Hurrengo elkarteen ordezkari bana:           

1.  Errenkoalde.

2.  Eskolako Agenda 21.

3.  Berdintasunerako Kon tseilua.

4.  Behemendi.

g)  Hurrengo auzo elkarteen ordezkari bana:   

1.  Erdiko Erreka (Fanderia).

2.  Zuhaitz (Olibet  Etxe berrieta).

3.  Pontika.

4.  Gure Leku (Parke-Gal tza raborda).

5.  Laguntasuna (Gabierrota).

Baita udalerriaren barruan etorkizunean sor daitekeen beste edozein elkarte ere.

Aurreko zerrendari gehitu dakizkioke partikular gisa interesa eraku tsi eta Ingurumenarekin 
Horretarako eskaera zeha tza egin beharko dute Kon tseiluan partaide gisa ari tzeko, eta halak
bilera egin beharko du. Halako partaideak gehienez hiru izango dira. Hori guztia izango da L
kalterik egin gabe, berak egoki irudi tzen zaizkio partikularrak gonbidatu  ditzan, Araudi hon



Bertan ez egon edo gaixorik egoteagatik edo legezko beste edozein arrazoi dela eta, Lehend
ordezkatuko du, eta hura izan ezean, Lehendakariak aukeratuko du bera ordezkatuko duen K

6. artikulua.  Kon tseiluaren Batza rraren Fun tzioak.

1.  Kon tseiluaren Batza rra osa tzen duten honakoak gauzatu ahal izango dituzte:

a)  Bileren eztabaidetan parte hartu.

b)  Ingurumenari buruzko ikerketak eta proposamenak egin. Proposamenak bozkatu egin be

c)  Kon tseiluko Idazkari tza ren bitartez gai-zerrendan sartutako gaiak horni tzeko aurrekariak
dokumentazioa eskatu ahal izango dituzte.

d)  Eskubide botoa gauzatu, eta, hala balegokio, boto partikularra, arrazoiak azalduz.

e)  Galde-eskeak egin.

f)  Batzar kide izaerari lotutako bestelako fun tzioak gauzatu.

2.  Batzar kideek ordezka tze fun tziorik ezingo dute izan. Ordezkari tza Lehendakari tzari soili
rako organoak berak arau baten bidez espresuki edo baliozko akordio baten bidez eman eze

3.  Lehendakariak bere kabuz edo Kon tseiluko kideen ž-ak eskatuta, egoki tzat  jotzen duen u
teknikoa eska dezake.    

7. artikulua.  Lehendakari tza eta lehendakari tza ordea.

1.  Kon tseiluaren lehendakari tza Udalba tzako Alkateari egokituko zaio, edo Alkateak eskuo
betiere araudi honen 5.a) artikuluak ezarritako irizpideen arabera.

2.  Kon tseiluko Lehendakariak bere fun tzioetatik dimititu ahal izango du, eta aldi berean, A
partaideen artean zein izan daitekeen ordezkatuko duenaren izena, betiere ordezkoak Araud
baldin tzak bete tzen baditu. Alkateak alderdiak  entzun ondoren egoki deri tzoan erabakiko du

8. artikulua.  Lehendakari tza ren fun tzioak.

a)  Kon tseilua ordezkatuko du.

b)  Ohiko eta ezohiko bilerak deituko ditu.

c)  Udal teknikariak gonbidatuko ditu.

d)  Gai-zerrenda osatuko du.

e)  Bileren burua izango da eta bilerak moderatuko ditu.

f)  Kalitateko botoaren bidez bozketen emai tza erabakiko du.



j)  Lehendakari tza karguari lotutako bestelako fun tzioak beteko ditu.

9 artikulua.  Idazkari tza.

1.  Kon tseiluko Idazkari tzan Udalba tzako Idazkari Nagusia arituko da edo berak eskuorde tz

2.  Kon tseiluko Idazkari tzan arituko dena Alkateak izendatuko du, eta, hala izan ezean, Leh
ingurumeneko langileen artean. Aurrekoak ez die kalterik egingo Udalaren Idazkari Orokor
tzioei, bere fun tzioetan hobeto jardun dezan, 10f artikuluan ezarritakoaren arabera.         

10. artikulua.  Idazkariaren fun tzioak Idazkariari dagozkio:

a)  Bileretara bertara tzea.

b)  Gai-zerrenda osa tzea.

c)  Bileren Akta jaso tzea.

d)  Zitazioak, gai-zerrendak eta Kon tseiluak sor tzen duen dokumentazioa bidaliko ditu.

e)  Kon tseiluaren Osoko Bilkuraren erabakiak tramitatuko ditu. Horretarako Lehendakariak
beteko ditu.

f)  Idazkari egoerari lotutako bestelako fun tzioetan ere arituko da. Horretarako, komenigarri
Orokorrak eskuordetutako eskumenez baliatuko da.         

11. artikulua.  Lan Batzor deak.

1.  Lan Batzor deak sortu ahal izango dira gai zeha tzak honako gaiekin lotura dutenean: Ingu
mendiak eta natura-parkeak zain tzea eta Agenda 21-eko Gai Tematikoak edo Kon tseiluaren
duenean.

2.  Osaera, izendapena eta fun tzionamendua Kon tseiluaren batza rrak erabakiko ditu.

3.  Lehendakariak eskatuko du egoki eta beharrezko tzat  jotzen duen udal edo kanpoko lagun
Batzor dea osatuko dutenen ž-ak hala eskatuta.   

4.  Lan Batzor deek Aholku Kon tseiluari jorratutako gaien berri emango diote.

12. artikulua.  Ordezka tze eta Eskuorde tzea.

Kon tseiluko bileretara eta beste edozein ekitalditara Kon tseiluko kideak edo ordezkoak joan
tseilua osa tzen duten titularren ordezkoak ere izango dira, haiek ez egotean ordezkatuko ditu

13. artikulua.  Ingumenaren Aholku Kon tseiluko eskubide osoko kideen eskubideak eta bete

1.  Ingumenaren Aholku Kon tseiluko eskubide osoko kideen eskubideak izango dira:

a)  Udal Gobernuko eta kudeaketako organo eskudundunek hartutako erabakien Informazio



2.  Kon tseiluko eskubide osoko kideen betebeharrak izango dira:

a)  Egiten diren bileretara joatea.

b)  Helbidearen edozein aldaketa jakinaraziko dute, hala nola Kon tseiluan ordezkari tza dute
tzen bada.

II TITULUA
ANTOLAMENDUA ETA FUN TZIONAMENDUA

14. artikulua.  Ohiko bilerak.

1.  Ingurumenaren Aholku Kon tseiluak urteko bi ohiko bilera egingo ditu. Bilera bakoi tza re
ezarriko du.

2.  Bileren edo bilkuren deialdi egin beharko da horiek egin baino zazpi lanegun lehenago. D
gai-zerrenda joango da.       

Lehendakariaz gain, Kon tseiluko legezko kideen ž-ak eskatuta deialdia egin ahal izango da,
egiteko epeak ezar tzeko Udal Araudi Organikoaren 23. artikuluak dioenaren arabera.       

3.  Landu beharreko gaien eskaerak Kon tseiluko Idazkariak izango ditu, Deialdia egin baino

4.  Kon tseiluko Lehendakari tzak, bere kabuz edo partaideetako edozein per tso nak eskatuta p
zerrendan sartu gabeko edozein gai sar tzea, presazko izaerarekin eta bilera hasi aurretik. Ud
berria Gai-zerrendan sar tzea berre tsia izan dadin.          

15. artikulua.  Ezohiko bilerak.

1.  Lehendakariak edo Kon tseiluko kide den zinego tzi ren batek beharrezko tzat joz gero, ezo
dira. Era berea, eskubide osoko kideen ž-ak proposa tzen dutenean ezohiko bilerak ere egin a

2.  Ezohiko bilera deitu beharko da deialdi eskaera egin ondorengo bi laneguneko epean. Bi
egin denetik ondorengo hamabost egun balioduneko epean.     

3.  Bilera deialdia, gai-zerrendarekin batera, egingo da,  gutxienez, aurreikusitako data baino
denean, Osoko Bilkurak landu beharreko Gai-zerrendaren lehen puntua urgen tzia izaera ber

16. artikulua.  Bileretara bertara tzea.

Kon tseilura bertaratu hartu ahal izango dute, lehendakariak edo Kon tseiluko kideen ž -k esk
diren udal teknikariak, edo ingurumeneko gaietan onartutako prestigioa dutenak edo bilereta
espezialistak direnak.

17. artikulua.  Bileren antolaketa.



2.  Bertaratutako Kon tseiluaren eskubide osoko per tso nek erabakiak hartuko dituzte botoen 
beharrezko izango da eskubide osoko per tso nen gehiengo osoaren aldeko botoa, modu horre
proposa tzeko.

3.  Gai-zerrendako gaien inguruan soilik hartu ahal izango dira erabakiak. Dena den, salbue
osoko partaideen gehiengo soilez, premiazko tzat  jotzen bada bestelako edozein gai gai-zerre
14.4 artikuluak ezarritakoaren arabera.

4.  Idazkariak bilera bakoizteko akta jasoko du. Bertan zehaztuko dira bertaratutakoak, eztab
hartutako akordioen edukia, eta, era berean, Udal Araudi Organikoak 69. artikuluan zehazte

5.  Aktan jasota geratuko da, Osoko Bilkurako partaide bakoi tzak hala eskatuta, hartutako er
absten tzioa. Partaideek, hartutako erabakiaren kontra badaude, boto partikularra ida tziz gau
bukatuta ondorengo 48 orduko epean. Idazkia onartutako testuari eran tsita geratuko da, Akt
azalduko dira zein izan diren kontrako botoaren, absten tzioaren edo aldeko botoaren arrazoi

6.  Aktak hurrengo bileran onartuko dira. Dena den, Idazkari tzak hartutako erabaki zeha tzen
izango ditu, betiere ondoren onartuko den aktari kalterik egin gabe. Hartutako akordioen eg
aurrekoak direnean, gorabehera hori espresuki aktan jasota geratuko da.

7.  Kon tseiluko bileretara joan ahal izango dira Lehendakariari aurretik eska tzen dioten guz
ordezkatu gabe partaide ez diren per tso nek aho tsa izango dute, baina ez botorik. Kon tseilua
dira. Bilera egiteko eguna nahiko aldez aurretik jakinaraziko da hiritarrek jakin dezaten. Ud
Udalaren iragarki taulan jakinaraziko da ohar baten bidez. Era berean, posta elektronikoa er
tseiluko partaideei astebete lehenago mezua bidaliz.            

18. artikulua.  Informa tzeko betebeharra.

Kon tseiluak eska tzen dituen informazio eskariak udal zerbi tzuek eran tzun beharko dituzte. 2
eran tzu teko, txos ten eskaera jaso tzen denetik konta tzen hasita. Eskaera Lehendakariaren ed
da, gehienezko hiru eguneko epean eskaera onartu zenetik. Eskaturiko informazioa Kon tsei
jakinaraziko zaie eta horren berri emango da egingo den lehen ohiko bileran, betiere ezohik
egin gabe, bertan eztabaidatu eta landu dadin. 

19. artikulua.  Aurreikusi gabeko egoerak.

Araudi honetan aurreikusi gabeko guztian kontuan hartuko da Udal Araudi Organikoan ezar
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeak, azaroaren 26koa, eta
Araubidearen Oinarriak eta Antolakun tza eta Jarduera Juridikoa arau tzen dituen 7/85 Legea
dutena.            

AZKEN XEDAPENA

Bakarra.

Apirilaren 2ko 7/198556.1 Legearen 65.2 eta 70.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera, Tok
tzen dituen Legea hain zuzen ere Araudia ondorengo eran argitaratu eta indarrean sartuko



c)  Araudia indarrean sartuko da argitaratu ondorengo egunean.

Errenteria, 2012ko maia tza ren 4a. Miren Alazne Korta Zulaika, Lehen Alkate Ordea.         


