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XEDAPEN OROKORRAK  

 

1. artikulua. Xedea 

1.- Araudi honen xedea da Tolosako Udalaren eta herritarren arteko harremanak eta parte 

hartzeko bideak arautzeko modu, bitarteko eta prozedurak zehaztea, eta, horrenbestez, 

herritarrak ardatz dituen gobernantza ereduari sostengua ematea. 

2.- Horrekin batera, Tolosako udalak gardentasun arloa betetzea eta herritarrekiko 

informazio eta komunikaziorako egiturak zehaztea du xede.  

3.- Arautegi honetan ere zehazten dira Tolosako komunitatearen garapenerako funtsezkoak 

diren arloetarako moduak, bitartekoak eta prozedurak: hala nola, gizabanakoen eta giza 

taldeen ahalduntzeari buruzkoak, elkartegintzaren sostenguari buruzkoak eta elkarlan 

publiko-sozialerako markoak eta bitartekoak.  

4. Azkenik, arautegi honetan jasotakoak printzipio hauetan oinarrituta daude: interes 

komunaren lehentasuna, aniztasuna, berdintasuna eta diskriminaziorik eza, inklusioa, 

irisgarritasun unibertsala, datu pertsonalen babesa, eskuragarritasuna, gardentasuna, 

ulergarritasuna, publizitate aktiboa  eta kontuak ematea. 

 

2. artikulua. Aplikazio esparrua 

1.- Gardentasunari dagokionean, Tolosako udalari berari eragiten dio, bai eta bere menpeko 

erakunde autonomoei eta udal titulartasunpeko sozietateei ere, barne egituran izan 

dezakeen eraginarengatik. 

2.- Gainerako alorrei dagokienean, arautegi honen aplikazio esparrukoak dira, kasu 

bakoitzean ezarritako berezitasunekin, Tolosako biztanleak eta bertan jarduten duten 

herritarren elkarte eta kolektiboak.  

Arau honetan arauturiko eskubide batzuk erabili ahal izateko, udalerriko biztanle izatea 

eskatuko da, edo herritarren elkarte, kolektiboen eta erakunde juridikoen kasuan, helbidea, 

egoitza edo jarduera esparrua Tolosan dutela egiaztatzea, eta beharreko ordezkagarritasuna 

izatea.  

3.- Araudi honen ondorioetarako, bertako biztanletzat hartuko da Udaleko biztanleen 

erroldan inskribatua dagoen pertsona oro. Halaber, Tolosako herritartzat hartuko da 

udalerrian bizi den pertsona oro. 

4.- Arau honen ondorioetarako, herritarren elkarte edo kolektibotzat hartuko da helbide 

soziala, egoitza edo jarduera esparrua Tolosako udalerrian duen oro. Halaber, arau honetako 
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eskubideak egikaritzeko, herritarren elkarte eta kolektiboek emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasun printzipioa bete beharko dute.  

5.- Arau honen ondorioetarako, erakunde juridikotzat hartuko da helbide soziala, egoitza edo 

jarduera esparrua Tolosako udalerrian duen entitate oro.  

6.- Udalerrian erroldatuta ez dauden pertsonek, kolektiboek edo langileek ere parte hartu 

ahal izango dute aurrera eramaten diren parte hartze prozesuetan, kasu bakoitzerako 

finkatuko diren baldintzen arabera. 

3. artikulua. Helburuak 

Honako helburu eta jarduera printzipio hauek ditu araudi honek:  

1. Gobernantza onaren bidean zerbitzuak eta prozedurak definitzea partaidetza, 

gardentasuna eta informazioa eta ahalduntze eta kapazitazioaren bidean. 

2. Partaidetzarako araudi esparrua zehaztea. 

3. Herritarren eskubideak bermatzea. 

4. Organo iraunkorren izaera eta funtzionamendua gaurkotzea Tolosako udalaren antolaketa 

instituzionala kontuan hartuz. 

5. Partaidetzan oinarritutako prozesuen kalitatea bermatzea.  

6. Lankidetza publiko-sozialeko formulak zabaltzea eta sendotzea. 

7. Gardentasun eta komunikazio eskubideak eta prozedurak definitzea 

8. Udal teknikari eta politikarien prestakuntza eta kapazitazioan aurreratzea. 

9.Herritarrak eta eragileen ahalduntzean eragitea udalarekin izan behar dituzten jardueren 

inguruan. 

10. Arautegi hau eratzeko partaidetza prozesuan zehar eta arautegi honetan bertan gizon 

eta emakumeen arteko berdintasuna eta intersekzionalitatea aintzat izatea eta bere tresna 

eta prozedura desberdinen baitan, emakumeen eta gizonen parte hartze orekatua 

bermatzeko neurriak edota mekanismoak aurreikustea, modu errealean eta eraginkortasunez 

aplikatuak izan daitezen.  

 

Zeharkako helburuak: 

1. Tolosako udalean partaidetza kultura garatzeko beharrezko aldaketak sartzea. 

2. Partaidetzaren eragina behartzea udal politiketan eta erabaki hartzean. 

3. Gobernantza publikoan berrikuntza sustatzea ondorengo lau ardatzetan: 

• Berrikuntza demokratikoa. 

• Berrikuntza soziala. 

• Berrikuntza zerbitzu publikoetan.  

• Berrikuntza metodologikoa. 

4. artikulua: Jarduteko printzipio etikoak Tolosako udalean  
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Tolosako Udalaren zerbitzura ari diren pertsona guztiek, eta bereziki, dagozkien udal 

organoetan erabakiak hartzeko gaitasuna dutenek, ondoko jokaera printzipio hauen arabera 

jardungo dute: zintzotasuna, eredugarritasuna, inpartzialtasuna, gardentasuna, 

zuzentasuna, berdintasuna, errespetua, zerbitzu publikoarekiko dedikazioa eta kontuak 

ematea. Funtzio publikoaren eta toki erregimenaren alorreko legeriak eta gobernu egokiaren, 

gardentasunaren eta herritarren parte hartzearen alorreko araudi espezifiko osoak haiei 

buruz egiten duen definizioaren arabera interpretatuko dira printzipio etiko horiek. 

 

x.-GOBERNU IREKIA 

Kalitate instituzionala indartzeko eta Udalaren eta herritarren artean esparru berri bat 

ezartzeko bidea da gobernu irekia. 

Hauek dira gobernu irekia bermatzeko bitartekoak:  

a) Gardentasuna sustatzea eta arautegi honetan eta gardentasunaren arloko oinarrizko 

legerian jasotako publizitate aktiboko betebeharrak betetzea.  

b) Informazio publikoa eskuratzea gardentasunaren arloko oinarrizko legeriak eta arautegi 

honek aurreikusitakoarekin bat etorrita.  

c) Informazio publikoa datu ireki gisa eskueran jartzea; hau da, halatan non datuak 

eskueran eta irisgarri egon ahal izan daitezen erreprodukzio, aldaketa edo beste datu 

batzuekiko integraziorako arrazoizko kostuarekin, eta ahalbidetu dadin informazio hori 

pertsona orok askatasunez erabiltzea, berrerabiltzea eta birbanatzea, erabat errespetatuz 

pribatutasun, segurtasun edo jabetzagatiko eman daitezkeen murrizketak.  

d) Herritarren partaidetzarako tresnak eta bideak garatzea.  

d) Lankidetza Udalaren eta herritarren edo herritarren kolektiboen artean. 

f) Kontuak ematea udal jardueren balantze ekonomikoa eta soziala ezagutu ahal izateko.  

 


