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TOKIKO AURREKONTU PARTE HARTZAILEAK EGITEKO GIDA PRAKTIKOA

AURKEZPENA

]
1

Udalerrietan aurrekontu parte hartzaileak egiteari buruzko gida praktiko bat da hau. Horrelako prozesu bati ekin nahi zaionean zer alderdi izan behar diren kontuan, horixe laburbiltzen
ahalegindu gara, eta erraz ulertzeko moduan azaltzen.
Aspaldi egin zuten aurrenekoa, Porto Alegren (Brasil), 1988an, eta ordudanik esperientzia
praktikoak izugarri ugaritu dira mundu osoan; batik bat, Hego Amerikan, Ipar Amerikan eta
Europan. Nafarroako Foru Komunitatean ere bai, eta gero eta interes handiagoa dute udalek
nahiz herritarrek horrelako prozesuekiko.
Gida honen helburua, hain zuzen, Nafarroako Foru Komunitateko udaletan aurrekontu parte
hartzaileak egiteko prozesuaren plangintza erraztea da. Horretarako, plangintza ondo egiteko
gakoak bildu ditugu: zer baldintza diren ezinbesteko aldez aurretik, zein diren alderdi nagusiak, zer eragilek hartzen duten parte prozesuan, eta zein den aurrekontua egiteko zikloa.
Gidaren amaieran, azken urteotako esperientzia batzuk aipatzen dira, Nafarroako Foru Komunitatean eta beste autonomia-erkidego batzuetan nahiz nazioartean eginak, eta haiei
buruzko informazioa emateaz gain, zenbait autoerregelamendu-eredutara jotzeko estekak
ere ageri dira, ikusteko zer joko-arau erabili dituzten han-hemengo prozesu partizipatiboetan.
Aurrekontu parte hartzaileen planteamenduan eta kudeaketan zer irizpide eta alderdi hartu
behar diren gogoan, hori badaukazue gida honetan; erabakiak zuen esku daude.

ZER DIRA AURREKONTU PARTE HARTZAILEAK?
Definizio bat eta bakarra ezin eman daiteke aurrekontu parte hartzaileak zer diren esplikatzeko, zeren eta ezaugarrietan nahiz aplikatzeko moduetan alde handiak baitaude batzuetatik
besteetara askotan. Horregatik, hiru definizio jaso ditugu, gure ustez osagarriak.
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Wikipedian gaztelaniazko sarreran ageri den azalpenak definizio orokor gisa balio dezake:
‘Aurrekontu parte hartzailea demokrazia deliberatiboaren edo zuzeneko demokraziaren
tresna bat da, zeinak herritarrei aukera ematen baitie aurrekontu publikoetan eragiteko
eta haiei buruzko erabakiak hartzeko, dela estatu mailan, dela udalerri mailan edo beste
maila batean’ [Iturria: Wikipedia (euskaratua)].
Bestalde, bigarren definizio hau ere lagungarri gerta daiteke: ‘Aurrekontu parte hartzailea
mekanismo (edo prozesu) bat da, herritarrek zehaztu edo zehazten lagundu dezaten zertan
erabiliko den baliabide publikoen parte bat edo guztia’ [Iturria: 72 respuestas a preguntas
sobre presupuestos participativos, UN-HABITAT, Quito, 2004 (euskaratua)].
Azkenik, gida honetan udalerriaz arituko garenez, eremu horretara mugatzen den definizio
hau ere oso baliagarri gertatuko zaigu: ‘Aurrekontu parte hartzaileak herritarrek udalerriaren kudeaketa publikoan parte hartzeko modu bat da; haren bidez, bizilagun guztiek parte
har dezakete, eta denen artean erabakiak hartu, udalerriko aurrekontu publikoak egiteko
prozesuan’ [Iturria: PreparAcción, Guía Presupuestos Participativos (euskaratua)].

ZER EREDU DAUDE?
Horrelako prozesuetan mundu osoko udalerrietan zer-nolako metodologia erabili duten aztertuta, 4 aldaera dira azpimarratzekoak:
ÎÎPorto Alegrekoan oinarritutako ereduak; Portugalen, Espainian eta Italian erabili dira,
nagusiki.
ÎÎPartaidetza kolektiboka antolatzean dautzan ereduak; Albaceten erabili dute, adibidez.
ÎÎProzesua auzoka egitean oinarritutako ereduak, inbertsio txikiagokoak; aldaera hau
erabili izan da gehien Erdialdeko Europan (Alemania, Frantzia, Erresuma Batua, Holanda…). Eredu honekin ez da hiriaren osotasuneko ikuspegia lantzen.
ÎÎHerritarren epaimahaien lanean oinarritutako ereduak; herritarrak zozketaz hautatzen
dira, eta horrelako ereduak Alemanian eta Erresuma Batuan erabili izan dira, batik bat.
Gure inguruan gehien erabili diren ereduak, dena den, bi hauek dira:
Batetik, nagusiki entzute aktiboan oinarritutako prozesuak ditugu. Eredu horretan, bi dira
gakoak: lehenik, herritarrek zer premia dituzten entzutea, eta gero, modu partizipatiboan
premia horiek lehentasun-mailaren arabera zerrendatzea. Lehentasun handieneko premiak
udalaren jardun-ildoetan sartzen dira, eta, beraz, udal-aurrekontuan.
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Eta beste eredua, udalak aurrekontu-sail bat herritarren esku uzten duenekoa da. Horrelakoetan, aldez aurretik argi eta garbi zehaztuta egon ohi dira joko-arauak, eta hiru fase edo
gako ditu prozesuak: ideiak biltzea, lehentasun-mailaren arabera zerrendatzea eta/edo ideia
bideragarriak bozkatzea. Udalak konpromisoa hartzen du, batetik, herritarrek hautatuta puntu gehien izan duten proiektuei ekiteko, eta bestetik, hasieran erabakitako aurrekontu-saila
horretarako erabiltzeko. Badu eredu honek aldaera osatuago bat, eta beste ariketa batzuk
ere egiten dira prozesu horietan, hala nola herritarrek ideiak defendatzea, hausnarketa- eta
erabakitze-prozesuak, akordiokoak eta hautatutako proiektuei egikaritzean jarraipena egitea.
Dena den, udalerri askok eta askok bi ereduak uztartuz planteatzen dute aurrekontu parte
hartzaileak egiteko prozesua. Parisen, adibidez, urte osoan zehar entzute aktiboko prozesu
jarraitua izaten dute, baina, aldi berean, urtero aurrekontu-sail bat jartzen du Udalak, bigarren fase honetan proposatzen diren urrats guztiei ekiteko.
Bi eredu horiek, formatuaren aldetik, modu presentzialean eta/edo digitalean bideratu daitezke. Formatu presentzialak (bilerak, batzarrak…) aberasgarriagoak izan ohi dira, parte-hartzaileen arteko enpatia dakartelako, hausnarketa-prozesu pluralagoak ere bai, eta
sortze-prozesu nahiz baterako eraikuntza-prozesu eraginkorragoak. Formatu presentzialek,
ordea, oro har lan nekezagoa eta teknikoki konplexuagoa dakarkie udaleko arduradunei, eta
parte hartzeko ahalegin handiagoa egin beharra, herritarrei.
Gida honetan proposatzen dugun antolamendu-modua Porto Alegreko ereduan oinarrituta
dago funtsean. Oraingo eskema hau orientatzeko baino ez da, eta aldaerak izan ditzake, herri
edo hiri bakoitzeko errealitatera egokitzeko.
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a. TALDE ERAGILEA: prozesuaren joko-arauak (autoerregelamendua) adostea eta prozesuari jarraipena egitea du eginkizun talde honek, eta partaidetzako teknikariekin eta udal-zinegotziekin batera prozesuan laguntzen hasteko prest dauden herritar boluntarioek osatzen dute. Boluntarioak udalerriko elkarteen ordezkariak izan daitezke edo ez.
b. BATZARRAK: herritar boluntarioek osatzen dituzte batzarrak ere, eta eginkizun dute, nagusiki, aurrekontu parte hartzailerako dagoen kontu-sailarekin zer inbertsio edo bestelako
zer gastu egin proposatu eta eztabaidatzea, bileren bidez. Ezinbestekoa da herritarrek parte
hartu nahi eta ahal izatea eta parte hartzen jakitea, eta horretarako, planteatu beharra
dago ea komeni den biztanle-segmentu batzuekin jarduteko estrategiak lantzea. Batzarren
fasea da une gorena aurrekontu parte hartzaileen zikloan, eta beraz, eztabaida-gune horiek
ondo zaindu behar dira, zehatz-mehatz eta modu eraginkorrean antolatu eta dinamizatu.
c. AURREKONTUAREN MAHAIA: batzarren ordezkariak izaten dira mahaikide, eta jakina,
udal-ordezkariak ere bai (partaidetzako teknikariak, zinegotziak eta beste arlo batzuetako
teknikariak). Mahaiaren eginkizun nagusia proposamenak bideragarriak diren baloratzea
da, eta batzuetan, proposamenak lehentasun-mailaren arabera zerrendatzea ere bai,
prozesuari ikuspegi hori eman bazaio.

ZERTARAKO BALIO DUTE?
Aurrekontu parte hartzaileek herritarrei aukera ematen diete beren ustez egoki diren premiak
eta nahiak aurrekontuetan sartzeko, proposamenak eginez, haiei buruz eztabaidatu eta
hausnartuz, eta lehentasun-mailaren arabera zerrendatuz. Beraz, aurrekontu parte hartzailea
egiteko prozesuak zenbait helburu lortzeko bidea ematen du; laburbilduz, hauek:
ÎÎHerritarrek zuzenean parte hartzea, eta beraz, demokrazia partizipatiboan sakontzea.
ÎÎHerritarrek protagonismo aktibo handiagoa izatea.
ÎÎEgiazko arazoei konponbideak bilatzea. Bizilagunek udalerrirako dituzten nahiak
proiektatzea.
ÎÎUdal-kudeaketa gardenagoa eta efizienteagoa izatea.
ÎÎBildutako zergei emango zaien erabileran adostasun handiagoa izatea.
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ÎÎHausnarketa aktiboa eta elkartasuna sustatzea. Elkarrizketa sustatzea.
ÎÎAdministrazioaren eta herritarren arteko komunikazioa hobetzea, politikari, herritar,
kolektibo eta teknikariek elkarrekin eztabaidatzeko guneak sortzen direnez gero.

ZER BALDINTZA DIRA EZINBESTEKO, AURREKONTU
PARTE HARTZAILEAK KUDEATZEKO?
ÌÌ BORONDATE POLITIKOA

Ezer baino lehen, politikariek horrelako prozesu bat abiarazteko borondate sendoa izan
behar dute. Bai alkatetzak eta bai gobernu-taldeak; baina oposizioko taldeak ere ados
egotea da onena, eta beraz, ordezkaritza duten talde guztiak prozesuan sartzeko eta
ekimenera lotzeko ahalegina egin beharko litzateke. Borondateak argia izan behar du,
zalantzarik gabea, eta jakina, prozesu osoan iraun behar du.
ÌÌ GIZARTE ZIBILAREN INTERESA

Normalean ekimena administrazioak abiatzen du, baina prozesua emankorra izango bada,
herritarrek aktiboki hartu behar dute parte, nahitaez. Beraz, prozesuan parte hartzeak
zentzua baduela herritarrei ulertarazteko moduak bilatu behar dira, batetik, eta prozesuan
parte har dezaten ahalik gehien erraztu, bestetik. Horretan, oso lagungarria izango da
halako konplizitate bat sortzea bertako elkarteen sarearekin nahiz udalerrian erreferentzia
edo eredu diren eragileekin.
Bestalde, aurreneko saioetan batik bat, herritarren partaidetza sustatzeko ahaleginean garrantzi handia du lan pedagogikoa egiteak (komunikazio-plan eraginkorra) eta epe luzera
begirako ikuspegi progresiboa izateak. Tarte bat eman behar zaio, saioz saio partaidetza
handitzen joan ahal izateko. Paradigma-aldaketa bat da, azken batean, eta horretan pazientzia izan behar da, beraz.
ÌÌ JOKO-ARAUAK ZEHAZTEA

Hainbat gai zehaztu behar dituzte arau horiek: aurrekontuen zer kapitulu eta zer kantitate
izango diren eztabaidagai, nola hartuko diren erabakiak (eta adostasunik eza gertatuz
gero, erabakiak hartzeko zer ardura-maila eta zer ahalmen izango duen eragile bakoitzak),
nola banatuko diren udalerriko auzo eta barrutien artean, eta prozesua kudeatzeko antolatuko diren organoek zer-nolako osaera izango duten.
Arau horiek ez ditu alde bakarrak erabaki behar; aitzitik, herritarrekin batera landu behar dira, eta gero, urtez urte egokitu, lortutako emaitzen arabera. Dena den, prozesua
erraztearren, administrazioak lehen zirriborro bat presta dezake, eta gero, zirriborro hori
herritarrekin eztabaidatu.
ÌÌ HERRITARRAK ETA FUNTZIONARIOAK TREBATZEKO BORONDATEA

Garrantzi handikoa da herritarrak eta funtzionarioak trebatzea, bai aurrekontuei buruz,
oro har, eta bai aurrekontu parte hartzailoeei buruz, zehazki, eta horretarako, azaldu egin
behar zaie zer kantitate dagoen eztabaidagai, zein den baliabideen jatorria eta zein den
gastuaren egungo egitura. Halaber, garrantzitsua da argitzea zein gai diren udalaren eskumenekoak eta zein ez, udalaren jardun-eremua gainditzen dutelako.
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ÌÌ HERRITARRAK INFORMATZEA

Ahal diren bitarteko guztiak erabiliz: bilerak noiz eta non izango diren, urte horretarako zer
joko-arau zehaztu diren, eta udal-aurrekontuaren xehetasunei buruzko informazioa.
ÌÌ HERRITARREK HIERARKIZATUTAKO ESKAERAK IRIZPIDE TEKNIKOEN ARABERA MAILAKATZEA, EKIPAMENDU ETA ZERBITZU PUBLIKOETAN DAUDEN GABEZIAK KONTUAN HAR DAITEZEN

Garrantzi handikoa da hau, baliabideak modu bidezkoago batean banatu eta desberdintasun sozialak gainditu ahal izateko.
Politikariek borondate irmoa izatea ez da nahikoa. Emaitza arrakastatsua izango bada, eta
prozesua zeinen konplexua den kontuan hartuta, sentsibilizazio-lan handia egin behar da,
eta ondo, eragileek egin behar duten lan horren zentzua eta zertarakoa ikus dezaten; horixe
izango da abiapuntua, hurrengo eskema honetan ikusten den bezala. Lehen aipatutako eragileen inplikazioa lortu ezean, ezinezkoa da proposatutako helburuak lortzea. Horretarako,
ezinbestekoa da informazioa modu gardenean hartu-ematea eta behar bezala egokitzea parte-hartzaile posible gisa hautatu den biztanleria-segmentu edo xede-jendarte bakoitzaren
ezaugarrietara.
Bestalde, lan pedagogikoa egitea ere funtsezkoa da, zeren eta «parte hartuz ikasten da parte
hartzen». Proiektu-buruak, beraz, hainbat ekintza egin beharko ditu prozesuaren oinarriak
ulertzen laguntzeko: prozesuaren helburuak eta faseak, era jakin batera jardutearen arrazoiak, erabiliko diren prozedurak, eta prozesuaren fase edo une bakoitzean erabiliko diren
irizpideak.
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ZER ERAGILE IZATEN DIRA AURREKONTU PARTE
HARTZAILEAK EGITEKO PROZESUAN?
Beste ezer baino lehen, aurrekontu parte hartzaileak egiteko proiektua teknikoki noren zuzendaritzapean egongo den erabaki behar da. Hura izango da jarraipen-taldea. Erabaki daiteke
talde hori osatzea barne-langileek, herritarren ordezkariek eta, hala badagokio, kanpo-langile kualifikatuek, edota talde misto batek, barne- nahiz kanpo-langilez osatua.
Kanpo-langileak kontratatzea erabakiz gero, kudeaketa-taldea mistoa izatea komeni da, bi
arrazoi hauengatik nagusiki:
ÎÎBatzuen nahiz besteen ezagutzak elkarren osagarri gerta daitezen: barne-langileen
ezagutza, administrazioaren beraren funtzionamenduari buruz eta bertako langileei
eta udalerriari buruz; eta adituen ezagutza teknikoa, metodologikoa.
ÎÎKanpo-langileen ezagutzak eta eskarmentua aprobetxatzeko, erakundean eragina izan
dezaten.
Eragile asko izaten dira aurrekontu parte hartzailean, eta horiek guztiak behar bezala koordinatu behar dira, dena ondo aterako bada. Hauexek dira protagonista nagusiak:
ÌÌ BURUZAGI ETA ARDURADUN POLITIKOAK

Haiek izango dira proiektuaren buru. Alkatea funtsezkoa da prozesu osoan, eta zinegotziak
ere bai.
ÌÌ ADMINISTRAZIOKO TEKNIKARIAK

Udaleko teknikari gehienen inplikazioa beharko da prozesuan. Ia sail guztiei eragingo
die, udaleko ia arlo guztietarako proposamenak jasoko baitira, eta gainera, eskaera asko
transbertsalak izango dira, hau da, sail bati baino gehiagori eragingo die. Horrenbestez,
funtsezkoa izango da mekanismo egokiak sortzea ahalik arinen gerta dadin maila teknikoan prestatzea, koordinatzea eta informazioa ematea, horrela baizik ez baitzaie egoki
erantzungo herritarren ekimenei. Ziur asko, gainera, toki-gobernuaren eskumenekoak ez
diren eskaerak ere egingo dira, eta beraz, aurreikusi behar da nola har dezaketen parte
beste eragile batzuek edo nola bideratu daitezkeen horrelako proposamenak.
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ÌÌ ELKARTEAK ETA KOLEKTIBOAK

Prozesuaren antolaketan giltzarria elkarteak izan daitezke, eskaerak antolatzeari begira
eragileek onartzen dituzten heinean. Gerta daiteke, ordea, elkarteek parte hartzeko erresistentzia moduko bat agertzea, indarra eta/edo zilegitasuna galtzeko beldur… Alde horretatik, garrantzi handikoa da erabat garden jokatzea eta prozesuaren helburuei eta oinarriei
buruzko azalpenak batere xuhurrak ez izatea. Bestalde, oso garrantzitsua da elkarteek
nahiz herritarrek bete-betean barneratzea parte hartzeak ez duela esan nahi egindako
proposamenak gauzatzera iritsiko direla.
ÌÌ EZEIN ELKARTETAN EZ DABILTZAN HERRITARRAK

Ezein elkartetan ez dabiltzan herritarrek ere parte hartzea funtsezkoa da, xede horretarako
proiektatzen baita prozesu hau. Biztanleria-segmentu edo -maila guztiak izan behar
dira gogoan, partaidetza gure gizarteko aniztasunarekin bat etor dadin: adin guztiak,
migratzaileak, sexu- eta kultura-identitate guztiak, hizkuntza-gaitasunak, eten digitala…
Bestalde, garrantzi handikoa da ez erreparatzea soilik parte-hartzaileen kopuruari, eta bai,
horretaz gain, partaidetzaren kalitateari ere.
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ZER ALDERDI HARTU BEHAR DIRA KONTUAN? PROZESUEN INKLU
SIBOTASUNA, INTENTSITATEA ETA ERAGINA
Oso prozesu konplexua da, eta asmo handikoa. Kontuan izan behar da prozesua abian
jartzeak ia udal osoa inplikatuko duela, eta alde horretatik, engranaje guztiak oso ondo
koordinatu beharko dira, prozesua ondo joan dadin.
Ez dago aurrekontu parte hartzaileak egiteko prozesu-eredu bat eta bakarra; azken batean,
izan ere, udalerri bakoitzak bere egoera eta ezaugarriei erantzun behar die, eta bertako premiei
erantzuteko formula egokienak bilatu. Hala ere, badira aurrekontuak herritarren partaidetzan
oinarrituta egiteko prozesu orok berezkoak dituen zenbait alderdi. Beraz, garrantzitsua
da ikustea zer alderdi nagusi hartu behar ditugun kontuan aurrekontu parte hartzaileak
planifikatzean, alderdi horietako bakoitzari buruzko erabakiak hartu beharko baititugu:
ÎÎInklusibotasun-maila (zenbateraino izango den irekia herritarren partaidetzarekiko).
ÎÎProzesuaren intentsitatea (zenbaterainoko erabakimena emango zaien herritarrei
eta noraino iritsiko den edo iritsi nahi den lan pedagogikoan).
ÎÎEsku-hartzearen eragina (prozesuaren azken emaitza gauzatzeko zenbaterainoko
ahalmena izango duen.
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Horietako bakoitzean sakontzen ahaleginduko gara orain:
ÌÌ 1. INKLUSIBOTASUN-MAILA: NORK HARTZEN DU PARTE?

Aurreneko alderdiak galdera honi erantzuten dio: nori irekita dago partaidetza? Erantzuna erraz samarra da. Aurrekontu parte hartzaileez ari bagara, prozesu irekiez ari gara,
herritarrei irekiak, aukera izan dezaten proposamenak egin, eztabaidatu eta hausnartu,
lehentasun-mailaren arabera hierarkizatu eta hautatzeko, hautatutako horiek gero udal-aurrekontuetan sar daitezen. Nekez har daiteke partizipatibotzat ezein prozesu, parte hartzen
duten bakarrak politikariak eta administrazioko teknikariak badira.
Herritarrei irekitze hori, dena den, zenbait modutara edo zenbait mailatan egin daiteke:
udalerri batzuek erabakitzen dute gizarte zibil antolatuari edo tokiko elkarteen sareari soilik
irekitzea partaidetza, eta beste batzuek, berriz, nahiago dute herritarrei irekitzea oro har,
nork bere izenean parte har dezan. Eredu mistoak ere badira, jakina, eta prozesuan parte
hartzeko bi bide bereizi antolatzen dira horrelakoetan: tokiko elkarteek parte hartzeko bideak, batetik, eta bestetik, herritarrek norberaren izenean parte hartzekoak.
ÌÌ 2. PROZESUAREN INTENTSITATEA

Herritarrek parte hartzeko antolatzen diren mekanismoei buruzkoa da bigarren alderdia.
Hemen ere maila edo modu bat baino gehiago daude. Oinarrizkoena informazioa ematea
da, aurrekontuak nola egiten diren eta aurrekontuko kapitulu bakoitza nola osatuta dagoen.
Lehen maila horretan, entzunez eta informazioa jasoz hartzen dute parte herritarrek, eta
nork bere iritzia osatzea da nolabait helburua. Alegia, herritarrek parte hartzeko modurik
oinarrizkoena da. Eta zalantzan jartzekoa ere izan daiteke benetan partaidetzarik ba ote dagoen maila horretan. Egia da, noski, informazioa eman eta zabaltzea oinarri ezinbestekoa
dela edozein prozesu partizipatibori ekiteko, baina ez da nahikoa, ezta hurrik eman ere.
Bigarren maila batean, bizilagunei aukera ematen zaie proposamenak egin eta planteatutako proposamenak eztabaidatzeko, baina ezin dute zer egin erabaki, hori politikariek
erabakiko baitute. Horrelako prozesuek kontsultarako balio dute. Azkenik, parte hartzearen
maila gorenekoan, herritarrek aukera dute erabakitzeko zertan inbertitu nahi duten aurrekontuaren parte bat, edo aurrekontu guztia, edota zein izango diren tasen politika eta haiek
aplikatzeko irizpideak.

14

TOKIKO AURREKONTU PARTE HARTZAILEAK EGITEKO GIDA PRAKTIKOA

]

Gure ustez, prozesu bat partizipatiboa izango bada, ezinbestekoa da halako erabakimenmaila batzuk ematea, esplizituak (hasieran bertan joko-arauetan aitortutako erabakitzeformulak) edo inplizituak (herritarrek esana bete egingo delako borondate politiko argi,
irmo eta zintzoa).
Erabakimenaren kontu hori, normalean, oso gai garrantzitsua izaten da herritarren partaidetzako prozesu guztietan, eta guztiz erabakigarria da erabakimena zenbaterainokoa izango den prozesuaren hasieran bertan erabaki eta jakinaraztea, gerora gaizki-ulerturik izan
ez dadin. Garrantzitsua da herritarrek prozesuan aktiboki parte hartu ahal izatea eta halako
erabakimen bat izatea, gaur egun ordezkarien eta ordezkatuen artean dagoen urruntasuna
arintzen oso lagungarri izan baitakiguke bide hau.
ÌÌ 3. PARTE HARTZEAREN ERAGINA

Hirugarren alderdia aurrekoarekin estu lotuta dago; izan ere, zer eta nolako mekanismoak
jartzen diren martxan, halakoa izango da prozesuaren eragina, eta alderantziz ere berdin,
zer eta nolako helburuak lortu nahi diren, halako mekanismoak jarriko dira abian. Esate baterako, prozesuarekin lortu nahi den helburua herritarrak udal-aurrekontuei buruz informatzea besterik ez bada, orduan xede horretara bideratuta egongo da prozesuaren norainokoa.
Aldiz, herritarrek erabakimen eta eragin handiagoa izatea nahi bada, orduan prozesuaren
antolaketa horri begirakoa izango da, jakina.
Partizipatiboak izan nahi duten prozesuek zenbait baldintza bete behar dituzte. Bestea
herritarren partaidetza terminoa oker erabiltzea litzateke, nahi gabe edo asmo txarrez, eta
hori hanka-sartze galanta litzateke. Horrelakorik gerta ez dadin, gutxienez bete beharrekoetan oinarritutako definizio hau hartuko dugu: ‘Aurrekontu parte hartzaileak herritarrek
ere parte hartzera irekita dagoen ekimen publiko bat dira, udaleko gastu publikoari buruz
eztabaidatu eta erabakiak hartzera bideratua’ [PreparAcción, 17. or. (euskaratua)].
Azken batean, prozesu bakoitzak tokiko errealitateari erantzun behar dio, eta udalerriaren
berezitasunak gogoan izanda hartu behar dira erabakiak, formatua egoera bakoitzera eta
unean uneko baliabideetara ahalik ondoen egokitzeko. Are gehiago: kasu bakoitzean, udalerri bakoitzean, urtez urte ereduak egokitu eta aldatu egin beharko lirateke, mekanismoak
hobetu eta tokiko premiei hobeto erantzuteko. Alde horretatik, ugari dira kasuak, ia prozesu adina, baita eredu beretik abiatuta ere.
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ZER FASE IZATEN DIRA AURREKONTU PARTE
HARTZAILEEN ZIKLO ESTANDARREAN?
Hona hemen aurrekontu parte hartzaileen ziklo estandarra. Hementxe bilduta daude egin
ohi diren fase guztiak:

ÌÌ 1 | DISEINUA ETA PLANGINTZA

Aurrekontu parte hartzaileak egiteko prozesua abian jarriko dugula erabaki eta gero, aurrena egin beharrekoa prozesua diseinatzea eta planifikatzea da. Fase horrek berebiziko
garrantzia du, eta askotan, maizegi, ez da behar beste zaintzen. Horregatik gomendatzen
dugu nahikoa denbora eman eta nahikoa ahalegin egin dadin horretan, zer urrats egingo diren behar bezala planifikatzen eta den-dena egokiro dokumentatzen, bestela nekez
transmititu ahal izango baitzaie hirugarren batzuei (talde eragileko kideei, administrazioko
langileei, parte-hartzaileei…) eta bestela nekez balioko baitu geroan, hurrengo urteetan.
Bestalde, behar-beharrezkoa da fase hau ondo koordinatzea udal-aurrekontuak onartzeko
izapidearen egutegiarekin.
Alderdi funtsezko hauek hartu behar dira kontuan plangintza egitean:
ÎÎAurrekontu-sail jakin bati buruz hartu behar dituzte erabakiak herritarrek? Prozesua
horren arabera diseinatu behar da, egin beharreko urratsak ere horren araberakoak
izango baitira.
ÎÎLantaldeen antolaketa: zer egitura hartuko dugun prozesuari ekiteko, eta egitura horretako eginkizunak nork beteko dituen. Erabaki behar da, halaber, prozesua zenbateraino izango den herritarrei irekia, eta zer leku izango duten gizarte-ordezkariek
lantaldeen antolaketan.
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ÎÎEgutegia: aurrekontu parte hartzaileak egiteko prozesua garaiz planifikatu behar da,
lanak pilatu ez daitezen eta udal-aurrekontuak tramitatzeko egutegia atzeratu ez dezan. Udal bakoitzaren esku dago egutegia finkatzea eta aurrekontu parte hartzaileen
norainokoa erabakitzea, baina hona hemen gutxi gorabeherako data batzuk:
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Maiatza: prozesua planifikatu eta abian jarri.
Ekaina: herritarren proposamenak bildu.
Irail-urria: proposamenak bideragarriak diren aztertu (udal-teknikariek).
Azaroa: aukerak hautatu (herritarrek).

Dena den, udal batzuk, Nafarroako Foru Komunitatean, urteko aurrekontua onartu
ondoren ekiten diote dinamikari: azaroan, oinarriak aldatzen dira, beharrezkoa ikusten bada; abendu-urtarrilean, proposamenak aurkezten dira, eta gero, baliozkotu,
otsail-martxoan; eta azkenik, apiril-maiatzean, proiektuen berri emateko zabalkunde-lana egiten da, eta bozketa.
ÎÎJoko-arauak edo autoerregelamendua: joko-arauak garaiz zehaztu behar dira, baina nahikoa malgutasunez ere bai, arauok eztabaidatzeko foroetan erabakitakoaren
arabera aldatu ahal izan daitezen. Arauek ez dute asko izan behar, baina bai argiak,
ulertzen errazak. Alderdi hauek zehaztu behar dira arauetan:
• Prozedurari buruzko kontuak: nola eta non egin ahal izango diren proposamenak, zer proposamen-mota onartuko diren eta zein geratuko diren kanpoan eta
zergatik, proposamen bakoitzerako muga ekonomikorik baden edo ez, arloka
banatuko diren... Aukerak ugari dira, eta erabaki asko har daitezke alderdi honi
dagokionez. Ez dago formula optimorik, besteak baino egokiagoa denik. Udal
bakoitzak sortu behar du berea, bertako ezaugarrietara ondoen egokitzen dena,
kontuan hartuz zenbat baliabide dituen eta zer balio eta printzipio sustatu nahi
dituen aurrekontu parte hartzaileen bidez.
• Proposamenak nork egin ahal izango dituen: udalerrian erroldatuta dauden
herritarrek, edo zerbait proposatu nahi duen orok.
• Nork bozkatu ahal izango duen: ez dute berberak izan beharrik. Leku askotan, hain zuzen, bereizi egiten da. Adibidez, proposamenak egin ahal izateko
inolako mugarik ez da jartzen (ez adina eta ez bizilekua), baina bozkatu ahal
izateko, bai, botoa ematen dutenen identitatea egiaztatu egin behar baita nolabait. Horretarako ere modu bat baino gehiago daude; esate baterako, erabaki
daiteke udalerrian erroldatuta egon eta 16 urtetik gora dutenek bozkatu ahal
izango dutela.
• Nola egingo den bozketa: batzarren bidez egingo den, edota hautetsontzien
bidez, edo onlineko sistemaren bat erabiliz, edo sistema mistoen bidez...
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ÎÎZabalkundea eta komunikazioa
Komunikazioa giltzarri da herritarren partaidetzan oinarritua izan nahi duen ekimen
orotan. Erabakigarria izan daiteke azken emaitzan. Komunikazio-lana txukun egiten
ez bada, ahalegin guztia alferrikakoa gerta daiteke, eta eragin egingo du partaidetzaren kalitatean nahiz kantitatean, txarrerako eragin ere.
Funtsezkoa da prozesua zertan datzan herritarrei behar bezala jakinaraztea eta parte
hartzera animatzea. Garrantzitsua da proiektuaren buru edo sustatzaileak berak
hartzea komunikazioaren ardura ere; baina, aldi berean, kanpoko proposamenekiko
jarrera irekia izan behar du, eta oso lagungarri gerta daiteke udalerriko elkarteen
laguntza izatea mezua zabaltzeko.
Zabalkunde-lana era askotara egin daiteke, eta modu batzuk beste batzuk baino
nahiago izan ohi ditu erakunde bakoitzak. Hona hemen, adibide modura, informazioa
zabaltzeko zenbait ekintza: etxe guztietara diptikoak banatzea (izugarri eraginkorra da,
baina garestia, ekonomikoki nahiz ekologikoki), prentsaurrekoak eta prentsa-oharrak,
hitzaldi informatiboak, batzarretarako deialdiak, informazioa herritarrei itzultzeko
komunikazio-ekintzak, ahoz aho zabaltzeko marketing-estrategiak, irudiak eta logoak,
onlineko estrategiak, sare sozialetan zabaldu, smartphoneak+whatsappa…
Garrantzitsuena ez da zabalkunde-lana nola egiten den, baizik eta hautatzen diren
moduak edo ekintzak, zeinahi direla, behar bezala antolatzea (kontuan hartuta zenbat
denbora eta baliabide ditugun) eta mezu koherenteak sortzea (kontuan hartuta zer
xede-jendartera iritsi nahi dugun).
Taula honek asko lagundu diezaguke informazioa zabaltzeko ekintzak planifikatzen:
Helburua
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Ekintzak

Xedetaldea

Nork? /
Igorlea

Noiz?

Zer ideia
Kanalak /
transmititu Euskarriak

Azken atal hau amaitzeko, prestakuntza aipatu behar dugu. Garrantzi handikoa da
arduradun politikoak eta teknikariak trebatzea, eta hori bezain garrantzitsua, herritarrei prestakuntza eta informazioa ematea, parte hartu eta jakin ahal izan dezaten
norainokoa izango den aurrekontu parte hartzaileak egiteko prozesua, zein den proposatzen den esparrua.
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ÌÌ 2. PROPOSAMENAK EGITEKO FASEA

Bigarren fase honetan, herritarrek edo elkarteek egin nahi dituzten proposamenak bilduko
dira. Hori ere zenbait modutara egin daiteke. Ohikoena batzarren bidez jasotzea da (auzoka, adibidez), baina azkenaldian beste modu batzuk ere erabili dira zenbait udalerritan;
esate baterako, informazio-guneak edo buzoiak jartzea, proposamenak biltzeko eta jendeari proposamenak egokiro nola egin aholku emateko, edo diptiko informatiboak zabaltzea, zuriune eta guzti, herritarrek hor idatz ditzaten proposamenak, edo propio aurrekontu
parte hartzaileen prozesurako sortutako webgunea erabiltzea.
Kasu honetan, garrantzitsua da proposamen bat egiteko zer informazio-mota eman behar den mugatzea. Izan ere, proposamen asko eta askotarikoak izango ditugu fase hau
amaitutakoan, eta garrantzitsua da proposamen horiek parametro berberetan oinarrituta
alderatu ahal izatea. Horrek erraztu egingo du proposamenen bideragarritasuna aztertuko
duten teknikarien lana, eta gainera, baremo objektibo samarrak edukiko ditugu, bai proposamenak alderatzeko, bai proiektu bihurtuko diren horiek zer ezaugarri (eta zer kostu)
izango dituzten irudikatzeko.
Horretarako, garrantzitsua da proposamenak jasotzeko formatua ondo diseinatzea eta halaber, aukera ematea proposamen bat egin nahi duen orori beharrezkoa ikusten duen
zernahi material eranskin moduan gehitzeko.
Lan pedagogikoak garrantzi handia du fase honetan, jasoko diren proposamenak kalitate
on edo eskasekoak izatea horren araberakoa izango baita, hein handi batean. Horregatik,
informazioa behar bezala eta garaiz zabalduta ere, gogorarazi egin behar da zer proposamen-mota onartuko diren eta zein ez, zein izango diren baldintzak eta mugak (aurrekontua, proposamen-kopurua, arloak…); adibidez, gastu estruktural erantsiak ekarriko
lituzketen proposamenak onartuko diren edo ez.
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LAN-FITXA | AURREKONTU PARTE HARTZAILEETAN AURKEZTEKO
PROPOSAMENA
Proposamenaren izena
Proposamenaren deskribapena eta justifikazioa. Non eta nola egitea nahi duzu?

Zer egoera hobetu nahi duzu?

Nori egingo dio mesede?

Proposamenaren kostua (gutxi gorabehera)

Izen-abizenak

E-maila
Idatzi proposamena eta eraman hona:
Informazio gehiago hemen: www.udala.com
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ÌÌ 3. PROPOSAMENAK AZTERTZEA

Proposamenak egitea amaitu ostean, denak aztertzeari ekin behar diote administrazioko
teknikariek, eta fase zaila da, oso. Lan hori normalean ez da azaleratzen, baina berebiziko
garrantzia du, eta denboraz estu eta larri egin behar izaten dute gehienetan. Fase honetako lanak eta denbora ondo planifikatzen ez baditugu, arriskua dugu prozesua trabatzeko
eta hitzartutako epeak bete ezinik geratzeko.
Teknikariek proposamen guztiak aztertu behar dituzte, banan-banan, eta bideragarriak
diren ikusi (normalean ikuspegi ekonomikotik eta legediaren ikuspegitik), bai eta aurreko
faseetan erabakitako baldintzak betetzen dituzten aztertu ere. Baztertutako proposamenek azalpen bat jaso beharko dute (erabilitako irizpideetan oinarritua), eta onartutakoak,
berriz, proiektutzat hartuak izango dira, eta bakoitzari dagokion diru-kopurua esleitu beharko zaio. Bestalde, fase hau balia daiteke antzekoak diren eskaerak multzokatzeko eta
proposamen guztiak udal-arloaren arabera sailkatzeko.
ÌÌ 4. PROIEKTUAK AURKEZTEA

Proposamen guztiak aztertu ondoren, emaitzak jakitera ematea da hurrengo urratsa. Hausnarketa-aldia irekitzen da, onartuak izan diren proiektuak eztabaidatu ditzaten herritarrek.
Hori ere zenbait modutara egin daiteke: herritarren babesa lortuz (Madril), edo egileek proiektuak jendaurrean aurkeztuz (Gasteiz), edo batzarretan lehentasunaren arabera mailakatuz
(Porto Alegreko ereduan, adibidez, batzar bakoitzean hautatutako ordezkarien bidez egiten
da hori; herritar-talde baten ordezkari gisa jokatzen dute haiek). Hori, bestalde, zenbait modutara egin daiteke: batzar irekien bidez, edo bozkatzeko nahiz lehenesteko sistemen bidez.
ÌÌ 5. PROIEKTUAK HAUTATZEA

Batzuetan, proiektuak aurreko fasean hautatzen dira, horretarako berariaz antolatutako
bozketa baten bidez. Baina proiektuak eztabaidatzeko eta lehentasunaren arabera hierarkizatzeko aldi bat irekitzen badugu, ez al da zentzuzkoa ondoren ideiak lasai hausnartzeko
tartetxo bat uztea eta prozesuaren bukaeran proiektu bozkatuenak hautatzea? Proiektuak
hautatzeko modua ere ez da bat eta bakarra, jakina: hautatu daitezke boto unibertsalaren
printzipioa erabiliz (pertsona bat, boto bat); edo eman daiteke aukera proposamen-kopuru
jakin bozkatzeko (3 proposamen, adibidez), baldintzatzat jarrita proposamenak ezin izan
daitezkeela arlo edo auzo berekoak (presio-taldeen indarra arintzeko); edo erabil daitezke
bestelako metodoak, prozesuan sustatu nahi diren balioen arabera neurtu ahal izateko botoak (adibidez, inklusibotasuna, edo ahalik eta bizilagun gehienei eragitea, edo gobernu-taldeak berariaz sustatu nahi duen gai batekin lotutako zerbait, hala nola desberdinen arteko
bizikidetzarekin, ingurumena zaintzearekin edo genero-berdintasuna sustatzearekin).
Kasu honetan ere, bozketa egiteko sistema presentzialak erabil daitezke (batzar irekiak,
alegia), edota onlineko sistemak.
Boto elektronikoko sistema nahi izanez gero, oso gogoan hartu behar da botoa emango
dutenen identitatea egiaztatzeko modua. Kontuan hartu behar da Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoa, eta gai hori garaiz planteatzen ez bada, buruhauste galantak izan
ditzakete antolatzaileek.
Behin bozketa eginda, emaitzak jakitera eman behar dira, eta proiektuak gauzatzen diren
jarraipena egiteko mekanismoak zehaztu.
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ÌÌ 6. PROZESUA BALORATZEA ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK EGITEA

Azkenik, prozesua baloratuko dugu, puntuz puntu, parte hartu duten eragileekin batera,
eta zer zuzendu eta hobetu beharko litzatekeen identifikatuko dugu, hurrengo urteetan
neurri zuzentzaile eta hobekuntza-proposamen horiek sartzeko. Bestalde, balorazioa jakitera eman behar dugu, herritarrek jakin dezaten zer-nolako emaitza izan duen prozesuak
eta zenbateraino lortu diren prozesuaren hasieran jarritako helburuak.
AURREKONTU PARTE HARTZAILEEN PROZESUA BALORATZEKO FITXA
Baloratu beharreko
puntuak
Informazioa,
prozesua hasi baino
lehen
Informazioa,
prozesuan zehar
Udalaren jarduna
Proiektuaren
kudeaketa
Herritarren
partaidetza
Beste alderdi batzuk
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Azpimarratzekoak

Hobetzekoak

Proposamenak
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ESPERIENTZIA ETA KONTAKTU JAKINGARRI BATZUK
NAFARROAN ETA BESTE LURRALDE BATZUETAN

]
3

Azken urteotan udalerri askotan egin dira aurrekontu parte hartzaileak, era askotakotan gainera, Nafarroan nahiz beste hainbat eskualdetan. Kanpoko esperientzietatik ikastea beti on
izaten dela-eta, ekar ditzagun hona aurrekontu parte hartzaileen prozesuan aipagarri diren
kasu batzuk, Nafarroakoak bertakoak nahiz kanpokoak.

NAFARROAKO UDALETAN IZANDAKO ESPERIENTZIA JAKINGARRI BATZUK
Udala
Castejón

Ezaugarri aipagarriak
Dibulgazioko

hitzaldi eta tailer partizipatiboak

Herritarren

proposamenei buruzko
Eguesibar
balorazio teknikoaren fitxak eta txosten
orokorra

Lizarra

Lodosa

Erriberri

Tutera

Antsoain

Partaidetzaren

aldetik arrakasta (herritarren ehuneko handia) eta elkarteen
inplikazio itzela
presentziala
Bozketa-sistema

Luzaroko

esperientzia eta prozesu
osoak
Partaidetzaren

aldetik arrakasta (herritarren ehuneko handia) eta elkarteen
inplikazio itzela
Bozketak

bereizita, inbertsioen eta gastuen arabera, eta arloka
Prozesu

partizipatiboari buruzko txosten
xehea
Proposamenak

biltzen hasi aurretik
tailerrak
Luzaroko

esperientzia
Estrategia-modu

ugari, eta mekanismo
presentzialak, fisikoak eta digitalak
Komunikazio-,

dibulgazio- eta pedagogia-lana egiteko formatu ugari
Udalaren

app-a
Prozesu

sinplea, eta jarraitzeko asmoa

Erreferentziak
http://www.castejon.com/
presupuestos-participativos/
http://www.valledeegues.
com/eu/actualidad/noticias/
noticias-transparencia-y-participacion/
http://www.estella-lizarra.
com/

http://www.lodosa.es/ayuntamiento/presupuestos-participativos/

http://www.olite.es/ayuntamiento/presupuestos-y-tasas/presupuestos-participativos/
http://www.tudela.es/
tu-ayuntamiento/participacion-ciudadana
http://www.ansoain.es/inicio/
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Udala

Ezaugarri aipagarriak

Erreferentziak

jendaurrean erakutsi
Proposamenak

Komunikazio
eta dibulgazio-lana egiteUharte
ko formatu ugari
presentziala
Bozketa-sistema

Aurreneko

esperientzia 2017an
bildu, gero bozkatzeko
Proposamenak

Burlata
eta aurrekontuko diruJoko-arauak

hornidura

http://www.huarte.es/
bases-del-presupuesto-participativo-de-uharte-para-el-ano-2017/

Informazio

orokorra
Artaxoa Txartel-eredua

memoria
Proiektuen


http://www.artajona.net/
ayuntamiento/presupuestos-participativos-partaidetzazko-aurrekontuak/

http://www.burlada.
es/?s=presupuestos+participativos

Udal horietan ez ezik, beste batzuetan ere ekin diote prozesuari, hala nola
Berriobeitin, Lekunberrin eta Beriainen.

NAFARROATIK KANPOKO ESPERIENTZIA BATZUK
Udala

Ezaugarri aipagarriak

Bartzelona Hausnarketa-prozesua online
Irun

24

https://www.decidim.barcelona/?locale=es

Lanketa berezia gazteekin
http://www.irun.org/presupuestosEstrategia presentziala eta digitala participativos/home.asp

Madril Estrategia eta plataforma digitala
New York

Erreferentziak

Proposamenen fasea: argi mugatuta ideiak eta geolokalizazioa

Ideiak aurkezteko eta hausnartzeko prozesu jarraitua online
París
Webgune partizipatibo eta oso
intuitiboa
Esperientzia integrala, baliabide
askorekin
Ahalegin pedagogiko handia (biGasteiz
deoak, herritartasun-eskola…)
Proposamenak jendaurrean
defendatu

https://decide.madrid.es/
https://council.nyc.gov/pb/
https://idee.paris.fr/ y https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
http://www.vitoria-gasteiz.org/
we001/was/we001Action.
do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_
7d3c2313_1540dd3767b__
7d90&alias

TOKIKO AURREKONTU PARTE HARTZAILEAK EGITEKO GIDA PRAKTIKOA

Udala
Zaragoza

Ezaugarri aipagarriak
Prozesu partizipatiboa barrutika
Dibulgazio-lana

]

Erreferentziak
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/
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Bestalde, erreferentzia modura baliagarria izan daiteke jakitea zer diru-kopuru jarri izan
duten beste udal batzuek herritarren hausnarketaren eta erabakiaren esku. Hona hemen
Nafarroatik kanpoko batzuk:
Udalerria Aurrekontu-sailak prozesu partizipatiboan
París
Madril
Bartzelona
Azkoitia
Gasteiz
Irun
Zaragoza
Hernani
Tolosa
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Inbertsioen % 5, 100.000.000€
100.000.000€
Inbertsioen % 5, barrutika
250.000€
3.000.000€
1.300.000€ + 200.000€ (gazteak)
5.000.000€, barrutika
500.000€
200.000€, auzoka

TOKIKO AURREKONTU PARTE HARTZAILEAK EGITEKO GIDA PRAKTIKOA

AURREKONTU PARTE HARTZAILEETARAKO
AUTOERREGELAMENDU-EREDU BATZUK
Lodosako Udala

]
4

http://encaja.lodosa.info/wp-content/uploads/2016/04/Autorreglamento_Lodosa_2016.pdf

Puerto de Santa http://elpuertodesantamaria.eparticipa.com/ES/seccion/descarga/
Maríako Udala repo/repofile_576cc9d18b644
Godellako Udala http://participa.godella.es/descargas/autorreglamento-es.pdf
Leganésko Udala

http://www.eparticipa.com/ES/seccion/descarga/repo/repofile_55e8692faef92

http://www.conildelafrontera.es/opencms/export/sites/default/conilConil de la
delafrontera/GaleriaFicheros/PresupuestosParticipativos/AutorreglaFronterako Udala
mento_Conil_2017.pdf
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TOKIKO AURREKONTU PARTE HARTZAILEAK EGITEKO GIDA PRAKTIKOA
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Toki-erakunderen batek kanpoko laguntzaile teknikoak kontratatzeko asmoa badu
eta horri buruzko aholkua behar badu, gurekin harremanetan jar daiteke, hemen:
Herritarren Arretarako eta Partaidetzarako Zerbitzua | Nafarroako Gobernua
Helbidea: Amaia kalea 2A, 2.a | 31002 Iruña
Tel.: 848 426 006 | 848 427 038
Helbide elektronikoa: participacionciudadana@navarra.es

