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3- Baztertu egin beharko litzateke legeetan premiazko okupatzeen deklarazio
orokor eta abstraktuak sartzea, dena delarik ere araudi horrek erregulatzen duen
arloak duen interes orokorra, horrek ez baitu esan nahi beti premiazko prozedura
justifikatuko lukeen ezohiko egoera dagoenik. Uste dugu egokiago litzatekeela
Administrazioak arlo horretan kasuan kasuan aztertzea premiazko prozeduraren
erabilera arrazoitzeko egoerarik badagoen ala ez, eta baiezko kasuan nahikoa
luke EAEko gobernu-batzordeari premiazkotzat jotzeko eskatzea.

4- Administrazio desjabetzaileek zorrotz jokatu beharko lukete Nahitaezko
Desjabetzeen Legearen 50-2. artikuluak xedatutakoa betetzerakoan, eta oneste-
-orriekin batera eragindakoari jakinarazi beharko liokete oneste-orrian jasotako
balorazioa onartzen ez badu, eskubidea duela kalteordaina berehala kobratzeko,
aipatu oneste-orrian jasotako zenbatekoan, Nahitaezko Desjabetzeen Lurralde
Epaimahaiak erabaki arte itxaron beharrik izan barik. Esan gabe doa horrek
Administrazioa behartzen duela desjabetzeen kalteordainak ordaindu ahal izateko
partidak aurrekontuetan jasotzera.

5- Bizkaiko Nahitaezko Desjabetzeen Lurralde-Epaimahaiaren funtziona-
mendua hobetu beharko litzateke, behar bezalako arintasunez jardun dezan eta
espedienteak epe laburragoan erabaki ahal izan ditzan. Horrela ez litzateke gehiegi
atzeratuko eragindakoak balioespena kobratzeko momentua eta, gainera, Admi-
nistrazioak kalteordain handiagoak ordaindu behar izatea, legezko interesak direla-
eta eta, batez ere, premiazko prozeduraz jardutearen aldeko argudio izateari utziko
lioke, Epaimahaia asko atzeratzen delako bere erabakiak hartzen.

6- Azkenik, eta erakunde honen eskumen-esparrutik at gelditzen bada ere,
komenigarria litzateke Estatuko Administraziotik Parlamentura nahitaezko desja-
betzeak arautzeko lege-egitasmo berria bidaltzea, 1954ko lege historiko eta zenbait
arlotan zaharkitua ordezkatzeko, eta aldi berean irtenbidea emateko doktrinaren
arlotik eta Administrazioaren egunean eguneko jardueratik sortzen diren arazoe-
tako askori.

7.6. INFORMAZIO PUBLIKOA ETA HIRITARREN PARTAIDETZA
HIRIGINTZAN ETA ADMINISTRAZIOAREN BESTE ALOR
BATZUETAN

Erakunde honen aurrean aurkeztu diren kexa askotan salatzen denez, Ad-
ministrazioak hiritarren interesei eragiten dieten akordioak hartzen ditu, baina
interesatuek ez dute horien berririk izaten behar bezala informatu ez dituztelako.

Beste kasu batzuetan, Administrazioak emandako informazioa mugatua eta
urria delako kexatzen dira hiritarrak; informazio gabezia horiengatik, Adminis-
trazioaren ebazpen jakin baten ondorioak zehazki ez ezagutzeak kalteak eragin
ahal izan dizkie.

Arazo horiek hirigintza planeamendu alorrean eta azpiegitura lan handietan
gertatzen dira batez ere, eta neurri txikiagoan ingurugiro gaietan.

Administrazioaren eta administratuen arteko komunikaziorako sistema zorro-
tzak ezarri ohi dituzte legeek: aldizkari ofizialetan, egunkarietan eta udaletxeetako
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iragarki tauletan iragarki laburrak jartzean datza sistema, eta horietan erabiltzen
den hizkuntza teknikoa sarritan, gainera, ulergaitza izaten da. Adibide bat hemen
daukagu: Lurraren Legeari buruzko Testu Bateratuak 114-1. eta 116-a) artiku-
luetan hirigintza antolamenduak onartzeko informazio publikoaren bideraketaz
egiten duen arauketa.

Horren bidetik, badaude bi lege onartu berriak: abenduaren 12ko 38/1995
Legea, ingurugiro gaiei buruzko informazioa eskuratzeko eskubideari dagokiona
(abenduaren 13ko BOE 297 zkia.); eta otsailaren 9ko 208/1996 Erret Dekretua
administrazio-informaziorako eta hiritarrekiko arretarako zerbitzuak arautzen
dituena (martxoaren 4ko BOE 55. zkia.). Administrazio Publikoen eta Adminis-
trazio Prozedura Amankomunaren Erregimen Juridikoari buruzko 30/92 Legeak
35. eta 37. artikuluetan jasotzen dituen hiritarren eskubide batzuk modu opera-
tiboan garatzen dituzte lehen aipatutako bi xedapenek.

Askoz zehatzagoa da Lurraren Legearen Testu Bateratuak (1976ko Legeko
4-2. art. bertan behera uzten duenak) 4-4. artikuluan dioena: bertan aurrerapauso
bat ematen da, hiritarrek informaziorako daukaten eskubidearen arabera, Admi-
nistrazioa hiritarren partaidetza bermatzera beharturik baitago:

«Hirigintza planeamenduaren formulazio, bideraketa eta gestioan, hiri-
gintzako administrazio eskudunek INTERESATUEN PARTAIDETZA
BERMATU BEHARKO DUTE eta, bereziki, eragindako interesen ordezko
erakundeen eta partikularren ekimen eta informazio eskubideak.»

Gure ustez, partaidetzarako sistema legalak areagotu egin beharko lirateke,
eta bitartean Administrazioak praktikarako aukera gehiago ematen duten bideak
sartu beharko lituzke bere jardueretan, batez ere horretarako aukera gehien ematen
dutenetan.

Horrela, eta adibide gisa, hirigintza planeamendu kasuetan eta partaidetza
posible den azpiegitura proiektuetan, Administrazioak bere jarduerak eragindakoen
taldeei edo auzo elkarteei deitu beharko lieke, beraien balorazioak, premiak eta
kezkak adieraz ditzaten. Alor txikietako hirigintza antolamenduetan, hala nola
plan partzialetan edo plan berezietan ere eragindako guztiei pertsonalki entzun
beharko litzaieke, nahiz eta legeak hori ez agindu.

Edonola, komunikazio-teknikak hobetu eta sustatu egin behar dira, kontzep-
tuak eta hizkuntza teknikoa ulergarria izateko moduan adieraziz. Horrela, infor-
mazio publikorako tramiteek dagokien helburua beteko lukete, hots: hiritarrei,
edo horien artetik kontzientziarik handiena daukatenei edo gehien eragindakoei
organo publikoek onartutako akordioak eta proiektuak helaraztea edo jakitera
ematea. Administrazioak, horretarako, komunikazioa bermatzeko beharrezkoak
diren ahaleginak eta baliabide osagarriak onartu eta jarri beharko lituzke, komu-
nikazioa baita hiritarren partaidetzaren oinarria.


