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SARRERA 

Beste behin ere, COVIDaren pandemiak Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren 
jarduna baldintzatu du 2021ean. Hala ere, Federazioak bere jardunari eustea lortu du: bilerak 
egin, informazioa eta aholkularitza eman eta, bereziki, lehen hiruhilekoan okerragoa izan den 
egoerari eta urtean zehar hartuz joan diren neurriei buruzko proposamenak egin ditu. 

Halaber, Covid-19arekin bete-betean lotuta, Federazioak mankomunitateekin elkarlanean 
Espainiako Gobernuak Nafarroako Ordezkaritzaren bitartez helarazten zituen maskara-loteak 
banatu ditu hainbatetan toki entitateen artean.  

Bestalde, lan handia egin du Nafarroako toki entitateek Europako Next Generation EU 
Berreskuratze Plana eskura izan dezaten. Alor horretan, hainbat proposamen-agiri egin ditu 
Nafarroako Gobernuari eta beste erakunde batzuei igortzeko; bilerak egin ditu Nafarroako 
Gobernuko lehendakariarekin eta Foru Gobernuko zenbait kontseilarirekin; bere proposamenak 
Nafarroako Parlamentuari adierazi dizkio eta toki entitateei Europako funtsak hurbiltzeko 
laguntza teknikoa kontratatu du, zeinak, besteak beste, hilero buletin bat argitaratu eta toki 
entitateek planteatzen dituzten zalantzei erantzuten dien. Aipatu funtsen inguruko atal bat ere 
sortu du Federazioaren web-gunean. 

Horretaz gain, Geserlocal S.L NUKFren bazkide diren toki entitateen erakunde instrumental 
bihurtzea izan da aurten landutako beste gaietako bat. Horri esker, toki entitate bazkideek 
Geserlocali egun ematen dituen zerbitzuen enkargua egin ahalko diote lizitaziorik egin beharrik 
gabe. Zerbitzu horien artean daude diru-bilketa, isunen kudeaketa eta kontabilitate-
aholkularitza.  

Urteak utzi duen beste gai garrantzitsua, nahiz eta urtearen amaieran agertu den, Toki 
Ogasunei buruzko Funtsaren aldaketa izan da, bai Transferentzia Arruntei bai Kapital 
Transferentziei eragiten diena.  Lurralde Kohesiorako Departamentuak finantzaketa eredu 
berriaren lerro nagusien berri eman ondoren, NUKFk horiek aztertu eta eredua zehaztuko duten 
arau-testuei txostena eman beharko die. 

Sarrera honetan aipatzekoa da halaber, gizarteak eta erakundeek ohiko jarduna eta 
harremanak berreskuratzen joan diren heinean, Batzorde Betearazleak Federazioaren lerro 
estrategikoak egiteko lanei berriro ekitea erabaki duela, 2020ko martxoan osasun krisia 
iristearekin batera lan horiek eten egin baitziren. 

Amaitzeko, adierazi beharra da NUKF bere jardunean ere normaltasunera itzultzen ari dela 
ohiko topaketak, proposamenak, foroak, lantaldeak eta abar berriro abiatuta.  
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COVID-19 JARDUKETAK 

INFORMAZIOA ETA AHOLKULARITZA 

Adierazi dugunez, aurten, Federazioak toki entitateei haien jardunean eragina izan zezaketen 
Covid alorreko gertakari adierazgarrienen berri ematen jarraitu die:  onetsi den araudia, 
protokoloen zabalkuntza, erabakiak igortzea… Arlo horretan, zirkularrak helarazteaz gain eta 
zalantzei eta kontsultei bitarteko ezberdinen bidez erantzuteaz gain, web-orrian ere COVIDari 
eskainitako atala eguneraturik mantendu du. 

 

FORO ETA BATZORDEETAN PARTE HARTZEA 

Aurreko urtean bezala, Federazioa etengabe aritu da Nafarroako Gobernuarekin harremanetan: 
lehendakariak, lehendakariordeek eta, batzuetan, Batzorde Betearazleak hainbat bilera egin 
dituzte Exekutiboarekin eta bertako departamentu batzuekin. Horretaz gain, urteko lehen 
hilabeteetan astero Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiarekin harremanetan egon dira 
2020an abiatutako foro birtualean. Federazioaren teknikariak ere Gobernuarekin harremanetan 
egon dira Covidarekin lotutako hainbat zio jorratzeko. 

 

 

NEXT GENERATION EU EUROPAKO BERRESKURATZE-FUNTSEKIN 
LOTUTAKO JARDUKETAK 

Toki entitateek Next Generation Berreskuratze-funtsetan parte har zezaten sustatzeko 
jarduketak etengabeak izan dira urte osoan zehar. Jarduketa horien artean honako hauek 
nabarmendu daitezke: 

 

“TOKI ENTITATEEK NEXT GENERATION PLANEAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENAK” 
IZENEKO DOKUMENTUA EGITEA. 

Batzorde Betearazleak onetsitako agiri horrek toki eskumenak planaren helburuekin lerrokatzen 
dituzten eta finantzaketa lor dezaketen 40 lerro baino gehiago biltzen ditu.  Agiria Nafarroako 
Gobernuko lehendakariari, hainbat kontseilariri, Espainiako Udal eta Probintzien Federazioari 
eta abarri helarazi zitzaion. 

 

NAFARROAKO GOBERNUKO LEHENDAKARIAREKIN ETA HAINBAT KONTSEILARIREKIN 
EGINDAKO BILERAK 

NUKFren lehendakariak eta lehendakariordeek “Toki entitateek Next Generation Planean parte 
hartzeko proposamenak” izeneko agiria Nafarroako Gobernuko lehendakariari eman zioten 
Nafarroako Jauregian egindako bilera batean. Bertan, toki entitateen eskaera helarazi zioten 
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Exekutiboak eta bertako departamentuek toki entitateekin lan egin zezaten, Toki 
Administrazioaren esparruan, Next Generation funtsek finantzatutako proiektuak aurkezteko. 

Ondoren, NUKFren ordezkariak honako departamentuetako kontseilariekin ere bildu ziren: 
Herritarrekiko Harremanak; Eskubide Sozialak; Unibertsitatea, Berrikuntza eta Eraldaketa 
Digitala; Lurraldearen Antolakuntza, Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu Estrategikoak; eta 
Lurralde Kohesioa. Aipatu bileren planteamendua berbera zen beti: Next Generation funtsekin 
finantzagarriak izan zitezkeen amankomuneko inbertsio-lerroak identifikatzea eta elkarlanean 
aritzeko proposamena helaraztea tokiko proiektuak egin eta aurkezteko. Horretaz gain, 
Herritarrekiko Harremanetako Departamentuarekin lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten 
Europari eta hark toki entitateentzat bideratutako dirulaguntza lerroei buruz informazioa 
bideratzeko.  

Bilera horietan oinarriturik, tokiko proiektuak identifikatu dira Kultura eta Kirol 
Departamentuarekin eta Eskubide Sozialetakoarekin; hein handi batean, Espainiako Gobernutik 
jasoko dituzten funtsek zenbatekoaren zati bat toki entitateetan erabiltzea exijitzen baitu. 
Edozein modutan ere, horrek Federazioaren eta aipatu departamentuen arteko nolabaiteko 
elkarrizketa ahalbidetu zuen. 

 

NAFARROAKO PARLAMENTUA 

Era berean, Federazioko lehendakaria eta lehendakariordeak Nafarroako Parlamentuan izan 
ziren toki esparruko proposamenak azaltzeko eta Ganberaren babesa eskatzeko. 

 

FEDERAZIOEN ESPARRUA 

Europako funtsen gai hori bera dela eta, Federazioaren lehendakariak hainbat bilera egin ditu 
aurten, Espainiako Udal eta Probintzien Federazioarekin (FEMParekin). FEMParen 
zuzendariekin bildu da bai eta gainontzeko lurralde federazioetako lehendakariekin ere. 
Bilera horietan, Espainiako toki entitateek Berreskuratze-funtsetan izan beharreko parte hartzea 
%14koa izateko beharra aldarrikatu da behin eta berriro. 

 

LAGUNTZA TEKNIKOA 

Azkenik, azpimarratzekoa da Federazioak laguntza tekniko baten zerbitzuak kontratatu dituela 
toki entitateei parte har dezaketen deialdien berri emateko. Laguntza teknikoak, besteak beste, 
honakoak egin ditu deialdien berri emateko: hilero deialdiei buruzko buletina igortzea; deialdien 
inguruko informazio-eskaera egonez gero, bilerak egitea gai horretan sakontzeko; NUKFren 
bidez zalantzak eta kontsultak erantzutea; eta funtsak kudeatzeari buruzko topaketa teknikoak 
antolatzea. Hasiera batean, laguntza teknikoaren kontratuak sei hilabeteko iraupena du eta 
abenduan amaituko da. 
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TOKI FINANTZIAZIOA 

Finantziazioaren alorrean, 2021ean Transferentzia Arrunten Funtsa arautzen duen Foru 
Legearen indarraldia amaituko da eta, dagoeneko, amaitu da hiru urteko indarraldia zuen 2017-
19ko Toki Inbertsioen azken plana ere. Azken hori luzatu egin da osorik gauzatu ahal izateko 
baina luzapen horretan ez zaizkio aurrekontu-zuzkidura berririk gehitu. Hortaz, beharrezkoa da 
zenbait foru lege onestea honako bi finantziazio-tresnen lege-esparrua ezartzeko: 
Transferentzia Arrunten Funtsarena eta Toki Inbertsioen Plan berri batena alegia. Azken hori 
legealdi honen hasieran onetsi behar bazen ere, atzeratuz joan da. Egun, Lurralde Kohesiorako 
Departamentuak Transferentzia Arrunten Funts berriaren eta Toki Inbertsioen Plan berriaren 
oinarrizko lerroak aurkeztu ditu jendaurrean bai eta NUKFri aurkeztu ere; eta dagozkion arau-
testuak egiten ari da. 

Federazioak aldiz, dagoeneko, toki entitateek bi funts horien inguruko iritzia eta proposamenak 
egiteko prozesua abiatu du dagokion departamentuari eta, hala badagokio, besteren bati 
igortzeko.  

 

 

DESPOPULAZIOA ETA LANDA INGURUNEA 

Landa ingurunea eta despopulazioa dira, oraindik ere, Federazioaren lehentasunezko kezkak. 
Horri dagokionez, besteak beste, honako jarduketak egin ditu: 

- Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuarekin 
harremanetan jartzea banda zabala lurralde osora iristea sustatzen jarraitzeko. Gai hori 
hainbat bilera eta elkarrizketatan jarri da agerian. 

- Nafarroako Despopulazioaren aurka Borrokatzeko Batzordean parte-hartzea. 
Federazioak zenbait ordezkari ditu batzorde horretan, eta bertan, udaletako eskaerak 
edo ikuspuntua adierazten dira. Aurten, saio bat egin zen otsailaren 12an honakoak 
aurkezteko: Gobernuak 2020an egindako jarduketen memoria, 2021erako jarduketa-
lerroak, despopulatzeko arriskuan dauden eremuen mapa, Erronka Demografikoaren 
Estrategia nazionalaren egoera eta despopulazioarekin lotutako Next Generation 
proiektuak. 

- FEMParen lantaldea. Ildo beretik, NUKFk beste lurralde federazioekin batera 
despopulazioari buruz sortutako lantaldean parte hartzen du. Taldeak ekainean egin 
zuen lehen saioa eta, bertan, parte hartzaile bakoitzak bere erkidegoaren egoera 
azaldu zuen labur. 

- Enplegua landa ingurunean. Joan den urriaren 25ean, NUKFren lehendakariak 
“Pobrezia landa ingurunean” lelopeko jardunaldi batean parte hartu zuen hizlari gisa. 
Saioa Pobreziaren eta Gizarte-bazterketaren kontrako Nafarroako Sareak antolatu 
zuen. 
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- Bilera birtuala EBko Batzordearekin.  Nafarroako Gobernuak martxoaren 12an 
antolatutako web-mintegian, Europar Batzordeko Nekazaritzako eta Landa Garapeneko 
zuzendaritza nagusiaren buruarekin batera hizlari aritu zen NUKFko lehendakaria 
Nafarroako landa inguruneko errealitatea azaltzeko. 

- Jardunaldia. Antzeko adierazpenak egin zituen Federazioko lehendakariak Diario de 
Noticiasek urtarrilaren 29an antolatutako “Nafarroa despopulazioaren erronkaren 
aurrean” izeneko jardunaldian ere. 

- XXI. mendeko despopulazioari buruzko jardunaldia. NUKFko lehendakariak 
“despopulazioa arintzea eta despopulazioari egokitzea, herri txikietara populazioa nola 
erakarri” lelopeko mahai-inguruan parte hartu zuen azaroaren 9an modu telematikoan. 

 

 

GOBERNU ORGANOAK 

BATZORDE BETEARAZLEA 

2021ean, Federazioaren Batzorde Betearazleak honako egunetan egin ditu ohiko bilkurak: 

• Otsailaren 9an 

• Martxoaren 9an 

• Apirilaren 13an 

• Maiatzaren 11n 

• Ekainaren 8an 

• Irailaren 14an 

• Urriaren 19an 

• Azaroaren 23an 

Osasun egoeraren ondorioz, lehenengo sei saioak bitarteko telematikoen bidez egin ziren. 
Irailaren amaieran ordea, pandemiaren eboluzio ona zela eta, COVID-19ak eragindako egoera 
epidemiologikoaren ondorioz indarrean jarritako neurriak bertan behera gelditu zirenez, 
azkeneko bi saioak aurrez aurre egin ahal izan ziren. 

Aipatu saio guzti horien berri Federazioaren ohiko bideen bidez eman da:  informazio-
zirkularrak, buletin digitala, web-orria eta Concejo aldizkaria. Honakoak dira bilkura horietan 
landutako gairik adierazgarrienak: 

- Europako Berreskuratze-funtsarekin lotutako toki proposamenak jasotzen dituen agiria. 

- Ehizari buruzko araudia aldatzea. 

- Jokoari buruzko araudia aldatzea. 

- Geserlocal toki entitateen erakunde instrumental bihurtzea. 
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- Europako Next Generation Funtsen inguruko jarduketak. 

- Garapenerako Lankidetzaren arloko jarduketak. 

- NUKFren lerro estrategikoak egiteko jarduketa berriak. 

- 0-3 urtekoen hezkuntzari buruzko lantaldea eratzea. 

 

IZENPETUTAKO HITZARMENAK 

2021ean, NUKFk hitzarmen hauek izenpetu ditu, Batzorde Betearazleak erabaki ondoan: 

• Elkarlanerako protokoloa Nafarroako Merkataritza, Industria eta Zerbitzu Ganberaren 
eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren artean federaziokideen artean 
ganberaren funtzioak zabaltzeko.  

• Lankidetza hitzarmena Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren eta 
Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Nafarroako Koordinakundearen artean, 
garapen lankidetzaren arloan sentikortze jarduerak egiteko. 

• Hitzarmena TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA SAU konpainiarekin %1,5eko 
tasa kudeatzeko. 

• Protokoloa Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren eta Kuna Nafarroako Kultur 
Kudeaketa elkartearen artean.  

• Jarduketa protokolo orokorra Herritarrekiko Departamentuaren eta NUKFren arteko 
elkarlanerako Europako proiektuen eta funtsen informazioaren eta bilketaren alorrean. 

• Lankidetza hitzarmena, Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren eta Nafarroako Udal 
eta Kontzejuen Federazioaren artekoa, toki esparruan berdintasun arloko politikak 
sustatzeko. 

• Hitzarmena Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuaren eta NUKFren artean 
udaletan bikote egonkorrak formalizatu ahal izateko eta Erregistro bakarrera igortzeko. 
(Hitzarmena Batzorde Betearazleak onetsi du eta izenpetzeko zain dago).  

• Hondakinen Prebentziorako eta Ekonomia Zirkularra Sustatzeko Bulegoaren jarduerak 
egiteko esparru-hitzarmena.  

• Lankidetza hitzarmena, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren, “La Caixa” 
(Caixa D’estalvis i Pensions de Barcelona) banku fundazioaren eta Nafarroako Kutxa 
banku fundazioaren artekoa, enplegu sozialeko programen barnean egindako obretako 
materialak finantzatzeko. 

 

BATZAR NAGUSIA 

Aurreko kudeaketa txostena aurkeztu zenetik, NUKFren Batzar Nagusiak saio arrunt bat egin 
du 2020ko abenduaren 11n era telematikoan Covid egoerak ezarritako mugak zirela eta.  
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Batzar Nagusi horretan, honakoak erabaki ziren: 

1.-  2019/12/13ko Batzar Nagusiaren akta onestea. 

2.-  2019ko Kontuak onestea. 

3.-  NUKFren 2020ko Kudeaketa Txostena onestea. 

4.-  NUKFren 2021eko Jarduketen Programa onestea. 

5.-  NUKFren 2021eko Aurrekontua onestea. 

 

LANTALDEAK 

Txosten honen sarreran adierazi denez, aurten, Federazioa lantaldeen jarduna berreskuratuz 
joan da. Hona hemen lantaldeen jardunari buruzko informazio adierazgarriena: 

 NUKFren Plan Estrategikoa bultzatzeko lantaldea 

NUKFren Plan Estrategikoa sustatzeko talde motoreak saio bat egin zuen joan den azaroaren 
30ean, Covid pandemia bitartean egindako parentesiaren ondoren. Saioaren xedea etendako 
lana berriro abiatzea izan zen eta legealdi honetan hasitako prozesuaren fase berriei heltzea 

 Immatrikulatutako ondasunen lantaldea  

Elizak immatrikulatutako ondasunen lantaldeak ere, bere jarduna abiatu zuen berriro. 
Martxoaren 24an egin zuen lehenengo saioa eta, bertan, lan-lerroak eta ordura arte egindako 
lana berrikusi zuten eta berriro jardunean hastea adostu zuten Justizia Departamentuarekin 
bilera bat eginez. Jardun horren baitan, besteak beste, kaltetutako toki entitateentzat 
Federazioak egindako gida eguneratzea eta zerbitzu juridikoek ematen duten aholkularitza 
zerbitzua mantentzea aurreikusten dira. Halaber, toki entitateekin jardunaldi bat egiteko aukera 
ere hizpide izan zuten. 

Justiziako Departamentuarekin biltzeari dagokionez, apirilaren 24an egin zen bilkura eta 
Departamentuak immatrikulatutako ondasunen zerrenda bat osatzen ari zela jakinarazi zuen 
eta ondoren Parlamentuari igorriko ziola. Saio horretan adostutakoarekin bat, NUKFk zerrenda 
kaltetutako toki entitate bakoitzari igorriko dio eta bai Departamentuak bai Federazioak ere toki 
entitateei aholkularitza zerbitzua ematen jarraituko dute. 

Azkenik, lantaldeak beste bilkura bat egin zuen maiatzaren 25ean Justiziako kontseilariarekin 
egindako bileraren edukia baloratzeko. 

 0-3ko lantaldea 

Haur Hezkuntzako (0-3 urte) lehen zikloaren ereduan egiten ari diren eta egingo diren aldaketak 
direla eta, Batzorde Betearazleak laster biltzen hasiko den lantalde bat sortzea erabaki zuen. 
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NUKFren JARDUKETAK BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEKIN 

NUKFREN ORDEZKARIAK IZENDATZEA KONTSEILU ETA BATZORDEETARAKO 

2021ean, Batzorde Betearazleak ordezkari berriak izendatu ditu kontsulta-organo hauetan parte 
hartzeko: 

• NAPIren Gobernu Kontseilua. 

o Kidea: Juan Carlos Castillo Ezpeleta, Azkoiengo alkatea eta NUKFko 
lehendakaria 

o Ordezkoa: Fermín Cabasés Hita, NUKFko teknikaria 

• Nafarroako Kirol Jokoak antolatzeko batzordea. 

o Raquel Astudillo Marrodán, San Adriango Udaleko kirol arloko teknikaria. 

• Irisgarritasun Unibertsala eta Aukera-berdintasuna sustatzeko kontseilua: 

o Juan Carlos Castillo Ezpeleta, NUKFko lehendakaria. 

o Berta Enrique Cornago and., NUKFko idazkari nagusia. 

• Nafarroako Kontsumoaren Kontseilua: 

o Berta Enrique Cornago, NUKFko idazkari nagusia (ordezkoa). 

• Eskolatzearen Batzorde Nagusia: 

o Berta Enrique Cornago, NUKFko idazkari nagusia (ordezkoa). 

• Nafarroako XXXV. Kirol Jokoak antolatzeko batzordea: 

o Javier Chivite López, Azkoiengo Udaleko kirol arloko teknikaria. 

o Raquel Astudillo Marrodán, San Adriango Udaleko kirol arloko teknikaria. 

• Helmugen Jasangarritasun Turistikoaren Lurralde Plana egiteko Aholku Batzordea. 

o Berta Enrique Cornago, NUKFko idazkari nagusia. 

 

NAFARROAKO GOBERNUA 

 TOKI ARAUBIDEKO FORU BATZORDEA 

Toki Araubideko Foru Batzordearen bidez, toki entitateek txostena egiten diete Nafarroako 
Gobernuak toki administrazioaren gaineko eraginarekin prestatzen dituen proiektu 
arauemaileei. Orain arte ondoren zerrendatzen diren bilkurak egin dira zehazten diren gaiak 
lantzeko: 

2021eko otsailak 18 (bideokonferentzia) 

• Klima aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Foru Legearen aurreproiektua. 
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2021eko maiatzak 3 (bideokonferentzia) 

• Hezkuntza Kontseilariaren Foru Aginduaren proiektua, Nafarroako Foru Komunitateko 
Ikastetxe Publikoen Sarea berrantolatzen duen uztailaren 3ko 80/2019 Foru 
Dekretuaren eranskina aldatzen duena. 

2021eko ekainak 4 (bideokonferentzia) 

• Apirilaren 4ko 27/2011 Foru Dekretua aldatzen duen Foru Dekretuaren Proiektua 
Nafarroako administrazio publikoetako funtzionarioen lanaldiaren murrizketa arautzen 
duena. 

2021eko uztailak 1 (bideokonferentzia) 

• Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutua Arautzen duen Foru Legearen 
aurreproiektua. 

• Nafarroako Foru Erkidegoko bikote egonkorren erregistro bakarra sortzen duen 
apirilaren 14ko 27/2021 Foru Dekretua garatzen duen Foru Aginduaren proiektua. 

2021eko urriak 15 (bideokonferentzia) 

• Haurrak eta nerabeak artatu eta babesteko eta horien familiak, eskubideak eta 
berdintasuna sustatzeko Foru Legearen aurreproiektua. 

• Ingurumenean eragina duten jarduerak arautzen dituen abenduaren 16ko 17/2020 Foru 
Legea garatzeko araudia onesten duen Foru Dekretuaren proiektua. 

• Eskubide Sozialetako Kontseilariaren Foru Aginduaren proiektua, zeinaren bidez 
Nafarroako Foru Komunitatean desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko 
txartelak arautzen diren.  

 

NAFARROAKO GOBERNUKO DEPARTAMENTUEKIN EGINDAKO GESTIOAK 

 NAFARROAKO GOBERNUKO LEHENDAKARITZA 

Otsailaren 23an, Federazioko lehendakariak 
eta lehendakariordeak Nafarroako 
Gobernuaren lehendakariarekin bildu ziren 
toki entitateek Europako Berreskuratze 
Funtsetan parte hartzeko NUKFk egindako 
proposamenak jasotzen dituen dokumentua 
emateko eta helburu horretarako 
departamentuen elkarlana eskatzeko.  
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 LEHENDAKARITZAKO, FUNTZIO PUBLIKOKO ETA BARNEKO DEPARTAMENTUA  

• Zezen ikuskizunak 

Urtean zehar, Federazioko ordezkariek hainbat bilera egin dituzte Nafarroako 
Gobernuarekin eta ganadutegietako ordezkariekin zezen ikuskizunak egiteko aukera 
aztertzeko, lehenik zezen plazetan eta ondoren kalean. Arlo horretan, Gobernuaren 
araudia Covid egoeraren arabera aldatuz joan da. 

 

• Haurrak eta nerabeak babesteko Foru Legea 

Aurten, Federazioa Haurrak eta Nerabeak babesteko Foru Legearen idazketan lanean 
aritu da dagokion departamentuarekin. Egun, legea izapidetze bidean da.  

• Herritarren partaidetza 

Toki entitateetan herritarren partaidetza sustatzeko arlo horretako departamentuarekin 
izenpetutako hitzarmenaren baitan, NUKFk departamentuarekin batera toki entitateetan 
haurren eta nerabeen partaidetza jorratzen zuen jardunaldi batean parte hartu zuen.  
Jardunaldia era birtualean egin zen otsailaren 25ean. 

• Toki entitateetako langileentzako prestakuntza 

Toki entitateetako langileentzako prestakuntzarako batzordean, NUKFk prestakuntza 
ekintzak diseinatu eta egin ditu NAPI Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuarekin 
batera. 

• Berdintasun politikak 

Nafarroako Berdintasunerako Institutua Lehendakaritzako Departamentuari atxikirik 
dago. Federazioak lankidetza hitzarmen berri bat sinatu du institutu horrekin toki 
entitateetan berdintasun arloko politikak sustatzeko.  

Horretaz gain, NUKFk entitate espezializatua kontratatu du hainbat toki entitateri 
aholkularitza zerbitzu teknikoa emateko eta berdintasunari, genero indarkeriari eta 
toki entitateen emakume langileen ahalduntzeari buruzko hainbat oinarrizko ikastaro 
sustatu du.  

Gainera, berdintasuneko toki 
politiketan jardunbide egokiak 
jasotzen dituen gida bat egin du 
eta Berdintasunerako Foru 
Legeari eta aipatu jardunbide 
egokiei buruzko jardunaldia ere 
antolatu du.  
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Honakoak izan dira egindako prestakuntza ekintzak: 

 Toki entitateen politika publikoetan berdintasuna eta genero ikuspegia jorratzeko 
10 orduko ikastaroa.  

 Genero indarkeriari buruzko 10 orduko ikastaroa.  
 Sektore publikoko emakume enplegatuak ahalduntzeko 10 orduko ikastaroa. 

Ondorengo taulan aholkularitza zerbitzua telefono edo posta elektroniko bidez erabili duten toki 
entitateak zehazten dira: 

 

DATA ENTITATEA KONTSULTA BISITA 

2021/07/19  Murchante  Berdintasuna / Genero 
indarkeriaren alorreko arreta  Bai  

2021/07/19  Viana  Berdintasunaren alorreko arreta  Bai  

2021/07/22  Andosilla  Genero indarkeria / 
Prestakuntzaren alorreko arreta  Berdintasuneko zinegotzia  

2021/07/28  Xulapain  Estatuko itunaren datak  Berdintasuneko zinegotzia  

2021/07/29  Baztan  Berdintasun teknikaria  

2021/08/02  Murchante  Prestakuntza  Kultur_kirol koordinatzailea  

2021/08/02  Andosilla  Ikastaro batera izen-emateko 
fitxa igortzea  administraria  

2021/08/02  Orkoien  Komeni zaien prestakuntza  Idazkaria  

2021/08/03  Tutera  Prestakuntza bati buruzko 
argibide gehiago  Berdintasun teknikaria  

2011/08/04  Tafalla  Prestakuntzan interesaturiko 
pertsona batentzako info  Berdintasun teknikaria  

2021/08/04  Andosilla  Egingo duten ikastaro bat 
baieztatzea  administraria  

2021/08/05  Erro  Prestakuntza info zabaltzea  Zinegotzia  

2021/08/05  Murchante  Egingo duten ikastaro bat 
baieztatzea  Kultur_kirol koordinatzailea  

2021/08/05  Tafalla  Interesa - ordutegien kontsulta  Zinegotzia  

2021/08/06  Murchante  Bisita bati buruzko info  Kultur_kirol koordinatzailea  

2021/08/09  Orkoien  Prestakuntzari buruzko info  Idazkaria  

2021/08/12  Erronkari  Prestakuntzari buruzko info  Gizarte langilea  

2021/08/18  Iruña  Prestakuntzari buruzko info  Udaleko langilea.  

2021/08/19  Zaraitzu  Prestakuntzari buruzko info  Gizarte langilea  

2021/08/25 Tutera  Prestakuntzari buruzko info  Berdintasun teknikaria  

2021/08/27  Baztan  Egingo duten ikastaro bat 
baieztatzea  Berdintasun teknikaria  

2021/08/30  Tutera  Egingo duten ikastaro bat 
baieztatzea  Berdintasun teknikaria  

2021/09/01  Viana  Aholkularitzari buruzko info  Haurtzaroko teknikaria  
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2021/09/06  Tafalla  Prestakuntzari buruzko info  Berdintasun teknikaria  

2021/09/07  Zaraitzu  Prestakuntzari buruzko info  Gizarte langilea  

2021/09/07  Iruña  Prestakuntzari buruzko info  Udaleko langilea.  

2021/09/09  Iruña  Prestakuntzari buruzko info  Udaleko langilea.  

2021/09/13  Tutera  Prestakuntza bati buruzko 
zehaztasunak baieztatzea  Berdintasun teknikaria  

2021/09/24  Viana  Baieztapena / bisitaren 
zehaztasunak  Haurtzaroko teknikaria  

2021/09/29  San Martín de Unx  Prestakuntza bati buruzko 
zehaztasunak baieztatzea  Idazkaria  

2021/09/29  Murchante  Baieztapena / bisitaren 
zehaztasunak  Kultur-kirol koord.  

2021/09/30  Viana  Baieztapena / bisitaren 
zehaztasunak  Haurtzaroko teknikaria  

2021/10/03  Etxauri  Bisita  Bai  

2021/10/11  Iruña  Prestakuntzari buruzko 
zehaztasunak  

Gizarteratze arloko 
arduraduna  

2021/10/08  Etxauri  Baieztapena / bisitaren 
zehaztasunak  Alkatea  

2021/10/19  Izaba  Prestakuntzari buruzko 
zehaztasunak  Gizarte langilea  

2021/10/19  Iruña  Prestakuntzari buruzko 
zehaztasunak  

Gizarteratze arloko 
arduraduna  

2021/10/20  Iruña  Prestakuntzari buruzko 
zehaztasunak  

Gizarteratze arloko 
arduraduna  

2021/10/21  Tafalla  Prestakuntzari buruzko 
zehaztasunak  Berdintasun teknikaria  

2021/10/26  Murchante  Baieztapena / bisitaren 
zehaztasunak  Kultur_kirol koordinatzailea  

2021/11/02  Alesbes  Bisita  Bai  

2021/11/04  Murchante  Baieztapena / bisitaren 
zehaztasunak  Kultur_kirol koordinatzailea  

2021/11/04  Alesbes  Baieztapena / bisitaren 
zehaztasunak  Kultur_kirol koordinatzailea  
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Bisita jaso duten toki entitateen laburpen-taula: 

Data ENTITATEA BISITAREN GAIA BISITAN EGONDAKOAK 

2021/07/25 Murchante Genero indarkeriaren alorreko 
aholkularitza orokorra 

Alkatea, emakumezko zinegotziak, 
emakumeen elkartea 

2021/09/30 Viana Genero indarkeriaren alorreko 
aholkularitza orokorra 

Haurtzaroko teknikaria 

2021/10/13 Etxauri Genero indarkeriaren alorreko 
aholkularitza orokorra 

Alkatea, emakumezko zinegotziak, 
emakumeen elkartea 

2021/10/27 Murchante Genero indarkeriaren alorreko 4 
urteko programaketa 

Emakumezko zinegotziak, 
emakumeen elkartea eta kultur-kirol 
koord. 

2021/11/05 Alesbes Genero indarkeriaren alorreko 
aholkularitza orokorra 

Zinegotzigoak 

2021/11/05 Murchante Genero indarkeriaren kontrako 
protokoloa 

Emakumezko zinegotziak, 
emakumeen elkartea eta kultur-kirol 
koord. 

 

Era berean, lehen aipatu ikastaroak jaso dituzten toki entitateak honakoak izan dira: 

 ENTITATEA DATA  Emakumeak Gizonak Guztira 

1 Baztan Irailak 27 eta 29 2 6 8 

2 Viana Irailak 29 eta azaroak 4 8 0 8 

3 Orkoien Urriak 5 eta 6 11 0 11 

4 Andosilla Urriak 4 eta 18 3 1 4 

5 San Martin eta beste 
batzuk 

Urriak 7 eta 14 1 1 2 

6 Zaraitzu Urriak 14 eta 15 8 0 8 

7 Erronkari Urriak 19 eta 20 7 0 7 

8 Tutera Urriak 20 eta 26 7 4 11 

9 Iruña Urriak 21 eta 28 7 1 8 

10  Antsoain  Urriak 21 eta 29 8 2 10 

11 Tafalla Urriak 22 eta 29 5 1 6 

12 Etxauri Azaroak 22 eta 23 7 0 7 
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Azkenik, aipatzekoa da NUKFko ordezkari batek 2021eko Berdinna Sarien epaimahaian parte 
hartu zuela. 

 

 LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA 

• Animaliak babesteko Legea 

Federazioa Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuarekin batera aritu da 
Animaliak Babesteari buruzko Foru Legearen alorrean lanean. 

Gainera, bi erakundeetako zerbitzu teknikoek lan-bilerak egin dituzte legearen araudiaren 
eta animaliak babesteko udal ordenantza baten inguruan aurrera egiteko. 

• Iraunkortasun arloko politikak 

Bestalde, NUKF eta Departamentua elkarlanean aritu ohi dira Nels sarearen eta toki 
agenda 21aren inguruko gaietan. NUKFk gainera, duela gutxi banatu den Toki Garapen 
Iraunkorreko jardunbide egokien Sariaren epaimahaian parte hartzen du.  

• Landa Garapenerako Plana 

Beste urtetan bezala, NUKFk Nafarroako Landa Garapenerako Planaren Jarraipen 
komitean hartu du parte. Plan horrek Europar Batasuneko egiturazko funtsak aplikatzen 
ditu. 

 

 GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO DEPARTAMENTUA 

• Merkataritza eta turismoa 

Federazioak zenbait bilera eta harreman izan ditu Turismoko zuzendaritza nagusiarekin 
Nafarroako Turismo Plana egiteko bai eta toki entitateak Next Generation funtsetan parte 
hartzeko sustatzeko. Aurten, funts horiek Iruñean eta Erriberan Donejakue Bidean erabiliko 
dira eta hurrengo urteetan bestelako arloetan ere erabili ahalko dira. 

Beste urtetan bezala, 2014-2020 eta 2021-2027 epealdietako Nafarroako Programa 
Operatiboen jarraipena egiteko komitean ere parte hartu du NUKFk bideokonferentzia 
bidez. Azpimarratzekoa da programa aldatu egin zela Berreskuratze Funtsen zati diren 
REACT-EU funtsak barne hartzeko. 
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 ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA 

Besteak beste, honakoak izan dira Eskubide Sozialetako Departamentuarekin aurten egindako 
lanak: 

• Desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartelak 

Federazioa eta Departamentua elkarlanean aritu dira Nafarroako udalerri guztietan 
desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartel-eredu bakarra eta erregistro 
bakarra sortzeko. 

• Berreskuratze funtsak gizarte zerbitzuetan aplikatzea 

NUKFk bilerak egin ditu Eskubide Sozialetako Departamentuarekin Nafarroak udal 
zerbitzuetarako jasoko duen Europako Berreskuratze Planaren funtsen zati bat, besteak 
beste, egoitzak egokitzeko edo oinarrizko gizarte-zerbitzuak digitalizatzeko erabil dadin. 

• Nafar Lansarerekin izandako elkarlana 

Aurten, NUKF Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin elkarlanean aritu da udalekin batera 
trebakuntza ekintzak antolatzeko, batetik, langabetuen gaitasun digitalak hobetzeko eta, 
bestetik, mendeko pertsonak artatzeko ikastaroak antolatzeko. Azken horiek toki entitateen 
arreta zerbitzuek berehalakoan langileria eduki ahal izateko kontratazio zerrendak sortzeko 
helburua zuten. 

 

 LURRALDE KOHESIORAKO DEPARTAMENTUA 

Lurralde Kohesiorako Departamentua da, bere eskumenen esparrua dela eta, NUKFren 
solaskide nagusia. Departamentu horren barruan dago, hain zuzen ere, Toki 
Administrazioaren Zuzendaritza Nagusia. 

• Toki finantzaketaren eredu berria 

Urrian, Departamentuak Transferentzia Arruntei eta Kapital Transferentziei eragiten dien 
toki finantzaketa eredu berrirako proposamena aurkeztu zion NUKFri. Bi erakundeek 
harremanetan jarraitu beharko dute dagozkion lege-testuak zehaztu arte. 

• Covid bilerak 

Aurten gainera, osasun krisiaren eraginez, zuzendaritza nagusiak eta NUKFk uda arte 
luzatu dituzte asteroko online koordinazio bilerak.  

• Administrazio elektronikoa 

Federazioko ordezkariek Departamentuaren barruan sortutako lantaldeetan parte hartzen 
dute administrazio elektronikoa toki entitateetan ezartzeko. 
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• Despopulazioa 

Gai honi buruz, txosten honen lehen zatiko dagokion atalean jarduera batzuk adierazi dira. 

 

 HERRITARREKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA  

• Toki entitateentzako laguntza Europa mailako gaietan 

Txosten honen hasieran adierazi den moduan, Departamentuaren eta NUKFren artean 
hitzarmena izenpetu da toki entitateei Europar Batasuneko informazioa eta baliabideak 
hurbiltzeko. 

• Memoria historikoa eta Bizikidetza Plana 

Departamentu honekin lotuta, aipatzekoa da NUKFk Memoria Historikoari buruzko 
batzordean parte hartzen duela eta Departamentuak toki entitateen lantalde bat sortu 
duela Nafarroako Gobernuak sustatutako Bizikidetza Plana jorratzeko. 

 

 KULTURA ETA KIROL DEPARTAMENTUA  

• Departamentuaren eta toki entitateen arteko koordinazioa 

Departamentu horrekin, Kulturaren Zuzendaritza Nagusiaren eta toki entitateen arteko 
koordinazio foroa abiatu da berriro. Foroak, dagoeneko, zenbait bilera egin ditu eta neurri 
handi batean, bilerak kultur eskaintza Covid egoerara egokitzearen inguruan izan dira. 

Hainbat bileretan Next Generation funtsak toki entitateetan nola aplikatu ere jorratu da. 

Bestalde, NUKFren lehendakariak Kultur programaren aurkezpenean parte hartu zuen. 

• Artxibo digitalen araudia 

Halaber, Federazioko teknikariak artxiboen kudeaketa digitalerako araudia egiteko eta 
egungo aplikazio informatikoak ikuskatzeko ere elkarlanean aritzen dira 
Departamentuarekin. 

 

 HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA 

Hezkuntza Departamentuarekin izandako bilerak 0-3 urtekoen hezkuntza eredu berria izan dute 
hizpide batik bat. NUKFk lantaldea sortu eta hainbat teknikari izendatu ditu Departamentuarekin 
batera gaia lantzeko. 

 

 EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA 

Ekonomia eta Gizarte Kontseiluaren baitan NUKFk Nafarroako toki entitateen Ekonomia eta 
Gizartea Suspertzeko proposamenak aurkeztu ditu baita 2021eko Nafarroako Aurrekontu 
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Orokorren proiektuari buruzko proposamenak helarazi ere. Era berean, NUKFk Iruzur 
Fiskalaren kontra Borrokatzeko Batzordean parte hartzen du udal zergen kudeaketari 
buruzko ekarpenak eginez. 

NUKFk eta Ekonomia eta Ogasuneko Departamentuak zergen alorreko informazioa trukatzeko 
izenpeturiko hitzarmenaren baitan, goi-tentsioko sareak lurralde kontribuzioaren bidez bai eta 
jabari publikoaren aprobetxamenduagatik tasak ezarriz zergapetzeko modua bilatzeko lanetan 
aritu dira bi erakundeak. Lan horietan TRACASAk ere parte hartu du sare horiek katastroan 
sartzeko, ezinbestekoa baita sare horiek baloratzea aipatu zergak ongi kudeatzeko.  

 

 OSASUN DEPARTAMENTUA 

• Koordinazioa Covid-19aren arloan 

Agerikoa denez, Federazioa eta Osasun Departamentua ia egunero egon dira 
harremanetan pandemiaren eraginez etengabe hartu beharreko neurriengatik eta 
Nafarroako Gobernuak, Departamentuak eta Estatuak onesten zihoazen araudiagatik. 

NUKF eta Osasun Departamentua etengabe aritu dira bileretan parte hartzen eta 
harremanetan. Ahalik eta koordinaziorik handiena izaten saiatu dira toki entitateei behar 
zuten informazioa igortzeko eta Departamentuari toki entitateen proposamenak 
helarazteko. 

 

 MIGRAZIO POLITIKETAKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA 

• Errefuxiatuei harrera egiteko protokoloa eta beste agiri batzuk 

Federazioa, hainbat talderen bidez, departamentu horrekin elkarlanean aritu da 
Arrazakeria eta Xenofobiaren Kontrako Plana, Migratzaileei Harrera Egiteko Plana eta 
Kulturen Arteko Elkarbizitzarako Estrategia osatzeko. 

• Immatrikulazioak 

Lantaldeei eskainitako atalean adierazi denez, NUKFren ordezkaritza bat ari da 
Departamentuarekin alor honetan lanean. Aurreikusitakoaren arabera, laster 
Departamentuak immatrikulatutako ondasunen zerrenda zehatza helaraziko dio NUKFri. 

• Bikote egonkorren erregistro bakarra 

NUKF eta Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua lanean aritu dira toki 
entitateek bikote egonkorren formalizazioan parte har dezaten, behin erregistro bakarra 
sortu eta udal-erregistroak iraungi ondoren. Lan hori guztia zehaztuta dago, eta zabaldu 
ahal izateko, Departamentuak udaletan landu behar diren dokumentuen ereduak ematea 
baino ez da falta. 

 



   

 

 

 

19 

 UNIBERTSITATEAREN, BERRIKUNTZAREN ETA ERALDAKETA DIGITALAREN DEPARTAMENTUA 

• Banda zabala hedatzea eta Next Generation 

Federazioaren eta departamentu horren arteko bilerak aurten bi gai izan dituzte hizpide: 
banda zabala Nafarroako toki entitate guztietara hedatzea eta proiektuak sortzeko aukera 
aztertzea Next Generation funtsetara aurkezteko.  

 

 LURRALDE ANTOLAMENDUKO, ETXEBIZITZAKO, PAISAIAKO ETA PROIEKTU 

ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA 

• Bizigarritasunari buruzko araudia, alokairuen poltsa eta etxebizitza hutsen 
errolda 

Denbora batetik hona, Federazioaren batzarreetan eta beste foro batzuetan 
bizigarritasunari buruzko araudia berrikusi beharra eta malgutu beharra aipatu da. Aurten, 
NUKFren teknikariek eta udal batzuek arlo horretako araudi berrirako proposamenak landu 
dituzte. 

• Eraikinen birgaitze energetikoa 

Federazioa Departamentuarekin elkarlanean zenbait proiektu definitzen eta hedatzen ari 
da toki entitateetan eraikinen birgaitze energetikoa sustatzeko, jarduketa mota horiek 
Europako finantziazioa lor baitezakete. 
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BESTE ERAKUNDE BATZUK 

 NAFARROAKO PARLAMENTUA 

Aurten, NUKFk behin baino gehiagotan agerraldia egin du Nafarroako Parlamentuko zenbait 
organotan ondoren zehazten diren gaien inguruan toki entitateen ikuspuntua adierazteko: 

- Toki entitateen parte hartzea Next Generation Funtsetan.  

- Nafarroan kulturaren duintasunerako eta etorkizunerako proposamenak. 

- Ehizari buruzko Foru Legea. 

- Klima Aldaketari buruzko Foru Legea. 

Bestalde, Parlamentuak bere proposamenekin jarraitzen du, NUKFren eskaeren ondorioz, toki 
hautesle-elkarteen hauteskunde-kanpainen finantzaketa normalizatzeko. Gai horri loturik, 
Parlamentuak Diputatuen Kongresuan agerraldia egin zuen Nafarroako Ganberan Hauteskunde 
Orokorren Legea eta Alderdi Politikoei buruzko Legea aldatzeko onetsitako lege-proposamena 
defendatzeko. Lege-proposamena izapidetu ez zenez, proposamen bat onetsi du Parlamentuak 
Senatuan dagokion batzordeak aferari heldu diezaion. 

 

 ESPAINIAKO GOBERNUAK NAFARROAN DUEN ORDEZKARITZA 

NUKFren eta Espainiako Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzaren eta beste erakunde 
batzuen arteko bilerak etengabeak izan dira Covid araudia betetzearekin lotuta. 

Gainera, Gobernu zentralak haren ordezkaritzaren bidez hainbat bidalketen bidez 
helarazitako 90.000 maskara inguru banatu ditu Federazioak udalen artean. 

Bestalde, NUKFk Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzak deitzen dituen Nafarroako 
Bideozaintzarako Batzordearen ohiko 
saioetan parte hartzen du. 

Horretaz aparte, Espainiako Gobernuko 
ordezkaria NUKFn egon zen 
Ordezkaritzaren Zerbitzu Digitalen 
Karta aurkezteko. Azkenik, ordezkariak 
eta Federazioaren lehendakariak 
Trafikoko ordezkariarekin batera 
prentsaurreko batean parte hartu zuten 
hirietan abiadura murriztearen berri 
emateko (30eko hiriak)  

 

 KONTUEN GANBERA 

Aurreko urtetan bezala, NUKFk Kontuen Ganberak urriaren amaieran kaleratutako Toki 
Administrazioari buruzko Txostena egiten parte hartu zuen. 
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 ESPAINIAKO UDALERRIEN ETA PROBINTZIEN FEDERAZIOA (FEMP) 

Federazioaren lehendakariak FEMParen Lurralde Kontseiluaren saioetan parte hartu ohi du. 
Aurten, hein handi batean, saioetan udalek Next Generation funtsetan modu bidezkoan parte 
hartzeko eskariak izan dira nagusi.  

Azaroaren 11n, NUKFko lehendakariak FEMPek antolatutako “Tokiko Gobernuak eta 
Nazioarteko Garapenerako Lankidetza” izenburuko kongresuan parte hartu zuen hizlari gisa. 

Horretaz gain, ohikoak dira bi Federazioetako teknikarien arteko bilerak. 

 

 UDALERRIEN LURRALDE FEDERAZIOAK  

Lurralde federazioekin ere harremanak ohikoak dira eta oso sarriak haien idazkari nagusien 
arteko harremanak.  

 

 NELS SAREA 

NUKF lankidetzan aritzen da, koordinazio batzorde baten bidez, Iraunkortasunaren aldeko 
Nafarroako Toki Entitateen Sarearekin (NELS-ekin).  

 

 ANIMSA 

Federazioak Animsarekin, ehun entitate baino gehiago barne biltzen dituen elkarte 
informatikoarekin, duen hartu-emana etengabea da. Hain zuzen ere, NUKFk elkarte horren 
Administrazio Kontseiluan parte hartzen du. 

Egun, bi entitateen arteko elkarlanak toki entitateetan administrazio elektronikoa bultzatzea eta 
zibersegurtasuna ditu xede. 

 

 SINDIKATUAK 

NUKFk toki administrazioaren Prestakuntzaren Batzorde Paritarioan hartzen du parte. Horretaz 
gain, urtero administrazioetako langileen sindikatuek Federazioaren Etengabeko Prestakuntza 
Planaren berri eman eta planean elkarlanean aritzen dira.  

 

 GGKEEN KOORDINAKUNDEA 

NUKFk, aurten ere, ohiko hitzarmena izenpetu du koordinakundearekin, elkarrekin sentikortze- 
eta dibulgazio-jarduketak egiteko eta koordinakundeak aholkularitza eta laguntza eman 
diezaien hala eskatzen duten udalei. 
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 NAFARROAKO SAHARAR ORDEZKARITZA  

Federazioak Nafarroako Saharar Ordezkaritzarekin izenpetua duen protokoloa mantendu egiten 
du zeinaren baitan bi erakundeek informazioa trukatzen baitute eta Federazioak garapen 
lankidetzarako proiektuak eta ekintzak laguntzen baititu errefuxiatuen kanpalekuetan; besteak 
beste "Oporrak Bakean” programa. 

Aurten, ezin izan da bidaia hori egin Covid-aren krisiagatik baina RASD entitateak jarduerak 
antolatu ditu kanpalekuetan eta finantzazioa eskatu du onuradunak elikatzeko. Izan ere, mugak 
itxita daudenez, oso zaila edo ezinezkoa izaten ari baita kanpalekuetara karabanen eta 
bestelakoen bidez laguntza bidaltzea. 2021eko ekainaren 8an Batzorde Betearazleak ANAS 
entitateari 2.000 euroko ekarpena mantentzea onetsi zuen. 

 

 LA CAIXA ETA NAFARROAKO KUTXA BANKU FUNDAZIOAK 

Bi fundazioek NUKFk hiri eremuak berreskuratzeko kaleratzen duen laguntza deialdia 
finantzatu dute. Finantziazio horren bidez, materialen kostua ordaintzen da babestutako 
enplegu sozialarekin hiri eremuetan egiten diren obretan. Aurten, 115.000 eurokoa izan da 
ekarpena. Txosten honetan, aurrerago emanen da programa horren berri. 

 

 ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO 

NUKFko lehendakaria elkarte horretako ordezkaritza batekin bildu zen otsailaren 29an. 
Bilkuran, elkarteak bere 50. urteurrenaren karietara gauzatzen dituen programak aurkeztu 
zizkion NUKFri. 

 

 GIZAKIA HELBURU FUNDAZIOA 

Halaber, Federazioko lehendakaria Gizakia Helburu Fundazioaren ordezkaritza batekin bildu 
zen, eta fundazioak federazioari laguntza eskatu zion alkoholismoa eta drogak prebenitzeko 
programak toki entitateei eta haien enpresa-sareari zabaltzeko. 

 

 AMUDISNA ELKARTEA 

NUKFK hainbat topaketa egin ditu Amudisna Nafarroako Desgaitasuna duten Emakumeen 
elkarteko ordezkariekin haien proposamenak ezagutzeko, eta laguntza eskaini die elkartea eta 
lana toki entitateen artean zabaltzeko. 

 

 MERKATARITZA GANBERA 

Aurten, Federazioak hitzarmen bat izenpetu zuen Merkataritza Ganberarekin erakunde 
horretako zerbitzuak toki entitateei eta bertako enpresa sareari hurbiltzeko. Bestalde, urtean 
zehar, bi erakundeek energia trantsizioari buruzko zenbait jardunaldi egin dituzte. 
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 KUNA 

Federazioak hitzarmena izenpetu du Kuna Nafarroako kultur teknikarien elkartearekin. Horren 
ondoren, lanean aritu dira eta zenbait gai jorratu dituzte elkarlanean, besteak beste, 
Parlamentuan kultura-sektorearen duintasunerako eta etorkizunerako ponentzian egingo 
zituzten planteamenduak prestatu zituzten. 

 NAFARROAKO ELIKAGAIEN BANKUA 

Udan, Federazioaren lehendakaria Nafarroako Elikagaien Bankuan izan zen bisitan 
erakundearen egoera ezagutzeko eta Federazioak harekin duen lankidetza sendotzeko.  
Lankidetza hori, ohi den moduan, toki entitateetan informazioa zabaltzean eta entitate horiek 
erakundeari ematen dioten laguntza ekonomikoan datza. 

 

 NAFARROAKO GAZTERIAREN INSTITUTUA 

Otsailaren 26an, Federazioaren lehendakaria Nafarroako Gazteriaren Institutuko ordezkariekin 
bildu zen gazteriaren alorreko politikak berrikusteko eta gazteriaren politika koordinatzeko 
batzordearen garapenaren zirriborroa lantzeko. 

 

 LARES 

Martxoaren 22an, Lares egoitzen elkartearen ordezkariekin bilera bat egin zen egoitzen 
funtzionamendua baimentzeko araudia, egoitzen momentu hartako egoera ekonomikoa eta 
egoitzak araudi berrira egokitzeko behar zen inbertsio-plana jorratzeko.  

Halaber, LARES NUKFrekin elkarlanean aritzen da udal jabegokoak diren egoitzen langileei 
zuzendutako Prestakuntza Planaren kudeaketan. 

 

 NASUVINSA 

Bi erakundeek martxoaren 11n izandako bileraren ostean, Federazioak elkarlana eskaini zion 
Nasuvinsari Nafarroako zenbait eremutan energiaren alorreko helburuak dituen birgaitze 
programa bat garatzeko. Programa hori abian da dagoeneko.  

 

 IRACHE NAFARROAKO KONTSUMITZAILEEN ELKARTEA 

Federazioak bilera egin zuen Irache kontsumitzaileen elkartearen ordezkariekin ekainaren 4an. 
Bertan, ordezkariek kontsumitzaileei arreta emateko udal bulegoak mantentzeko garrantzia 
adierazi zuten kontsumitzaileen estatutuak bulego horiek zalantzan uzten zituenez gero. 
Federazioak ere eskaera bera helarazi zion Nafarroako Gobernuari Toki Araubideko Foru 
Batzordean. 
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 ANFAS 

Federazioaren lehendakariak ANFAS elkarteko ordezkaritza batekin bildu zen ekainaren 18an. 
Bileran, Anfasek egiten duen jarduna azaldu eta administrazioetatik hori sendotzeko beharra 
adierazi zuen elkarteak.   

 

 GIZARTE LANEKO KOLEGIO OFIZIALA 

Federazioko lehendakaria eta idazkari nagusia Gizarte Laneko Kolegio Ofizialarekin bildu ziren 
urriaren 22an. Bilkuran, kolegioaren eta bertako profesionalen eta Federazioaren arteko 
elkarlana abiatzeko aukera hizpide izan zuten. 

 

 

EGITURA 

Federazioaren egitura aurreko urtekoaren antzeko baldintzetan mantendu da, aldaketa 
adierazgarririk gabe. 

 

 

TOKI ENTITATEEI EMANIKO ZERBITZUAK 

AHOLKULARITZA ZERBITZUA 

NUKFko egitura teknikoak toki entitateei ohiko aholkularitza zerbitzua ematen jarraitu du, dela 
bere ekimenez, dela modu desberdinetan egiten zaizkion galderei erantzunez (aurrez aurre, 
telefonoz, posta elektroniko bidez, idatziz etab.). 

Urteko lehen erdian bereziki, aholkularitza-lana areagotu egin zen Covid-19aren krisiak 
eragindako arau-, finantza- eta antolaketa-aldaketen ondorioz. 

Ohikoa den moduan, urte bukaeran, izandako kontsulta kopurua milatik gorakoa izanen da. 

 

LAGUNTZA EDO LANKIDETZA LANGILEAK HAUTATZEKO EPAIMAHAIETAN 

Zenbait kasutako aholkularitza puntuala alde batera utzita, Federazioko teknikariek langileak 
hautatzeko epaimahaietan parte hartu dute (edo parte hartzen ari dira) honako toki entitateetan: 

 Idazkaritzako lanpostuak 

• Olaztiko Udala 

• Torralba del Rioko, Esproncedako eta Azueloko Udalen Batasuna. 

• Esteribarko Udala. 
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• Gazteluberriko Udala. 

• Lodosako Udala 

• Etxarri Aranazko Udala. 

•  Zubietako eta Iturengo Udalen Batasuna 

• Martzillako Udala 

• Santsoleko, Desojoko eta El Bustoko Udalen Batasuna 

• Uharteko Udala 

• Zaraitzuko Ibaxaren Batzordea 

• Torres del Ríoko, Armañantzasko eta Elizagorriako Udalen Batasuna 

 Kontu-hartzailetza lanpostuak 

• Berriozarko Udala 

• Cintruenigoko Udala 

• Barañaingo Udala 

• "Lodosana” Sozietate Publikoaren kudeatzaile postua 

 Administrari laguntzaileen edo ofizialen lanpostuak 

• Cortesko Udala 

• Vianako Udala 

• Milagroko Udala  

• Etxarri Aranazko Udala 

• Cascanteko Udala 

• Iguzkitzako Udala 

• Ribaforadako Udala 

• Altsasuko Udala 

• Barbaringo Udala 

• Murchanteko Udala 

 

TXOSTENAK PRESTATZEA 

Federazioko zerbitzu teknikoek entitateko organoetatik eskatzen zaizkien txostenak prestatzen 
dituzte. Gainera, beste batzuk prestatzen dituzte hala eskatzen duten toki entitateentzat. 
Aurten, hauek egin dituzte: 
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• Ofizial administrarien hainbat lanposturi lanpostu-osagarria esleitzeari buruzko 
txostena, lanpostuen balorazio-txosten batean oinarrituta. 

• Langileen arloan zenbait udalek eskatutako hiru txosten. 

• Toki entitatearen ondasunak defendatzeko ekintzak gauzatzearen ondoriozko gastu 
prozesalak erreklamatzeari buruzko txostena. 

 

UDALKIDEEN PRESTAKUNTZA, IKASTAROAK, HITZALDIAK ETA JARDUNALDIAK 

 Urte amaieran, NUKFk politikariak eta teknikariak prestatzeko, eta ikasteko zein hitz egiteko 
guneak sortzeko jardunaldiei ekin die berriro.  

Azaroan, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuneko toki politikei buruzko jardunaldia 
egin zuen.  

 

KOMUNIKAZIOA ETA ARGITALPENAK 

Komunikazioaz bezainbatean, 2021eko jarduketa hauek nabarmentzen dira, besteak beste: 

 Concejo aldizkaria 

NUKFren aldizkaria toki entitate eta hautetsi guztiei banatzen zaie hilabete 
eta erdian behin ale bat argitaratuta. 

Ohikoa den moduan, hautatu berriei aukera eman zaie aldizkaria 
paperean edo formatu digitalean (PDF-n) jasotzeko edo, hala nahi izanez 
gero, aldizkaria ez jasotzeko.  

 

 Informazio buletin digitala 

Formatu digitaleko buletin hau Interneten harpidetza egiten dutenei igortzen zaie. Hogei 
egunean behin ematen da argitara gutxi gorabehera, eta intereseko informazioa, berriak eta toki 
intereseko deialdiak biltzen dira bertan. 

 

 Legedi Buletin digitala 

Ostiralero, NUKFk buletin hori igortzen die harpidedunei, Estatuko eta Nafarroako aldizkari 
ofizialetan argitaratutako legediarekin. Buletin horrek bide ematen du aldizkari horien web orri 
digitaletan zuzenean sartzeko. 
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 NUKFren webgunea 

Uda ostean, Federazioaren webgunea 
berritu egin da.  

 Twitter @FNMC_NUKF 

NUKFk Twitter sare soziala erabiltzen 
jarraitzen du zenbait informazio zabaltzeko, 
oso tresna ohikoa baita orokorrean, bai eta 
arlo politikoan ere. Sare horretan arituz, 
webguneko edukien hedapen handiagoa 
lortzen da.  

 Hartu-emana hedabideekin 

Hedabideekin izandako hartu-emanei dagokienean, aurten, NUKFk hamabi bat prentsa-ohar 
prestatu ditu bere jardunari buruz, eta erregulartasunez heldu die komunikabideek egin dituzten 
informazio eskaerei. Bestalde, lehendakariak zenbait prentsaurrekoetan parte hartu du 
Nafarroako Gobernuko lehendakariarekin eta kontseilariekin batera krisiarekin eta ekonomia eta 
gizartea suspertzearekin lotutako gaiei buruz. 

 

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA PLANA NAFARROAKO TOKI 
ENPLEGATUENTZAT 

2021ean, NUKFk toki langileentzako Etengabeko Prestakuntza Plana 
gauzatu du beste behin ere. Plan hori Etengabeko prestakuntzaren 
esparru akordioaren barnean dago, zeina administrazio publikoek eta 
UGT, CCOO, CSI-CSIF eta CIG sindikatuek sinatu baitzuten. 

Aurten, 148.660 euroko dirulaguntza eman zaio Federazioari, bi fasetan 
ordaintzekoa. Lehenengoa zuzkiduraren %60ari dagokio eta kopuru horretatik dagoeneko 
%25eko aurrerapena jaso du, hots, 37.165€. Gainontzekoa, berriz, bi zatitan jasoko du: %35 
urtea bukatu baino lehen eta beste %40a planaren likidazioa aurkeztu ondoren, 2022ko 
martxoaren 15a baino lehen. 

Plana, nagusiki, urtearen azkeneko hiruhilekoan gauzatu da deialdia ebazterakoan egondako 
atzerapena dela eta, maiatzaren 3an ebatzi baitzen. Bestalde, izaera orokorreko ikastaroetan 
bideokonferentzia sistema ezarri da. Emandako ikastaro gehienak (%68,89) ikastaro 
espezifikoak dira, hau da, toki entitateek edo kolektibo zehatzek egindako eskaerei erantzuten 
diete eta izen-emate itxia dute. 

Orotara, 3089 prestakuntza-eskaera jaso dira. Eta, aurten, 180 prestakuntza ekintza egin dira 
edo eginen dira urtea bukatu aurretik, 74 ikastarotan (horietako batzuk behin baino gehiagotan 
egiten dira). 
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PRESTAKUNTZA PLANA, 2021 EDIZIOAK 
ALOR JURIDIKO-ADMINISTRATIBOA  

Administrazio Prozedurari buruzko 39/2015 Legea. On line 1 

Sektore Publikoari buruzko 40/2015 Legea. On line 1 
Administrazio elektronikoaren ezarpena On line 2 
Kontratu publikoen araudiak Nafarroako toki entitateetan duen 
aplikazioa 

1 

Txosten tekniko-juridikoak egitea On line 1 
Mekanografia. On line 1 
Biztanleen errolda kudeatzea 1 

LANGILERIA ETA LANEKO ARRISKUEI AURREA HARTZEA  
Laneko arriskuen prebentzioa igeltserotza lanak egiteko 1 
Oinarrizko lehen sorospenak eta desfibriladore erdi-automatikoa 2 
Desfibriladorearen maneiua 2 
Bihotz-biriketako bizkortzearen eta desfibriladorearen ezagutzen 
birziklapena 

5 

Suteak prebenitzea eta itzaltzea. 2 
TOKI OGASUNEN ALORRA  
Europako Funtsak eta Next Generation toki entitateei aplikatzea. On 
line 

1 

Toki Ogasunen Foru Legearen aldaketen berrikuspena eta 
aurrekontuen egonkortasunaren arau fiskalak eteteak dituen 
ondorioak. 

1 

Udal zergak (JEZ-Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga, trakzio 
mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga, hiri-lurren balio-gehikuntzaren 
gaineko zerga, EIOZ-Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko 
Zerga) 

1 

Digit, katastroaren kudeaketa eta balorazio txostenen prestaketa 1 
Kontabilitate publikoa eta aurrekontuen kudeaketa 1 
Aurrekontuen kudeaketa, egonkortasuna eta toki mailako zorpetzea. 
On line 

1 

Ekonomia eta gizartea suspertzeko udal plan bat egiteko gida 1 
Dirulaguntzen kudeaketa 1 

KUDEAKETA PUBLIKORAKO ETA KALITATERAKO BALIABIDEAK  
Denboraren planifikazioa eta erabilera eraginkorra. On line 1 
Gaitasun sozialak erdi mailako arduradunentzat. Kolidergoa 8 

Taldeen kudeaketa: Trebetasunak komunikazioan 11 

Tresna digitalak: Lan kolaboratiboa eta erabiltzaileei zerbitzuak 
ematea 

2 

Proiektu arinak kudeatzea: Scrumb metodologia 1 
Errespetuzko komunikazioa. Asertibitatea 7 
Estresari aurre egitea eta kontrolatzea 2 
Lan esparruan gatazkak aurre ikustea eta kudeatzea 3 
Sormenaren boterea arazoak konpontzeko eta motibazioa elikatzeko 1 
Lan ongizatearen kudeaketa. Mindfulness 10 
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Teknologia berriak gizarte- eta hezkuntza-alorreko esku-hartzean 1 
KULTURA, KIROLA, GAZTERIA ETA BERDINTASUNA  

Diziplinarteko kulturaren eta artearen praktikaren hurbiltze juridikoak 2 

INGURUMENA  
2030 Agenda eta Garapen Jasangarriko Helburuak (GJH). On line 1 
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko Foru Lege berria 1 

GIZARTE ZERBITZUAK ETA EGOITZAK  
Prestakuntza sistemikoa eta ikuskapena gizarte zerbitzuetan 5 
Lanean eta gizartean aritzeko trebetasunak: Lanbide aurreko 
oinarrizko harreman eta trebetasunak 

1 

Lehen sorospenak arreta geriatrikoan 1 
Dementzia duten pertsonekin lan egitea zahar-egoitzetan 16 
Pertsona ardatz duen arreta 15 
Dolua 2 
Esku-hartze sozialean genero ikuspegia txertatzea 3 
Mendekotasuna duten pertsonen mobilizazioa 2 
Elikagaien manipulazioa 1 
Trebetasun geriatrikoak: estimulazio kognitiboa, fisikoa eta irensketa 3 

ZERBITZU ANITZAK ETA LOREZAINTZA  
Eskorga kontrapisatuak eta atzeragarriak, 10.000 kg arte jasotzekoak 1 
Plataforma jasotzailea 3A eta 3B motakoa 2 
Lokalen eta instalazioen garbiketa 4 
Hornidura eta saneamendu sareak 1 
Lorezaintza eta inausketa 1 
Ureztatzeko teknikak 1 
Landare bizikorreko parterreak eta zuhaixka-parterreak diseinatzea 
eta mantentzea 

2 

Motozerra eta esku-motosega erabiltzea 1 
Lorategiko izurriak eta gaixotasunak. Kontrol-teknika berriak 1 
Lorezaintzarako makinak 1 
Konpostatzen ikastea 1 
Fitosanitarioak 1 

HAUR ESKOLAK ETA MUSIKA ESKOLAK  
Psikomotrizitatea eta fisioterapia musikako ikasleentzat 1 

INFORMAZIO SISTEMAK  
Telelanerako tresnak. On line 2 
Bideo-bilerak egiteko tresnak. On line 1 
Ziurtapen elektronikoa eta Segurtasun Eskema Nazionala (ESN). On 
line 

1 

Word oinarrizkoa. On line 2 
Word aurreratua. On line 4  
Excel oinarrizkoa.  On line 2 
Excel aurreratua. On line 4 
Access datu-baseak. On line 2 
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Access aurreratua.  On line 2 
Power Point oinarrizkoa.  On line 2 
Outlook. On line 2 
Outlook 2010  1 
Proiektoreak erabiltzea kontzertu eta entzunaldietan 3 
Baina… zer da “hodeia”? eta Google Apps? Oinarrizkoa 3 
Posta elektronikoa hodeian 2 
Teknologia berriak eta eraldaketa digitalerako gakoak (euskaraz) 1 

 

 

UDALKIDEEN PRESTAKUNTZA 

Aurrez aurreko bilerak baimendu direnez 
gero, Federazioak Berdintasuneko Foru 
Legeari, genero inpaktuaren gaineko 
txostenei eta berdintasun alorrean tokiko 
jardunbide egokiei buruzko jardunaldia egin 
zuen azaroaren 2an toki entitateetako 
politikari zein teknikarientzat.  

 

 

 

GARAPENERAKO LANKIDETZA  

 Nafarroako Garapen 
Lankidetzarako Toki Funtsa 

Nafarroako Garapen Lankidetzarako 
Toki Funtsean, zeina NUKFk kudeatzen 
baitu hala agintzen dioten toki 
entitateentzat, 125 toki entitate daude 
atxikita aurten behin-behinekoz 
(azaroaren 2an). 

Dohaintzan emandako baliabideak hiru programa diruz laguntzeko erabili dira: urteko 
proiektuen deialdia, hiru urteko proiektuaren deialdia eta GGKEen Koordinakundearekin 
dagoen hitzarmena. 

Honako hauek dira Funtsean parte hartzen duten entitateak: 

Ablitas, Ageza, Aguilar Kodes, Aiegi, Aizpurgi, Aldaba, Alesbes, Altsasu, Añezkar, Añorbe, 
Aras, Arbontze, Arraitz-Orkin, Arripodas, Artabia, Artazu, Aizkoa, Azketa, Azkoien, Azotz, 
Azpirotz, Barañain, Barasoain, Bearin, Beire, Beorburu, Berbintzana, Berriogoiti, Bidaurreta, 
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Biurrun-Olkotz, Caparroso, Carcar, Cascante, Castejon, Cordovilla, Deierri, Domeñu, Dorre 
Elortzibar, El Busto, Elkarte, Elortz, Eneritz, Eraul, Ergoiena, Eritze (Itza), Errezu, 
Erromantzatua, Esteribar, Etaiu, Etxarrentxulo, Etxarri, Eultz, Ezkabarte, Ezporogi, Gabarderal, 
Galipentzu, Galoze, Garralda, Gesalatz, Geserlocal, Girgillao, Gorozin, Gulia, Hiriberri Artzibar, 
Hiriberri Deierri, Iguzkitza, Imotz, Iraizotz, Iruña, Iruñerriko Mankomunitatea, Irurre, Iturgoien, 
Izarbeibarko Mankomunitatea, Kaseda, Lakar, Lantz, Lapoblación, Larrion, Leitza, Leotz, 
Lerate, Lesaka, Liedena, Los Arcos, Lukin, Luzaide, Mañeru, Martzilla, Melida, Mendabia, 
Mendaza, Metauten, Mezkiritz, Miranda Arga, Murillo el Cuende, Nabaskoze, Nabaskoze 
(kontzejua), Nazar, Noain (Elortzibar), NUKF, Ollaran, Oltzazendea, Orkoien, Orokieta-Erbiti, 
Orontze, Pitillas, Sagaseta, Santsol, Saratsa, Sartaguda, Sunbilla, Tebas, Tebas-Muru 
Artederreta, Tirapu, Udabe-Beramendi, Ukar, Urbiola, Urraulbeiti, Urritzola, Urrotz-hiria, Ustaize, 
Viana, Zangoza Eskualdeko Zerbitzuen Mankomunitatea, Zubielki eta Zufia. 

 

2020ko saldoa      39.658,20 €  
Guztira    234.501,35 €  
Hiru urteko proiektua -   35.000,00 €  
GGKEen Koordinakundea -      8.000,00 €  
Sahara -   24.000,00 €  
Proiektuak guztira - 206.177,90 €  
2021eko gerakina      981,65 €  

 

 Urteko deialdia 

Urteko deialdiaren bidez bederatzi proiektu %100 finantzatzea lortu da eta NUKFk eta Saharar 
Ordezkaritzak sinatutako protokoloari jarraiki, beste proiektu bat finantzatu ahal izan da 
(215.177,90 euro). 

 

• Honakoak dira finantzatutako bederatzi proiektuak:  
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GKEa: Madre Coraje elkartea 

Proiektua: COVID-19ari lotuta, eskolako higiene baldintzak eta saneamendua hobetzea 
Chongoene administrazio-postuko eskoletan. Chongoeneko barrutia 
(Mozambike) 

Herrialdea: Mozambike 

Laburpena: Proiektuak higiene eta saneamendu ohiturak sustatu asmo du, komunak eta 
konketak eraikiz Chongoeneko barrutiko 2 eskolatan: “Ekainaren 25a” 1. eta 
2. mailako lehen hezkuntzako eskolan eta Ngoanine-ko 1. eta 2. mailako 
lehen hezkuntzako eskolan. Higiene eta saneamendu ohiturei buruzko 
trebakuntzak eginen dira eskoletako osasun-guneen eta batzorde 
komunitarioen bidez, komunitate guztira helduta. ADCR-k (bertako 
bazkideak) barrutiko gobernuari laguntza emateko asmoa du ildo horretan 
lan egiteko. 

Dirulaguntza: 15.000,00 euro 

 

 

GKEa: Infancia sin Fronteras - ISF Navarra elkartea 

Proiektua: Arzitaou emakumeen elkartearen ekoizpen gaitasunak handitzea eta 
dibertsifikatzea hegazti-hazkuntza eta abeltzaintza sartuz. Safo Chadawa, 
Niger. 

Herrialdea: Niger 

Laburpena: Proiektuak ekoizpen eta garapen sozioekonomiko jasangarria sustatzen du 
Maradiko Safo Chadawa landa-komunako 65 emakumeentzat eta haien 
familientzat, eskualdeko gose endemikoaren aurka borrokatzeko estrategia 
gisa. Proiektuari esker lurzati bat izanen dute eta abereentzako etxola bat 90 
ahuntz eta 600 oilorekin. Horientzako eskortak eta oilategiak eraikiko dira. 
Era berean, hasieratik, emakumeei trebakuntza, gaikuntza eta aholkularitza 
emanen zaie hegaztien eta ahuntzen hazkuntza alorrean, albaitaritzako 
zainketei buruz etab. 

Dirulaguntza: 23.954,45 euro 
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GKEa: Manos Unidas 

Proiektua: Mauritanian emakumeen mutilazioa gutxitzea eta bertan behera uztea 
informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien bidez 

Herrialdea: Mauritania 

Laburpena: Proiektua Mauritaniak emakumeen genitalen mutilazioari aurre egiteko eta 
praktika hori desagerrarazteko duen estrategia nazionalaren parte da, eta 
praktika horri aurre egiteko ikuspegi aitzindari batetik heldu egiten zaio, 
informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien erabileraren eta lider 
gazteen ahalduntzearen bidez, bi ardatzekin: emakume gazte liderren 
gaitasunak eta erresilientzia sortuz eta indartuz; eta emakumeen mutilazio 
genitalaren praktikari buruzko eskubideen titularren, erantzukizunen titularren 
eta betebeharren titularren mentalitate-aldaketa sustatuz. 

Dirulaguntza: 24.000,00 euro 

 

 

GKEa: UNICEF – Nafarroako Batzordea 

Proiektua: Ur seguruaren, saneamenduaren eta higienearen eskuragarritasuna 
hobetzea, Burundin, COVID-19ren testuinguruan, ebola birusa kutsatzeko 
arrisku-eremuetako biztanle kalteberenen artean kolera-agerraldiari aurrea 
hartzeko eta erantzuna emateko. 

Herrialdea: Burundi 

Laburpena: Ur-hornidura eskasa, saneamendua eta higienea dira Burundiko 
hazkundearen atzerapen-tasa handiaren, kolera-agerraldien eta urak 
transmititutako beste gaixotasun batzuen sakoneko arrazoiak. Burundin 
erronka handia da, oraindik ere, ur-iturri seguruak eta saneamendu- eta 
higiene-praktika egokiak eskuratzeko aukera edukitzea. Bestalde, 
Osasunaren Mundu Erakundeak (OMEk) 2020ko martxoaren 11n COVID-
19arengatik pandemia egoera ezarri zuenetik, Burundiko Gobernuak 
larritasun handiko egoera zela aitortu eta giltzarri diren bazkideekin estuki 
lanean hasi zen pandemiari aurre egiteko kontingentzia Plan Nazional bat 
onartzeko.  

Dirulaguntza: 24.000,00 euro 
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GKEa: Fundación VIC 

Proiektua: Lehen hezkuntzako gaitasunak sendotzen Fonds Parisien eskolan 

Herrialdea: Haití 

Laburpena: Proiektu honek Haitiko Fonds Parisien-eko Vedruna eskolako hezkuntza-
gaitasunak sendotu nahi ditu lehen hezkuntzako kalitatea hobetzeko. 
Horretarako, gelak haurren ikasketa eta garapena sustatuko duten 
altzariekin, materialekin eta ekipoekin hornitu nahi dira. Zehazki, gelan IKT-
ak sartu nahi dira irakasleen gaitasunak sendotzeko; eta eskolan energia-
sistema fotovoltaiko autonomo bat jarri nahi da. 

Dirulaguntza: 24.000,00 euro 

 

 

 

GKEa: Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC) 

Proiektua: Lubero departamentuko Kayna udalerriko Kasando Institutuko ikasle, irakasle 
eta familientzako hezkuntza-ingurunea eta azpiegitura osasungarriak sortzea 
uraren, saneamenduaren eta higienearen arloan. (Kongoko Errepublika 
Demokratikoa) 

Herrialdea: Kongoko Errepublika Demokratikoa 

Laburpena: Proiektua Kasando Institutuko saneamendu-sistema berritzean datza, komun 
berriak eta horri lotutako hobi septikoa eraikiz. Era berean, proiektuak 
lehenengo fase batean gurasoei eta aurrerago irakasleei prestakuntza 
ematea proposatzen du uraren, saneamenduaren eta higienearen arloan. 
Halaber, asmoa da higiene- eta saneamendu-ohitura onak sustatzea 
ikasleen eta haien familien artean, ur osasungaitzen eta higiene faltaren 
ondoriozko gaixotasunak murrizteko. Hori guztia Kongoko gobernuaren 
“Eskola osasungarria” programaren eta herrialdeko Uraren Lege berriaren 
esparruan. 

Dirulaguntza: 24.000,00 euro 
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GKEa: Fundación Rode 

Proiektua: Ur hornidura Turkana North-eko Riokomor komunitatearentzat; Kenya. 

Herrialdea: Kenya 

Laburpena: Proiektua Kokuselei ibarreko Riokomor udalerriko Longolekomwa 
komunitatean eginen da. Putzu bat zulatzeak eta eskuzko ur-ponpa bat 
instalatzeak tokiko familiek egindako laguntza-eskaerari erantzungo diote; 
izan ere,  Turkanako ehunka familiak bezala, ur falta dute beren gose- eta 
pobrezia-arazo endemikoen arrazoi larriena. Nagusiki, 1.400 pertsonek 
osatutako Longolekomwa komunitatea izanen da onuraduna baina artzain 
trashumanteek ere ur-putzua eskuragarri izanen dute. 

Dirulaguntza: 23.998,45 euro 

 

GKEa: Summa Humanitate fundazioa 

Proiektua: Nacuxako osasun zentroko ama-haurrentzako pabiloia ekipatzea 

Herrialdea: Mozambike 

Laburpena: Proiektu honen helburua da Nacuxa osasun zentroan haurdun dauden 
emakumeentzako arreta eta pediatria zerbitzuak ematen dituen pabiloi 
berria ekipatzea.  Horretarako, altzariak eta zentrora doazen amei eta 
haurrei arreta egokia eman ahal izateko osasun langileek behar dituzten 
tresnak erosiko dira kontsultetarako bai eta epe laburreko egonaldietarako. 

Dirulaguntza: 23.225,00 euro 
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GKEa: Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED) 

Proiektua: Ura eta saneamendurako eskubidea hobetzen laguntzea Mandou 
eskualdeko Toki, KemMata eta Massa landa komunitateetan. Txad 

Herrialdea: Txad 

Laburpena: Proiektu honetan, zaurgarritasun egoera larrian dagoen populazioa 
topatzen dugu; erabat txirotutako ingurune bateko landa-herriak dira.  
Honako ekintza hau populazioak edateko ura eskuratu ahal izatea 
bermatzeko jarraipen ekintza da eta ura landa eremuko 3 komunitateri 
bermatuko die: De Kem Mata, Massa eta Tolki-ri. Komunitate horiek haur 
eta eskolatze adinean dagoen populazio kopuru handia dute. Aipatu 3 
komunitate horiek aukeratu ditugu gaixotasun gastrointestinal gehien 
dituztenak direlako baita horren ondorioz heriotza gehien dituztenak ere. 
Kontrako alderdia, el Groupement, 8 urte daramatza datu horiek biltzen ur-
putzuak non jarri lehenesteko. Gure proiektuan, gaixotasunen prebentzioa 
landuko dugu (bereziki COVID-19arena) biztanleei kalitatezko ura eskainiz 
eta gaitze-ikastaroen bidez osasuna sustatuz. Ikastaro horiek higiene 
ohiturak eta uraren bidez kutsatzen diren gaixotasunak izanen dituzte 
hizpide eta komunitate guztietan eginen dira helduekin bai eta haurrekin 
eskolan ere.  

Dirulaguntza: 23.225,00 euro 
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• NUKFren eta Saharar Ordezkaritzaren artean sinatutako protokoloarekin bat, honako 
proiektu hau finantzatu da: 

 

GKEa: Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras (ATTSF) 

Proiektua: Ura, elikagaiak eta saneamendua eskuratzeko logistika saharar 
errefuxiatuentzat 

Herrialdea: Aljeria 

Laburpena: Zentro Logistiko Integralaren gaitasunak indartzea da proiektuaren 
helburua. Zentro hori Saharako errefuxiatuei ur- eta elikagai-hornidurako 
zerbitzua eta zaborren zerbitzua ematen dieten ibilgailuak mantentzeaz eta 
konpontzeaz arduratzen da. Helburu horrekin, kudeaketa modernizatzea 
proposatzen da, digitalizazio-prozesu bati hasiera emanez, kontsumoan 
eraginkortasuna sustatuz eta ingurumen-inpaktua murriztuz, ekonomia 
zirkularra aplikatuz, eta tokiko taldearen babesa eta gaitasun teknikoak 
indartuz. 

Dirulaguntza: 24.000,00 euro 

 

 2020-2022ko hiru urteko proiektua 

Eguesibarko, Burlatako eta Barañaingo udalek eta 
Iruñerriko Mankomunitateak 2020-2022ko aldirako 
hiru urteko lankidetza proiektu bat finantzatzeko 
hitzarmena sinatu dute.  

Deialdia egin ondoren, 8 proiektu aurkeztu ziren 
guztira eta, deialdiaren oinarrietan ezarritako 
irizpideak kontuan harturik, horien artean Intermón 
Oxfam-ek aurkeztutako “Elikadura segurtasuna 
eta ekoizpen kateamendua Guatemalako 
Corredor Seco eskualdean” deiturikoa hautatu 
zen. 

Aipatu proiektua 2020-2022 hirurtekoan eginen da 
eta 436.700 euroko aurrekontua du. Kopuru horretatik 397.000 euro (urtean 132.300 euro) 
Nafarroako toki entitateen ekarpenetatik dator. Garapen Lankidetzarako Toki Funtsak berriz, 
urtean 35.000 euroko ekarpena egiten dio proiektuari. 

Proiektuaren helburua izanen da klima aldaketak eta Covid-19ak familien bizimoduetan duten 
eragin negatiboaren ondorioz areagotutako elikadura- eta nutrizio-ziurgabetasuna murriztea. 
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Horretarako, nekazal ekoizpena handitu eta dibertsifikatuko du erresilientzia hobetzeko; 
ekoizpen unitateak ezarriko ditu soberakinak merkaturatzeko; emakumeen lidergoa indartuko 
du eta tokiko osasun zerbitzuak indartuko ditu; bereziki, muturreko desnutrizioa kontrolatzeko 
eta tratatzeko lotutako zerbitzuak.  

 

 Hitzarmena GGKEen Koordinakundearekin  

NUKFk aurten ere lankidetza hitzarmen bat izenpetu du Nafarroako GGKEen 
Koordinakundearekin, helburu izanik hari atxikitako GKEen jarduketak Nafarroako udalerri eta 
kontzejuetara hurbiltzea eta haiei aholkularitza ematea toki entitateek lankidetzaren arloan 
egiten dituzten laguntza deialdiei buruz. 

 Nafarroako elikagaien bankua 

NUKFk Nafarroako Elikagaien Bankuari laguntzeko duen programarekin jarraitzen du. Entitate 
hori irabazi asmorik gabekoa da eta beharra duten pertsonei entitateek eta enpresek emandako 
oinarrizko elikagaiak banatzea du helburu. Federazioaren xedea berriz, Elikagaien Bankuaren 
jarduna toki entitateen artean ezagutzera ematea da eta horien laguntza lortzea Bankua 
sostengatzeko. 

Gogoan izan behar dugu, Nafarroako Elikagaien Bankuak udalerri askotan elikagaiak banatzen 
dituela. Aurten, 27 udal eta kontzeju aritu dira bankuarekin elkarlanean eta, besteak beste, 
81.410,63 euroko ekarpena egin diote. Honakoak dira elkarlanean aritutako toki entitateak: 

 

Corella, Artzibar, Larraun, Aezkoako Bailara, Villatuerta, Mendavia, Ultzama, Auritz, 
Arangurengo Ibarra, Otsagabia, Viana, Iruña, Altsasu, Caseda, Erroibar, Ezkabarte, Gesalatz, 
Larraya, Lerin, Erriberri, Gares, Valtierra, Barasoain, Buñuel, Tebas-Muru Artederreta, 
Ameskoabarrena, Tutera eta Urraulbeiti. 

 

 

HIRI EREMUAK BERRESKURATZEKO DIRULAGUNTZEN 
DEIALDIA 

Ekitaldi honetan, hitzarmen berri bat sinatu da La Caixa 
eta Nafarroako Kutxa fundazioekin, 115.000 euroko 
ekarpenarekin. Hitzarmenaren izenpetzea atzeratu denez, 
deialdia 2022ko urtarrilaren 15era arte zabalik jarraitzen 
du. Hortaz, oraindik ez dago daturik entitate eskatzaile 
kopuruaren inguruan. Deialdia 2022ko lehenengo 
Batzorde Betearazlean ebatziko da. 
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BESTE ZERBITZU BATZUK 

GESERLOCAL 

NUKFk sortu zuen bere garaian Geserlocal sozietatea (haren akziodun nagusia da), Lizarrako, 
Zangozako eta Erriberriko merindadeburuekin batera, helburua izanik Nafarroako toki entitateei 
kalitatezko zerbitzuak eskaintzea nahitaezko diru-bilketaren arloan, baita entitate horiek eska 
ditzaketen beste zerbitzu batzuk ematea ere. Egun, kontularitzaren kudeaketarako laguntza-
zerbitzuak eta borondatezko epean isunak jasotzeko zerbitzuak ere ematen ditu. 

 GESERLOCAL toki entitateen erakunde instrumental bihurtzea 

Aurten, GESERLOCAL toki entitateen erakunde instrumental bihurtu da. Horretarako, 
Nafarroako Kontratazio Publikoaren Batzordeari eta Nafarroako Zerga Ogasunari kontsulta egin 
ondoren, baieztatu ahal izan zen toki entitateek Geserlocal sozietatea NUKFren organoen bidez 
kontrolatzen dutela eta, horrenbestez, bere entitate instrumental deklaratu dezaketela hala 
onesten badute.  Geserlocalen izaera aldaketaren aldeko balorazioa jaso ondoren, NUKFren 
Batzorde Betearazleak GESERLOCAL toki entitateen erakunde instrumental bihurtzea erabaki 
zuen eta egingo zaizkion zerbitzu-enkarguen baldintza ekonomikoak onetsi zituen. Araubide 
hori NUKFri atxikita dauden toki entitateei aplikatuko zaie. 

Orain, toki entitateek egun Geserlocalekin dituzten kontratuak zerbitzuen enkargu-aginduekin 
ordezkatzen ari dira. Horretarako, enkargu-ereduak egin eta toki entitateei igorri zaizkie kontratu 
motaren aldaketa errazteko. Eraldaketa horren bidez, toki entitateei ematen zaien zerbitzua 
arintzea eta merketzea da helburua. 

 Nahitaezko diru-bilketaren zerbitzua 

347 dira Geserlocal SL-rekin premiamendu bidezko diru-bilketan laguntzeko zerbitzua 
kontratatua duten toki entitateak, horren barnean direla udalerriak, kontzejuak, 
mankomunitateak eta ureztatzaileen elkarteak.  
 
Aurten  kudeatu den zor bolumena 59.587.386,29 eurokoa da, lehenago aipatutako entitateei 
dagokienez. Kudeatu den zor bolumenetik, 11.497.387,34 euro ebatzi dira. Horietatik, 
6.632.010,79 euro dira kobrantzakoak. Kudeatutako zorraren zenbatekoak nahiz ebatzitako 
zorrarenak zenbateko nagusiei dagozkie, kanpoan direla errekarguak eta kostak.  

 Kontularitza publikoaren gaineko aholkularitza zerbitzua 

Kontularitza publikoaren gaineko aholkularitza zerbitzua 39 udalerritan, 59 kontzejutan, 
mankomunitate 1ean, batasun 1ean eta erakunde autonomo 1ean eman da.   
 
Epe horretan, 245.670,82 eurokoa izan da fakturazioa kontularitza publikoaren arloko 
zerbitzuak egiteagatik. 
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 Isunak borondatezko epean biltzeko zerbitzua 

Isunak borondatezko epean biltzeko kudeaketa-zerbitzua kontratatua duten udalak 62 dira.   

Aztertu den epearen barnean, 4.444 espedienteren kudeaketa hasi da, epe horretan egindako 
salaketei baitagozkie. Epe horretan kudeatu diren espediente guztietatik, 2.673 espediente 
kobratu dira. Zenbatekoa, guztira, 248.127 eurokoa da.  

 

ELEKTRIZITATE KONPAINIAK 

TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA SAU konpainiarekin izenpetutako hitzarmena izan da 
%1,5aren tasaren kudeaketan egon den berritasun nagusia. Gainerakoan, NUKFk 567 toki 
entitaterentzat jarraitu du %1,5eko tasaren kobrantza kudeatzen. 

Honako hauek dira ekitaldian zehar kudeatu diren zenbatekoak, 2020ko 4. hiruhilekoari eta 
2021eko 1., 2. eta 3. hiruhilekoei dagozkienak: 

 

 
ZENBATEKOAK 

Toki entitateen 
kopurua 

OHARRAK: 

Acciona Green 129.711,01 € 54  

EDP; CHC; CIDE 282.514,60 € 248  

Electra Valdizarbe 14.707,36 € 30  

Enagas 48.761,66 € 45  

Endesa 861.520,90 € 407  

Feníe Energía 52.439,94 € 216  

Goiener 21.224,24 € 175  

Iberdrola  2.950.848,38 € 431  

Naturgy 1.502.456,88 € 227  

Repsol 43.257,73 € 233  

TOTAL Gas y 
Electricidad 

49.201,29 € 74 
Konpainia berria, 2021eko 1. 
hiruhilekoan hasi gara hura 
kudeatzen 

Xenera 44,23 € 6  

Guztira 5.956.688,23 €   
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LOKALAK LAGATZEA 

Ohikoa den moduan, NUKFk bere lokalak utzi dizkie hala eskatu duten entitateei bilkurak 
egiteko edo prentsa-ekitaldiak egiteko. 

Aurrez aurreko bilkurak egiteko mugak direla eta, Batzorde Betearazlearen aretoa gaitu egin da 
bideokonferentziak egin ahal izateko. Beraz, egun, aretoa aurrez aurre eta era birtualean 
aritzeko erabili daiteke. 
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