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SARRERA 

2022a legealdiko urte bakarra izan daiteke Federazioarentzat eta toki entitateentzat urte oso 
batean aurreikusitako jarduerak gutxi gorabeherako normaltasun esparru batean egin ahal 
izateko, Covid-19aren pandemiak eragindako krisiak hobera egiten jarraitzen badu. 

Federazioari dagokionean, agendak garrantzi handiko gaiak ditu 2022an. 

Batetik, Nafarroako Gobernuak toki finantziazioa berrantolatzeko esparru juridikoa ezarriko duten 
foru legeen proiektuak egin behar ditu. 

Bestetik, Next Generation funtsak aplikazio bete-betean egongo dira eta 2021eko ekitaldiko 
eskarmentua eta ezagutza edukiko ditu erakundeak. Gainera, Federazioak toki entitateak 
Europako finantziazio iturri paregabe horren onuradun izan daitezen lortu beharko du 
administrazio zentralari eta autonomikoari behin eta berriz hala eskatuta eta toki entitateentzako 
neurriak hartuta. 

Bestalde, nolabaiteko normaltasun batera itzulita, Federazioko organoek datozen urteetarako 
erakundearen lerro estrategikoak egiteko lanei berriro ekitea aurreikusten dute. Lan horiek bertan 
behera gelditu ziren, hain justu ere Nafarroa osoko hautetsiekin aurrez aurreko saioak 
programatzen hasi zirenean. 

Aipatu lan horiek eta beste batzuk dira datozen hilabeteetan egin beharko direnak; betiere, 
osasun krisiak ahalbidetzen badu. Halaber, Federazioak krisia kudeatzen jarraitu beharko du toki 
entitateei eragiten dien heinean. 

Hori guztia, ohiko programak eta toki entitateei emaniko zerbitzuak mantenduta egin beharko du 
Federazioak. 

 

GAI GARRANTZITSUENAK 

 Finantziazioa 

Datorren ekitaldian, Toki Ogasunen Funts berri bat arautuko da Nafarroako Toki 
Administrazioaren Erreformarako Foru Legeak aurreikusi moduan, orain arte egiteke baitzegoen. 
Funts hori arautzeko hiru lege-testu izapidetu behar dira: Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 
123. artikuluaren aldaketa; Transferentzia Arrunten Funtsa arautuko duen lege bat eta Kapital 
Transferentzien Funtsa arautuko duen beste bat. Seguru asko, arau-testu horiek datorren 
urtearen hasieran izapidetuko dira.  

Nafarroako Gobernuak aurkeztutakoaren arabera, eredu berriaren oinarrizko lerroak ikusita, 
funtsaren zuzkidura- eta eguneratze-irizpidea aurreko ekitaldiko funtsari KPIa gehi bi puntu 
aplikatzea izango da. Halaber, Kapital Transferentzien Funtsari dagokionean, urteko zuzkidura 
bat ezarriko da, etengabea eta egungo lerroei aplikatuko zaiena: Inbertsioen Programei, Toki 
Programazioari eta Libreki erabaki beharreko funtsei, alegia. 
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Aipatu hiru lege-testu horiek NUKFk aztertu eta Lurralde Kohesiorako Departamentuarekin 
negoziatu beharko ditu, toki entitateen helburuak ahalik eta gehien asebete ditzaten. 

Behin legeak onetsita, Federazioak horien exekuzioari jarraipena egin beharko dio. 

Bestalde, inbertsioen Planari dagokionean aipatzekoa da aurreko urteetako Nafarroako 
Gobernuko Toki Inbertsioen Planetako diruzaintzako gerakina aztertu beharko dela ahalik eta 
lasterren erabili ahal izateko. 

 

 Toki entitateen parte hartzea Next Generation Funtsetan. 

2022rako Federazioaren jarduketen artean beste gai garrantzitsuenetako bat Nafarroako toki 
entitateek Next Generation funtsetan parte-hartzea da. 

Federazioak lan handia egin du 2021ean funtsak toki entitateengana hurbiltzeko. Besteak beste, 
honakoak egin ditu: dokumentuak egin eta aurkeztea, Nafarroako Gobernuarekin eta bertako 
departamentuekin zein Nafarroako Parlamentuarekin biltzea, toki entitateei helarazteko 
informazio- eta zabalkunde-ekintzak egitea, laguntza teknikoa kontratatzea eta hileroko buletin 
espezifiko bat argitaratzea eta abar. 

Orain arte, toki entitateentzako funtsak Nafarroako Gobernuarekin batera egindako proiektuen 
edo zuzenean gobernuak aurkeztutakoen bidez iritsiko direla baieztatu da. Besteak beste, 
honako planak aipa daitezke: Turismoko Lurralde Plana eta horren baitako Helmugen 
Jasangarritasun Turistikoaren Planak eta Donejakue Bideko Plana (biak dagozkien helmugen 
kohesio arloko ekintzekin); beste zenbait inbertsio gizarte zerbitzuetan eta kultura arloan etab.   

2022rako, hobeto ezagutuko dira deialdiak eta finantziazio-lerroak. NUKFk dituen jarduketak 
mantendu eta behar direnak egin beharko ditu toki entitateek lortu nahi duten finantziazioa 
eskuratu dezaten. 

 

 Covid krisia 

Koronabirusaren pandemiak eragindako osasun krisiaren okerrena igaro dela dirudien arren, 
birusa oraindik gizartean egongo dela gogoan izan behar da eta horrek zenbait osasun neurri 
eska ditzakeela. Horrenbestez, NUKFk orain arteko jarduketa lerroak mantenduko ditu arlo 
horretan, beharrezkoak izaten jarraitzen badute; hots, osasun administrazioarekin abiatutako 
hartu emanak eta elkarrizketa mantenduko ditu; toki entitateei informazioa helaraziko die, 
aholkularitza emango die etab. 

 

 NUKFren lerro estrategikoak 

Kudeaketa txostenean adierazi denez, Federazioak berriz ere ekin dio prozesu parte-hartzaile 
baten bidez datozen urteetarako entitatearen lerro estrategikoak definitzeari.  Nagusiki, egingo 
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dituen jarduerak, beharrezkoa den egitura teknikoa, egitura organikoa eta abar definitzea da 
helburua. 

 

 Despopulazioa 

Despopulazioaren alorrean, Federazioak zenbait jarduketa egin ohi ditu landa ingurunea 
sendotzeko, eta hainbat forotan parte hartzen du toki entitateen ikuspuntua adieraziz. Ildo 
horretan, lurralde-orekaren aldeko apustuari eutsiko dio, bai eta arazoak eta aldarrikapenak 
ikusarazteari ere. Arlo honetako jarduketen zeharkakotasuna dela eta, despopulazioak 
Federazioaren ekimenen eta jarduketen zati handi bat hartzen du mota guztietako gaiak barne 
hartuz; hala nola, Toki Ogasunei buruzko Funtsa, banda zabala, administrazio elektronikoa, 
osasuna, hezkuntza… 

 

 Jasangarritasuna 

Jasangarritasunarekin zerikusia duten jarduketek ere zeharkakotasun handia dute: jardunaldiak, 
Nels Sarearen edo Klimaren eta Energiaren Aldeko Alkateen Itunaren tankerako ekimenak 
babestea, energia-eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien arloan antolatzen diren 
dirulaguntzen ildoak zabaltzea, jardunbide egokiei buruzko informazioa ematea eta abar. 

Ildo horretan, NUKFk, gizarte zibileko gainerako instituzio eta erakundeek bezala, arlo horretan 
duen zeregina indartu beharko du. 

 

 Genero berdintasuna 

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko politikak sustatzea ere lehentasunezko 
gaietako bat izan da azken urteotan Federazioan, eta, horrez gain, Nafarroako Berdintasunerako 
Institutuarekin urtero egindako hitzarmenek eta udal-teknikariekin arlo horretan izandako 
elkarrizketak arlo hori indartu egin dute. Horri esker, hausnarketarako eta dibulgaziorako 
topaketak eta jardunaldiak egin ahal izan dira, hala eskatu duten toki entitateei laguntza teknikoa 
eman zaie, politikariak eta teknikariak prestatu dira, dokumentuak argitaratu dira eta abar. 

Lan-ildo hori sendotu egin da eta, etorkizunera begira, maila horretan mantendu beharko da 
gutxienez. 

 

 Administrazio elektronikoa 

Administrazio elektronikoa toki entitateetan ezartzeko prozesua aurrera doa, modu 
homogeneoan ez bada ere. Lurralde Kohesiorako Departamentuak bi lantalde jarri zituen abian 
gai horretan aurrera egiteko eta Federazioak horietan parte hartzen du.  

Edozein modutan ere, administrazio elektronikoaren ezarpenak behin betiko bultzada jaso behar 
du toki entitateek araudia bete ahal izateko. 
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 Lantaldeak 

Pandemiarekin, Federazioak lantaldeen bitartez egiten duen jardunak behera egin du, eta orain 
berriro hasi da nagusitasun handiagoa hartzen. Lantaldeak oso formula baliagarria izan dira 
kaltetutako entitateek foro horietan parte hartuta hainbat gairi buruz hausnartzeko eta 
proposamenak sustatzeko. Lantaldeak, oro har, aldi baterakoak dira, gertakari edo ildo 
zehatzekin lotuta daudelako. Hortaz, egun daudenak mantenduko dira baliagarriak izaten 
jarraitzen badute eta Batzorde Betearazleak egoki ikusten dituenak sortuko dira. 

 

 Politikarien prestakuntza 

Azkenik, Federazioak hautetsientzako prestakuntza ekintzak areagotuko ditu Covid-19aren krisia 
amaitzen doan heinean eta entitateen eta Federazioaren jarduna normaltasunera itzultzen den 
heinean. 

 

 

SEKTOREKO JARDUKETAK 

 LURRALDE KOHESIORAKO DEPARTAMENTUA 

Hastera doan urtea funtsezkoa da Lurralde Kohesiorako Departamentuaren jarduketei 
dagokienean toki entitateekin lotuta. Adierazi denez, Transferentzia Arrunten eta Kapital 
Transferentzien Funtsak arautuko dituzten legeak onetsi behar dira eta horiek egitean NUKFren 
proposamenak kontuan hartu beharko dira. 

Gainera, Federazioak administrazio elektronikoaren ezarpenarekin lotuta hasitako lanak susta 
ditzan eskatu beharko dio Departamentuari. 

Halaber, lurraldearen orekarekin eta despopulazioaren kontra borrokatzearekin zerikusia duten 
lan-ildoak mantendu beharko dira. 

 

 LEHENDAKARITZAKO, BERDINTASUNEKO, FUNTZIO PUBLIKOKO ETA BARNEKO 

DEPARTAMENTUA 

Federazioa departamentu horrekin elkarlanean arituko da honako arloetan udal politikak 
sustatzeko: 

• Berdintasuna. NABIrekin hitzarmen berria egingo du arlo horretan toki entitateen 
politikak sustatzeko ekintzak berritzeko. 

• Herritarren partaidetza. Toki entitateen jarduerak sustatzeko bi aldeek sinatutako 
hitzarmenean aurreikusitako jarduketei berriro ekingo zaie, COVID-19aren krisiarekin 
moteldu egin baitziren. 



  

 

 

 

6 

• Herritarren babesa. Legealdi honetan abian jarritako lan-mahaiaren esparruan, NUKFk 
polizien arteko koordinazioa indartuko du eta Nafarroako Gobernuak toki entitateen 
Larrialdiko Planak egiten lagun dezan lanean jarraituko du. 

• Zezen ikuskizunak. Ekitaldi berrian egoera normalizatzeko lanean jarraituko du 
Federazioak.  

 

 ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA 

Departamentu honekin lankidetzan arituko de Federazioa. Besteak beste, honako gai hauek dira 
aipagarrienak: 

• Oinarrizko gizarte-zerbitzuak digitalizatzeko proiektuak gauzatzea, bai eta telelaguntzako 
proiektuak, egoitzak egokitzekoak eta abar horietarako, Europako Berreskuratze Planetik 
eskuratu den finantziazioa erabilita. 

• Enplegu sozial babestuko planak eta langabezian dauden pertsonen kontratazioa 
sustatzea eta Next Generation Funtsetik jasotako baliabide gehigarriak aplikatzea. 

• Lurraldearen araberako prestakuntza planak sustatzea Nafarroako eremuen beharretara 
zuzenduta. 

• Desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartelen sistema berria martxan 
jartzea. 
 

 OSASUN DEPARTAMENTUA 

Departamentu honekiko harremanak, neurri handi batean, koronabirusaren krisiak eragindako 
problematikan zentratu dira azken ia bi urteotan, eta ildo horri eutsi beharko zaio, krisi hori erabat 
amaitu ez den heinean. 

Bestalde, Departamentuak eta NUKFk mediku faltaren arazoa, bereziki landa ingurunean, aztertu 
beharko dute. 

Halaber, bi erakundeek Next Generation funtsak dagoeneko zehaztutako osasun etxeetan ez 
ezik tokiko kontsultategietan ere aplikatzeko aukera aztertu beharko dute. 

 

 EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA 

Auzitegi Konstituzionalak araubide erkidearen araudiari buruz emaniko epaiaren ondoren, Hiri-
lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergaren (Gainbalioaren) egoera ikusi beharko du 
Federazioak Departamentuarekin elkarlanean, epai hori foru araudiari ere eragiten badio. 

Halaber, NUKF Departamentuarekin elkarlanean arituko da goi-tentsioko sareen zergapetzea 
diseinatzeko Lurralde Kontribuzioaren bidez bai eta jabari publikoaren aprobetxamenduaren 
gaineko tasen bidez.  
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Bestalde, udal-zerbitzuak garatzeko eta zerga-bilketa hobetzeko beharrezkoa den zerga-
informazioa arintzeko eta tributu-informazioa trukatzeko izenpeturiko hitzarmena Koordinatzeko 
Batzordean lanean jarraituko du Federazioak. 

 

 GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO DEPARTAMENTUA 

Turismoaren alorrean, NUKF eta Departamentuko zuzendaritza nagusia lanean ari dira Next 
Generation Planak finantzatu ditzakeen lurraldeko proiektuak abiatzeko. Elkarlan hori planak 
iraun bitartean mantendu egingo da. 

Bi aldeak elkarlanean ari dira, halaber, plan bereko merkataritza alorreko laguntzei zabalkundea 
emateko, eta balizko ekonomiaren sustapenerako eremuak sortzeko, bereziki, toki entitateen 
eskumenen esparruari dagokionean. 

Era berean, eraginkortasun energetikorako laguntzen deialdiak eta mugikortasun iraunkorreko 
programak ahalik eta eraginkorrenak izan daitezen saiatuko da Federazioa, aurreko ekitaldietan 
egin izan duen bezala. 

 

 HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA 

Egun, Haur Hezkuntzako lehenengo zikloaren (0-3 urtekoen) hezkuntza eredua berritzea 
pentsatzen ari dira. NUKFk zenbait udaletako teknikariak izendatu ditu, dagoeneko, 
curriculumaren eredu berria lantzeko eta zikloaren kudeaketa eredua eta finantziazioa ere 
jorratzeko.  

Toki entitateek eskola garraioaren alorrean egindako eskaerei jarraipena egingo zaie. 

 

 LURRALDE ANTOLAMENDUKO, ETXEBIZITZAKO, PAISAIAKO ETA PROIEKTU 

ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA 

Federazioak Departamentuarekin lankidetzan dihardu eraikinen edo eraikin-taldeen birgaitzea  
Departamentuaren bi proiekturen bidez zabaltzeko, eta lan-ildo horri eutsiko dio. 

Next Generation funtsaren zenbateko handiko ekarpenak eraikin publiko eta pribatuak 
birgaitzeko, eta etxebizitza publikoak eraikitzeko erabiltzeko aukera ere bi erakundeek jorratu 
beharreko gaia izango da. 

Bestalde, Federazioak Nafarroako Lurralde Estrategia eguneratzeko lanetan parte hartzen du. 

 

 

 KULTURA ETA KIROL DEPARTAMENTUA 

Halaber, Nafarroak urte hauetan Next Generation funtsak jasoko ditu kultur alorrerako. Besteak 
beste, kultur-jarduera Nafarroa osora zabaltzeko eta gune eszenikoak modernizatzeko erabiliko 
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dira. Federazioak, dagoeneko, gai horien inguruko bilerak egin ditu dagokion zuzendaritza 
nagusiarekin eta ildo beretik jarraituko du lanean. 

Gainera, Federazioaren eta Departamentuaren artean sortutako foroa mantendu egingo da. 

 

 LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA 

Ingurumenari dagokionez, NUKFk eta Departamentuak, besteak beste, ondorengo lan-ildoak 
aurreikusi dituzte: 

• Toki Agenda 21 eta Nels Sarea. 
• Klimaren eta energiaren aldeko alkateen ituna. 
• Garapen Gasangarriko Helburuen (GJHen) sustapena. 
• Animaliak Babesteari buruzko Foru Legea, haren araudia eta udal ordenantzaren 

eredu baten garapena. 

 

 HERRITARREKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA 

Departamentu horrekin elkarlana mantendu egingo du Federazioak honako gaiak lantzeko: 

• Europar Batasuna eta bertako politikak eta dirulaguntzak toki entitateei hurbiltzeko 
hitzarmenaren garapena. 

• Next Generation Planarekin lotuta toki entitateei babesa ematea. 
• Elkarbizitzarako Foru Planaren eta Memoria Historikoaren esparruan ekintzak egitea. 

 

 MIGRAZIO POLITIKETAKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA 

Departamentu horrekin honako gaiak ditu esku artean Federazioak: Nafarroako Kulturen arteko 
Elkarbizitzaren Estrategia, Migratzaileei Harrera egiteko Plana eta Arrazakeriaren eta 
Xenofobiaren kontra borrokatzeko Plana. 

Justiziaren alorrean berriz, Bikote Egonkorren Erregistro Bakarra abian jartzen ari dira eta NUKFk 
hitzarmena izenpetu du Departamentuarekin toki entitateen jarduketak arautzeko. 

Halaber, Federazioaren eta Departamentuaren arteko elkarlana mantenduko da elizak 
immatrikulaturiko ondasunen arazoarekin lotuta. 
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LANKIDETZA BESTE ERAGILE BATZUEKIN  

 NAFARROAKO PARLAMENTUA 

2021ean, Parlamentuak hainbatetan dei egin dio NUKFri zenbait gairen inguruan toki entitateen 
ikuspuntua ezagutzeko. 2022an ere halako prestasun ona edukitzea espero da toki finantziazioa 
edo sor daitezkeen bestelako gai garrantzitsuak lantzeko. 

Hori guztia ezertan galarazi gabe Federazioak berak Parlamentuari eta bertako taldeei ekimen 
propioak helarazteko aukera. 

 

 KONTUEN GANBERA 

Federazioak eta Ganberak Lurralde Kohesiorako Departamentuarekin batera lantalde batean 
parte hartzen dute toki entitateen barne-kontrola lantzeko. 

Ganberak, gainera, NUKFk teknikarientzat edo politikarientzat antolatzen dituen ikastaroetan 
teknikariak bidaltzen ditu hizlari gisa. 

Azkenik, bi entitateak elkarlanean arituko dira, urtero bezala, dagokion urteko Toki Sektore 
Publikoari buruzko Txostenaren idazketan. 

 

 FEMP (ESPAINIAKO UDAL ETA PROBINTZIEN FEDERAZIOA) 

FEMParen zeregina giltzarri da Europako Next Generation EU Berreskuratze Funtsen banaketan.  
Horri dagokionez, NUKFk, egin ohi duen moduan, dagozkion bideetatik Nafarroako toki entitateen 
proposamenak helaraziko ditu. 

Horrekin batera, FEMPek Next Generation funtsei eta bestelako ekimenei buruzko informazioa 
lortzeko bitarteko garrantzitsua izaten jarraituko du. 

 

 LURRALDEKO FEDERAZIOAK 

NUKFk, halaber, udalerrien lurralde-federazioekin lankidetzan aritzeko bideak ere mantenduko 
ditu. 

 

 ADMINISTRAZIOKO SINDIKATUAK 

NUKFk Nafarroako toki entitateentzako Etengabeko Prestakuntzarako urteko Plana jartzen du 
Administrazio publikoetako etengabeko prestakuntzarako akordioa sinatu duten sindikatuen 
txostenaren menpean. 
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 ANIMSA 

Animsa Nafarroako toki entitateetan administrazio elektronikoa ezartzeko prozesuan funtsezkoa 
izaten ari da eta hala izan behar du; NUKFk sozietate hori gogoan du administrazio elektronikoa 
bultzatzeko. 

 

 NAFARROAKO GGKEEN KOORDINAKUNDEA 

Koordinakundea, urtero dagokion hitzarmena izenpetuta, Federazioaren bazkidea da garapen 
lankidetzarako politikak sustatzeko. Hitzarmenaren baitan, laguntza teknikoa eman eta 
prestakuntza eta informazio-jarduerak egiten ditu. 2022an, hitzarmen berri bat izenpetuko dute 
elkarrekin jorratuko dituzten arloak zehaztuz. 

 

 LA CAIXA ETA NAFARROAKO KUTXA BANKU FUNDAZIOAK 

Urtero, Federazioak hitzarmena izenpetzen du bi entitate horiekin. Horri esker, bi entitateen 
funtsen bidez toki entitateen enplegu sozialeko proiektuen materialen gastuak diruz lagun 
daitezke. 

 

 SAHARAR ORDEZKARITZA 

2018an, NUKFk eta Saharar Ordezkaritzak indarrean dirauen hitzarmena izenpetu zuten eta 
horrek bi erakundeen arteko harremanak bideratzen ditu. Batik bat, hitzarmenari jarraiki Saharar 
herriari babes ekonomikoa eta erakundeen babesa ematen zaio. 

 

 ELIKAGAIEN BANKUA 

Hainbat eta hainbat udalerritan elikagaiak banatzen dituen Nafarroako Eligakaien Bankuarekin 
duen ohiko lankidetzari eutsiko dio Federazioak. 

 

 ENERGIA KONPAINIAK 

Federazioak hitzarmenak mantentzen ditu zerbitzu energetikoen hainbat hornidura-
konpainiarekin konpainia horiek %1,5eko tasa toki entitateei ordaintzeko. 

 

 MERKATARITZA GANBERA 

Entitate horrekin izenpetutako hitzarmenari jarraiki, topaketetan, hedapen-jardunaldietan eta 
abarretan oinarritutako jarduerei eutsiko zaie, toki entitateei beren intereseko gaiak 
ezagutarazteko. 
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TOKI ENTITATEEI EMANIKO ZERBITZUAK 

 NUKFren lerro estrategikoak 

2022an NUKFk erakundeak datozen urteetan toki entitateei emango dizkien zerbitzuak 
zehaztuko dituzten lerro estrategikoak definituko ditu.  

 

 Aholkularitza Zerbitzua 

Federazioak toki entitateei eskaintzen dien aholkularitza zerbitzuari eutsiko dio (juridikoa, 
ekonomikoa eta bestelakoa) eta ohiko bideetatik emanen du (aurrez aurre, telefono bidez, 
txostenak eginez, argitalpenen bidez eta zirkularrak igorriz, etab.). 

Langileak hautatzeko prozesuetan parte hartzeko eskaerei ere erantzungo die. 

 

 Komunikazioa 

NUKFk, bere helburuei jarraiki, informazioa helarazten die hautetsiei eta tokiko teknikariei haien 
prestakuntzarako eta haien eginkizunak behar bezala betetzeko. Hori lortzeko, papereko 
euskarriak zein digitalak argitaratu eta zabaltzen ditu. 

Gainera, prentsa-oharren, prentsaurrekoen eta telefono deien eta abarren bidez ohiko harremana 
mantenduko du Federazioak hedabideekin.  

 
 Programak 

Federazioak toki langileentzako urteko Etengabeko Prestakuntza Planari eutsiko dio bai eta 
prestakuntza eta dibulgazio jarduketak egiteari eta Garapen Lankidetzarako Funtsari ere. 

 

 %1,5eko tasa 

Halaber, %1,5eko tasa kudeatzen jarraituko du eta, hala badagokio, konpainia berriekin 
hitzarmenak izenpetuko ditu horretarako.  

 

 Goi-tentsioko sareen gaineko zergak 

Federazioak lanean jarraituko du goi-tentsioko sareen tributazioa lortzeko Lurralde Kontribuzioari 
dagokionean bai eta jabari publikoaren aprobetxamenduaren tasari dagokionean ere. Arlo hori 
jorratzeko, Foru Ogasunarekin eta TRACASA Sozietatearekin hasitako lanekin jarraituko du. 
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 GESERLOCAL 

Federazioaren sozietatea den Geserlocal enpresak zeinak toki entitateei betearazpen-bideko 
diru-bilketa zerbitzua, isunak biltzekoa eta kontabilitate-laguntzakoa ematen dizkien, 
Federazioaren kide diren toki entitateen erakunde instrumental bihurtu da.  Hala, toki entitateek 
erakunde instrumental gisa deklaratzen dutenean, enkarguak egin ahalko dizkiote lizitazio 
prozedurarik egin beharrik gabe. Federazioak horren guztiaren berri emanen die entitateei eta 
enkarguak egiteko agiri-ereduak igorriko dizkie. Halaber, Geserlocalen jarduerari jarraipena 
egingo dio, enkarguen baldintza ekonomikoak berrikusiko ditu eta toki entitateek eskatzen 
dituzten zerbitzu berriak eman ahal izatea sustatuko du. 

 


