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1/2022 AKTA 
NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAREN BATZORDE BETEARAZLEAK 

URTARRILAREN 4an EGINDAKO BILKURA BEREZIA 
 
 
 
 
 

BERTARATUAK: 
 
 
LEHENDAKARIA: 
Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn., Azkoiengo alkatea  
 
1. LEHENDAKARIORDEA: 

Mario Fabo Calero jn., Martzillako alkatea 
 
BATZORDEKIDEAK: 
Aitor Larraza Carrera jn., Irurtzungo alkatea 
Oihan Mendo Goñi jn., Garesko alkatea 
Jesús Esparza Iriarte jn., Kasedako alkatea 
Mª Carmen Segura Moreno and., Alesbesko alkatea 
Jesús María Arrizubieta Astiz jn., Tafallako alkatea 
Raúl Maiza González jn., Berriozarko alkatea 
Óscar Bea Trincado jn., Cintruenigoko alkatea 
David Alvarez Yanguas jn., Castejongo alkatea. 
Enrique Maya Miranda jn., Iruñeko alkatea. 
Alejandro Toquero Gil jn., Tuterako alkatea. 
Pedro José Soto Eguren jn., Gesalazko alkatea. 
Manuel Romero Pardo jn., Aranguren Ibarreko alkatea 
Mikel Landabere Villanueva jn., Aurizberriko Kontzejuko 
burua 
Cristina Recalde Vallejo and., Artikako Kontzejuko burua 
Sabina García Olmeda and., Izarbeibarko 
Mankomunitateko lehendakaria 
Fernando Ferrer Molina jn., Erriberako Mankomunitateko 
lehendakaria 
Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe and., Basaburuako alkatea 
Mikel Zabaleta Aramendía jn., Leitzako alkatea 
Itziar Semberoiz Garralda and., Espartza Zaraitzuko alkatea 
Ángel Martín Unzue Ayanz jn., Agoizko Alkatea 
Yolanda González García and., Vianako alkatea. 
David Oroz Alonso jn., Urdiaingo alkatea 
 
EZIN ETORRIA ADIERAZI DUTE: 
Ander Oroz Casimiro jn., Antsoaingo alkatea 
 
IDAZKARIA: 

Berta Enrique Cornago and. 

Iruñean, bi mila eta hogeita biko urtarrilaren lauan, 

arratsaldeko bostetan, bigarren deialdian, aldamenean 

adierazitakoak bildu dira Nafarroako Udal eta Kontzejuen 

Federazioaren egoitzan (Tutera kalea, 20, 3. solairua, 

Iruña), Batzorde Betearazleko kideak baitira. Bilkuraren 

buru Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn. aritu da, eta 

idazkari, berriz, Berta Enrique Cornago and. Hona 

hemen  

 

GAI-ZERRENDA 

 

1. Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 

2/1995 Foru Legea aldatzen duen Foru 

Legearen aurreproiektua. 

2. Transferentzia arrunten bidez Toki Ogasunek 

Nafarroako Tributuetan Parte-hartzeko duten 

Funtsaren banaketa ezartzen duen Foru 

Legearen aurreproiektua. 
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1. ETA 2. PUNTUA- Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatzen duen 

Foru Legearen aurreproiektua eta Transferentzia arrunten bidez Toki Ogasunek Nafarroako 

Tributuetan Parte-hartzeko duten Funtsaren banaketa ezartzen duen Foru Legearen aurreproiektua 

 

Lehendakariak hartu du hitza, bertaratutakoak agurtu eta bilera bereziaren xedea azaldu du: Gai-

zerrendako bi aurreproiektuen inguruko jarrera adostea laster Toki Araubideko Foru Batzordean txostena 

eman beharko baitzaie. 

 

Ondoren, Cabases jaunari, NUKFko teknikariari, hitza eman dio bi aurreproiektuak eta horien inguruan 

egindako txosten teknikoak zehazki azal ditzan. 

 

Azaldu duenez, lehenengo aurreproiektuak Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 123 artikulua aldatzea 

dakar, Nafarroako Toki Administrazioaren Erreformari buruzko 4/2019 Foru Legearen ondorengo egungo 

idazketan. Azpimarratu duenez, aldaketa horrekin toki entitateek Nafarroako tributuetan duten parte-

hartzea ez da izango tributuen portzentaje bat eta parte-hartze hori ez da eskumenen mugapenarekin 

lotzen, izan ere, lege horren Zortzigarren Xedapen Iragankorra indargabetzen baita. Era berean, azaldu 

du aldaketa horrekin ez direla berariaz eskualdeak aipatzen. 

 

Bigarren aurreproiektuari dagokionez,  igorritako txostena aipatu du eta azaldu du berritasun bat egon 

dela hasiera batean iragarrita ez zegoena eta bermearen gaiari eragiten diola. Esan du bermea %1 handitu 

dela. Berme horren inguruan azaldu du 5.000 biztanletik gorako udalerrientzat 2021ean jasotakoaren %98 

dela eta montepioen partida deskontatzen dela. Adierazi du halaber, KPIa negatiboa bada ez dela bermea 

eguneratuko. Funtsaren banaketa ere berrikusi du eta azaldu du hautetsien konpentsazioa eta Iruñeko 

hiriburutza agiria desagertzen direla. 

 

Kontzejuei dagokienez ohartarazi du gehieneko kopuru-muga bat ezarri dela eta horrek kontzeju batzuen 

kaltetan izan daitekeela. 

 

Ondoren, hitza eman zaie bertaratutakoei. 

 

Fabo jaunak, Martzillako alkateak, bi zalantza mahaigaineratu ditu. Zalantzetako bat da ea eskualdeek 

funtsean parte hartzen duten, egungo 123 artikuluak ez bezala aurreproiektuak ez baitie eskualdeei 

erreferentzia egiten. 

Bigarrena berriz, Funtsa KPIa gehi bi puntu eguneratzearekin du lotura. Izan ere, funtsak dituen partida 

guztiak ez baitira horren arabera eguneratzen. 

 

Idazkari nagusiak berretsi egin du, orain ez dela berariaz eskualdeen parte-hartzea aurreikusten. Bigarren 

zalantzari helduta, Cabases jaunak azaldu du KPIa gehi bi punturen hazkundea Funtsaren zati 

orokorrarentzako soilik aurreikusten dela. 

 

Maya jaunak, Iruñeko alkateak, esan du hiriburutza agiria indargabetzeari dagokionez, bere ustez ez dela 

lege horren bidez egin behar eta banaketa-formula berriak ez dituela eskumenak eta ematen diren 
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zerbitzuak kontuan ez hartzen. 

 

Ondoren, lehendakariak Batzorde Betearazleko kideei hitza eman die aurreproiektuak balioztatu eta 

proposamenak egin ditzaten. 

 

 

Unzue jaunak, Agoitzeko alkateak, hainbat proposamen egin ditu Toki Ogasunei buruzko Foru Legea 

aldatzeko foru legearen aurreproiektuarekin lotuta. Proposamen horiek idatziz ere aurkeztu dira. 

 

Lehenengo proposamena Toki Inbertsioen Planerako aurreikusitako zenbatekoarekin du harremana. 

Unzue jaunak uste du zenbateko hori, gutxienez, portzentajeren baten arabera eguneratu beharko 

litzatekeela. Zalantza adierazi du Zortzigarren Xedapen Iragankorra indargabetzeak duen eraginaren 

inguruan. Uste du toki entitateen eskumenak argitzeari eutsi egin behar zaiola eta legeak eskumenak nola 

argitu eta toki entitateen finantziazioan duen eragina jaso beharko lukeela. 

 

6. artikuluaren inguruan proposatu du funts orokorra osatzen duten aldagaien erreferentziazko balioak 

aurreko ekitaldian finkaturikoak izatea. Bestalde, 10. artikuluari dagokionez esan du ez diela segurtasunik 

ematen eta ez direla bestelako finantziazio bideak baztertu behar. 

 

20. artikuluarekin loturik adierazi du udalerrien egungo egoera berrikusi beharko litzatekeela denak 

balorazio txostenen berrikuste prozesuan badaude agian aurreikuspen hori ez delako behar. 21. artikuluari 

dagokionez berriz, esan du izaera zehatzailea duela eta hobe litzatekeela irtenbideak bilatzea.  

 

22. artikuluaren inguruan, bestalde, proposatu du 6. artikuluaren inguruan proposatutakoarekin 

koherentzia mantenduta ordainketak urteko zuzkiduraren gainean egitea eta ez aurreko urtean 

jasotakoaren gainean.  

 

Azkenik, aurreproiektuaren  Xedapen Gehigarri Bakarraren eta Lehenengo Azken Xedapenaren 

irismenaren inguruan zalantza azaleratu du. Horregatik, xedapen horien irismena argitzea proposatu da 

eta hori aldatzea Toki Administrazioaren Zuzendari Nagusiaren eskumenei egokitzeko. Azken horrekin 

lotuta, lehendakariak proposatu du transferentzien arteko mugimendu horiek egin aurretik NUKFrekin 

adosteko eskatzeko. 

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen aurreproiektuari helduta 

adierazi du Toki Inbertsioen Planerako aurreikusi diren hogeita hamar milioiak ez direla nahikoa eta uste 

du ahalegin handiagoa egin daitekeela eta, gutxienez, KPIaren arabera zenbatekoa handitu. Hori arautuko 

duen Foru Legeari buruz esan du proiektuak sinplikatzen eta bizkortzen saiatu behar dela. Halaber, 

finantziazioa lehenengo ekitaldian edukitzea ere ahalbidetu beharko litzateke esleitu ezin bada ere. 

 

Transferentzia Arrunten Funtsari buruz ulertu duenaren arabera, bere ustez, KPIa gehi bi puntuko 

eguneraketa funts orokorrari aplikatzen zaio, baina ez beste funts batzuei, eta guztien errebalorizazioa 

planteatzen du. Bestalde, adierazi du 9. artikuluak ezartzen duen banaketa ez zaiola egokia iruditzen eta 
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ez litzatekeela ezer deskontatu behar montepioen partidatik.   

 

Lurralde Kohesioko Funtsaren inguruan esan du aurreproiektuak ez duela ezer esaten trakzio-izaera 

duten udalerriek ematen dituzten zerbitzuak hobetu behar dituztenik ezta nola egin behar duten ere. 

Halaber esan du zalantza duela trakzio-izaera duten udalerrien definizioa bat ote datorren Nafarroako Toki 

Administrazioaren Erreformarekin. 

 

Aldagaiak ere aipatu ditu. Esan du, adibidez, enplegua baino langabezia kontuan hartu beharko 

litzatekeela eta komunikabideak bazter uzten direla.  Bestalde, egituraketa faktoreari helduta esan du ez 

dakigula aldagaiak egokienak diren ezta udalerriaren trakzio-gaitasunarekin duten lotura. 

 

JEZaren konpentsazioaren inguruan, bere ustez, denontzat %100 izan beharko litzateke. 

 

Finean, proposamena orokorrean ongi dagoela esan du baina Toki Inbertsioen Planari dagokion testua 

falta dela eta funtsezkoa da beretzat iritzia emateko. 

 

Fabo jaunak, Martzillako alkateak, adierazi du finantziazioa ez dela eskumenen arabera egiten eta ez 

dagoela argi eskualdeen parte-hartzea kentzen den edo ez. Uste du KPIa gehi bi punturen araberako 

eguneraketa Funtsa osatzen duten partida guztientzat izan beharko litzatekeela. Halaber, adierazi du 

Nafarroako aurrekontuak hainbeste igo direla kontuan izanik, Gobernuak ez duela eredu aldaketa batek 

eskatzen duen behar bezalako ahalegina egin eta bermeena bezalako arazoak ekidingo lituzkeela.  

 

KPIrako hogeita hamar milioiko zuzkidurari buruz adierazi du, eguneraketarekin ere, ez dela nahikoa. Ez 

dago ados Xedapen Indargabetzaile Bakarrarekin. 

 

Jakin nahi du, halaber, zerbitzuak nork erabaki dituen. Elkarrizketa falta egon dela uste du.  

 

Bermearekin ere desadostasuna adierazi du. Moduluen inguruan galdetu du zergatik esleitu diren 

portzentaje horiek eta, azkenik, adierazi du ez daudela ados ahalegin fiskalaren eta gastu-gaitasunaren 

aldagaiekin. Horregatik guztiagatik, bere iritzia kontrakoa dela esan du. 

 

Maya jaunak, Iruñeko alkateak, galdetu du nondik eratortzen den 5.000 biztanletik gorako udalerrientzat 

aurreikusten den %98ko portzentajea. Denentzat %100 izatea eskatzen du. Trakzio-izaera duten 

udalerrien inguruan Alvarez jaunak esandakoarekin bat dator ez delako ikusten udalerri horiek zer zeregin 

duten. Bi funts horien arteko diru-banaketaren justifikazioa ere eskatu du. 

 

Gonzalez andreak, Vianako alkateak, aurreproiektuekin ados dagoela esan du. Balorazio ona egin du eta, 

era berean, eskatu daitezken alderdiak ere daudela esan du; hala nola, eskumenak argitzea edo balorazio 

txostenengatiko penalizazioa eskatu edo ez balioztatzea.  

 

Toki Administrazioaren Zuzendari Nagusiak partiden artean transferentziak egiteko eta abarrerako dituen 

eskumenen inguruan proposatu du aurretik NUKFren iritzia kontuan hartzea eskatu daitekeela. Azkenik, 
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Toki Inbertsioen Planari buruz falta den testua eduki ahal izatea egoki ikusi du ere bai. 

 

Toquero jauna, Tuterako alkatea, bat dator Fabo eta Maya jaunek adierazitakoekin. Tuterak dituen 

beharrak asetzeko egokitzen zaionari buruzko txostenak falta direla adierazi du eta ereduak  argi eta garbi 

Tutera zigortzen duela esan du. Aipatu finantziazioaren inguruko azterketa eska dezatela proposatu du 

eta nahigabea adierazi du finantziazio politikoa dela uste duelako.  

 

Bea jaunak, Cintruenigoko alkateak, esan du ez zaiola gustatzen NUKFk parte hartu ez duelako. 

Hasieratik parte hartu izan balu, emaitzarekin ados legoke. Kontra agertu da JEZaren konpentsazio 

ezberdinaren inguruan bai eta bermearen sistema dualaren inguruan ere. 

 

Batzarrean etsipena sentitu zuela esan du Maya jaunak toki autonomiarentzako babesa eta defentsa 

eskatu baitzuen soilik, NUKFren estatutuetako 8. artikuluak aurreikusitakoari jarraiki.   

 

Romero jaunak, Aranguren Ibarreko alkateak, esan du ez dakiela garaiz gabiltzan zenbait proposamen 

egiteko ez dakigulako zenbatekoa handitu ahal den. Uste du finantziazio-formula ona dela. Adierazi du 

balioztatu behar dena zera dela: formula hau aurrekoa baino hobea den edo ez.  

 

Mendo jaunak, Garesko alkateak, esan du, gutxienez, Toki Inbertsioen Plan honekin urtero zuzkidura bat 

bermatzen dela. 

 

Zabaleta jaunak, Leitzako alkateak, adierazi du errealistak izan beharra dagoela eta argi eduki NUKF zer 

den, ez dela Parlamentua. Zalantzarik gabe gauza oro hobetu daiteke eta uste du Federazioak banaketa 

formula hobetzeko proposamenak egin behar dituela. 

 

Ferrer jaunak, Erriberako Mankomunitateko presidenteak, elkarrizketarik ez dela egon uste du ere bai eta 

zalantzakor hitz egin du esanez hasiera holakoa izanda datozen urteak nolakoak izango diren ikusi 

beharko dela. Toki Inbertsioen Planaren inguruan esan du bazela garaia plan bat onesteko toki entitateak 

urteak daramatzatelako finantziaziorik gabe. 

 

Recalde andreak, Articako Kontzejuko presidenteak, adierazi du toki entitateei aurreproiektuak igorri 

bazaizkie ere ekarpenak egiteko, denbora nahikorik ez badago, ez duela ezertarako balio. 

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, esan du proposamen politikoa dela baina ezin dela beste ezer izan. 

Hala ere, uste du mahai gainean jarrera ezberdinak jarri behar dituztela eta borrokatu behar dutela 

hobekuntzak lortzen saiatzeko. 

 

Ez dago ados Tuteraren edo Iruñaren kontra daudela esan dutenekin. NUKFk orain arte egin duen bakarra 

da Gobernuak adierazi diona azaltzea eta eztabaida irekitzea. Ados dago; ez da denbora nahikorik egon, 

baina berak proposamena ezagutzen du. 

 

Lehendakariak esan du NUKF bere akordioen mende dagoela. Bere ustez, eredu berriaren aldeko jarrera 
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ondoriozta daiteke, baina aurreproiektuan jasotzeko eskaerekin eta, bestela, Parlamentuko taldeekin 

lanean jarraitzeko eskakizunekin, Parlamentuko izapidean txertatzeko. 

 

Proposatu du nolabaiteko babesa izan duten gaiak dokumentu batean jasotzea eta Batzorde Betearazleko 

kide guztiei bidaltzea postaz, balioesteko eta bozkatzeko, gehiengoa lortzen dutenak txostenarekin batera 

bidaltzeko. 

 

Alvarez jaunak, Castejongo alkateak, izapidetzearekin ados dagoela adierazi du baldin eta Gobernuak 

hobekuntza horiek negoziatzeko konpromisoa hartzen badu. 

 

Unzue jaunak, Agoitzeko alkateak, esan du ez duela izapidetzea eragotziko baina ados dagoela onetsitako 

proposamenak helaraztearekin. 

 

Ondoren, bi aurreproiektuak bozketara jarri dira proposatutako baldintzetan. 

 

Aldeko 16 boto eta 8 abstentzio daudela, gehiengoz,  

 

ERABAKI DA 

 

Toki Araubideko Foru Batzordean legeen aurreproiektuei aldeko txostena ematea baina adostasun 

handiena lortzen duten proposatutako eskaerak eta gogoetak helaraziz. Eskaerak akta honi erantsiko 

zaizkio bozketen emaitzekin batera. 

 

 

 

Eta aztergai gehiagorik ez dagoela, presidente jaunak bilkura amaitutzat eman du, goiburuan aipatzen 

den eguneko hemeretziak direnean. Idazkari naizen honek honako akta idatzi eta horren fede ematen dut, 

eta lehendakariarekin sinatu dut.  

 

 

 

LEHENDAKARIAREN ONIRITZIA, 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta jn. 

IDAZKARIA, 

 

 

 

 

 

Berta Enrique Cornago and. 

 


