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SARRERA 

2022an zehar, garrantzi bereziko hainbat gai izan dira Nafarroako Udal eta Kontzejuen 

Federazioaren jarduna hein handi batean hartu dutenak. Lehenik eta behin, Toki Ogasunen 

Funtsaren eredu berriaren onespena nabarmendu behar da. Federazioa, dagoeneko, aurreko 

urtetik zebilen eredu horren inguruan lanean eta, azkenean, aurtengo martxoan iritsi zen 

onespena. 

Bigarrenik, Next Generation Europako Berreskuratze Plana abiadura bizian da eta Federazioak 

informazio, hedatze eta parte-hartze jarduerak egiten jarraitu du plana toki entitateei 

hurbiltzeko. 

Bestalde, urtean zehar, energiak, energia-berriztagarrietan oinarritutako eredu jasangarri 

baterako trantsizioak eta Ukrainako gerratik eratorritako kostuen igoerak ere Federazioaren 

urteko agenda bete dute. Horiekin loturik, Federazioak jardunaldiak, aholkularitza eta 

informazio-ekintzak egin ditu eta energia-kostuen igoerarekin lotutako bilerak izan ditu eta Foru 

Exekutiboari eskaerak helarazi dizkio. 

Federazioak jarduera handia eduki du ere 0-3 eskolen hezkuntza- eta lan-ereduaren gatazka 

dela eta. 

Despopulazioa berriz, erakundearen jardunaren erdiguneko gaia izan da beste behin ere. 

Bestalde, aipatu behar da Federazioak lanean jarraitzen duela erakundearen ildo estrategikoak 

egiten. Horrekin lotuta, lehenengo seihilekoan parte-hartze prozesua egin zen toki entitateek 

Federazioaren inguruan dituzten iritziak, beharrak eta eskaerak ezagutzeko. Horren ondoren, 

Plan Estrategikoa egiteko sortutako talde eragileak parte-hartze prozesuaren ondorioak igorri 

zizkion Batzorde Betearazleari joan den urrian. 

Horretaz gain, Ukrainako gerrak, horrek foru altxortegietan izandako ondorioek eta gure 

herrialdera gerra dela eta etorritako pertsonen arretak eragile zenbaitekin koordinatzeko 

jarduera handia ekarri diote Federazioari, Espainiako Gobernu-ordezkaritzak eta Nafarroako 

Gobernuak sustatutako ekimenen barruan. 

Urteko gertakari nabarmen gisa aldiz, ekainaren 9an izandako Nafarroako Udal eta Kontzejuen 

Federazioaren 40. urteurrena ospatzeko ekitaldia aipatu behar da. 

Azkenik, garrantzitsua da azpimarratzea, aurten, Covid-19aren bi pandemia-urteen ondoren 

legealdiaren urte oso bakarra izan dela Federazioak haren jardun guztia normaltasunez egin 

ahal izateko. Bereziki, aurrez aurreko bilkurei ekin die berriro Federazioak. 
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FINANTZAKETA EREDU BERRIA 

NUKFren ordezkariek Toki Ogasunen Funtsaren eredu berriari aldeko txostena eman zioten 

Toki Araubideko Foru Batzordearen urtarrilaren 19ko saioan, gaia Batzorde Betearazlearen bi 

saiotan eztabaidatu ondoren. Eredu berriak Toki Ogasunei buruzko Foru Legean aldaketak 

egitea eta Transferentzia Arrunten Funtsa eta Kapital Transferentzien Funtsa arautzeko foru 

lege bana onestea aurreikusten zuen. 

Hala ere, toki ordezkariek hogeita bost aldaketa-proposamen aurkeztu zizkioten Nafarroako 

Gobernuari eta horietatik hamazazpi onartu zituen exekutiboak.  

Aurrerago, honako hauek ere toki ordezkarien aldeko txostena izan zuten: 

 Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emaniko Ebazpenaren 

proiektua, zeinaren bidez onesten baitziren, uraren goi horniduraren eta hiri hondakinen 

tratamenduaren alorrean, lehenik, Inbertsio Programen apartatuko inbertsio lerroen 

arteko zenbatekoen hasierako banaketa, bigarrenik, lehentasunezko inbertsioen 

zerrendak, Toki Inbertsioen Planean behin-behinean sartzekoak, eta hirugarrenik, 

erreserbako inbertsioen behin-behineko zerrendak, lehentasun-ordenaren arabera, 2022-

2025 plangintzaldirako.  

 Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emaniko Ebazpenaren 

proiektua, zeinaren bidez onesten baitziren, lehenik, Toki Programazioko inbertsio 

lerroen arteko zenbatekoen hasierako banaketa, bigarrenik, horiek hautatzeko eta 

lehenesteko baldintzak, eta hirugarrenik, horiek Toki Inbertsioen Planean sartzeko 

eskabideetarako dokumentazio ereduak, 2023-2025 plangintzaldirako.  

 

EUROPAKO NEXT GENERATION EU BERRESKURATZE FUNTSAREN 

INGURUKO JARDUKETAK 

2022an zehar, NUKFk toki entitateek Next Generation Berreskuratze Funtsean parte har 

zezaten sustatzeko aurreko urtean hasitako lan-ildoari eutsi dio.  Horretarako, Federazioak 

berriro ere laguntza teknikoa jasotzeko kontratua egin zuen Zabala aholkularitza enpresarekin.  

Testuinguru horretan eta aipatu laguntza teknikoarekin, besteak beste, honako jarduketak egin 

ditu Federazioak: 

 Berreskuratze Planaren barruan egindako dirulaguntza deialdiei eta horiekin lotutako 

beste batzuei buruzko informazioarekin hileko buletin bat argitaratzea eta hedatzea. 

 Zenbait web-mintegi egitea, hurrengo hilabeteetan aurreikusitako deialdien inguruan eta 

derrigorrezko iruzurraren kontrako planak egiteari buruz. 

Bestalde azpimarratzekoa da, egun, NUKFk laguntza teknikoa ematen duen enpresarekin 

izenpeturiko kontratua handitu egin duela enpresak toki entitateei zuzenean arreta eman ahal 

izateko. 
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ENERGIA 

Txosten honen sarreran adierazi denez, Federazioak energiaren alorrean egindako lanak bi 

alderdi nagusi izan ditu: energia efizientzia hobetzeko eta mota ezberdineko energia 

berriztagarrien sistemak ezartzeko finantzaketa-deialdien hedapena batetik; eta udaletan eta 

kontzejuetan energiaren kostuaren igoerari aurre egiteko jarduketak bestetik. 

Lehenengo alderdiari dagokionez, hona hemen Federazioak, besteak beste, egindako 

jarduketak: 

 Toki entitateei energia-trantsizioaren alorreko ekintzak egiteko laguntzen berri emateko 

jardunaldia, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuarekin batera 

antolatua. 

 Energia-komunitateen inguruko jardunaldia, Merkataritza Ganberarekin batera 

antolatua. 

 28 toki entitaterentzat Toda energía I izeneko energia-komunitatea abiatzeko 

dirulaguntza jaso izanaren berri emateko prentsaurrekoa, Merkataritza Ganberarekin 

batera egindakoa. Energia-komunitateak 5 milioi euroko aurrekontua du eta 2,5 milioiko 

dirulaguntza jaso du. 

 Nafarroan auto elektrikoa kargatzeko zutabeak ezartzeko planen aurkezpena, Garapen 

Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuarekin batera egindakoa. 

 Energia-kostuen igoerari dagokionez, Federazioak beste jarduketa batzuk ere egin ditu 

igoerak toki ogasunetan duen eraginari aurre egiteko. Besteak beste, martxoan, 

Nafarroako Gobernuko lehendakariarekin eta Nafarroako ekonomia eta gizarte 

elkarteekin batera bilera batean parte hartu zuen Ukrainako gerrak sortutako krisiaren 

harira. Bertan, toki entitateentzako laguntza ekonomikoa eskatu zuen, oro har, 

gainkostuak direla medio eta, bereziki, energia-gastua dela eta. Horri dagokionez, 

gogoan izan behar da Parlamentuak 4.200.000 euroko aparteko kreditu bat sortzen 

zuen foru lege baten proiektua onetsi zuela maiatzean, toki entitateek Ukrainako 

gerraren eraginari aurre egin ahal izateko. Funtsa Toki Inbertsioen Planari atxikitako 

gerakinarekin finantzatu zen. 

 Bestalde, Nafarroako Gobernuari eta Parlamentuari energia-kostuen igoerari aurre 

egiteko toki entitateentzako partida berri bat sortzeko eskatzea onetsi zuen Batzorde 

Betearazleak urriko saioan. Eskaera bi erakunde horiei egin zien. 

 Ildo beretik, Federazioak Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko 

ordezkariekin batera, jardunaldi bat antolatu zuen irailean, toki entitateei energia-faktura 

murrizteko eskura zituzten dirulaguntzen eta neurrien berri emateko. 

 Neurri horiek NUKFko lehendakariak energia-kostuen inguruko egoera aztertzeko udal 

ordezkariekin abuztuan egin bilkuraren jarraipena izan ziren. 
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 Udal instalazioen enpresa kudeatzaileen energia-gastuen igoerak udaletan izan duen 

eraginari buruzko txostena eskatu dio, halaber, Federazioak Nafarroako Kontratazio 

Batzordeari. 

 

0-3 HEZKUNTZA ZIKLOA 

Federazioak, dagoeneko, bazuen 0-3 hezkuntza zikloari buruzko lantalde bat aurreko 

legealdian eta taldeak, zikloaren inguruko diagnostikoa egin ondoren, proposamen sorta bat 

igorria zion Hezkuntza Departamentuari. 

Legealdi honetan, lantaldea berriro eratu da eta 2022 honetan egin ditu lehenengo bilerak. Era 

berean, Nafarroako Gobernuko eta NUKFren arteko koordinazio-organo bat eratu da zikloaren 

etorkizunaz eztabaidatzeko. Hala ere, organo horren jarduna 0-3 Plataformak azaleratutako 

gatazka eta maiatzean deitutako mugagabeko greba-egoera konpontzera bideratu da, nagusiki. 

NUKFren ordezkari gisa lehendakaria, bi lehendakariordeak eta Basaburuako alkatea daude 

organo horretan. 

Koordinazio-organo horren barruan, lantalde tekniko bat eratu da onetsitako hezkuntza-

errefortzuaren banaketa aztertzeko. NUKFk hiru ordezkari izendatu zituen talde horretan parte 

hartzeko. 

 

NUKFren ILDO ESTRATEGIKOAK 

Beste txosten batzuetan adierazi den moduan, NUKFk aurreko legealdian ekin zion 

erakundearen datozen urteetarako ildo estrategikoak definitzeko lanari.  Egungo legealdia hasi 

zenean, toki udalbatzetako kideen parte-hartze fasearen txanda zen baina pandemiaren 

eraginez eta bilkurak egiteko mugak zirela medio, aurten arte atzeratu zen.  

 Apirilean eta maiatzean, zazpi bilera egin ziren eremu ezberdinetan tokian tokiko udalbatzetako 

kideak gonbidatuta. Bilkura horietan, zenbait hizketagai proposatzen ziren: Federazioak 

ordezkaritza-lana egiteko modua, ematen dituen zerbitzuak, erakundearen antolaketa eredua 

(derrigorrezkoa eta boluntarioa), ekonomia araubidea, eta Federazioak erantzukizun sozial 

korporatiboaren alorrean duen zeregina. 

Toki entitateetako politikarien iritzi eta 

eskaerak jasotzeko bilkura horien emaitzak 

Plan Estrategikoa egiteko talde eragilean 

landu ondoren, Batzorde Betearazleari 

helarazi zitzaizkion. 
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UKRAINAKO GERRAREKIN LOTUTAKO JARDUKETAK 

Azkenik, atal honetan Federazioak Ukrainako gerrarekin lotuta egindako jarduketak aipatu 

behar dira. 

Batetik, Ukrainatik iritsitako pertsonei harrera egiteari dagokionez, Federazioak bi forotan parte 

hartu zuen.  

Lehenengoa, Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusiak abiatu zuen harrera eragile 

ezberdinekin koordinatzeko (Gobernuko Departamentuekin, udalekin, gobernuz kanpoko 

erakundeekin etab.).  

Bigarrenak, Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzak abiatuak, kaltetutako eragileekin, horien 

artean NUKFrekin, zenbait bilera antolatu zituen helburu berarekin. Bilkura horietan 

Ordezkaritzak Gobernu zentralaren erabakien eta proposamenen berri ematen zuen. 

Bi foro horietan, Federazioak udalei gaiaren inguruan sortzen ziren zioen berri emateko 

zeregina hartu zuen bere gain.  Horrekin loturik, udalei zenbait zirkular igorri zizkien eta zituzten 

kontsultak argitu. 

 

DESPOPULAZIOA 

Nafarroako toki entitateen zati baten despopulatze arriskuaren arazoa Federazioaren azken 

urteotako jardunaren erdigunean dago azken urteotan. 2022 honetan, aipatzekoa da 

Federazioak Nafarroako Gobernuak sortutako departamentu arteko batzordean parte hartzen 

duela. Batzordeak hainbat bilera egin ditu urtean zehar eta, egun, foru estrategia bat egiteko 

lanetan dabil. Estrategia horrekin loturik, Federazioko teknikari batzuek kohesio sozialari, 

ekonomikoari eta lurralde kohesioari buruzko sei lan-mahaitan parte hartu dute irailean eta 

urrian. 

Gainera, Federazioak Espainiako Udal eta Probintzien Federazioak sortutako batzordean ere 

parte hartzen du eta NUKFko idazkari nagusiak Nafarroan egindako jarduketa nagusien 

inguruko txosten labur bat aurkeztu zuen lurraldeko federazioetako idazkari nagusien bilera 

batean. 
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NUKFren 40. URTEURRENA  

 Maiatzaren 4an NUKFk berrogeigarren urteurrena egin zuen.  Hori ospatzeko, ekitaldi bat egin 

zuen toki hautetsiekin eta 

erakundeetako 

ordezkariekin. Bertan, 

Batzorde Betearazleak 

onetsitako adierazpena 

irakurri eta Federazioa eraiki 

eta garatu zuten hautetsiak 

gogoan izan zituzten. 

Azkenik, Antón Costas 

Espainiako Ekonomia eta 

Gizarte Kontseiluaren 

lehendakariak gizartearen eraldaketei eta toki entitateen etorkizunari buruz hausnartu zuen. 

 

 

GOBERNU ORGANOAK 

BATZORDE BETEARAZLEA 

2022an zehar, Federazioaren Batzorde Betearazleak honako egunetan egin ditu ohiko bilkurak: 

 Otsailaren 8an. 

 Martxoaren 8an. 

 Apirilaren 12an. 

 Maiatzaren 10ean. 

 Ekainaren 14an. 

 Irailaren 13an. 

 Urriaren 11n. 

 Azaroaren 22an. 

Saio horietan jorratutako gai garrantzitsuenen artean honakoak dira aipagarrienak:  

o Administrazio elektronikoaren sustapena, NUKFren Plan Estrategikoa. 

o Lan erreforma eta lanpostuak egonkortzeko prozesua, berdintasuneko politikak. 

o 0-3 hezkuntza zikloa.  

o Udaltzaingo zerbitzua eta horri buruzko lantalde baten sorrera.  
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o Ogasunarekin izenpetutako hitzarmena eta Tracasarekin egindako kudeaketak 

energia garraioko sareei lurralde kontribuzioa eta toki jabari publikoaren 

aprobetxamendu-tasa likidatzeko. 

o Energiaren prezioen igoerarekin lotutako jarduketak. 

o Toki entitateei laguntza emateko jarduketak Next Generation Europako 

Berreskuratze Planarekin loturik. 

o Errentatzeko ibilgailu gidaridunen (EIG-en) araudia. 

o Garapenerako lankidetzako jarduketak, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari 

buruzko Foru Lege berria etab. 

o FEMParen 2030 Agendaren aldeko Toki Entitateen Sarera atxikitzea. 

Gainera, urtean zehar, Federazioaren Batzorde Betearazleak honako lau egunetan egin ditu 

bilkura bereziak: 

 Urtarrilaren 4an. 

 Urtarrilaren 17an. 

 Ekainak 9an. 

 Uztailaren 27an. 

Bilkura horietan honako gaiak landu dituzte: 

o Transferentzia Arrunten Funtsa eta Kapital Transferentzien Funtsa berriak eta horiek 

garatzeko araudia ezartzen duten legeak. 

o Adierazpen instituzionala Federazioaren 40. urteurrena dela eta. 

o 0-3 hezkuntza zikloarekin lotutako proposamenak. 

 

 

IZENPETUTAKO HITZARMENAK 

2022an, NUKFk hitzarmen hauek izenpetu ditu, Batzorde Betearazleak erabaki ondoan: 

 Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren eta Garapenerako Gobernuz Kanpoko 

Erakundeen Nafarroako Koordinakundearen arteko lankidetza hitzarmena garapen 

lankidetzaren arloan sentikortze jarduerak egiteko. 

 Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen 

Federazioaren arteko lankidetza hitzarmena toki esparruan berdintasun arloko politikak 

sustatzeko. 
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BATZAR NAGUSIA 

Aurreko kudeaketa txostena aurkeztu zenetik, NUKFren Batzar Nagusiak saio arrunt bat egin 

du 2021eko abenduaren 17an. 

Bertan, honako erabaki hauek hartu ziren: 

1.- 2020/12/11ko Batzar Nagusiaren akta onestea. 

2.- 2020ko Kontuak onestea. 

3.- NUKFren 2021eko Kudeaketa Txostena onestea. 

4.- NUKFren 2022ko Jarduketen Programa onestea. 

5.- NUKFren 2022ko Aurrekontua onestea. 

6.- Toki finantzaketaren eredu berriari buruzko informazioa. 

7.- Galde-eskeak. 

 

LANTALDEAK 

Aurten, lantaldeak ohiko jardunera itzuli dira. 2022an zehar, honako lantaldeek eutsi diote haien 

jardunari: 

 NUKFren Plan Estrategikoa bultzatzeko lantaldea 

NUKFren Plan Estrategikoa bultzatzeko talde eragileak bilera bana egin zuen urtarrilean 

eta martxoan Plana egiteko prozesua sustatzeko. Horretaz gain, parte-hartze prozesuaren 

eremuko bileren egutegia onetsi zuen. 

Parte-hartze prozesua amaitu zenean, berriro ere bildu zen irailean prozesuaren ondorioak 

ezagutzeko eta, ondoren, Batzorde Betearazleari horien berri emateko. 

 Immatrikulatutako ondasunen lantaldea  

Aurten, taldeak ez du bilerarik egin eta Nafarroako Gobernuak herri-ondasunei eta 

immatrikulazioei buruzko azterketa egiteko Unibertsitate Publikoari emandako lanaren 

emaitzen zain dago. 

 0-3 zikloari buruzko lantaldea 

0-3 zikloari buruzko lantaldeak bere jardunari eutsi dio. Gainera, Hezkuntza 

Departamentuak eta 0-3 Plataformak abiatutako hiru aldeko bileretan parte hartu du 

NUKFk plataformaren eskaerekin lotuta. Halaber, Federazioak ordezkari politikoak eta 

teknikoak izendatu ditu Exekutiboarekin batera sortutako batzorde banatan zikloaren eredu 

egonkor bat definitzeko urratsak ematen jarraitzeko. 
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 Udaltzaingoari buruzko lantaldea 

Aurten, udaltzaingoari buruzko lantaldea sortu da zerbitzu horren arazoa eta egoera 

aztertzeko. 

 

 

NUKFren JARDUKETAK BESTE ADMINISTRAZIO ETA ENTITATE 

BATZUEN AURREAN 

NUKFREN ORDEZKARIAK IZENDATZEA KONTSEILU ETA BATZORDEETARAKO 

2022an zehar, Batzorde Betearazleak ordezkari berriak izendatu ditu honako kontsulta-organo 

hauetan parte hartzeko: 

 Toki ekintzarako taldeak eta 2021-2027 Tokiko Garapen Parte-hartzailerako Estrategiak 

hautatzeko batzordea. 

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

lehendakaria. 

o Ordezkoa: Fermín Cabasés Hita, NUKFko teknikaria.  

 Hondakinen Prebentziorako eta Ekonomia Zirkularra Sustatzeko Bulegoaren jarduerak 

egiteko zuzendaritza organoa. 

o Sabina García Olmeda, Izarbeibarko Mankomunitateko lehendakaria. 

 

NAFARROAKO GOBERNUA 

Nafarroako Gobernuko Lehendakaritza 

Urriaren 19an, Juan Carlos Castillo NUKFko lehendakariak gutuna igorri zion María Chivite 

Nafarroako Gobernuko lehendakariari. Bertan, martxoaren 22ko 8/2022 Foru Legeak onetsitako 

Toki Inbertsioen Planeko libreki erabakitzeko zatiari dagozkion ordainketetan gertatzen ari diren 

atzerapenen berri emateaz gain, maiatzaren 12ko 13/2022 Foru Legeak toki entitateetan 

Ukrainako gerrak eragindako ondorioei aurre egiteko eta Toki Ogasunen parte-hartze 

Funtsaren kargura gaitutako transferentzia arrunten aparteko funtsaren ordainketak ere 

atzeratu direla jakinarazten zion. Gutunean, halaber, Federazioko lehendakariak ordainketa 

horiek ahalik eta arinen gauzatzeko behar diren neurriak hartzeko eskatzen zion toki ogasunek 

Nafarroako tributuetan duten parte-hartze funtsaren zuzkidura guztietan ordainketak egiteko 

araudiak aurreikusten dituen epeak betetzen direla bermatzeko. Izan ere, ordainketa horiei 

dagozkion atxikipenak, ordainketak eta horretarako prozedura legean araututa baitaude.  
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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 adierazten 

diren gaiak lantzeko: 

 

2022ko uztailak 19 

(bideokonferentzia) 

 Toki Ogasunei buruzko 

martxoaren 10eko 2/1995 Foru 

Legea aldatzen duen Foru 

Legearen aurreproiektua.  

 Transferentzia arrunten bidez Toki Ogasunek Nafarroako Tributuetan Parte-hartzeko 

duten Funtsaren banaketa ezartzen duen Foru Legearen aurreproiektua.  

 Toki Inbertsioen Plana arautzen duen Foru Legearen aurreproiektua. 

2022ko uztailak 28 (bideokonferentzia) 

 Nafarroan lagun egiteko animaliak babesteari buruzko apirilaren 4ko 19/2019 Foru 

Legea garatzeko araudia onesten duen Foru Dekretuaren proiektua. 

2022ko martxoak 9 (bideokonferentzia) 

 Nafarroan lagun egiteko animaliak babesteari buruzko apirilaren 4ko 19/2019 Foru 

Legea garatzeko araudia onesten duen Foru Dekretuaren proiektua. 

2022ko martxoak 23 (bideokonferentzia) 

 Nafarroan lagun egiteko animaliak babesteari buruzko apirilaren 4ko 19/2019 Foru 

Legea garatzeko araudia onesten duen Foru Dekretuaren proiektua.  

 Uztailaren 3ko 80/2019 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluak xedatutakoarekin bat, 

Nafarroako Foru Komunitateko Ikastetxe Publikoen Sarea berrantolatzen duen 

Hezkuntza Kontseilariak emaniko Foru Aginduaren proiektua.  

2022ko apirilak 13 (bideokonferentzia) 

 Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emaniko 

Ebazpenaren proiektua, zeinaren bidez onesten baita, uraren goi horniduraren eta hiri 

hondakinen tratamenduaren alorrean, lehenik, Inbertsio Programen apartatuko inbertsio 

lerroen arteko zenbatekoen hasierako banaketa, bigarrenik, lehentasunezko inbertsioen 

zerrendak, Toki Inbertsioen Planean behin-behinean sartzekoak, eta hirugarrenik, 

erreserbako inbertsioen behin-behineko zerrendak, lehentasun-ordenaren arabera, 

2022-2025 plangintzaldirako.  
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 Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emaniko 

Ebazpenaren proiektua, zeinaren bidez onesten baitira, lehenik, Toki Programazioko 

inbertsio lerroen arteko zenbatekoen hasierako banaketa, bigarrenik, horiek hautatzeko 

eta lehenesteko baldintzak, eta hirugarrenik, horiek Toki Inbertsioen Planean sartzeko 

eskabideetarako dokumentazio ereduak. 

2022ko ekainak 29 (bideokonferentzia) 

 Nafarroan desgaitasuna duten pertsonei arreta emateari eta beren eskubideak 

bermatzeari buruzko Foru Legearen aurreproiektua. 

 Nafarroako Foru Komunitateko zentro soziosanitarioetako farmazia zerbitzuen arreta 

farmazeutikoa eta sendagai biltegiak arautzen dituen Foru Dekretuaren proiektua. 

 Nafarroan parke eolikoetarako baimena arautzen duen maiatzaren 8ko 56/2019 Foru 

Dekretua aldatzeko Foru Dekretuaren proiektua.  

 Udal hirigintzako planeamendua egiteko laguntzen araubidea arautzen duen Foru 

Dekretuaren proiektua. 

2022ko uztailak 27 (bideokonferentzia) 

  Lurralde Kohesioko Kontseilariak emaniko Foru Aginduaren proposamena zeina 

2022ko ekainaren 15etik 23ra bitartean izandako baso-suteek kaltetutako 41 udalerriak 

zehazten dituen, bai eta erasandako pertsona fisiko eta juridikoek baliatu ahal izango 

dituzten zerga-salbuespenak eta aipatu salbuespenak aplikatu dituzten udalerrientzako 

konpentsazioak ere.  

 Telelanari buruzko Foru Dekretuaren proiektua. 

2022ko irailak 19 (bideokonferentzia) 

 Errepideko Hiriko Garraio Publikoa arautzen duen ekainaren 1eko 7/1998 Foru Legea 

aldatzen duen Foru Legearen aurreproiektua.  

 Kanpoan diren Nafarroako herritarrekiko harremanak arautzen dituen Foru Legearen 

aurreproiektua.  

 Nafarroako Foru Komunitatean errentatzeko ibilgailu gidaridunak (EIG-ak) alokatuz 

bidaiariak garraiatzeko zerbitzuak emateko baldintzak ezartzen dituen Foru Legearen 

aurreproiektua.  

 Nafarroako Administrazio Publikoetako lanpostuetan sartzeko eta lanpostuak betetzeko 

merituen balorazioa arautzen duen Foru Dekretuaren proiektua 
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2022ko urriak 28 

 Nafarroako 2023ko Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Legearen aurreproiektua. 

 Foru Batzordeari 2023rako Zerga Neurriei buruzko Foru Legearen Proiektuaren barruan 

zehazten diren Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zergari aplikatzen ahal zaizkion 

gehieneko koefizienteei eta trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotei 

buruzko taulen berri ematea. 

 

 

NAFARROAKO GOBERNUKO DEPARTAMENTUEKIN EGINDAKO 
GESTIOAK 

Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua 

Federazioak zenbait jarduketa eta lan-saio egin ditu Departamentu honetako ordezkariekin. 

Zehazki honako gaiak landu ditu: 

Zezen ikuskizunak. NUKFk zezen plaza egonkorrei buruzko araudiaren moratoria luzatzeko 

beharra adierazi zion Departamentuari, izan ere, zezen plaza horiei edukiera asko mugatzen 

baitzitzaien aurten eta horrek programaturiko ikuskizunen bideragarritasuna arriskuan jartzen 

baitzuen. Departamentuak udalen eskaerei men egin zien azkenean. 

Langileen lanpostuen egonkortzea. Federazioak Departamentuarekin bilerak egin zituen, 

halaber, langileen lanpostuen egonkortze-prozesuekin lotutako jarduketak koordinatzeko. 

Horietan, toki entitateetan aplikagarria den oinarrizko esparru bat onesteko eskatu zuen 

helburu guztiak lortu ez bazituen ere. 

Bikote egonkorrak. Federazioak Departamentuarekin elkarlanean aritu da, halaber, Bikote 

Egonkorren Erregistro berriaren inguruko hedapena egiteko. 

Herritarren parte-hartzea. NUKFk Departamentuak eta Unicefek antolatutako gazteen eta 

nerabeen parte-hartze organoei buruzko jardunaldi batean parte hartu zuen. Gainera, 

Federazioko ordezkari batek herritarren partaidetzako jardunbide egokien sariko epaimahai 

gisa jardun zuen. 

Toki langileen prestakuntza. Toki entitateetako langileentzako prestakuntzarako 

batzordearen barruan, NUKFk prestakuntza ekintzak diseinatu eta egin ditu NAPI Nafarroako 

Administrazio Publikoaren Institutuarekin batera. 

Berdintasun politikak. Aurten, beste behin ere, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak 

lankidetza hitzarmena sinatu du Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekin, toki entitateetan 

berdintasuneko politikak sustatzeko. Hitzarmen horren barruan, honako jarduerak egin dira: 

 Laguntza teknikoa jaso du Federazioak berdintasuneko eta genero indarkeriaren 

aurkako jarduerak, planak eta programak egiteko. Zerbitzu hori honako toki entitateek 

erabili dute: 
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Egindako kontsultak 

Data  Entitatea  Kontsultaren gaia  Harremanetarako:  Bisita  
Erreferentziazko 

pertsona 

2022/08/23  Alesbes  Aholkularitza 

orokorra  

Telefonoa Bai  Zinegotzia  

2022/08/24  Ameskoabarrena  Aholkularitza 

orokorra 

Posta  Bai  Alkatea  

2022/08/29  Villatuerta  Genero 

indarkeriako kasu 

larrietarako 

protokoloa  

Posta Bai  Alkatea  

2022/08/31  Andosilla  Eraso sexisten 

protokoloa  

Telefonoa Bai  Zinegotzia  

02022/9/12  Milagro  Aholkularitza 

orokorra 

Posta Bai  Alkatea  

2022/09 /13 Muruzabal  Aholkularitza 

orokorra 

Posta Bai  Zinegotzia  

2022/09/13  Orkoien  Aholkularitza 

orokorra 

Posta Bai  Idazkaria  

2022/09/20  Zangoza  Aholkularitza 

orokorra 

Posta Bai  Zinegotzia  

2022/10/20  Etxauri  Aholkularitza 

orokorra 

Posta Bai  Alkatea  

 

Egindako bisitak 

Data  Entitatea  Bisitaren gaia  
Bisitan 

egondakoak  
Emakumeak  Gizonak  

2022/08/26 Villatuerta  Aholkularitza orokorra 1 1 0 

2022/09/19 Orkoien  Aholkularitza orokorra 1 1 0 

2022/09/29 Milagro  Aholkularitza orokorra 1 0 1 

2022/09/29 Muruzabal  Aholkularitza orokorra 1 1 0 

2022/09/29 Zangoza  Aholkularitza orokorra 1 1 0 

2022/09/30 Alesbes  Aholkularitza orokorra 1 0 1 

2022/10/25 Andosilla  Eraso sexisten 

protokoloa 

1 1 0 

2022/10/26 Etxauri  Aholkularitza orokorra 3 3 0 

2022/10/28 Ameskoabarrena  Aholkularitza orokorra 1 1 0 

2022/10/28 Alesbes  Genero indarkeriako 

kasu larrietarako 

protokoloa 

1 0 1 
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 Berdintasunari eta genero indarkeriari buruzko oinarrizko ikastaroak. Lau ikastaro 

eman dira eta bertan honako toki entitateetako politikariek eta teknikariek parte hartu 

dute: 

 

Ikastaroaren izena  Emakumeak  Gizonak  Guztira  

 Toki entitateen politika publikoetan berdintasuna eta 

genero ikuspegia jorratzeko 10 orduko oinarrizko 

ikastaroa  

BURLATA  

Urriak 14 eta 21  

4  0  4  

 Genero indarkeriari buruzko 10 orduko oinarrizko 

ikastaroa  

ELIZONDO  

Urriak 7 eta 28  

3  0  3  

 Genero indarkeriari buruzko 10 orduko oinarrizko 

ikastaroa  

ATARRABIA  

Urriak 7 eta 28  

9  0  9  

 Sektore publikoko emakume enplegatuak 

ahalduntzeko 10 orduko oinarrizko ikastaroa  

BURLATA  

Urriak 7 eta 28  

6  2  8  

Guztira  22  2  24  

 

 Berdintasunari eta genero indarkeriari buruzko ikastaro bana euskarri digitalean 

sortzea, online eman ahal izateko, eta horiek interneten zintzilikatzea. 

 NUKFko langile guztientzako berdintasuneko oinarrizko ikastaro bat ematea. 

 

Gainera, joan den azaroaren 7an Federazioko lehendakariak Zainketen aldeko Foru Ituna 

sinatu zuen Nafarroako Gobernuarekin eta gizarte eragileekin. Itun horretatik zenbait jarduketa 

eratorriko dira orain. 

Azkenik, NUKFk udalekin batera Emakumeenganako Indarkeriaren kontrako Nazioarteko 

Eguna dela eta udalek abiatzen duten kanpainan parte hartzen du urtero. 

Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu 

Estrategikoetako Departamentua 

Urtean zehar, Federazioa Departamentuarekin elkarlanean aritu da helburu energetikoekin 

etxebizitzak birgaitzeko zenbait jarduketa sustatzeko eta hedatzeko. 
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Lurralde Kohesiorako Departamentua 

Ohikoa denez, etengabekoak dira Federazioak Toki Administrazioko eta Despopulazioko 

Zuzendaritza Nagusiarekin egiten dituen jarduketak. Aurten, honakoak nabarmenduko 

genituzke: 

Toki Inbertsioen Plana. Plan berria onetsi ondoren, NUKFk gaiaren jarraipena egin eta 

Zuzendaritza Nagusiarekin harremanetan egon da plana martxan jartzeko. 

Energia-kostuak. Bestalde, NUKFk Toki Inbertsioen Planaren gerakinaren kargura toki 

entitateentzako dirulaguntza lerro bat sortzeko eskatu dio Zuzendaritza Nagusiari energia-

kostuen igoerari aurre egiteko. 

Idazkaritzako eta kontu-hartzailetzako langileen egonkortze prozesua. Idazkaritzako eta 

kontu-hartzailetzako lanpostuak egonkortzeko prozesuak ere lantzen eta ikuspegiak trukatzen 

ari dira bi erakundeak. 

Administrazio elektronikoa. Beste urtetan bezala, Federazioak berriro ere eskatu dio 

Departamentuari toki entitateetan administrazio elektronikoaren ezarpena lagundu dezan. 

Orain, jakinik Nafarroak Next Generation Funtsetatik etorritako 2,6 milioiko funtsa duela 

administrazio elektronikoa ezartzen laguntzeko, Federazioa gaian interesa adierazi du. 

Despopulazioa. Federazioak Nafarroako Gobernuak sustatutako Despopulazioaren kontrako 

Departamentu Arteko Batzordean parte hartzen du. Batzordeak hainbat bilera egin ondoren, 

orain, Federazioko teknikariak Kohesio Sozialari, Kohesio Ekonomikoari eta Lurralde Kohesioari 

buruzko lan-mahaietan parte hartzen ari dira. Lan-mahai horiek proposamen zehatzak egingo 

dituzte despopulazioaren kontrako foru estrategia bat egiteko. 

Ekonomia eta Ogasun Departamentua 

Energia garraiatzeko sareen tributazioa. Zergen alorreko informazioa trukatzeko izenpeturiko 

hitzarmenaren barruan, NUKF Tracasa enpresa publikoarekin elkarlanean ari da energia 

garraiatzeko sareei lurralde kontribuzioa eta jabari publikoaren aprobetxamenduaren tasa 

zergapetzeko. Egun, toki entitate batzuk prest daude, dagoeneko, sare horiek katastroan altan 

emateko eta beste batzuk berriz, aipatu tasa aplikatzeko ordenantzak prestatzen ari dira. 

2023an, hala erabakitzen duten toki entitateek sare horiek katastroan altan eman eta tasari 

dagozkion ordenantzak onesten ahalko dituzte. 

Zergen alorreko informazioaren trukea. NUKF Departamentuarekin bildu da Ogasunak eta 

toki entitateek zergen alorreko informazioa trukatzeko izenpetutako hitzarmenaren egoera 

ezagutzeko. 

Iruzurraren kontrako borroka. NUKFk Iruzurraren Kontra Borrokatzeko Batzordean parte 

hartzen du. Aurten bi bilera egin ditu batzordeak eta, horietan, Gobernuak bere neurrien-plana 

eta horren emaitzak aurkeztu ditu. 
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Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua 

NUKFk zenbait jarduketa egin ditu Departamentu honetako ordezkariekin; besteak beste, 

honakoak: 

Energia 

 Toki entitateen energia-trantsizioko jarduketak egiteko dirulaguntzei buruzko 

eskualdeko jardunaldiak. 

 Nafarroan ibilgailu elektrikoentzako karga-puntuak ezartzeko toki entitateei 

zuzendutako proposamena. 

 NUKFk eta Departamentuak antolatutako jardunaldia udal instalazioen energia-kostuak 

murrizteko dauden dirulaguntzen eta egin daitezkeen jarduketen berri emateko. 

 Energia berriztagarri termikoen instalazioak jartzeko deialdia aurkezteko eta 

elektrizitate-kontsumoa kontrolatzeko SIE aplikazioaren funtzionamendua erakusteko 

jardunaldia. 

Turismoa 

 Next Generation Planaren laguntzen barruan finantzatuko diren proiektuak hautatzeko 

prozesuan parte-hartzea. 2022an, laguntza horiek Iruñeko eta Erriberako proiektuei 

egokitu zitzaizkien. Halaber, Donejakue Bideari lotutako proiektua dagokion 

ministerioak finantzatzeko prozesuan parte-hartu zuen Federazioak.  Next Generation 

laguntzei dagokienez, edizio berri batean lanean ari dira eta beste eremu batzuk 

onuradun izango dira. 

Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua 

Departamentu honekin egindako jarduketek hiru gai nagusi izan dituzte langai: 

Ukraina. NUKFko ordezkariek Departamentuak abiatutako lantaldean parte hartu dute. 

Lantaldeak hainbat bilera egin zituen, bereziki, Ukrainatik pertsonak etortzen hasi zirenean 

eragile guztien jarduketak koordinatzeko. Testuinguru horretan, NUKFk Migrazio Politiketako 

Zuzendaritza Nagusiari toki entitateen eskaerak eta proposamenak helarazi zizkien eta toki 

entitateei kontuan izan beharreko alderdien berri eman zien. 

Elizak immatrikulatutako ondasunak. NUKFk, Departamentuarekin batera, kaltetutako toki 

entitate guztiei elizak immatrikulaturiko ondasunen zerrenda igortzeko konpromisoa hartu zuen. 

Zerrenda hori aipatu Departamentuak egin zuen eta Nafarroako Parlamentuari helarazi zion.  

Gainera, Federazioan sortutako lantaldeak hartutako erabakien artean, hala eskatu zuten toki 

entitate guztiei aholkularitza eman zitzaien. Bestalde, Gobernuak, Nafarroako Unibertsitate 

Publikoarekin batera, immatrikulaturiko ondasun publikoei buruzko azterketa bat egingo zuela 

adostu zuten Gobernuak berak eta NUKFk; azkenean, Gobernuak modu subsidiarioan ondasun 

horiek berreskuratzeko asmoarekin. 
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Populazio migratzailea. Bestalde, NUKF, hainbat talderen bidez, departamentu horrekin 

elkarlanean aritu da Migratzaileei Harrera egiteko Foru Plana; Arrazakeria eta Xenofobiaren 

Kontrako Plana; eta Kulturen Arteko Elkarbizitzarako Estrategia egiteko. Era berean, 

Federazioa aipatu dokumentu horietan aurreikusten diren neurrietako batzuk ezartzen 

laguntzeko bilera batzuetan parte hartzen ari da eta gai horren inguruko prestakuntza ekintza 

bat prestatzeko lanetan dago. 

Bikote Egonkorren Erregistro Bakarra. Azkenik, Departamentua eta NUKF elkarlanean aritu 

dira Bikote Egonkorren Erregistro Bakarraren eredu berria egiten eta, eredua definitu eta onetsi 

zutenean, Federazioak toki entitateei aldaketen berri eman zien. 

Hezkuntza Departamentua 

0-3 hezkuntza zikloa. Txosten honetako atal berezi batean dagoeneko adierazi denez, 0-3 

zikloaren eredua finkatzeko hainbat bilera egin dira: alde biko bilerak Departamentuaren eta 

NUKFren artean, bai eta beste bilera batzuk ere Departamentuaren, NUKFren eta 0-3 

Plataformaren artean azken horrek adierazitako arazoa eta eskaerak lantzeko. 

Halaber, 22-23 ikasturteko eskola-garraioaren programa aldatzeko lanean aritu da Federazioa 

toki entitateetan eragina zuelako. 

Eskubide Sozialetako Departamentua 

Europako Funtsak. Departamentu horrek Next Generation programatik funtsak jaso zituen; 

horien zati bat toki entitateei zuzendua zegoen. Testuinguru horretan, NUKFri funts horiek 

banatzeko irizpideak galdetu zizkion gizarte zerbitzuak modernitzako eta digitalizatzeko, 

zaharren egoitzak egokitzeko eta eguneko zentroak sortzeko. 

Desgaitasunari arreta emateko eta haurrei eta nerabeei babesa emateko foru legeak. Era 

berean, Departamentuak eta NUKFk zenbait lan-saio egin zituzten haurrei eta nerabeei babesa 

emateko foru legeak idazteko. 

Desgaitasuna duten pertsonen ibilgailuak aparkatzeko txartelak. Departamentuak eta 

Federazioak desgaitasuna duten pertsonen ibilgailuak aparkatzeko txartel bakarraren eredua 

adostu zuten; orain, eredua abian jartzen ari da. 

Garapenerako lankidetza. Ugariak izan dira Departamentuaren eta NUKFren arteko 

harremanak garapenerako lankidetza arloan elkarrekin proiektuak egiteko aukera aztertzeko. 

Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua 

Klima Aldaketari buruzko Foru Legea. Klima-aldaketari eta Energia-trantsizioari buruzko Foru 

Legeak NUKFren jarduketa zenbait eskatu zituen legearen edukia toki entitateen errealitatera 

egokitzeko. 
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Suteak. Udan Foru Komunitatean izandako suteekin loturik, Federazioak kaltetutako entitateen 

alkateekin topaketa bat egin zuen eta Gobernuari proposamen batzuk helarazi zizkion, zenbait 

Departamenturi eragiten dietenak. 

Estepako hegaztiak. Bestalde, estepako hegaztien eremuak arautuko zituen dekretuak 

kaltetutako toki entitateen eskaerak kontuan hartzeko eskatu zion Federazioko lehendakariak 

Ingurumeneko kontseilariari eta zuzendari nagusiari. 

Lagun egiteko animaliak babesteko araudia. Lagun egiteko animaliak babesteko legea 

garatzeko dekretuak NUKFren eta Departamentuaren arduradunen arteko bilera ugari ekarri 

ditu eta, azkenean, Federazioak kontrako txostena eman zion gaia landu duen lantaldeak 

egindako aldarrikapen ugari kontuan hartzen ez dituelako. Aldarrikapen horien artean dago 

animaliak hartzeko zentroak sortzeko koordinazio eta laguntza beharra. 

Landa Garapeneko Plana. Jakina denez, Federazioak Landa Garapeneko Planaren jarraipen 

batzordean parte hartzen du zeinak aldizkako bilerak egiten dituen. 

Kultura eta Kirol Departamentua 

Toki entitateen eta Kulturako Zuzendaritza Nagusiaren arteko foroa. Foro hori ohiko bidea 

da informazioa eta proposamenak trukatzeko eta ohiko jardunari eutsi dio. 

Toki entitateen ondare dokumentalaren zaintza. NUKFk eta Artxiboen eta Dokumentu 

Ondarearen Zerbitzuak hitzarmen eredu bat adostu zuten zerbitzu horrek bere egoitzetan toki 

entitateetan arriskuan dauden balio historikoko artxiboko agiriak gordetzeko. 

Kirolari eta Osasunari buruzko Jardunaldia. Etengabeko Prestakuntza Planaren barruan, 

osasunari eta kirola preskribatzeari buruzko jardunaldi bat egin zen Nafarroako Kirolaren 

Zerbitzuaren parte-hartzearekin. 

Bestalde, egungo araudia betetzen ez duten udal igerilekuen egoera aztertzen ari da 

Federazioa egokitzapen plan bat eta finantziazioa diseinatzeko. 

Herritarrekiko Harremanetako Departamentua 

Europako alkateak. Departamentuak bidaia bat antolatu zuen Nafarroako alkateek Europako 

erakundeak eta bertan toki entitateei zuzenduta egiten dituzten politikak ezagutu zitzaten eta 

Nafarroak Bruselan duen bulegoarekin harremanetan jartzeko. Bidaian hamabost alkate inguruk 

parte hartu zuten. 

Osasun Departamentua 

NUKFk ohiko harremanak izan ditu departamentu honekin Covid-19aren pandemiak eragindako 

krisiarekin lotutako jarduketak koordinatzeko. Horretaz gain, landa ingurunean osasun arloko 

langileekin dagoen arazoa ere hizketagai izan dute. 
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Denboraren menpeko larrialdiak artatzeko neurriak landa ingurunera zabaltzeko programa ere 

Departamentuarekin elkarlanean aritzeko beste gai bat izan da.  

 

 

BESTE ERAKUNDE BATZUK 

Nafarroako Parlamentua 

Urtarrilean, Parlamentuko lehendakariak Foru Gobernutik jasotako elizak immatrikulaturiko 

ondasunen zerrenda eman zion NUKFri. 

Urte hasieran, Federazioak Toki Ogasunen Funts berria arautuko zuten legeei egindako 25 

aldaketa-proposamen igorri zizkien talde parlamentarioei. 

Urrian berriz, NUKFk talde parlamentarioei eta Nafarroako Gobernuari gutuna igorri zien toki 

entitateentzako kreditu-lerro bat gaitu zezaten energia-kostuen igoerari aurre egin ahal izateko. 

Baliabideak Toki Inbertsioen Planaren gerakinetik hartuko lirateke. 

Espainiako Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritza 

Ukraina. Ordezkaritzak toki entitateen eta beste eragile batzuen artean elkarlan-foro bat abiatu 

zuen Nafarroara iristen zihoazen Ukrainako errefuxiatuekin lotutako jarduketei buruzko 

informazioa trukatzeko. Gobernuak zenbait xedapen kaleratu zituen errefuxiatuen egoeraren 

eta erakundeen erantzuteko moduen inguruan eta eragile guztien ahaleginak koordinatzen 

saiatu ziren. NUKFk etengabeko parte-hartzea izan du foro horretan. 

Covid. Maiatzean, toki entitateek maskara-partida bat jaso zuten berriro, aurrekoa baino 

handiagoa, Ordezkaritzaren eta NUKFren bitartez. Maskarak hasiera batean biltegiratzeko 

Nasuvinsak lagatutako lokal bat erabili zen. 

Bideozaintzako batzordea. NUKFk bideozaintzako batzordean parte hartzen du eta, aurten, 

batzordeak ohiko jardunari eutsi dio. 

Interneten hedapena. 2021eko bukaeran, Ordezkaritzak Telekomunikazioetako Estatuko 

Idazkariaren, zenbait alkateren eta NUKFren ordezkarien arteko bilera bat egin zuen bere 

egoitzan, hiru urteren buruan herrigune populatu guztietara abiadura handiko Internet-sarea 

zabaltzeko Idazkaritzaren plana azaltzeko. 

Kontuen Ganbera 

NUKFko lehendakariak harrera egin zion Ignacio Cabeza lehendakari berriari hautetsia izan 

ondoren. NUKFren egoitzan izandako bilkuran, bi erakundeen arteko intereseko gaiak berrikusi 

eta toki entitateen kontabilitate plana eta barne kontrola eguneratzeko beharrarekin bat etorri 

ziren. 
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Horrekin loturik, Federazioaren Etengabeko Prestakuntza Planak barne kontrolari buruzko 

prestakuntza ekintza bat barne hartu zuen, Ganberaren parte-hartzea izan zuena. 

Gainera, aurreko urteetan bezala, NUKFk Toki Sektore Publikoari buruzko Txostena egiten 

parte hartu zuen. 

Arartekoa 

Federazioko lehendakariak Patxi Vera Ararteko berriari harrera egin zion hautetsia izan 

ondoren eta Arartekora toki entitateekin lotuta maizenik iristen diren gaien berrikuspena egin 

zuten. Halaber, egungo arazoei ere heldu zieten; hala nola, etxebizitza eskuratzeko zailtasunei. 

Espainiako Udal eta Probintzien Federazioa (FEMP) 

NUKFko lehendakariak FEMParen Lurralde Kontseiluko saioetan parte hartu ohi du. 

Kontseiluaren saioak baino lehen, idazkari nagusien bilkura egiten da eta bertan parte hartzen 

du Nafarroako Federazioaren idazkari nagusiak. 

Halaber, Nafarroako Federazioko teknikari batek lurralde federazioetako idazkari nagusien 

despopulazioaren aurkako toki politikei buruzko foroan parte hartu zuen. 

NUKFren teknikariek bestalde, FEMPek lurralde federazioentzat eta diputazioentzat 

antolaturiko Next Generation Funtsen “Prestatzaileen Prestatzaile” jardunaldietan ere parte 

hartu zuten. 

Bestalde, NUKFk FEMParen barruan sortutako 2030 Agendarako Toki Entitateen Sarearekin 

bat egin zuen. 

Lurralde Federazioak 

Ohikoa da Lurralde Federazioekin ere harremanak izatea; gehienbat harreman teknikoak. 

Aurten, gainera, Aragoiko Federazioko lehendakaria eta idazkari nagusia NUKFren egoitzan 

izan ziren. Bi federazioak egiten ari diren proiektuen berri eman zioten elkarri eta bi 

lurraldeetako toki entitateek dituzten erronkak hizpide izan zituzten. 

Bestalde, Berta Enrique Federazioko idazkari nagusiak Lurralde Federazioen I. Topaketan 

parte hartu zuen, Calpen. Bertan, turismoa eta despopulazioa izan zituzten hizpide eta 

jardunbide egoki batzuk aurkeztu zituzten. 

Jasangarritasunaren aldeko Toki Entitateen Sarea (NELS) 

NUKFk ohiko elkarlanerako harremanak izan zituen NELS Jasangarritasunaren Aldeko Toki 

Entitateen Sarearekin. 
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Klimaren aldeko Alkateen Ituna 

Itunaren arduradunek aurrerapausoen berri ematen duten foroetan parte hartzen du 

Federazioak. Egun, zehazki, Klimaren eta Energia Jasangarriaren aldeko Ekintza Planak onetsi 

dituzte, 2030erako negutegi efektuko gasen isuriak ia erdira murriztea helburu dutenak. 

Azaroaren 30ean, Itunaren Topaketa Nazionala egin zen Iruñean eta, bertan, NUKFko 

lehendakariak eta teknikari batzuk parte hartu zuten. 

ANIMSA 

Federazioak erakunde-babesa ematen dio ehunda berrogeita hamar toki entitatek osatzen 

duten Animsa Nafarroako Udal informatikako Elkarteari. Aurten, bi erakundeetako ordezkariek 

zenbait bilera egin dituzte, besteak beste, administrazio elektronikoan aurrera egiteko eta toki 

baliabide eta ezagutza digitalak hobetzeko Europako funtsak lortzeko aukera aztertzeko. 

Merkataritza Ganbera 

Ganberak eta NUKFk duten hitzarmenaren barruan, aurten dibulgazio jarduketa zenbait egin 

dira energia berriztagarrien eta autokontsumoaren inguruan. Horietako batek energia-

komunitateen gaiari heldu zion eta Toda Energía I izeneko energia-komunitatea abiatzeko 

prozesuaren hasiera izan zen. Komunitateak 28 toki entitate biltzen ditu eta 2,5 milioi euroko 

dirulaguntza jaso du instalazio fotovoltaikoetarako. Gainera, orain, antzeko ezaugarriak dituen 

beste komunitate bat sustatzen ari dira. 

Sindikatuak 

NUKFk Toki Administrazioaren Prestakuntzaren Batzorde Paritarioan hartzen du parte. 

Horretaz gain, urtero administrazioetako langileen sindikatuek Federazioaren Etengabeko 

Prestakuntza Plana aztertu eta bertan parte hartzen dute. 

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. 

CERMIN 

Lehendakariak CERMIN Nafarroan Desgaitasuna duten Pertsonen Ordezkarien Batzordeko 

ordezkaritza bati harrera egin zion. CERMINeko eta NUKFko ordezkariek kolektibo horrekin 

lotutako toki politiketan aurrera egiteko modua jorratu zuten. 



   

 

 

 

23 

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. Ekintza 

horien artean dago, esaterako, "Oporrak 

Bakean” programa.   Aurten, bi urtez 

bertan behera egon ondoren, programa 

horren barruan Saharako haur talde 

batek Nafarroan igaro du uda. Juan 

Carlos Castillo Federazioaren 

lehendakariak talde horren zati bati, Foru 

Komunitateko Saharako ordezkaria eta 

Anas GGKEa buru zituela, harrera egin 

zion Federazioaren egoitzan. 

La Caixa eta Nafarroako Kutxa Banku Fundazioak 

Urtero, fundazio horiek NUKFren bitartez eta dirulaguntza programa baten bidez toki entitateei 

ekarpen ekonomikoa egiten diete enplegu sozialaren alorreko jarduketak osatzeko. Aurten 

ordea, fundazioek dirulaguntza programa aldatu dute. Egun, ekimena berrikusten ari dira. 

KUNA 

Aurreko urtean NUKFrekin hitzarmena sinatu ondoren, Nafarroako Kultur Kudeatzaileen 

Elkartea harremanetan aritu da Federazioarekin, besteak beste, toki entitateetako kultur 

teknikarien profil profesionalarekin lotutako gaiak direla eta. 

Nafarroako Elikagaien Bankua 

Federazioak bankuari babesa ematen jarraitzen du bai eta bankuaren egitura mantentzeko toki 

entitateen finantzaketa sustatzen jarraitu ere. 
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EGITURA 

2022an José Ángel Ipiña langileak María Jesús Eugui andrea ordezkatzeko zuen bitarteko 

kontratua mugagabeko kontratu bihurtu da Eugui andrearen behin betiko baja dela eta. 

Bestalde, Federazioko langile guztiek emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko 

oinarrizko ikastaro batean parte hartu dute. 

 

 

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.). Aurten, bereziki sarriak izan dira langileen 

egonkortze prozesuari dagozkion galderak. 

Urtean zehar jasotako kontsultak mila inguru izan dira. 

 

LANGILEAK HAUTATZEKO EPAIMAHAIETAN LAGUNTZA EMATEA EDO 
ELKARLANA 

Zenbait kasutako aholkularitza puntualaz gain, Federazioko teknikariek langileak hautatzeko 

epaimahaietan parte hartu dute (edo parte hartzen ari dira) honako toki entitateetan: 

 Idazkaritzako lanpostuak 

 Orbarako eta Orbaitzetako Udalak. 

 Izarbeibarko Administrazio Zerbitzuen Mankomunitatea. 

 Deierriko Udala. 

 Ameskoabarrengo Udala. 

 Erronkariko eta Urzainkiko Udalen Batasuna. 

 Barbarin, Iguzkitza, Lukin eta Villamayor de Monjardingo Udalen Batasuna. 

 Zangozako Eskualdeko Zerbitzuen Mankomunitatea. 
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 Kontu-hartzailetza lanpostuak 

 Lodosako Udala. 

 Cortesko Udala. 

 Lizarrako Udala (ekonomista). 

 Valtierrako Udala. 

 Administrari laguntzaileen edo ofizialen lanpostuak 

 Zaraitzu eta Nabaskozeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea. 

 Arguedas, Valtierra, Alesbes, Milagro eta Cadreitako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen 

Mankomunitatea. 

 Andosilla, Azagra, Carcar eta San Adriango Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea. 

 Cortesko Udala. 

 Buñuelgo Udala. 

 Lesakako Udala. 

 

UDALKIDEEN PRESTAKUNTZA, IKASTAROAK, HITZALDIAK ETA JARDUNALDIAK 

Urtean zehar, Federazioak hainbat prestakuntza- eta dibulgazio-ekintza egin ditu toki 

entitateetako udalkideei zuzenduak. 

Honako hauek dira aipagarrienak: 

- Energiari eta energia-komunitateei buruzko bi jardunaldi (aurrez aurrekoak eta online), 

Kontuen Ganberak antolatuak. 

- Toki langileen egonkortze prozesuei buruzko jardunaldi bat. 

- Next Generation Europako Berreskuratze Planetik eratorritako dirulaguntzei buruzko 

jardunaldi bat. 

- Next Generation dirulaguntzetan derrigorrezkoak diren Iruzurraren aurkako Planei 

buruzko jardunaldi bat. 

 

KOMUNIKAZIOA ETA ARGITALPENAK 

Komunikazioari dagokionez, honako hauek azpimarratuko genituzke: 

Concejo aldizkaria. NUKFren aldizkaria toki entitate eta hautetsi guztiei banatzen zaie hilabete 

eta erdian behin ale bat argitaratuta. 
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Ohikoa den moduan, hautetsi berriei aukera ematen zaie aldizkaria 

paperean edo formatu digitalean (PDF-n) jasotzeko edo, hala nahi izanez 

gero, aldizkaria ez jasotzeko. 

Informazio buletin digitala. Buletin hau hilean behin argitaratzen da eta 

intereseko informazioa eta askotariko jardueren inguruko jakinarazpenak 

biltzen ditu. 

Legediako buletin digitala. Ostiralero, NUKFk buletin bat igortzen die harpidedunei, Estatuko 

eta Nafarroako aldizkari ofizialetan argitaratutako legediarekin. Buletin horrek bide ematen du 

aldizkari horien web orri digitaletan zuzenean sartzeko. 

 NUKFren webgunea. Federazioak webgunea eguneraturik mantentzen du entitateari buruzko 

informazioarekin, toki mailan interesgarriak diren informazioekin eta hainbat dokumentaziorekin. 

http://www.fnmc.es/eu/ 

Twitter. Federazioak Twitter sare sozialean ere parte hartzen du haren jardunari buruzko 

informazioa zabaltzeko.  

https://twitter.com/FNMC_NUKF 

Hedabideekiko harremana. NUKFk prentsa-

oharrak igortzen dizkie hedabideei eta horien 

eskaerei arreta ematen die. 

  

https://twitter.com/FNMC_NUKF
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 NAFARROAKO TOKI ENTITATEETAKO LANGILEEN ETENGABEKO 
PRESTAKUNTZA PLANA 

 

2022an, 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, 187.430,00 euroko dirulaguntza eman zaio Federazioari, bi fasetan ordaintzekoa. 

Lehenengoa zuzkiduraren %60ari dagokio eta kopuru horretatik dagoeneko %25eko 

aurrerapena jaso du, hots, 46.857,50 €. Gainontzekoa, berriz, bi zatitan jasoko du: 112.458,00 

euro (%60) Nafarroako 2022ko Aurrekontu Orokorren kargura eta beste %40a planaren 

likidazioa martxoaren 15a baino lehen aurkeztu ondoren, Nafarroako 2023ko Aurrekontuen 

kargura. 

Plana, nagusiki, urtearen azkeneko hiruhilekoan gauzatu da deialdia ebazterakoan egondako 

atzerapena dela eta, maiatzaren 5ean ebatzi baitzen. Emandako ikastaro gehienak (%65,22) 

ikastaro espezifikoak dira, hau da, toki entitateek edo kolektibo zehatzek egindako eskaerei 

erantzuten diete eta izen-emate itxia dute. Gainontzekoak ikastaro orokorrak dira eta izen-

emate irekia dute. 

Txosten hau egitean, 3.418 prestakuntza-eskaera jasoak ziren baina plana ez denez, oraindik, 

bere osotasunean gauzatu eta zenbait ikastaro espezifiko deitzeko gelditzen direnez, datuak 

alda daitezke. 2022ko planak, guztira, 95 prestakuntza ekintza ditu dagoeneko egin direnak edo 

egiteko daudenak eta, oro har, 206 ediziotan egiten dira. Honako taulan egindako ikastaroak 

aurkezten dira edizio kopurua zehaztuta: 

 

            PRESTAKUNTZA PLANA, 2022 EDIZIOAK 

ZUZENDARITZA ETA KUDEATZAILETZA PUBLIKOA 

Profilen autodiagnostikoa eta enplegurako motibazioa 1 

Erakundeetan aldaketa kudeatzeko tresnak 1 

Proiektuak kudeatzeko tresnak (Scrumb-Toyota metodoa) 1 

EKONOMIA-AURREKONTUAK 

Aurrekontu-kudeaketa eta Next Generation funtsen prozedurak (Iruzurraren Aurkako 
Plana). On line 1 

Barne kontrola Nafarroako toki entitateetan 1 

Digit, katastroaren kudeaketa eta balorazio ponentzien prestaketa 1 

Toki jabari publikoko ondasunen gaineko aprobetxamendua eta kudeaketa 1 

Kontabilitate publikoa eta aurrekontuen kudeaketa 1 

Dirulaguntzen kudeaketa 1 

GIA aplikazioaren eguneraketa 1 

KOLEKTIBO ZEHATZEI ZUZENDUTAKO IKASTARO ESPEZIFIKOAK 

Agiriak kontserbatzea eta artxiboetan hondamendiei aurre egiteko planak 
1 
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Autoezagutza eta ahalduntze pertsonala 1 
Taldeekin egiten den esku-hartzean harremanetarako eta sostengu emozionalerako 
laguntza-guneak, harreman-ikuspegi batetik 1 

Jendearen arretako postuetarako errespetuzko komunikazioa 1 

Komunikazioa eta asertibitatea 3 

Lanbide aurreko oinarrizko harreman eta trebetasunak 1 

Estresa kudeatzea eta kontrolatzea 1 

Osasunerako jarduera eta ariketa fisikoa preskribatzea 1 

Mailchimp eta Mailrelay tresnak 1 

Nafarroako herritarren hizkuntza-aktibazioa sustatzen 1 

Loturen erabilera murriztea 1 

Dementziak sintomak eta nahasmenduak 2 

Dementzia duen adinekoarekiko komunikazioa eta harremana hobetzea 
2 

Dementzien portaera maneiatzea 1 

Dementziak: sintomak eta nahasmenduak 1 

Pertsona ardatz duen arreta 8 

Pertsona ardatz duen arreta eta eredu hori ezartzeko tresnak 2 

Pertsona ardatz duen arreta eta banakakoaren arreta plana 1 

Dolua 1 
Gaixotasun aurreratua duten pertsonei eta familiei komunikatzeko lantegia. Doluari 
arreta (zainketa aringarriak) 1 

Zainketa aringarriak eta sintomen kontrola bizitzaren bukaeran 1 
Zainketa aringarriak etxez etxeko zerbitzuaren kargura, gaixo terminalak; heriotza 
prozesuan laguntza ematea 1 
Familiekin, adingabeekin eta profesionalekin gizartean esku hartzeko dinamiketan, 
tresnetan eta estrategietan trebatzea Erriberriko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan 1 

Mendekoak diren pertsonen mobilizazioak 7 

Ileapaindegiko oinarrizko ikastaroa 1 

Suizidioa - fenomenologia eta oinarrizko esku-hartzea 1 

Suizidio-jarrera aurreikustea, hautematea eta horri aurre egitea 1 

Aldamioak muntatzea 1 

Atzerako hondeamakina gidatzea 2 

Garabi teleskopikoaren gidaria 1 

Besodun kamioiaren maneiua 1 

Eskorga kontrapisatuak eta atzeragarriak, 10000 kg arte jasotzekoak 1 

Plataforma jasotzaile mugikorren gidaria 2 

Lokalen eta instalazioen garbiketa 1 

Eraikinak garbitzea eta higienizatzea 1 

Eraikinetako mantentze-lanak 1 

Oinarrizko elektrizitatea 1 

Lorezaintza eta inausketa 1 

Lorategien diseinua 1 

Motozerra eta esku-motosega erabiltzea 1 
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Hiriko zuhaitzen inausketa 1 

Konpostatzeari buruzko trebakuntza 1 

Produktu fitosanitarioak erabiltzea 1 

Tratu onetik abiatuta hezteko estrategiak 1 

Autismoa: Ezaugarriak identifikatzea eta ekitea 1 

Familiekiko komunikazioa 1 

Lan-harremanak hezkuntza-taldean 1 

Hezkuntza-tresnak 1 

Psikomotrizitatea eta fisioterapia musikako ikasleentzat 1 

JARDUERAREN EBALUAZIOA 

Gizarte esku-hartzearen gainbegiraketa Burlatako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan 1 

Prestakuntza sistemikoa eta gainbegiratzea gizarte zerbitzuetan 1 

Gainbegiratzea Auzo-unitatea 13 

Gainbegiratzea 1 

Gainbegiratzea. Zapateria 40 administrari- eta gizarte laneko langile-taldea. 1 
Gainbegiratzea. Landaben Lantegi Eskolako administrari- eta gizarte laneko langile-
taldea. 1 

Gizarte zerbitzuetako taldea gainbegiratzea 1 

Kasuen gainbegiratze sistemikoa 1 

Familia langileentzako gainbegiratzea 1 
Gizarte-laguntza gizarte bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonekin egindako 
esku-hartzean 1 
Mendeko pertsonen arreta psikosozialera aplikaturiko oinarrizko psikologia  1 

Gizarte- eta hezkuntza-alorreko esku-hartzea teknologia berrien bidez 1 

JENDAURREKO ARRETA ETA INFORMAZIOA 

Gure burua zaintzea besteak zaintzeko: autozainketa kontzientea laguntzaile diren 
profesionalen artean 1 

Pertsonen arteko harremanak kudeatzea berdeguneetako langileentzat 2 

Trebetasun sozialak eta osasun mentala 4 

Lanean eta gizartean aritzeko trebetasunak 1 

PROZEDURAZKO ARLO JURIDIKOA 

Administrazio prozedurari buruzko 39/2015 Legea. On line 1 

Sektore Publikoari buruzko 40/2015 Legea. On line 1 

Kontratazio Publikoari buruzko oinarrizko ikastaroa 1 

Kontratazio publiko estrategikoari buruzko lantegia 2 

Datuen babesari eta gardentasunari buruzko oinarrizko prestakuntza 2 

Txostenen oinarrizko idazketa. On line 1 

Biztanleen erroldaren kudeaketa 1 

Jardunaldi teknikoa: 20/2021 Legean aurreikusitako langileen egonkortze prozesuak 
eta Nafarroako toki entitateetan duten aplikazioa 1 

TEKNOLOGIA BERIAK, INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 

Ortografia. On line 1 

Mekanografia. On line 1 

Telelanerako tresnak. On line 1 
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Bideo-bilerak egiteko tresnak. On line 1 

Ziurtapen elektronikoa eta Segurtasun Eskema Nazionala (ESN). On line 1 

Espediente elektronikoen kudeaketa. On line 1 

Word 2010. On line 1 

Word 2016. On line 1 

Word 2010 aurreratua. On line 2 

Word 2016 aurreratua. On line 2 

Excel 2010. On line 1 

Excel 2016. On line 1 

Excel. Hastapenak 1 

Excel 2010 aurreratua. On line 2 

Excel 2016 aurreratua. On line 2 

Access datu-baseak 2010. On line 1 

Access datu-baseak 2016. On line 1 

Access 2010 aurreratua. On line 1 

Access 2016 aurreratua. On line 1 

Power Point 2010. On line 1 

Power Point 2016. On line 1 

Outlook 2010. On line 1 

Outlook 2016. On line 1 

Canva 1 

Instagram 1 

Facebook Udalentzat. Aurreratua 1 

Twitter 1 

Tik tok 1 

Baina… zer da hodeia? Eta Google Apps? 1 

Diseinuko trikimailuak diseinatzaile ez direnentzat 1 

Zibersegurtasunari buruzko oinarrizko ezagutzak 1 

Internet ulertzeko eta interneten konfiantzaz nabigatzeko behar duzun guztia 1 

BERDINTASUN POLITIKAK 

Kultur inpaktuari neurtzeko lantegia 1 

Partaidetza ereduei buruzko lantegia 1 

Indarkeria matxistaren aurka ahalduntzeko lantegia emakumeentzat 1 

Ahalduntzeari eta autoestimuari buruzko lantegia 1 

Berdintasuneko politikak toki eremuan 1 

Genero indarkeriaren seme-alabak. Laguntza eta esku-hartzea. 1 

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA LAN OSASUNA 

Laneko arriskuen prebentzioa. Oinarrizko ikastaroa 1 

Arriskuen prebentzioa instalazioak garbitzeko lanetan 1 

Oinarrizko lehen sorospenak eta desfibriladore erdi-automatikoa 2 

Lehen Sorospenak 2 

Desfibriladore erdi-automatikoari buruzko ikastaroa 1 
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Bizkarreko mina 2 

Gorputz-jarreraren higienea eta bizkarreko osasuna 1 

Bihotz-biriketako bizkortzearen eta desfibriladorearen ezagutzen birziklapena 2 

Suteak aurreikustea eta su itzalgailuak erabiltzea 3 

Hiriguneko suteak 1 

Gorputz-jarrera aztertzea eta berriro heztea garapenaren etapa ezberdinetan  1 

Gorputz-kontzientzia eta gorputz-jarrera estatikoaren autoanalisia 1 

Jarrera-higienea, nahasmendu muskulu-eskeletikoen prebentzioa 3 

Gorputz-jarrera aztertzea eta berriro heztea garapenaren etapa ezberdinetan 1 

Gorputz-kontzientzia eta gorputz-jarrera estatikoaren autoanalisia 1 

Estresa kudeatzea eta kontrolatzea 1 

Egoitzetan mendeko pertsonak mobilizatzeko ergonomia 2 

Garaierako lanak 1 

Lehen sorospen pediatrikoak 4 

ERANTZUKIZUN SOZIALA ETA INGURUMENA 

Droga mendekotasunen alorreko esku-hartzea 1 

Ingurumen eraginari buruzko araudi berria 1 

2030 agenda eta Garapen Jasangarriko Helburuak. On line 1 

BALIABIDE PUBLIKOEN ERABILERA ERAGINKORRA 

Denboraren planifikazioa eta erabilera eraginkorra. On line 1 

Jarraipenaren kalitatea kanpoko bezeroei eta erabiltzaileei arreta ematean 1 

Bezeroaren Arretarako lantegia 1 

Autozaintza eta kudeaketa emozionala 1 

Motibazioa eta automotibazioa 1 

Emozioen kudeaketa. Mindfulness 4 
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GARAPENERAKO LANKIDETZA  

  Nafarroako Garapen Lankidetzarako Toki Funtsa 

 

 Nafarroako Garapen Lankidetzarako Toki 

Funtsean, zeina NUKFk kudeatzen baitu 

hala agintzen dioten toki entitateentzat, 

129 toki entitate daude hari 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, Aizkoa, Aizpurgi, Aldaba, Alesbes, Altsasu, Añezkar, 

Añorbe, Araitz, Aras, Arbontze, Arraitz-Orkin, Arripodas, Artabia, Artazu, Aurizberri, Azketa, 

Azkoien, Azotz, Azpirotz, Barasoain, Bearin, Beire, Beorburu, Berbintzana, Beriain, Berriogoiti, 

Berriozar, Betelu, Biurrun-Olkotz, Cabanillas, Caparroso, Carcar, Castejón, Cordovilla, Domeñu, 

Dorre Elortzibar, El Busto, Elkarte, Elortz, Eneritz, Eraso, Eraul, Eritze (Itza), Errezu, Erriberri, 

Erromantzatua, Esteribar, Etaiu, Etxarren Girgillao, Eultz, Ezkabarte, Ezporogi, Gabarderal, 

Galipentzu, Galoze, Garralda, Gesalatz, Geserlocal, Girgillao, Gorozin, Gulia, Hiriberri, Hiriberri 

Artzibar, Iguzkitza, Imotz, Iraizotz, Iruña, Iruñerriko Mankomunitatea, Irurre, Iturgoien, 

Izarbeibarko Mankomunitatea, Kaseda, Lakar, Lantz, Lapoblacion, Larrion, Ledea, Leitza, 

Lekunberri, Leotz (Iratxeta), Lerate, Lesaka, Los Arcos, Luzaide, Mañeru, Martzilla, Melida, 

Mendaza, Metauten, Mezkiritz, Miranda Arga, Murillo El Cuende, Nabaskoze, Nabaskoze 

(Kontzejua), Nazar, Noain (Elortzibar), NUKF, Ollaran, Oltza Zendea, Orokieta-Erbiti, Orontze, 

Orrio, Osakain, Pitillas, Sagaseta, Santsol, Saratsa, Sartaguda, Sunbilla, Tebas, Tebas-Muru 

Artederreta, Tirapu, Udabe-Beramendi, Ukar, Urbiola, Urraulbeiti, Urritzola, Urrotz-hiria Ustaize, 

Viana, Zangozako Eskualdeko Zerbitzuen Mankomunitatea, Zirauki, Zubielki, Zufia. 

 

 

 

 

 

 

 Urteko deialdia 

Urteko deialdiaren bidez zortzi proiektu %100 finantzatzea lortu da (221.205,68 euro). 

2021eko saldoa             3.651,65 €  

Guztira        224.030,21 €  

Hiru urteko proiektua -        35.000,00 €  

GGKEen Koordinakundea -          8.000,00 €  

Sahara -        24.000,00 €  

Proiektuak guztira -     154.205,68 €  

2022ko gerakina             6.476,18 €  
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 Honakoak dira finantzatutako zazpi proiektuak: 

 

GKEa: Asociación de Voluntarios Children of Africa 

Proiektua: Mkilo School, hobekuntzak Kenyako landa-eskoletan hezkuntzarako oinarrizko 

eskubidea hobeto eskuratzeko. 

Herrialdea: Kenya 

Laburpena: Proiektuaren asmoa da Mkilo Primary School landa eskolako instalazioak 

handitzea bi ikasgela eraikiz eta bertan behar diren altzariak jarrita. 1998an 

hasitako eskola hori eremuko eskolarik pobretu eta behartsuenetako bat da. 

Eskolak bost gela erabilgarri ditu, soilik, eta gainontzeko eskola-orduak 

jolastokiko zuhaitzen azpian ematen dira. 

Dirulaguntza: 22.207,23 euro 

 

GKEa: Fundación Siempre Adelante 

Proiektua: Nganga Lingolo auzoko “María Inmaculada” eskola edateko urez hornitzea eta 

auzoa ere urez hornitzea. 

Herrialdea: Kongoko Errepublika Demokratikoa 

Laburpena: Proiektu honen bidez, oinarrizko giza eskubide bati erantzun nahi diote: 

herritar guztiek kalitatezko ura eskuratzea. Horretarako, auzoaren erdian 

kokaturiko parrokiatik, inguruko jendeak edateko ura hartzeko puntu batera 

erraz iristeko aukera izatea erraztu nahi dute.  

Putzua “María Inmaculada” ikastetxeko esparruan egingo da, parrokiaren 

aldamenean. Ura lurrazpiko hodien bidez garraiatuko da. Parrokian banaketa 

puntu bat ezarriko da nahi duen orok ura eskuragarri izan dezan. Ur-biltegi 

bera baliatuko da ikastetxerako eta parrokiarako. 

Dirulaguntza: 12.000,00 euro 
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GKEa: Fundación Rode 

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

Herrialdea: Kenya 

Laburpena: Proiektuaren helburua da putzu bat zulatzea eta eskuzko ponpa bat 

ezartzea ura ateratzeko. Proiektuak tokiko familiek egindako laguntza-

eskaerari erantzungo dio; izan ere, ur falta dute beren gose- eta pobrezia-

arazo endemikoen arrazoi larriena. Nagusiki, 876 pertsona osatzen duten 

Nameturan komunitatea izango da onuraduna bai eta Riokomorko beste 

komunitate batzuetako beste 50 onuradun ere. Azken horiek ere 

ingurumeneko jardunaldian parte hartuko dute. 

Dirulaguntza: 23.998,45 euro 

 

 

GKEa: UNICEF – Nafarroako Batzordea 

Proiektua: Haurren hezkuntzarako eskubidea defendatzea edateko ura, saneamendua 

eta higienea edukitzeko eskubidea sendotuz Ginea Bissauko bi 

eskualdetako komunitateetako eskoletan. 

Herrialdea: Ginea Bissau 

Laburpena: Proiektuaren helburua da haurren hezkuntzarako eskubidea defendatzea, 

eskolan eta komunitatean ura, saneamendua eta higienea izateko 

eskubidea indartuz, hiru ardatz nagusiren bidez: eskoletan ur-azpiegiturak 

eta saneamendua eraikitzea eta birgaitzea; eskolan higienea sustatzea 

haurren eta irakasleen parte-hartzearekin; aire zabaleko libratzea etetea; 

higienea sustatzea eta eskolen ondoko komunitateetan ur- eta 

saneamendu-planak ezartzea. 

Dirulaguntza: 24.000,00 euro 
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GKEa: Alboan Nafarroa 

Proiektua: Kisantu eta Mbanza-Ngungu-ko haurren lehen hezkuntzaren kalitatea 

hobetzea 

Herrialdea: Kongoko Errepublika Demokratikoa 

Laburpena: Proiektuaren helburua da Kisantu eta Mbanza-Ngungu landa 

komunitateetako haurrentzako kalitatezko hezkuntzaren eskuragarritasuna 

indartzea. Horretarako, irakasleei eta hezitzaileei trebakuntza emango zaie 

eta eskolak ekipatuko dira. Gainera, hezkuntzak (bereziki neskatilen 

kasuan) duen garrantziaren inguruan sentikortu nahi ditu helduak. Halaber, 

herritarrak boto demokratikoaren bidez parte hartuz babesten dituzten 

eskubideak exijitzea asmo du, 2023an herritarrei bozkatzeko deia egingo 

baitzaie. 

Dirulaguntza: 24.000,00 euro 

 

 

GKEa: Medicus Mundi Nafarroa-Aragoi-Madril 

Proiektua: Herritarren osasuna hobetzeko dimentsio anitzeko programa Gakenke-ko 

barrutiko hiru sektoretan: Nemba, Karambo eta Kumubugan. 

Herrialdea: Ruanda 

Laburpena: Proiektu hau 2019-2021 aldirako dimentsio anitzeko programa berri baten 

plangintzaren barruan kokatzen da eta 2023ko apirilera arte luzatu da. 

Programa generoarekiko sentikorra da eta Gakenke-ko barrutiko Nemba 

ospitalearen eragin-eremuko populazioaren osasun egoera hobetzea du 

helburu. Zehazki, Nemba, Karambo eta Kamubuga sektoreetako 

lehentasunezko 7 komunitateetako biztanleen higienea, saneamendua eta 

ur-sistemak sendotzea asmo du. Proiektua NUKFk 2019an eta 2020an 

onetsi eta 2020an eta 2021ean egindakoen zabalkuntza eta jarraipena da. 

Dirulaguntza: 24.000,00 euro 
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GKEa: UNHCR Nafarroa 

Proiektua: Edateko ura eta saneamendua ematea Nigeriako errefuxiatu diren 

kamerundarrentzat. 

Herrialdea: Nigeria 

Laburpena: Nazioarteko estandarrei jarraiki, proiektuak errefuxiatu kamerundarrentzako 

edateko uraren etengabeko eskuragarritasuna hobetzea du helburu bai eta 

saneamendu eta higiene zerbitzu egokiak eskuratu ahal izatea. 

Errefuxiatuak Cross River, Benue eta Taraba Nigeriako estatuetako harrera 

eremuetan daude. Helburu hori lortzeko, sare hidrologikoa eta 

saneamendukoa hobetuko dira eta errefuxiatuen osasun eta higiene 

erabilerak eta ohiturak hobetzeko sentikortze jarduerak egingo dira bai eta 

haien gaitasunak sendotzeko jarduerak ere. 

Dirulaguntza: 24.000,00 euro 

 

 

 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. Xede hori lortzeko, ibilgailu-flota mantentzeko 

eta konpontzeko berrikuntza prozesuetan aurrera egitea, baliabideen 

kudeaketa eraginkorra lortzeko estrategia ezartzea eta tokiko langile-

taldearen gaitasun teknikoak sendotzea da asmoa. 

Dirulaguntza: 24.000,00 euro 
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  2020-2022 hiru urteko proiektua 

NUKFk, Garapen Lankidetzarako Udal 

Funtsaren ordezkari gisa, eta Eguesibarko, 

Burlatako eta Barañaingo udalek eta 

Iruñerriko Mankomunitateak 2020-2022 

epealdirako hiru urteko lankidetza proiektu bat 

finantzatzeko hitzarmena sinatu zuten. 

Proiektuak 436.700 euroko aurrekontua du 

eta Garapen Lankidetzarako Udal Funtsak 

urtean 35.000 euroko ekarpena egiten du.  

Hautatua izan ondoren, honakoa da 

finantzatzen ari diren proiektua: 

Intermón Oxfam erakundearen “Elikadura 

segurtasuna eta ekoizpen kateamendua 

Guatemalako Corredor Seco eskualdean”. 

Proiektuaren helburua izanen da klima aldaketak eta Covid-19 etxeetako bizimoduetan duten 

eragin negatiboaren ondorioz areagotutako elikadura- eta nutrizio-ziurgabetasuna murriztea. 

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.  

GKEak 2021ean egindako jarduerei buruz igorritako jarraipen txostenetik honakoa nabarmendu 

daiteke: 

 

 Nekazaritzako eta basogintzako 150 sistema ezarri dira eta elikagaien ekoizpena 

dibertsifikatu da. 

 66 ekoizpen-unitate jarri dira: Intentsitate txikiko 22 sistema akuaponiko, arrautzetarako 

22 hegazti-haztegi eta haragirako 22 hegazti-haztegi. 

 25 emakume liderrek amaitu dute “Tokiko Ekintzetako Emakume Lider Komunitarioen 

Eskolako” prestakuntza prozesua, eta beren komunitateetan mikroproiektuak ezartzeko 

proposamenak aztertzeko eta lantzeko prozesua hasi da. 

 Osasun Ministerioko langileen gaitasun teknikoak indartu dira (74 pertsona, 50 

emakume eta 24 gizon), Muturreko Desnutrizio apala edo larria duten 5 urtetik 

beherako haurrak bilatu eta identifikatzeko eta amagandiko edoskitzearen eta elikadura 

osagarriaren garrantziari buruzko gaiak jorratu dira. 
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 Komunikazioari eta sentikortzeari dagokionez, proiektuari buruzko Facebook, Twitter 

eta Instagram kontuak ireki dira. 

https://www.facebook.com/SAEPCSGT 

https://www.instagram.com/saepcsgt/ 

https://twitter.com/Saepcs_Gt 

 

Horretaz gain, urte bukaeran komunitate onuradunen ordezkaritza baten bisita jaso dute 

Federazioak eta proiektuaren sustatzaile diren toki entitateek eta hainbat hedatze-jarduera egin 

dira. 

 

 Hitzarmena GGKEen Koordinakundearekin  

NUKFk aurten ere lankidetza hitzarmen bat izenpetu du Nafarroako GGKEen 

Koordinakundearekin, helburua 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 lanaren xedea da toki entitateei 

erakunde horrek egiten duen lana ezagutzera ematea eta erakundea bera sostengatzeko toki 

entitateen laguntza lortzea. Bankuak Nafarroako 83 udalerritan banatzen ditu elikagaiak. 

Aurten, 31 udal eta kontzeju aritu dira bankuarekin elkarlanean eta, besteak beste, 89.085 

euroko ekarpena egin diote. Honakoak dira elkarlanean aritutako toki entitateak: 

 

Iruña, Tutera, Altsasu, Ameskoabarrena, Arroitz, Barasoain, Baztan, Buñuel, Auritz, Cabanillas, 

Kaseda, Oltza Zendea, Ezkabarte, Gesalatz, Larraia, Lerin, Mendavia, Otsagabia, Erriberri, 

Gares, Tebas-Muru Artederreta, Ultzama, Urraulbeiti, Aezkoa, Arangurengo Ibarra, Artzibar, 

Erro, Larraun, Valtierra, Viana, Villatuerta. 

 

GESERLOCAL 

Urte honetan, jada, GESERLOCALek toki entitateen erakunde instrumental gisa jardun du. Toki 

entitate gehienek diru-bilketako, isunak kudeatzeko eta kontabilitate kudeaketa eta kudeaketa 

fiskala egiteko zerbitzuak jasotzeko enkargua onetsi dute. Honakoak dira datu zehatzak: 

https://www.instagram.com/saepcsgt/
https://twitter.com/Saepcs_Gt
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(2021eko azaroaren 1etik 2022ko urriaren 15era bitarteko datuak) 

 

 Nahitaezko diru-bilketaren zerbitzua 

350 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 56.980.654,98 eurokoa da, lehenago aipatutako 

entitateei dagokienez. Kudeatu den zor bolumenetik, 7.050.517,62 euro ebatzi dira. 

Horietatik, 5.785.543,29 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 46 udalerritan, 78 kontzejutan, 

mankomunitate 2tan, batasun 1ean eta erakunde autonomo 1ean eman da. 

Epe horretan, 260.787,35 eurokoa izan da fakturazioa kontularitza publikoaren arloko 

zerbitzuak egiteagatik. 

 

 Isunak borondatezko epean biltzeko zerbitzua 

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

Aztertu den epearen barnean, 3.295 espedienteren kudeaketa hasi da, epe horretan 

egindako salaketei baitagozkie. Epe horretan kudeatu diren espediente guztietatik, 1.818 

espediente kobratu dira. Zenbatekoa, guztira, 153.449,00 eurokoa da.  

 

 

ENERGIA-ZERBITZUEN KONPAINIAK 

NUKFk jarraitu du %1,5eko tasaren kobrantza kudeatzen 574 toki entitaterentzat. 

Hurrengo orrialdeko taulan zehazten dira ekitaldian zehar kudeatu diren zenbatekoak, 2021eko 

4. hiruhilekoari eta 2022ko 1., 2. eta 3. hiruhilekoei dagozkienak: 
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ZENBATEKOAK 

Toki 

entitateen 

kopurua 

Acciona Green 599.990,20 € 75 

EDP; CHC; CIDE 670.323,88 € 253 

Electra Valdizarbe 12.989,16 € 31 

Enagas 51.998,13 € 45 

Endesa 2.334.552,98 € 463 

Feníe Energía 125.494,17 € 216 

Goiener 73.210,97 € 190 

Iberdrola  4.601.799,40 € 434 

Naturgy 1.970.490,98 € 237 

Repsol 81.967,23 € 243 

TotalEnergies Electricidad y Gas 208.715,91 € 105 

Xenera 81,97 € 6 

Guztira 10.691.615,87 €  

 


