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FORU LEGEAREN AURREPROIEKTUA, 2020ko          aren      
(e)koa, Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzkoa.

 

 

Atmosfera berotzen ari da
ondorio larriak ditu gure ingurumenarentzat eta gure gizartearentzat. Klima Aldaketari buruzko 
Adituen Gobernuarteko Taldeak
1,5 °C-ra mugatuko bada –industria aurreko aroaren aldean
kaltegarriak murriztuko badira, planetak berehalakoan murriztu behar
berotegi-efektuko gas isurketak
hemendik 2050era, bai eta gainerako BEG gas guzti
berean.  

 
Klima-aldaketari aurre egitea premiazko erronka da, gero eta inpaktu larriagoa 

baita ingurune eta sektore guztietan, dela ekosistemetan, dela biodibertsit
azpiegituretan, dela ekoizpen

 
Hori dela eta, lan egiteko konpromisoari heldu behar zaio, haren

energia-eredu berri bateranzko trantsizioa prestatzeko, karbono gutxiko ekonomian oinarritua, 
eskura dauden baliabideak eraginkortasun handiagoz baliatzeko gauza izanen dena, eta BEG 
isurketak eragiten dituzten energia fosilen orde
proposatuko duena.  

 
Testuinguru horretan kokaturik daude, batetik, arintze politikak,

murriztea eta CO2 husteko gaitasuna handitzea xede dituzten
egokitzapen politikak, hau da, 
(ekonomia, osasuna, azpiegiturak eta ekipamenduak) eragiten
dutenak. 

 
Hainbat erakundek klima-

Parlamentuak eta Nafarroako Gobernuak 2019ko irailaren 23an eta 24an, Europako 
Legebiltzarrak 2019ko azaroaren
Orain, adierazpen horiek justifikaturik, nahitaezkoa eta premiazkoa da Klim
Trantsizio Energetikoari buruzko foru lege hau tramitatzea, jarduketarako esparru juridikoa 
ezartze aldera.  

 
Bi mehatxu handik atsekabetu dute gizateria gaur egun,

aren pandemiak, eta bi-bien aurrean, helburu bateratuak behar dira: gidaritza ausarta eta 
lankidetzazkoa. Koronabirusaren krisia agertu izanak 
behar dute planeta bide jasangarriago eta i
klima-aldaketaren arazoari ekin, ingurumena babestu, biodibertsitatearen galerari aurre egin 
eta gizateriaren osasuna eta segurtasuna 
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FORU LEGEAREN AURREPROIEKTUA, 2020ko          aren      
(e)koa, Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzkoa.

ZIOEN AZALPENA 

I  
 

Atmosfera berotzen ari da eta, horren ondorioz, Klima Aldaketa gertatzen ari da. H
ondorio larriak ditu gure ingurumenarentzat eta gure gizartearentzat. Klima Aldaketari buruzko 

arteko Taldeak (IPCC) uste du, munduko batez besteko tenperatura igoera 
industria aurreko aroaren aldean– eta klima-aldaketaren ondorio 

kaltegarriak murriztuko badira, planetak berehalakoan murriztu beharko dituela sortzen dituen 
ketak (BEG), CO2-ko zero isurketa garbiari dagokion mailara iristeko 

eta gainerako BEG gas guztiak ere, zerbait geroago

aldaketari aurre egitea premiazko erronka da, gero eta inpaktu larriagoa 
baita ingurune eta sektore guztietan, dela ekosistemetan, dela biodibertsit

a ekoizpen-sistemetan, bai eta gure osasun eta elikadura sistemetan ere. 

Hori dela eta, lan egiteko konpromisoari heldu behar zaio, haren ondorioak arintzeko eta 
eredu berri bateranzko trantsizioa prestatzeko, karbono gutxiko ekonomian oinarritua, 

eskura dauden baliabideak eraginkortasun handiagoz baliatzeko gauza izanen dena, eta BEG 
eragiten dituzten energia fosilen ordez berriztagarriak pixkanaka erabiltzea 

Testuinguru horretan kokaturik daude, batetik, arintze politikak, hau da,
husteko gaitasuna handitzea xede dituzten politikak

hau da, Klima Aldaketak ingurumenerako nahiz gizarte sistemetarako 
(ekonomia, osasuna, azpiegiturak eta ekipamenduak) eragiten dituen arriskuak murriztea xede 

-larrialdiko adierazpenak onetsi dituzte, haien artean
Parlamentuak eta Nafarroako Gobernuak 2019ko irailaren 23an eta 24an, Europako 
Legebiltzarrak 2019ko azaroaren 28an, eta Espainiako Gobernuak 2020ko urtarrilaren 21ean. 

adierazpen horiek justifikaturik, nahitaezkoa eta premiazkoa da Klim
Trantsizio Energetikoari buruzko foru lege hau tramitatzea, jarduketarako esparru juridikoa 

Bi mehatxu handik atsekabetu dute gizateria gaur egun, hots, klima-aldaketak eta COVID
bien aurrean, helburu bateratuak behar dira: gidaritza ausarta eta 

lankidetzazkoa. Koronabirusaren krisia agertu izanak eta geroko susperraldiak
planeta bide jasangarriago eta inklusiboago baterantz eramateko. B

aldaketaren arazoari ekin, ingurumena babestu, biodibertsitatearen galerari aurre egin 
eta gizateriaren osasuna eta segurtasuna epe luzera bermatu beharko da.  
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FORU LEGEAREN AURREPROIEKTUA, 2020ko          aren      
(e)koa, Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzkoa. 

gertatzen ari da. Horrek 
ondorio larriak ditu gure ingurumenarentzat eta gure gizartearentzat. Klima Aldaketari buruzko 

uste du, munduko batez besteko tenperatura igoera  
aldaketaren ondorio 

dituela sortzen dituen 
garbiari dagokion mailara iristeko 
zerbait geroago, mende honetan 

aldaketari aurre egitea premiazko erronka da, gero eta inpaktu larriagoa izaten ari 
baita ingurune eta sektore guztietan, dela ekosistemetan, dela biodibertsitatean, dela 

sistemetan, bai eta gure osasun eta elikadura sistemetan ere.  

ondorioak arintzeko eta 
eredu berri bateranzko trantsizioa prestatzeko, karbono gutxiko ekonomian oinarritua, 

eskura dauden baliabideak eraginkortasun handiagoz baliatzeko gauza izanen dena, eta BEG 
z berriztagarriak pixkanaka erabiltzea 

hau da, BEG isurketak 
politikak, eta bestetik, 

ingurumenerako nahiz gizarte sistemetarako 
dituen arriskuak murriztea xede 

, haien artean Nafarroako 
Parlamentuak eta Nafarroako Gobernuak 2019ko irailaren 23an eta 24an, Europako 

2020ko urtarrilaren 21ean. 
adierazpen horiek justifikaturik, nahitaezkoa eta premiazkoa da Klima Aldaketari eta 

Trantsizio Energetikoari buruzko foru lege hau tramitatzea, jarduketarako esparru juridikoa 

aldaketak eta COVID19-
bien aurrean, helburu bateratuak behar dira: gidaritza ausarta eta 

eta geroko susperraldiak aukera izan 
nklusiboago baterantz eramateko. Bide horretan, 

aldaketaren arazoari ekin, ingurumena babestu, biodibertsitatearen galerari aurre egin 
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2015eko Parisko akordioan mundu mailako konpromiso bat lortu zen klima

–Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Konbentzioaren Aldeen 21. Konferentzian, 
hain zuzen–,BEG isurketak murrizteko, batez besteko tenperatura globalaren igoera 
behera mantentzeko xedez, betiere industria aroaren aurreko mailekin alderatuta, eta ahal 
bada, baita 1,5ºC-tik behera mantentzeko ere, IPCC
gomendatu bezalaxe.  

 
Meteorologiaren Munduko Erakundearen (OMM) arab

tenperaturak 1,1°C-tan gainditu zuen
Meteorologiaren Estatu Agentziaren (AEM
da.  

 
AEMETek eskualdez eskualde

igoko direla mende honen bukaerarako. Zehazki, 
tenperatura maximoan, eta 
dauka bai bero-boladen iraupen luzeagoarekin, bai egun eta gau beroen ehunekoarekin, 
izotz egunen kopurua murriztearekin.
du eta, mende bukaeran, %20ra bitarteko

 
AEMETen txostenaren arabera, 

eskualde mugakideetan egindako azterlanekin, bai eta klimak Europako Mendebaldean d
joera orokorrarekin ere, hots, 
aitzina, berotzea askoz ere gehiago areagotu dela. 
 

 
Parisko 2015eko Akordioarekin batera, Nazio Batuen Erakundeak Garapen Jasangarrirako 

Agenda 2030 onetsi zuen 2015eko irailean, mundu mailako eta aplikazio unibertsalerako 17 
helburu zehaztuta. Haien artean, berariazko 
gainean, klima-aldaketari eta haren ondorioei aurre egite aldera 

 
Europar Batasunak–Parisko Akordioaren helburuarekin bat

zituen 2020. urtera arte. Konpromiso hori
eta “2020ko energia eta klima paketean” sartu 
bidean txertatu dira 2050erako.   
 

Europako Batzordeak, 2020
hazkunde estrategia berri bat ezarri zuen, 2050erako neutraltasun klimatiko
hartuta, BEG isurketa garbirik gabe
bereiziko duena, eraldakuntza teknologiko, ekonomiko eta sozial bide
egonen baita. Ikerketa nahiz berrikuntza
Inbertsio Plana munta handikoa da, bilioi euro bat mugiaraziko baitu inbertsio berdeetan
bidezko trantsiziorako funts bat
hamarkadetan zehar trantsizio klimatikoa finantzatzen laguntzeko. 

 
Itun Berdearen baitan, 2020ko martxoaren 4an

aurkeztu da Europan, EBren
2050erako lortze aldera, eta BEG 
berrikusita, 1990eko isurketen aldean
elkarrekin behartuak daude behar diren neurriak hartzera
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II 

Parisko akordioan mundu mailako konpromiso bat lortu zen klima
Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Konbentzioaren Aldeen 21. Konferentzian, 

murrizteko, batez besteko tenperatura globalaren igoera 
behera mantentzeko xedez, betiere industria aroaren aurreko mailekin alderatuta, eta ahal 

tik behera mantentzeko ere, IPCCek 2018ko urrian emaniko txosten berezian 

Meteorologiaren Munduko Erakundearen (OMM) arabera, 2019ko
tan gainditu zuen 1850-1900epealdiko batezbestekoa munduan

Meteorologiaren Estatu Agentziaren (AEMET) arabera, Espainian igoera hori 1,7°C

ek eskualdez eskualde egindako proiekzioek adierazi dute tenperaturak oro har 
igoko direla mende honen bukaerarako. Zehazki,  5°C-ra bitarteko igoera 
tenperatura maximoan, eta 4°C-koa, berriz, tenperatura minimoan. Igoera horrek zerikusia 

raupen luzeagoarekin, bai egun eta gau beroen ehunekoarekin, 
egunen kopurua murriztearekin. Prezipitazioaren bilakaerak beheranzko joera agertzen 

du eta, mende bukaeran, %20ra bitarteko beherakada izan daiteke.  

AEMETen txostenaren arabera, Nafarroako Foru Komunitatean, berotze joerak bat datoz 
eskualde mugakideetan egindako azterlanekin, bai eta klimak Europako Mendebaldean d

, hots, 0.15-0.2°C/hamarkada. Nabarmentzekoa da, gainera,
ere gehiago areagotu dela.  

III 

Parisko 2015eko Akordioarekin batera, Nazio Batuen Erakundeak Garapen Jasangarrirako 
Agenda 2030 onetsi zuen 2015eko irailean, mundu mailako eta aplikazio unibertsalerako 17 

aien artean, berariazko helburu bat dago premiazko neurriak hartzear
aldaketari eta haren ondorioei aurre egite aldera  (13. helburua

Parisko Akordioaren helburuarekin bat– berezko konpromisoak hartu 
zituen 2020. urtera arte. Konpromiso horiek Zuzentarau eta Erabaki multzo bat eragin zuten 

energia eta klima paketean” sartu eta ekonomia hipokarboniko lehiakorreranzko 
2050erako.    

Europako Batzordeak, 2020ko abenduaren 11n, “Europako Itun Berdea”
hazkunde estrategia berri bat ezarri zuen, 2050erako neutraltasun klimatiko

garbirik gabea, eta hazkunde ekonomikoa baliabideen erabileratik 
ena, eraldakuntza teknologiko, ekonomiko eta sozial bidezkoetan oinarritua 

kerketa nahiz berrikuntza, gainera, funtsezkoak izanen dira. Itun Berdearen 
Inbertsio Plana munta handikoa da, bilioi euro bat mugiaraziko baitu inbertsio berdeetan
bidezko trantsiziorako funts bat ere izanen da, 100.000 milioiz hornitua, hurrengo 

n zehar trantsizio klimatikoa finantzatzen laguntzeko.  

Itun Berdearen baitan, 2020ko martxoaren 4an, Klimari buruzko lege proposamen bat 
aurkeztu da Europan, EBren helburua legez finkatzeko, hau da, neutraltasun klimatikoa 
2050erako lortze aldera, eta BEG isurketak,2030erako, gutxienez %50era jaisteko helburua 

1990eko isurketen aldean. Lege horrekin bat, EBko erakundeak eta Estatu kideak 
behar diren neurriak hartzera, helburua lortuko bada

Bertsioa: 10/06/20207 

Parisko akordioan mundu mailako konpromiso bat lortu zen klima-aldaketari buruz 
Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Konbentzioaren Aldeen 21. Konferentzian, 

murrizteko, batez besteko tenperatura globalaren igoera 2ºC-tik 
behera mantentzeko xedez, betiere industria aroaren aurreko mailekin alderatuta, eta ahal 

an emaniko txosten berezian 

2019ko batez besteko 
epealdiko batezbestekoa munduan. 

1,7°C-koaere  izan 

egindako proiekzioek adierazi dute tenperaturak oro har 
ra bitarteko igoera aurreikusi da 

koa, berriz, tenperatura minimoan. Igoera horrek zerikusia 
raupen luzeagoarekin, bai egun eta gau beroen ehunekoarekin, bai 

zko joera agertzen 

berotze joerak bat datoz 
eskualde mugakideetan egindako azterlanekin, bai eta klimak Europako Mendebaldean daukan 

, gainera, 1980tik 
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helburu bat dago premiazko neurriak hartzearen 
13. helburua).  

berezko konpromisoak hartu 
ek Zuzentarau eta Erabaki multzo bat eragin zuten 

ekonomia hipokarboniko lehiakorreranzko 

Europako Itun Berdea” onetsi eta 
hazkunde estrategia berri bat ezarri zuen, 2050erako neutraltasun klimatikoa helburutzat 

, eta hazkunde ekonomikoa baliabideen erabileratik 
zkoetan oinarritua 

funtsezkoak izanen dira. Itun Berdearen 
Inbertsio Plana munta handikoa da, bilioi euro bat mugiaraziko baitu inbertsio berdeetan, eta 

oiz hornitua, hurrengo 

Klimari buruzko lege proposamen bat 
helburua legez finkatzeko, hau da, neutraltasun klimatikoa 

gutxienez %50era jaisteko helburua 
EBko erakundeak eta Estatu kideak 

uko bada.   
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Espainiako Gobernuak, aldi berean, Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko 

Lege bat bultzatzeko ekimena 
CO2arloan, 2050ean. Lege horrekin batera,
Integratuak, Bidezko Trantsizioaren Estrategiak, Jasangarritasunerako Ingurumen 
Hezkuntzarako Ekintza Planak eta gisako beste tresna batzuek Energia eta Klimaren Esparru 
Estrategikoa osatuko dute. 

 
Nafarroako Foru Komunitatea, 

aldeko nazioarteko konpromisoarekin bat, aurrerapausoak ematen ari da norabide horretan
Horrela, 2015eko abenduaren 6an 
Under2MouSarea izeneko ekimena sinatu zuen, mundu zabaleko 100etik gora eskualderekin 
batera, isurketak murrizteko konpromisoa bere gain hartuta, 2050ean 1990eko mailen azpitik 
egon daitezen %80 eta %95 artean. Sareko kidea den heinean, Nafarroak hainbat betebehar 
ditu; adibidez, urtero informazioa eman behar du BEG isurketen politikei, neurriei eta 
zenbaketei buruz, betiere datuetan gardentasunez jokatzeko sarearen helburuarekin bat. 
 

Nafarroako Gobernuak, 2018ko urtarrilaren 24ko bilkuran, KLINa
Nafarroako Klima Aldaketaren Bide Orria, betiere Gobernuaren baitan eta
interesdun guztiekin lan, gogoeta eta eztabaida prozesua egin eta gero
estrategia integratua eta zeharkakoa da, sektorekako politika guztiak
dituena. Halaber, nazioartean eta Europan klima
gain, arintze eta egokitzapen
guztiak gutxienez % 45 murriztea
isurketen aldean–. Eta egokitzapen
erresilientea izatea.  

 
KLINarekin batera, data berean, Nafarroako Gobernuak Nafarroako 2030era arteko Energia 

Plana onetsi zuen (PEN 2030), 
ildoak ezarrita. Energia Planak plangintza energetikoa ezartzeaz gain, beste plangintza sektorial 
batzuekin integraturik eta koordinaturik aritzea finkatu du, hala nola industria, garraio, 
etxebizitza, ingurumen edota lurralde plangintzarekin. 
energia eredu berri bateranzko trantsiz
garapena, sorkuntza eta kudeaketa energetikoa
eta sektore guztietako eraginkortasun energetikoa; aldi berean, sustapen neurriak eta laguntza 
publikoak ezarri ditu, bai eta ikerketa eta berrikuntza bultzatzea ere, prestakuntza eta 
sentsibilizazioarekin batera. 

 

Nafarroan izaniko ekimen nabarmenen artean, hauek dira aipatzekoak: 
Legea, 2018ko ekainaren 18koa, Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzkoa, eta Ekonomia 
Zirkularra garatzeko Agenda; 
aldaketarako egokitzapenaz, eta
aldera, bai eraginkortasun energetikoaren arloan, bai energia berriztagarriak ezartzeko. Tokiko 
konpromisoa sustatzen duten ekimenen artean, Egoki proiektua, Alkatet
atxikimendua eta Agenda 21ak ezartzea
ekimenak, hala nola “Emakumeok Klimaren alde
2018ko urrian egindako Adierazpena zabaltze aldera, edota Agenda 2030 ekimenarekiko 
atxikimendua, 2019ko martxoan. 
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, aldi berean, Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko 
Lege bat bultzatzeko ekimena abiarazi du 2019ko otsailean, Espainia neutroa izan dadin 

Lege horrekin batera, Energia eta Klimari buruzko Plan Nazional 
Integratuak, Bidezko Trantsizioaren Estrategiak, Jasangarritasunerako Ingurumen 
Hezkuntzarako Ekintza Planak eta gisako beste tresna batzuek Energia eta Klimaren Esparru 

IV  

Foru Komunitatea, klima-aldaketaren aurkako eta trantsizio energetikoaren 
aldeko nazioarteko konpromisoarekin bat, aurrerapausoak ematen ari da norabide horretan
Horrela, 2015eko abenduaren 6an –Parisko COP21 egin zenean–, Nafarroako Gobernuak 

izeneko ekimena sinatu zuen, mundu zabaleko 100etik gora eskualderekin 
batera, isurketak murrizteko konpromisoa bere gain hartuta, 2050ean 1990eko mailen azpitik 
egon daitezen %80 eta %95 artean. Sareko kidea den heinean, Nafarroak hainbat betebehar 
ditu; adibidez, urtero informazioa eman behar du BEG isurketen politikei, neurriei eta 
zenbaketei buruz, betiere datuetan gardentasunez jokatzeko sarearen helburuarekin bat. 

Nafarroako Gobernuak, 2018ko urtarrilaren 24ko bilkuran, KLINa onetsi zuen
Nafarroako Klima Aldaketaren Bide Orria, betiere Gobernuaren baitan eta
interesdun guztiekin lan, gogoeta eta eztabaida prozesua egin eta gero. KLINa
estrategia integratua eta zeharkakoa da, sektorekako politika guztiak bildu eta lerrokatzen 
dituena. Halaber, nazioartean eta Europan klima-aldaketaz diren konpromisoak txertatzeaz 

egokitzapen helburu bana finkatu ditu. Arintze helburua da BEG isurketa 
guztiak gutxienez % 45 murriztea 2030erako, eta % 80, 2050erako –betiere 2005. urteko 

egokitzapen helburua, berriz, Nafarroa lurralde jasangarria eta 

data berean, Nafarroako Gobernuak Nafarroako 2030era arteko Energia 
0), beharrezkoa den trantsizio energetikoari buruzko helburuak eta 

ildoak ezarrita. Energia Planak plangintza energetikoa ezartzeaz gain, beste plangintza sektorial 
batzuekin integraturik eta koordinaturik aritzea finkatu du, hala nola industria, garraio, 
etxebizitza, ingurumen edota lurralde plangintzarekin. PEN 2030ek ildo nagusiak ezarri ditu 
energia eredu berri bateranzko trantsizioaz, honakoak oinarri harturik: energia berriztagarrien 
garapena, sorkuntza eta kudeaketa energetikoa eta bere azpiegitura energetikoen kudeaketa 
eta sektore guztietako eraginkortasun energetikoa; aldi berean, sustapen neurriak eta laguntza 
publikoak ezarri ditu, bai eta ikerketa eta berrikuntza bultzatzea ere, prestakuntza eta 

 

Nafarroan izaniko ekimen nabarmenen artean, hauek dira aipatzekoak: 
Legea, 2018ko ekainaren 18koa, Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzkoa, eta Ekonomia 
Zirkularra garatzeko Agenda; LIFE IP-NAdapta-CC (2018-2025) proiektu integratua klima

, etaSustainavilityproiektua (2019-2023) inbertsioak mugiarazte 
aldera, bai eraginkortasun energetikoaren arloan, bai energia berriztagarriak ezartzeko. Tokiko 
konpromisoa sustatzen duten ekimenen artean, Egoki proiektua, Alkatet
atxikimendua eta Agenda 21ak ezartzea daude. Era berean, Nafarroako Gobernuaren 

Emakumeok Klimaren alde” emakume sarea, Nafarroako Parlamentuan 
2018ko urrian egindako Adierazpena zabaltze aldera, edota Agenda 2030 ekimenarekiko 
atxikimendua, 2019ko martxoan.  

V 
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, aldi berean, Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko 
du 2019ko otsailean, Espainia neutroa izan dadin 

Energia eta Klimari buruzko Plan Nazional 
Integratuak, Bidezko Trantsizioaren Estrategiak, Jasangarritasunerako Ingurumen 
Hezkuntzarako Ekintza Planak eta gisako beste tresna batzuek Energia eta Klimaren Esparru 

ldaketaren aurkako eta trantsizio energetikoaren 
aldeko nazioarteko konpromisoarekin bat, aurrerapausoak ematen ari da norabide horretan. 

, Nafarroako Gobernuak 
izeneko ekimena sinatu zuen, mundu zabaleko 100etik gora eskualderekin 

batera, isurketak murrizteko konpromisoa bere gain hartuta, 2050ean 1990eko mailen azpitik 
egon daitezen %80 eta %95 artean. Sareko kidea den heinean, Nafarroak hainbat betebehar 
ditu; adibidez, urtero informazioa eman behar du BEG isurketen politikei, neurriei eta 
zenbaketei buruz, betiere datuetan gardentasunez jokatzeko sarearen helburuarekin bat.  

onetsi zuen, hau da, 
Nafarroako Klima Aldaketaren Bide Orria, betiere Gobernuaren baitan eta gizarte eragile 

. KLINaingurumeneko 
bildu eta lerrokatzen 

aldaketaz diren konpromisoak txertatzeaz 
helburu bana finkatu ditu. Arintze helburua da BEG isurketa 

betiere 2005. urteko 
helburua, berriz, Nafarroa lurralde jasangarria eta 

data berean, Nafarroako Gobernuak Nafarroako 2030era arteko Energia 
beharrezkoa den trantsizio energetikoari buruzko helburuak eta 

ildoak ezarrita. Energia Planak plangintza energetikoa ezartzeaz gain, beste plangintza sektorial 
batzuekin integraturik eta koordinaturik aritzea finkatu du, hala nola industria, garraio, 

ek ildo nagusiak ezarri ditu 
energia berriztagarrien 
nergetikoen kudeaketa 

eta sektore guztietako eraginkortasun energetikoa; aldi berean, sustapen neurriak eta laguntza 
publikoak ezarri ditu, bai eta ikerketa eta berrikuntza bultzatzea ere, prestakuntza eta 

Nafarroan izaniko ekimen nabarmenen artean, hauek dira aipatzekoak: 14/2018 Foru 
Legea, 2018ko ekainaren 18koa, Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzkoa, eta Ekonomia 

proiektu integratua klima-
inbertsioak mugiarazte 

aldera, bai eraginkortasun energetikoaren arloan, bai energia berriztagarriak ezartzeko. Tokiko 
konpromisoa sustatzen duten ekimenen artean, Egoki proiektua, Alkatetzen Itunarekiko 

. Era berean, Nafarroako Gobernuaren 
Nafarroako Parlamentuan 

2018ko urrian egindako Adierazpena zabaltze aldera, edota Agenda 2030 ekimenarekiko 
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Nafarroako Foru Komunitateko erakundeek eta herritarrek badakite premiazkoa eta 
funtsezkoa dela klima-aldaketari
ekonomian, dela gizartean, egungoan nahiz etorkizunekoan. Hain munta handikoa izanik, 
ausardi politikoa eta soziala behar da neurri

 

Herritarrek, enpresek eta entitateek 
berotegi-efektuko gas isurketak murrizten lagundu beharra daukate, nazioarteko 
konpromisoen nahiz foru lege honetan aurreikusitako tresnen esparruan, dela energiaren 
erabileran ahalik eta eraginkortasunik handiena bilatuz, dela energia berriztagarrien 
kontsumorantz aldatuz. 

 
Ildo berean, Nafarroako Gobernuak, gainerako botere publikoek bezala, natur baliabide 

guztiak zentzuz erabiltzen direla begiratu behar du, bizi
eta ingurumena defenditu eta lehengoratze aldera, elkartasun kolektibo ezinbestekoan 
bermatuta, betiere.  
 

Elkarrizketa bat ezarri beharko da politikaren, eta jakin
sozialaren artean, gizarte eragileen konpromisoa sustatuko duena, lankidetzan aritzeko eta 
helburuak lortzen laguntzeko. Era berean, aintzat hartzen dira eskualdeetan eta toki mailan 
sortzen diren ekintzen nahiz konpromisoen

 
Klima-aldaketaren kontrako

behar du politika koherenteak eta proaktiboak
koordinazioan arituta, bere departamentu
publiko eta pribatuen artean.  

 
Aintzat harturik Nafarroan diharduten sektoreek eta egiten diren jarduera guztiek duten 

potentziala bai energia gutxiago kontsumitzeko
lege honek betebeharrak ezarri ditu energia berriztagarriaren sorkuntza sustatzeko, 
ingurumenaren gaineko eragina ahalik eta gehien gutxituta, egungo sorkuntza
kokalekuak optimizatuta, azalera urbanizatu
tokiko eragileen engaiamendua bultzatuta
autokontsumo partekatuaren bidez eta udalerrietan eta/edo
energetikoak garatuz egiten diren proiektu 
ekonomikoak eta ingurumenekoak ekartzen baitituzte. 
 

 
Foru lege hau beharrezkoa da, ekintza klimatikoaren eta energia ereduranzko 

trantsizioarenarau, erakunde eta baliabideen esparrua 
ezartzeko (eredu horrek karbono gutxiko ekonomia izanen du oinarri, bai eta eraginkortasun 
energetikoa eta energia berriztagarriak ere)
duten politika sektorialen koordinazioa, BEG isurketak 
berean, egokitzapena erraztea, herritarren eta lurraldearen kalteberatasuna murriztuta. 
 

Esparru juridiko hori zehazte aldera, foru lege honek hirurogei eta sei artikulu ditu, eta bost 
titulutan, hamahiru xedapen gehi
indargabetzailetan eta azken xedapen batean

 
I. TITULUAN“XEDAPEN OROKORRAK

eta Nafarroako Foru Komunitatearen ekintza klimatikoa et
behar dituzten printzipio zu
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Nafarroako Foru Komunitateko erakundeek eta herritarrek badakite premiazkoa eta 
aldaketari elkarrekin aurre egitea mundu mailan, dela bizitzan, dela 

ekonomian, dela gizartean, egungoan nahiz etorkizunekoan. Hain munta handikoa izanik, 
ausardi politikoa eta soziala behar da neurririk eraginkorrenak eta bidezkoenak hartzeko. 

ek eta entitateek –ekoizleak edo kontsumitzaileak diren neurrian
efektuko gas isurketak murrizten lagundu beharra daukate, nazioarteko 

konpromisoen nahiz foru lege honetan aurreikusitako tresnen esparruan, dela energiaren 
aginkortasunik handiena bilatuz, dela energia berriztagarrien 

Ildo berean, Nafarroako Gobernuak, gainerako botere publikoek bezala, natur baliabide 
iak zentzuz erabiltzen direla begiratu behar du, bizi-kalitatea babestu eta hobetze aldera, 

eta ingurumena defenditu eta lehengoratze aldera, elkartasun kolektibo ezinbestekoan 

Elkarrizketa bat ezarri beharko da politikaren, eta jakintza zientifiko, teknologiko eta 
sozialaren artean, gizarte eragileen konpromisoa sustatuko duena, lankidetzan aritzeko eta 
helburuak lortzen laguntzeko. Era berean, aintzat hartzen dira eskualdeetan eta toki mailan 
sortzen diren ekintzen nahiz konpromisoen balioa eta garrantzia.  

kontrako ekintza integrala da, eta Nafarroako Gobernuak eragile izan 
behar du politika koherenteak eta proaktiboaksektorez sektoreezartzeko, elkarlanean eta 

departamentu guztien, toki administrazioen eta eragile zein talde 
publiko eta pribatuen artean.   

Aintzat harturik Nafarroan diharduten sektoreek eta egiten diren jarduera guztiek duten 
energia gutxiago kontsumitzeko, bai isurketa energetikoak murrizteko, foru 

lege honek betebeharrak ezarri ditu energia berriztagarriaren sorkuntza sustatzeko, 
ingurumenaren gaineko eragina ahalik eta gehien gutxituta, egungo sorkuntza
kokalekuak optimizatuta, azalera urbanizatuak aprobetxatuta eta herritarren, erakundeen eta 
tokiko eragileen engaiamendua bultzatuta, lankidetzazko lanabesen bidez, hala nola 
autokontsumo partekatuaren bidez eta udalerrietan eta/edoeskualdeetan komunitate 

egiten diren proiektu energetikoen bidez, proiektu horiek onura sozi
ekonomikoak eta ingurumenekoak ekartzen baitituzte.  

VI 

Foru lege hau beharrezkoa da, ekintza klimatikoaren eta energia ereduranzko 
trantsizioarenarau, erakunde eta baliabideen esparrua Nafarroako Foru 

(eredu horrek karbono gutxiko ekonomia izanen du oinarri, bai eta eraginkortasun 
energetikoa eta energia berriztagarriak ere). Horretarako, bere xedeen artean daude lotura 
duten politika sektorialen koordinazioa, BEG isurketak arintzeko helburuak betetzea

erraztea, herritarren eta lurraldearen kalteberatasuna murriztuta. 

Esparru juridiko hori zehazte aldera, foru lege honek hirurogei eta sei artikulu ditu, eta bost 
titulutan, hamahiru xedapen gehigarritan, bi xedapen iragankorretan, hiru xedapen 
indargabetzailetan eta azken xedapen batean daude egituratuta.   

XEDAPEN OROKORRAK” bildu dira,hau da, foru legearen xedea eta helburua, 
eta Nafarroako Foru Komunitatearen ekintza klimatikoa eta trantsizio energetiko

printzipio zuzentzaileak. Halaber, foru legearen eta haren printzipioen 
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Nafarroako Foru Komunitateko erakundeek eta herritarrek badakite premiazkoa eta 
elkarrekin aurre egitea mundu mailan, dela bizitzan, dela 

ekonomian, dela gizartean, egungoan nahiz etorkizunekoan. Hain munta handikoa izanik, 
eraginkorrenak eta bidezkoenak hartzeko.  

ekoizleak edo kontsumitzaileak diren neurrian– 
efektuko gas isurketak murrizten lagundu beharra daukate, nazioarteko 

konpromisoen nahiz foru lege honetan aurreikusitako tresnen esparruan, dela energiaren 
aginkortasunik handiena bilatuz, dela energia berriztagarrien 

Ildo berean, Nafarroako Gobernuak, gainerako botere publikoek bezala, natur baliabide 
kalitatea babestu eta hobetze aldera, 

eta ingurumena defenditu eta lehengoratze aldera, elkartasun kolektibo ezinbestekoan 

tza zientifiko, teknologiko eta 
sozialaren artean, gizarte eragileen konpromisoa sustatuko duena, lankidetzan aritzeko eta 
helburuak lortzen laguntzeko. Era berean, aintzat hartzen dira eskualdeetan eta toki mailan 

ekintza integrala da, eta Nafarroako Gobernuak eragile izan 
, elkarlanean eta 

administrazioen eta eragile zein talde 

Aintzat harturik Nafarroan diharduten sektoreek eta egiten diren jarduera guztiek duten 
isurketa energetikoak murrizteko, foru 

lege honek betebeharrak ezarri ditu energia berriztagarriaren sorkuntza sustatzeko, 
ingurumenaren gaineko eragina ahalik eta gehien gutxituta, egungo sorkuntza-instalazioen 

ak aprobetxatuta eta herritarren, erakundeen eta 
, lankidetzazko lanabesen bidez, hala nola 

eskualdeetan komunitate 
proiektu horiek onura sozialak, 

Foru lege hau beharrezkoa da, ekintza klimatikoaren eta energia ereduranzko 
Nafarroako Foru Komunitatean 

(eredu horrek karbono gutxiko ekonomia izanen du oinarri, bai eta eraginkortasun 
Horretarako, bere xedeen artean daude lotura 

ak betetzea, eta era 
erraztea, herritarren eta lurraldearen kalteberatasuna murriztuta.  

Esparru juridiko hori zehazte aldera, foru lege honek hirurogei eta sei artikulu ditu, eta bost 
garritan, bi xedapen iragankorretan, hiru xedapen 

foru legearen xedea eta helburua, 
a trantsizio energetikoa gidatu 

oru legearen eta haren printzipioen 
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aplikazioan eta jarraipenean, 
gobernantza sistema garatua dago

 
Plangintza, ezarpen eta ebaluazio tresnak zehaztu dira, eta horien

da klima-aldaketaren eta energiaren arloko plangintza estrategikoa, lotura duten politika 
sektorial guztiekin koordinaturik; 
(ATENA) eta Nafarroako Klima Aldaketar
plan eta ekimenak kofinantzatzeko, eta Karbono aurrekontuak ere bai.  

 
I. TITULUA bukatzeko, informazio publikoaren deskribapena dago jasoa, neurri

efektu biderkatzailea nabarmenduta, arauketa hutserako n
berean, ingurumen hezkuntza eta ikerketa nahiz berrikuntza sustatze
egin beharko baita ezagutza transferitzeko eta ikerketa egiteko,
sistemen erantzunetan sakontze aldera.  

 
II. TITULUA, “KLIMA ALDAKETA ARINTZEA ETA ENERGIA EREDU BERRIA

isurketak murrizteko helburuak lortze aldera. Energia berriztagarriak bultzatzeko neurriak 
ezarri dira, identifikatuta foru intereseko inbertsioak,
betebeharrak, energia eolikoaren jarduketa esparrua eta sorkuntza elektrikoaren 
deskarbonizazioaren jarduketa esparrua, energia berriztagarrien erabilera, eta eraginkortasun 
energetikoa bai eraikuntzan, bai eguzki

 
Ondotik, mugikortasun jasangarria bultzatzeko neurriak heldu dira, hala nola mugikortasun 

plan jasangarriak, enpresen eta instituzioen lanerako garraio planak, edota mugikortas
elektrikoaren sustapena eta zero
deskribapen zehatza lehen sektorean eta hondakinen sektorean, bai eta gainerakoetan ere. 

 
II. TITULUA bukatzeko, arintze tresnak daude identifikatuta, hala nola sektore guztietako 

kontsumitzaile handien karbono aztarnaren kalkulua, barne direla nekazaritza eta abeltzaintza 
ustiategiak eta beste sektore batzuetakoak, kontsumo energetikoak 
murrizteko planen prestaketa, eta 
konpentsazioa.  

 
III. TITULUAN, “KLIMA ALDAKETARA 

aldaketarako egokitzapen jardueraren arlo guztietan zeharkakotasunez txertatzeko; bereziki, 
Nafarroako Gobernuko plan sektorialetan. 

 
Egokitzapen ekintzen helburua izanen da ahalik eta gehien gutxitzea klima

ondorioei lotutako arrisku aurreikusgarriak Nafarroako Foru
inguruneetan, eta aipatu arriskuetatik eratorrita, pertsonen osasunean, biodibertsitatean, 
oihan sistemetan, nekazaritza eta abeltzaintza ekoizpenean, azpiegituretan eta jarduera 
ekonomiko orokorrean izan daitezkeen ukip

 
Halaber, foru legeak eta haren erregelamendu

eta bermatu behar dute haren aplikazioak konpentsazio mekanismoak ezarriko dituela 
biztanleria sektore kalteberen

 
IV. TITULUA “ADMINISTRA

ezartzen ditu administrazio publikoen ekintza eredugarria izateko, konpromisoak finkatuta 
eraikuntzan, mugikortasunean, erosketa publikoan, eraginkortasun energetikoan eta energia 
berriztagarrietan, eta efektu bultza
 

 

Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Foru Legearen Aurreproiektua. Bertsioa: 10/06/2020

 estamentu publiko eta pribatu guztien elkarlana bermatuko duen 
gobernantza sistema garatua dago.  

Plangintza, ezarpen eta ebaluazio tresnak zehaztu dira, eta horien artean nabarmentzekoa 
aldaketaren eta energiaren arloko plangintza estrategikoa, lotura duten politika 

l guztiekin koordinaturik; Nafarroako Trantsizio Energetikorako  Agen
eta Nafarroako Klima Aldaketarako Bulegoarena (OCCN), bai eta Funts Klimatikoa ere, 

plan eta ekimenak kofinantzatzeko, eta Karbono aurrekontuak ere bai.   

. TITULUA bukatzeko, informazio publikoaren deskribapena dago jasoa, neurri
efektu biderkatzailea nabarmenduta, arauketa hutserako neurriekin batera ageri baitira. E

ingurumen hezkuntza eta ikerketa nahiz berrikuntza sustatzeko neurriak
egin beharko baita ezagutza transferitzeko eta ikerketa egiteko, klimaren ezagutzan eta 
sistemen erantzunetan sakontze aldera.   

KLIMA ALDAKETA ARINTZEA ETA ENERGIA EREDU BERRIA”, funtsezkoa da BEG 
isurketak murrizteko helburuak lortze aldera. Energia berriztagarriak bultzatzeko neurriak 

identifikatuta foru intereseko inbertsioak, enpresabanatzaile energetikoen 
betebeharrak, energia eolikoaren jarduketa esparrua eta sorkuntza elektrikoaren 
deskarbonizazioaren jarduketa esparrua, energia berriztagarrien erabilera, eta eraginkortasun 

ikoa bai eraikuntzan, bai eguzki-energia fotovoltaikoan.  

Ondotik, mugikortasun jasangarria bultzatzeko neurriak heldu dira, hala nola mugikortasun 
plan jasangarriak, enpresen eta instituzioen lanerako garraio planak, edota mugikortas

apena eta zero isurketak, eta era berean, arintze arloko helburu
lehen sektorean eta hondakinen sektorean, bai eta gainerakoetan ere. 

II. TITULUA bukatzeko, arintze tresnak daude identifikatuta, hala nola sektore guztietako 
tzaile handien karbono aztarnaren kalkulua, barne direla nekazaritza eta abeltzaintza 

ustiategiak eta beste sektore batzuetakoak, kontsumo energetikoak eta karbono aztarna 
murrizteko planen prestaketa, eta ekitaldietako karbono aztarnaren kalkulua eta 

KLIMA ALDAKETARA EGOKITZEA”, neurriak eta irizpideak jaso dira
jardueraren arlo guztietan zeharkakotasunez txertatzeko; bereziki, 

Nafarroako Gobernuko plan sektorialetan.  

ekintzen helburua izanen da ahalik eta gehien gutxitzea klima
ondorioei lotutako arrisku aurreikusgarriak Nafarroako Foru Komunitateko natur, landa eta hiri 
inguruneetan, eta aipatu arriskuetatik eratorrita, pertsonen osasunean, biodibertsitatean, 
oihan sistemetan, nekazaritza eta abeltzaintza ekoizpenean, azpiegituretan eta jarduera 
ekonomiko orokorrean izan daitezkeen ukipenak. 

Halaber, foru legeak eta haren erregelamendu-garapenak pobrezia energetikoari 
eta bermatu behar dute haren aplikazioak konpentsazio mekanismoak ezarriko dituela 

kalteberentzat.  

“ADMINISTRAZIO JASANGARRIA” da eta jarraibideak nahiz betebeharrak 
ditu administrazio publikoen ekintza eredugarria izateko, konpromisoak finkatuta 

eraikuntzan, mugikortasunean, erosketa publikoan, eraginkortasun energetikoan eta energia 
berriztagarrietan, eta efektu bultzagarri bat eraginda nafar gizarteak klima zaindu dezan
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estamentu publiko eta pribatu guztien elkarlana bermatuko duen 

artean nabarmentzekoa 
aldaketaren eta energiaren arloko plangintza estrategikoa, lotura duten politika 

Nafarroako Trantsizio Energetikorako  Agentziaren sorrera 
bai eta Funts Klimatikoa ere, 

. TITULUA bukatzeko, informazio publikoaren deskribapena dago jasoa, neurri sozialen 
eurriekin batera ageri baitira. Era 

neurriak, ahalegina 
klimaren ezagutzan eta 

funtsezkoa da BEG 
isurketak murrizteko helburuak lortze aldera. Energia berriztagarriak bultzatzeko neurriak 

enpresabanatzaile energetikoen 
betebeharrak, energia eolikoaren jarduketa esparrua eta sorkuntza elektrikoaren 
deskarbonizazioaren jarduketa esparrua, energia berriztagarrien erabilera, eta eraginkortasun 

Ondotik, mugikortasun jasangarria bultzatzeko neurriak heldu dira, hala nola mugikortasun 
plan jasangarriak, enpresen eta instituzioen lanerako garraio planak, edota mugikortasun 

isurketak, eta era berean, arintze arloko helburuen 
lehen sektorean eta hondakinen sektorean, bai eta gainerakoetan ere.  

II. TITULUA bukatzeko, arintze tresnak daude identifikatuta, hala nola sektore guztietako 
tzaile handien karbono aztarnaren kalkulua, barne direla nekazaritza eta abeltzaintza 

eta karbono aztarna 
ekitaldietako karbono aztarnaren kalkulua eta 

, neurriak eta irizpideak jaso dira, klima-
jardueraren arlo guztietan zeharkakotasunez txertatzeko; bereziki, 

ekintzen helburua izanen da ahalik eta gehien gutxitzea klima-aldaketaren 
Komunitateko natur, landa eta hiri 

inguruneetan, eta aipatu arriskuetatik eratorrita, pertsonen osasunean, biodibertsitatean, 
oihan sistemetan, nekazaritza eta abeltzaintza ekoizpenean, azpiegituretan eta jarduera 

garapenak pobrezia energetikoari aurre egin 
eta bermatu behar dute haren aplikazioak konpentsazio mekanismoak ezarriko dituela 

da eta jarraibideak nahiz betebeharrak 
ditu administrazio publikoen ekintza eredugarria izateko, konpromisoak finkatuta 

eraikuntzan, mugikortasunean, erosketa publikoan, eraginkortasun energetikoan eta energia 
nafar gizarteak klima zaindu dezan. 
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V. TITULUA “IKUSKARITZA. 
eta haren printzipioen aplikazio zuzena bermatzen duten neurriak arautzen ditu. Hasteko, 
ikuskaritza eta jarraipenaren arloa arautzen da, bakoitzaren eskumenen arabera, 
elkarlanean aritu beharra eta kautelazko neurriak

 
Garatuak daude zehapen araubidea, zehatzeko ahalmenaren

zehapenak, eta eskumena eta prozedura.
 
XEDAPENEK xedapen gehigarriak 

arloan, eta indarreko foru legeria aldatzekoak; xedapen iragankorrak
egungo zentral termikoak arautzeko. Bukatzeko, foru lege honen aplikazioa eragozten duten 
araudiak indargabetzeko xedapenak daude, eta azken xedapen bat, erregelamendu
baimentzeko.  

 
I. ERANSKINAK DEFINIZIOAK
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KUSKARITZA. JARRAIPENA ETA ZEHAPEN ARAUBIDEA” da eta foru lege honen 
eta haren printzipioen aplikazio zuzena bermatzen duten neurriak arautzen ditu. Hasteko, 

jarraipenaren arloa arautzen da, bakoitzaren eskumenen arabera, 
elkarlanean aritu beharra eta kautelazko neurriak ere.  

Garatuak daude zehapen araubidea, zehatzeko ahalmenaren erabilera, arau
eta eskumena eta prozedura. 

XEDAPENEK xedapen gehigarriak barnebiltzen dituzte foru legeak ezarritako atalaseen 
eta indarreko foru legeria aldatzekoak; xedapen iragankorrak, fiskalitatearen arloa eta 

arautzeko. Bukatzeko, foru lege honen aplikazioa eragozten duten 
araudiak indargabetzeko xedapenak daude, eta azken xedapen bat, erregelamendu

DEFINIZIOAK barnebildu ditu, hau da, termino eta definizioen glosario bat.
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da eta foru lege honen 
eta haren printzipioen aplikazio zuzena bermatzen duten neurriak arautzen ditu. Hasteko, 

jarraipenaren arloa arautzen da, bakoitzaren eskumenen arabera, bai eta 

erabilera, arau-hausteak, 

ituzte foru legeak ezarritako atalaseen 
fiskalitatearen arloa eta 

arautzeko. Bukatzeko, foru lege honen aplikazioa eragozten duten 
araudiak indargabetzeko xedapenak daude, eta azken xedapen bat, erregelamendu-garapena 

termino eta definizioen glosario bat.  
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I. TITULUA
 

I. KAPITULUA-XEDAPEN OROKORRAK. HELBURUAK, XEDEA ETA 

1.artikulua.- Xedea eta helburua
 

1. Foru lege honen xedea da arau, erakunde eta baliabideen esparru bat ezartzea, 
Nafarroako Foru Komunitatea
nazioarteko konpromisoari zer ekarpen eginen dion ezartzeko; hori guztia 
Nazio Batuen Agenda 2030 oinarri hartuta, eredu sozioekonomiko eta energetiko berri 
bateranzko trantsizioa erraztuta, karbono gutxiko ekonomian bermatuta, eraginkortasunean 
eta energia berriztagarrietan oinarrituta, eta klima

 
2. Foru lege honen helburuak dira:

 
a) Ekintza klimatikoarekin eta trantsizio energetikoarekin lotutako 

koordinatzea, haren plangintzan zehaztutako helburuak lortze aldera, betiere 
jasangarritasun energetikoaren eta klima
publikoetan txertatuta.

b) Berotegi Efektuko Gasak (BEG) arintzen eta murrizten lagun
klima-aldaketarako egokitzapena erraztea Nafarroako Foru Komunitatean, 
herritarren eta lurraldearen kalteberatasuna murriztuta. 

c) Nafarroako Foru Komunitatea erreferentzia izatea lurralde jasangarri gisa, 
arduratsua ingurumenarekiko, e
klima-aldaketara egokitzeko arloan.

d)  Nafarroako gizartea eta ingurunea klima
nazioartean arloari buruz emaniko jarraibideekin eta konpromisoekin bat, eta era 
berean, Nafarroako Foru Komunitateko pertsonen osasuna eta ekosistemak 
babestu daitezen lortzea, gizarte sektore 

 
3. Klima-aldaketaren eta energiaren arloan nazioartean ezarri diren konpromisoak 

betetzen laguntze aldera, Nafarro
aldaketaren eta energiaren plangintza estrategikoan, BEG isurketak murrizteko eta energiaz 
hornitzeko, energia berriztagarrietatik abiatuta

2.artikulua.-Ekintza klimatikoaren eta trantsizio energetikoaren 
zuzentzaileak. 
 

Nafarroako administrazio publikoen jarduketa printzipioak
helburuak lortze aldera: 
 

a) Prebentzio ekintza, klima
b) Genero ikuspegia. Horren arabera, foru lege honetan sartut

ezarpenean genero 
c) Ekitatea, hau da, pertsona guztiek behar den energia izan beharko dute eskura, 

beren etxeetan bizi
aldaketak sortutako edo areagotutako gizarte desberdintasunen murrizketa 
aurreikusi behar dute. Instit
eskumena duten lurralde osoan. 
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TITULUA-XEDAPEN OROKORRAK 

XEDAPEN OROKORRAK. HELBURUAK, XEDEA ETA 
PRINTZIPIOAK 

Xedea eta helburua. 

Foru lege honen xedea da arau, erakunde eta baliabideen esparru bat ezartzea, 
Nafarroako Foru Komunitateak jasangarritasunaren aldeko eta klima-aldaketari aurre egiteko 

zer ekarpen eginen dion ezartzeko; hori guztia Parisko Akordioa eta 
Nazio Batuen Agenda 2030 oinarri hartuta, eredu sozioekonomiko eta energetiko berri 

tsizioa erraztuta, karbono gutxiko ekonomian bermatuta, eraginkortasunean 
eta energia berriztagarrietan oinarrituta, eta klima-ondorioetara egokituta.  

Foru lege honen helburuak dira: 

Ekintza klimatikoarekin eta trantsizio energetikoarekin lotutako politika sektorialak 
koordinatzea, haren plangintzan zehaztutako helburuak lortze aldera, betiere 
jasangarritasun energetikoaren eta klima-aldaketarako egokitzapena politika 
publikoetan txertatuta. 
Berotegi Efektuko Gasak (BEG) arintzen eta murrizten laguntzea eta, era berean, 

aldaketarako egokitzapena erraztea Nafarroako Foru Komunitatean, 
herritarren eta lurraldearen kalteberatasuna murriztuta.  
Nafarroako Foru Komunitatea erreferentzia izatea lurralde jasangarri gisa, 
arduratsua ingurumenarekiko, eraginkorra baliabideen erabileran, eta erresilientea 

aldaketara egokitzeko arloan. 
Nafarroako gizartea eta ingurunea klima-baldintza berrien aurrean prestatzea, 

nazioartean arloari buruz emaniko jarraibideekin eta konpromisoekin bat, eta era 
Nafarroako Foru Komunitateko pertsonen osasuna eta ekosistemak 

babestu daitezen lortzea, gizarte sektore kalteberenetan arreta berezia jarrita

aldaketaren eta energiaren arloan nazioartean ezarri diren konpromisoak 
betetzen laguntze aldera, Nafarroako Gobernuak helburu kuantifikagarriak ezarriko ditu klima
aldaketaren eta energiaren plangintza estrategikoan, BEG isurketak murrizteko eta energiaz 
hornitzeko, energia berriztagarrietatik abiatuta.  

Ekintza klimatikoaren eta trantsizio energetikoaren 

Nafarroako administrazio publikoen jarduketa printzipioak dira, foru lege honen 

Prebentzio ekintza, klima-aldaketaren aurka. 
ikuspegia. Horren arabera, foru lege honetan sartutako planen

ezarpenean genero ikuspegia txertatu behar da.  
, hau da, pertsona guztiek behar den energia izan beharko dute eskura, 

beren etxeetan bizi-baldintza duinak izateko. Egokitzapen neurriek, halaber, klima
aldaketak sortutako edo areagotutako gizarte desberdintasunen murrizketa 
aurreikusi behar dute. Instituzioek, orobat, era ekitatiboan jokatu behar dute 
eskumena duten lurralde osoan.  
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XEDAPEN OROKORRAK. HELBURUAK, XEDEA ETA 

Foru lege honen xedea da arau, erakunde eta baliabideen esparru bat ezartzea, 
aldaketari aurre egiteko 

Parisko Akordioa eta 
Nazio Batuen Agenda 2030 oinarri hartuta, eredu sozioekonomiko eta energetiko berri 

tsizioa erraztuta, karbono gutxiko ekonomian bermatuta, eraginkortasunean 

politika sektorialak 
koordinatzea, haren plangintzan zehaztutako helburuak lortze aldera, betiere 

aldaketarako egokitzapena politika 

tzea eta, era berean, 
aldaketarako egokitzapena erraztea Nafarroako Foru Komunitatean, 

Nafarroako Foru Komunitatea erreferentzia izatea lurralde jasangarri gisa, 
raginkorra baliabideen erabileran, eta erresilientea 

baldintza berrien aurrean prestatzea, 
nazioartean arloari buruz emaniko jarraibideekin eta konpromisoekin bat, eta era 

Nafarroako Foru Komunitateko pertsonen osasuna eta ekosistemak 
arreta berezia jarrita 

aldaketaren eta energiaren arloan nazioartean ezarri diren konpromisoak 
ako Gobernuak helburu kuantifikagarriak ezarriko ditu klima-

aldaketaren eta energiaren plangintza estrategikoan, BEG isurketak murrizteko eta energiaz 

Ekintza klimatikoaren eta trantsizio energetikoaren printzipio 

, foru lege honen 

ako planen eta neurrien 

, hau da, pertsona guztiek behar den energia izan beharko dute eskura, 
baldintza duinak izateko. Egokitzapen neurriek, halaber, klima-

aldaketak sortutako edo areagotutako gizarte desberdintasunen murrizketa 
uzioek, orobat, era ekitatiboan jokatu behar dute 
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d) Gardentasuna. Zuzen jokatze aldera, herritarrek informazio egiazkoa eta 
eskuragarria jaso behar dute 

e) Aurrea hartzea, ikerketa eta eza
hartuta. 

f) Agertoki eta horizonteetara egokitzea. Jarduera sektore guztietan, praktika berrien 
analisia, ebaluazioa, definizioa eta zabalkundea egitea, kliman aurreikusten diren 
aldaketekin bat.  

g) Zuhurtasuna, ondorio arriskutsuak 
prozesuen aurrean.

h) Berrikuntza teknologikoa eta soziala. 
energetikoen diagnosiak, nola haientzat proposatzen diren konponbideek, 
funtsaturik dauden ebid
dituzte kontuan, 
neurri eraginkorretan oinarrituta. 

i) Subsidiariotasuna foru lege honetatik eratortzen diren jarduketen aplikazioan

3.artikulua.- Definizioak
 

Foru legen honen ondorioetarako, I. Eranskinean bilduta dauden definizioei lotuko zaie

II

4.artikulua.- Gobernantzaren helburuak.
 

Nafarroako Gobernuaren eta gizartearen ekintza klima
energetikoaren arloan eraginkorra izatea bermatze aldera, Gobernantza sistema bat ezartzen 
da, helburu hauek dituena: 
 

a) Sustatzea Nafarroako administrazio publikoen 
trantsizio energetikoaren politiken aplikazioan, hurrenez hurreneko eskaletan, eta 
beharrezkoak diren bitarteko eta tresn
sektorialetan eta toki entitateen pla

b) Herritarrek eta eragile sozial eta ekonomikoek plangintza tresnen ezarpenean eta 
jarraipenean parte har dezaten sustatzea, klima
trantsizio energetikoaren arloan

c) Nazioarteko eta Europako estrategiekiko lerroka
bultzatzea Europar Batasuneko eta/edo nazioarteko sare eta ekimenetan
berean, nafar entitateek EBko aukeretan parte har dezatela sustatzea.

5.artikulua.- Gobernantza klima
arloan 

 
Honakoak izanen dira eskura Gobernantza honen erabilerarako:

 
a) Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza 

Batzordea. 
b) Klima Aldaketarako Departamentu arteko
c) Parte-hartze publikorako 

6.artikulua.- Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren 
Zuzendaritza Batzordea. 
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Gardentasuna. Zuzen jokatze aldera, herritarrek informazio egiazkoa eta 
eskuragarria jaso behar dute eragiten ahal dieten ondorioen gainean. 
Aurrea hartzea, ikerketa eta ezagutza sustatuta, eta agertoki klimatikoak oinarri 

Agertoki eta horizonteetara egokitzea. Jarduera sektore guztietan, praktika berrien 
analisia, ebaluazioa, definizioa eta zabalkundea egitea, kliman aurreikusten diren 

 
ondorio arriskutsuak eragin ditzaketen fenomenoen, produktuen edo 

prozesuen aurrean. 
Berrikuntza teknologikoa eta soziala. Izan ere, hala arazo klimatikoen eta 
energetikoen diagnosiak, nola haientzat proposatzen diren konponbideek, 
funtsaturik dauden ebidentzia zientifikorik onenak eta berrienak

, betiere behar bezalako ebaluazioan, kalkulu objektiboetan eta 
neurri eraginkorretan oinarrituta.  

otasuna foru lege honetatik eratortzen diren jarduketen aplikazioan

zioak. 

Foru legen honen ondorioetarako, I. Eranskinean bilduta dauden definizioei lotuko zaie

II. KAPITULUA- GOBERNANTZA 

Gobernantzaren helburuak. 

Nafarroako Gobernuaren eta gizartearen ekintza klima-aldaketaren eta trantsizio 
energetikoaren arloan eraginkorra izatea bermatze aldera, Gobernantza sistema bat ezartzen 

Sustatzea Nafarroako administrazio publikoen ardurakidetzaklima
trantsizio energetikoaren politiken aplikazioan, hurrenez hurreneko eskaletan, eta 
beharrezkoak diren bitarteko eta tresnak erabiliz, Nafarroako Gobernuaren politika 
sektorialetan eta toki entitateen plangintzan txertatuz. 
Herritarrek eta eragile sozial eta ekonomikoek plangintza tresnen ezarpenean eta 

an parte har dezaten sustatzea, klima-aldaketaren
trantsizio energetikoaren arloan. 
Nazioarteko eta Europako estrategiekiko lerrokadura koordinatzea, eta 

Europar Batasuneko eta/edo nazioarteko sare eta ekimenetan
berean, nafar entitateek EBko aukeretan parte har dezatela sustatzea.

Gobernantza klima-aldaketaren eta trantsizio energetikoaren 

oak izanen dira eskura Gobernantza honen erabilerarako: 

Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza 

Aldaketarako Departamentu arteko Batzordea. 
hartze publikorako Foroa Klima Aldaketaz eta Trantsizio Energetikoaz

Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren 
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Gardentasuna. Zuzen jokatze aldera, herritarrek informazio egiazkoa eta 
ahal dieten ondorioen gainean.  

agertoki klimatikoak oinarri 

Agertoki eta horizonteetara egokitzea. Jarduera sektore guztietan, praktika berrien 
analisia, ebaluazioa, definizioa eta zabalkundea egitea, kliman aurreikusten diren 

ditzaketen fenomenoen, produktuen edo 

ala arazo klimatikoen eta 
energetikoen diagnosiak, nola haientzat proposatzen diren konponbideek, 

entzia zientifikorik onenak eta berrienak hartu behar 
behar bezalako ebaluazioan, kalkulu objektiboetan eta 

otasuna foru lege honetatik eratortzen diren jarduketen aplikazioan. 

Foru legen honen ondorioetarako, I. Eranskinean bilduta dauden definizioei lotuko zaie. 

aldaketaren eta trantsizio 
energetikoaren arloan eraginkorra izatea bermatze aldera, Gobernantza sistema bat ezartzen 

lima-aldaketaren eta 
trantsizio energetikoaren politiken aplikazioan, hurrenez hurreneko eskaletan, eta 

, Nafarroako Gobernuaren politika 

Herritarrek eta eragile sozial eta ekonomikoek plangintza tresnen ezarpenean eta 
aldaketaren, energiaren eta 

koordinatzea, eta partaidetza 
Europar Batasuneko eta/edo nazioarteko sare eta ekimenetan, eta, era 

berean, nafar entitateek EBko aukeretan parte har dezatela sustatzea. 

aldaketaren eta trantsizio energetikoaren 

Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza 

Energetikoaz. 

Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren 
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1. Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza Batzordeak 
eginkizun hauek izanen ditu: 

 
a) Foru Komunitatearen plangintza ezar

estrategikoa klima
sektore guztietan nahiz gizarte guztian bultzatzeko.

b) Energia eta klimarako planen adierazleen 
ondorioen balorazioa, baliozkotze aldera, eta kasua bada, behar diren jarduketen 
proposamena, bi estrategien helburuen betekizunean aurkitutako desbideratzeak 
zuzentze aldera. 

c) Behar diren analisiak eta azterlanak enkargatzea plangintzaren 
berrikuspen egoki

d) Gobernantza organoen eta parte
ebaluazioa.  

 
2. Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza Batzordeak 

bere funtzionamendu arauak izanen ditu, honako irizpide hauek kontuan harturik, betiere: 
 

a) Ingurumenean eta energian eskumena duten d
batzordeburu eta batzordeko buruorde izanen dira, kargu horiek urtero txandaka 
beteta.   

b) Batzordeburuaz eta batzordeko buruordeaz gain, 
eskumena duten zuzendaritza nagusietako zuzendari nagusiak ere 
gutxienez kide. 

c) Batzordeburuak proposaturik, beste administrazio publiko batzue
izaten ahalko dira batzordekide, bai eta inplikatuta dauden sektore ekono
sozialen ordezkariak ere, 
dutenak.   

d) Organo osagarrien garapena proposatu eta onesten ahalko du, batzordearen 
helburuak garatze aldera, eta gonbidatu, bai adituak, bai Gobernantzako gainerako 
organoen ordezkariak, bai Toki Entitateenak, bai eta inplikatutako sektore 
ekonomiko, sozial eta profesionalen ordezkariak ere
ematera joan daitezen

7.artikulua.- Klima Aldaketarako Departamentu arteko Batzordea
 

1. Nafarroako Gobernuak ezartzen dituen administrazio
publikoen ordezkariak izanen 
Ingurumenean eskumena duen 
hark eskuordetutako pertsona. Energia arloan eskumenak dituen kontseilaria edo hark 
eskuordetutako pertsona izanen da batzordeko buruordea. Batzordeak barne 
funtzionamendurako bere erregelamendua prestatu eta ar

 
2. Foru lege honen baitan, honako eginkizun hauek ematen zaizkio Klima Aldaketarako 

Departamentu arteko Batzordeari, klima
dezan:  
 

a) Nafarroako Gobernuko 
aldaketaren aurkako eta trantsizio energetikoaren aldeko ekintzan. 

b) Helburuen eta neurri sektorialen jarraipena eta ebaluazioa egitea Nafarroan, klima
aldaketaren eta energiaren arloan. 
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Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza Batzordeak 
 

Foru Komunitatearen plangintza ezartzeko zuzendaritza eta koordinazio 
estrategikoa klima-aldaketaren eta energiaren arloan, arlo publikoko zein pribatuko 
sektore guztietan nahiz gizarte guztian bultzatzeko. 
Energia eta klimarako planen adierazleen jarraipen eta bilakaera txostenen 

razioa, baliozkotze aldera, eta kasua bada, behar diren jarduketen 
proposamena, bi estrategien helburuen betekizunean aurkitutako desbideratzeak 

 
Behar diren analisiak eta azterlanak enkargatzea plangintzaren 
berrikuspen egokia egiteko. 
Gobernantza organoen eta parte-hartze publikorako mekanismoen jardueraren 

Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza Batzordeak 
bere funtzionamendu arauak izanen ditu, honako irizpide hauek kontuan harturik, betiere: 

an eta energian eskumena duten departamentuetako kontseilariak 
batzordeburu eta batzordeko buruorde izanen dira, kargu horiek urtero txandaka 

Batzordeburuaz eta batzordeko buruordeaz gain, ingurumenean eta energian 
mena duten zuzendaritza nagusietako zuzendari nagusiak ere 

Batzordeburuak proposaturik, beste administrazio publiko batzue
izaten ahalko dira batzordekide, bai eta inplikatuta dauden sektore ekono

ordezkariak ere, guztiak ere ingurumenean eta energian gaita

Organo osagarrien garapena proposatu eta onesten ahalko du, batzordearen 
helburuak garatze aldera, eta gonbidatu, bai adituak, bai Gobernantzako gainerako 
organoen ordezkariak, bai Toki Entitateenak, bai eta inplikatutako sektore 

onomiko, sozial eta profesionalen ordezkariak ere, lan saioetara aholkuak 
n daitezen,.    

Klima Aldaketarako Departamentu arteko Batzordea

Nafarroako Gobernuak ezartzen dituen administrazio-unitateen eta enpresa 
publikoen ordezkariak izanen dira kide Klima Aldaketarako Departamentu arteko Batzordean. 
Ingurumenean eskumena duen departamentuko kontseilaria izanen da batzordeburu edota 
hark eskuordetutako pertsona. Energia arloan eskumenak dituen kontseilaria edo hark 
eskuordetutako pertsona izanen da batzordeko buruordea. Batzordeak barne 
funtzionamendurako bere erregelamendua prestatu eta arautuko du.  

Foru lege honen baitan, honako eginkizun hauek ematen zaizkio Klima Aldaketarako 
Departamentu arteko Batzordeari, klima-aldaketaren eta energiaren arloan plangintza ezar 

Nafarroako Gobernuko departamentuen jarduketaren koordinazioa klima
aldaketaren aurkako eta trantsizio energetikoaren aldeko ekintzan. 
Helburuen eta neurri sektorialen jarraipena eta ebaluazioa egitea Nafarroan, klima
aldaketaren eta energiaren arloan.  
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Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza Batzordeak 

zuzendaritza eta koordinazio 
aldaketaren eta energiaren arloan, arlo publikoko zein pribatuko 

eta bilakaera txostenen 
razioa, baliozkotze aldera, eta kasua bada, behar diren jarduketen 

proposamena, bi estrategien helburuen betekizunean aurkitutako desbideratzeak 

Behar diren analisiak eta azterlanak enkargatzea plangintzaren jarraipen eta 

hartze publikorako mekanismoen jardueraren 

Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza Batzordeak 
bere funtzionamendu arauak izanen ditu, honako irizpide hauek kontuan harturik, betiere:  

epartamentuetako kontseilariak 
batzordeburu eta batzordeko buruorde izanen dira, kargu horiek urtero txandaka 

ingurumenean eta energian 
mena duten zuzendaritza nagusietako zuzendari nagusiak ere izanen dira 

Batzordeburuak proposaturik, beste administrazio publiko batzuen ordezkariak 
izaten ahalko dira batzordekide, bai eta inplikatuta dauden sektore ekonomiko eta 

guztiak ere ingurumenean eta energian gaitasun aitortua 

Organo osagarrien garapena proposatu eta onesten ahalko du, batzordearen 
helburuak garatze aldera, eta gonbidatu, bai adituak, bai Gobernantzako gainerako 
organoen ordezkariak, bai Toki Entitateenak, bai eta inplikatutako sektore 

lan saioetara aholkuak 

Klima Aldaketarako Departamentu arteko Batzordea. 

unitateen eta enpresa 
dira kide Klima Aldaketarako Departamentu arteko Batzordean. 

ko kontseilaria izanen da batzordeburu edota 
hark eskuordetutako pertsona. Energia arloan eskumenak dituen kontseilaria edo hark 
eskuordetutako pertsona izanen da batzordeko buruordea. Batzordeak barne 

Foru lege honen baitan, honako eginkizun hauek ematen zaizkio Klima Aldaketarako 
aldaketaren eta energiaren arloan plangintza ezar 

en jarduketaren koordinazioa klima-
aldaketaren aurkako eta trantsizio energetikoaren aldeko ekintzan.  
Helburuen eta neurri sektorialen jarraipena eta ebaluazioa egitea Nafarroan, klima-
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c) Klima-aldaketaren eta energia arlo
txostenak Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza 
Batzordera eta Gobernura helaraztea. 

d) Lehentasunen proposamena egitea Nafarroako Funts Klimatikoaren baliabideak 
esleitzeko, erregelamendu bidez ezarritako irizpideekin bat. 

8.artikulua.- Parte-hartze
Energetikoaz. 
 

1. Gizarte ordezkaritza zabaleko Foro baten bidez antolatuko da parte
trantsizio energetikoaren eta klima
departamenduak sustatua eta hari atxikia. 

 
2. Jarduera sektore inplikatu 

kideek osatuko dute Foroa, administrazio publikoak, enpresak eta gizarte erakunde
 

3. Klima-aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko parte
eginkizun hauek ditu:  

 
a) Aztertzea klima-aldaketaren kontrako borrokan diren helburuen betekizunaren 

bilakaera, eta klima
aplikazioa.    

b) Energiaren eta klima
guztietan nola txertatu diren aztertzea. 

c) Nafarroako Gobernuari proposamenak egitea, BEG isur
bultzatzeko eta egokitzapen arduratsua sustatzeko klima
aurrean.  

 

III. KAPITULUA-PLANGINTZA, EZARPEN ETA EBALUAZIORAKO TRESNAK 

9.artikulua.- Plangintza, ezarpen eta ebaluaziorako tresnak
 

Nafarroako Gobernua behar
ditu, foru lege honen 1. artikuluan adierazitako xedea eta helburuak betetze aldera. Hona 
hemen tresnak:  
 

a) Plangintza estrategikoa klima
plangintza sektorial guztiekin koordinaturik. 

b) Nafarroako Trantsizio 
betearazteko tresna

c) Nafarroako Klima Aldaketarako Bulegoa, planak klima
betearazteko tresna

d) Karbono aurrekontuak, bai klima
sektorialetan txertatzeko tresna gisa. 

e) Funts Klimatikoa, planak eta ekimenak kofinantzatzeko tresna gisa

10.artikulua.- Plangintza klima
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aldaketaren eta energia arloko jarraipenaren eta plangintza proposamenen 
txostenak Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza 
Batzordera eta Gobernura helaraztea.  
Lehentasunen proposamena egitea Nafarroako Funts Klimatikoaren baliabideak 

gelamendu bidez ezarritako irizpideekin bat.  

hartze publikorako Foroa Klima Aldaketaz eta Trantsizio 

Gizarte ordezkaritza zabaleko Foro baten bidez antolatuko da parte
trantsizio energetikoaren eta klima-aldaketaren arloan, betiere ingurumenean eskumena duen 

epartamenduak sustatua eta hari atxikia.  

inplikatu guztien ordezkari diren entitate publiko eta pribatuetako 
kideek osatuko dute Foroa, administrazio publikoak, enpresak eta gizarte erakunde

aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko parte-hartze publikorako Foroak 

aldaketaren kontrako borrokan diren helburuen betekizunaren 
eta klima-aldaketaren eta energiaren arloan hartutako plangintzaren 

Energiaren eta klima-aldaketaren politikak Nafarroako Gobernuko plan sektorial 
guztietan nola txertatu diren aztertzea.  
Nafarroako Gobernuari proposamenak egitea, BEG isurketen murrizketa 
bultzatzeko eta egokitzapen arduratsua sustatzeko klima-aldaketaren ondorioen 

PLANGINTZA, EZARPEN ETA EBALUAZIORAKO TRESNAK 
ETA LANABESAK 

langintza, ezarpen eta ebaluaziorako tresnak. 

Nafarroako Gobernua behar diren plangintza, ezarpen eta ebaluazio tresn
foru lege honen 1. artikuluan adierazitako xedea eta helburuak betetze aldera. Hona 

Plangintza estrategikoa klima-aldaketaren eta energiaren arloan, lotura duten 
gintza sektorial guztiekin koordinaturik.  

Nafarroako Trantsizio Energetikorako Agentzia, planak energiaren arloan 
betearazteko tresna gisa. 
Nafarroako Klima Aldaketarako Bulegoa, planak klima-aldaketaren arloan 
betearazteko tresna gisa. 

aurrekontuak, bai klima-aldaketa bai energia eredu berria
sektorialetan txertatzeko tresna gisa.  
Funts Klimatikoa, planak eta ekimenak kofinantzatzeko tresna gisa

gintza klima-aldaketaren eta energiaren arloan
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ko jarraipenaren eta plangintza proposamenen 
txostenak Nafarroako Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza 

Lehentasunen proposamena egitea Nafarroako Funts Klimatikoaren baliabideak 

publikorako Foroa Klima Aldaketaz eta Trantsizio 

Gizarte ordezkaritza zabaleko Foro baten bidez antolatuko da parte-hartze soziala 
ere ingurumenean eskumena duen 

guztien ordezkari diren entitate publiko eta pribatuetako 
kideek osatuko dute Foroa, administrazio publikoak, enpresak eta gizarte erakundeak barne. 

hartze publikorako Foroak 

aldaketaren kontrako borrokan diren helburuen betekizunaren 
aldaketaren eta energiaren arloan hartutako plangintzaren 

aldaketaren politikak Nafarroako Gobernuko plan sektorial 

keten murrizketa 
aldaketaren ondorioen 

PLANGINTZA, EZARPEN ETA EBALUAZIORAKO TRESNAK 

diren plangintza, ezarpen eta ebaluazio tresnak osatuko 
foru lege honen 1. artikuluan adierazitako xedea eta helburuak betetze aldera. Hona 

aldaketaren eta energiaren arloan, lotura duten 

planak energiaren arloan 

aldaketaren arloan 

aldaketa bai energia eredu berria, plan 

Funts Klimatikoa, planak eta ekimenak kofinantzatzeko tresna gisa. 

aldaketaren eta energiaren arloan. 
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1. Ingurumen eta energia
klima-aldaketaren eta energiaren plan estrategikoak prestatzea, koordinatzea eta Nafarroako 
Gobernura helaraztea, onets dezan.  

2. Klima-aldaketaren eta energiaren planak
hartutako neurrien eta emaitzen arabera, dela gai
nazioartekoak berrikuste aldera

3. Nafarroako Gobernuak onesten dituen plan sektorialek edota haien berrikuspenek 
bat etorri beharko dute klima
printzipio, helburu eta jarduketa

4. Energia, industria, garraio, etxebizitza, nekazaritza eta abeltzaintza, ingurumen, 
hezkuntza eta osasun politikez arduratzen diren 
dituzten informazio-sistemak izanen dituzte eskura, Nafarroan klima
energiaren arloan diren helburuen eta neurri sektorialen jarraipena eta ebaluazioa egiteko

11.artikulua.- Nafarroako Trantsizio Energetikorako  Agentzia
 

1. Nafarroako Trantsizio Energetikorako  Agentzia
gisa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru
buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legean aurreikusita daudenetako bat baita. 

2. Nafarroako Trantsizio Energetikorako Agentzia
Nafarroako Gobernuko departamentuaren plangintza eta politika globalerako jarraibideen 
mendean dago, bai eta Departamendu horri atxikia
kontrolatu eta ikuskatuko du, antolamendu juridikoak ematen dizkion ahalmenekin bat. 

3. Nafarroako Trantsizio Energetikorako  Agentzia
efikaza ematea Nafarroak trantsizio energetikoaren arloan dituen beharrei. Bereziki, honako 
hau utzi da haren esku: 

 
a) Nafarroako plangintza energetikoa
b) Energia berriztagarrien, aurrezpenaren, eraginkortasun energetikoaren eta 

energiaren kudeaketa adimentsuaren sustapena
c) Eraginkortasun energetikoa Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta 

haren erakunde autonomoetan sustatzea. 
d) Zerbitzu energetikoen eta haiei lotutako obren kudeaketa, Nafarroako Foru 

Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan
e) Bere eskumen-esparruarekin lotuta dauden jarduer

onetsi eta kudeatzea.
 
4. Bere xedeak betetze aldera, 

eginkizun hauek beteko ditu, bere estatutuetan esleitzen zaizkion eginkizunak galarazi gabe:   
 

a) Nafarroako Energia Planaren kudeaketa, huraxe diseinatu
neurriak eta jarduerak proposatu eta gauzatzea, eta betekizun mailaren jarraipena 
egitea.   

b) Nafarroako departamentuei laguntza ematea Nafarroako Energia eta 
Aldaketaren Planak ezartzeko. 

c) Foru Komunitateko mix
d) Energia aurreztea eta eraginkortasunez erabiltzea sustatzeko neurriak ezarri eta 

kudeatzea, finantzaketa
elektrikoaren, energia berriztagarri
smartgrid-en kudeaketa adimentsua egitea, energia aurrezteko, energiaren 
sorkuntza banatua egiteko, energia banatzeko sare adimentsuak osatzeko eta 
isurketak jaisteko. 
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eta energia gaietan eskumena duten departamentuei dagokie Nafarroako 
aldaketaren eta energiaren plan estrategikoak prestatzea, koordinatzea eta Nafarroako 

Gobernura helaraztea, onets dezan.   
aldaketaren eta energiaren planak eguneratu edo berrikusten aha

hartutako neurrien eta emaitzen arabera, dela gaiari buruzko helburu nazional
nazioartekoak berrikuste aldera. 

Nafarroako Gobernuak onesten dituen plan sektorialek edota haien berrikuspenek 
bat etorri beharko dute klima-aldaketaren eta energiaren arloko planetan zehazten diren 
printzipio, helburu eta jarduketa-ildoekin.  

Energia, industria, garraio, etxebizitza, nekazaritza eta abeltzaintza, ingurumen, 
hezkuntza eta osasun politikez arduratzen diren departamentuek behar diren datuak ema

sistemak izanen dituzte eskura, Nafarroan klima
energiaren arloan diren helburuen eta neurri sektorialen jarraipena eta ebaluazioa egiteko

Nafarroako Trantsizio Energetikorako  Agentzia, ATENA

Trantsizio Energetikorako  Agentzia sortzen da, enpresa
gisa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru-sektore publiko instituzionalari 
buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legean aurreikusita daudenetako bat baita. 

Nafarroako Trantsizio Energetikorako Agentziaenergia gaietan 
epartamentuaren plangintza eta politika globalerako jarraibideen 

eta Departamendu horri atxikia ere. Departamentuak, gainera, Agentzia 
latu eta ikuskatuko du, antolamendu juridikoak ematen dizkion ahalmenekin bat. 

Nafarroako Trantsizio Energetikorako  Agentziaren xedea da erantzun eraginkorra eta 
efikaza ematea Nafarroak trantsizio energetikoaren arloan dituen beharrei. Bereziki, honako 

Nafarroako plangintza energetikoa. 
Energia berriztagarrien, aurrezpenaren, eraginkortasun energetikoaren eta 
energiaren kudeaketa adimentsuaren sustapena. 
Eraginkortasun energetikoa Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta 
haren erakunde autonomoetan sustatzea.  
Zerbitzu energetikoen eta haiei lotutako obren kudeaketa, Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan

esparruarekin lotuta dauden jarduerak diruz laguntzeko 
etsi eta kudeatzea. 

Bere xedeak betetze aldera, Nafarroako Trantsizio Energetikorako  Agentzia
eginkizun hauek beteko ditu, bere estatutuetan esleitzen zaizkion eginkizunak galarazi gabe:   

Nafarroako Energia Planaren kudeaketa, huraxe diseinatu eta prestatzea barne, 
neurriak eta jarduerak proposatu eta gauzatzea, eta betekizun mailaren jarraipena 

epartamentuei laguntza ematea Nafarroako Energia eta 
ldaketaren Planak ezartzeko.  

Foru Komunitateko mix energetikoa prestatu, ebaluatu eta haren jarraipena egitea
Energia aurreztea eta eraginkortasunez erabiltzea sustatzeko neurriak ezarri eta 

finantzaketa-sistema berritzaileak barne, eta energiaren, garraio 
elektrikoaren, energia berriztagarrien, hiri adimentsuen 

en kudeaketa adimentsua egitea, energia aurrezteko, energiaren 
sorkuntza banatua egiteko, energia banatzeko sare adimentsuak osatzeko eta 
isurketak jaisteko.  
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epartamentuei dagokie Nafarroako 
aldaketaren eta energiaren plan estrategikoak prestatzea, koordinatzea eta Nafarroako 

eguneratu edo berrikusten ahalko dira, dela 
ri buruzko helburu nazionalak eta 

Nafarroako Gobernuak onesten dituen plan sektorialek edota haien berrikuspenek 
energiaren arloko planetan zehazten diren 

Energia, industria, garraio, etxebizitza, nekazaritza eta abeltzaintza, ingurumen, 
behar diren datuak ematen 

sistemak izanen dituzte eskura, Nafarroan klima-aldaketaren eta 
energiaren arloan diren helburuen eta neurri sektorialen jarraipena eta ebaluazioa egiteko. 

ATENA. 

enpresa-entitate publiko 
sektore publiko instituzionalari 

buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legean aurreikusita daudenetako bat baita.  
 eskumena duen 

epartamentuaren plangintza eta politika globalerako jarraibideen 
. Departamentuak, gainera, Agentzia 

latu eta ikuskatuko du, antolamendu juridikoak ematen dizkion ahalmenekin bat.  
ren xedea da erantzun eraginkorra eta 

efikaza ematea Nafarroak trantsizio energetikoaren arloan dituen beharrei. Bereziki, honako 

Energia berriztagarrien, aurrezpenaren, eraginkortasun energetikoaren eta 

Eraginkortasun energetikoa Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta 

Zerbitzu energetikoen eta haiei lotutako obren kudeaketa, Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan. 

ak diruz laguntzeko deialdiak 

Nafarroako Trantsizio Energetikorako  Agentziak honako 
eginkizun hauek beteko ditu, bere estatutuetan esleitzen zaizkion eginkizunak galarazi gabe:    

eta prestatzea barne, 
neurriak eta jarduerak proposatu eta gauzatzea, eta betekizun mailaren jarraipena 

epartamentuei laguntza ematea Nafarroako Energia eta Klima 

energetikoa prestatu, ebaluatu eta haren jarraipena egitea.  
Energia aurreztea eta eraginkortasunez erabiltzea sustatzeko neurriak ezarri eta 

sistema berritzaileak barne, eta energiaren, garraio 
en, hiri adimentsuen –smartcitieak–eta 

en kudeaketa adimentsua egitea, energia aurrezteko, energiaren 
sorkuntza banatua egiteko, energia banatzeko sare adimentsuak osatzeko eta 
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e) Eraginkortasun energetikoa Foru Komunitateko Adm
erakunde autonomoetan sustatzea, arau proposamenak prestatzea barne. 

f) Laguntzetarako nahiz dirulaguntzetarako deialdiak onetsi eta kudeatzea, eta 
kenkari fiskalari buruzko txostenak egitea. 

g) Zerbitzu energetikoak kudeatzea eta Nafarr
Administrazioaren d

h) Elkarlana Nafarroako Azpiegitura Energetikoen Planen diseinuan eta jarraipenean. 
i) Aholkularitza energetikoa eta laguntza teknikoa 

entitateei eta herritarrei, eta 
j) Parte-hartzea Europako energia proiektuetan, bai eta energia agentzien eta 

erakundeen interesak bateratzen dituzten federazio eta elkarte nazional eta 
europarretan ere. 

k) Proiektu energetikoak herritarrei irekitzea, parte har dezaten
l) Merkataritza-sozietateak sortu edo haietan parte hartzea, energia elektrikoa 

araubide librean sortu edo merkaturatzeko. 
m) Jarduketak eta inbertsio publikoak eta pribatuak sustatzea karbono dio

xurgatzearen arloan
n) Energia Berriztagarrien Komunitateak edo Tokiko Energia Komunitateak sustatu eta 

laguntzea. 
o) Sustatzea berrikuntza sozialeko proiektuak eta negozio eredu berriak energiaren 

eta klima-aldaketaren arloan.  
p) Marketin plan bat sortu eta gauzatzea, eta trantsizio energetikoari buruzko 

kanpainak bultzatzea. 
q) Zabalkundeko jarduerak sustatu eta garatzea A

sektoreko eragileen artean. 
r) Herritarrek trantsizio energetikoan eta berrikuntza sozialean parte har dezaten 

sustatzea.  

12.artikulua.- Nafarroako Klima Aldaketaren Bulegoa
 

1. Nafarroako Klima Aldaketaren Bulegoa sortzen da, ingurumenean eskumena duen 
departamentuari atxikia, administrazio unitate izaerarekin, 
Administrazioari eta Foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 
Foru Legean ezarritakoarekin bat.

 
2. Nafarroako Klima Aldaketaren Bulegoak honako eginkizun hauek izanen ditu:  
 

a) Klima-aldaketari buruzko arau gar
Nafarroan bultzatu eta koordinatzea, Europar Batasunaren baitan hartutako 
konpromisoak oinarri harturik. 

b) Klima Aldaketarako Departamentu arteko
administratibo gisa aritzea

c) BEG isurketen eta karbono merkatuen bilakaera aldian
natur baliabideek eta sistemek, sektore ekonomikoek eta lurraldeek klima
aldaketaren inpaktuekiko duten kalteberatasuna
politikak Nafarroan nor

d) Txostena egitea k
ingurumen-ebaluazio estrategikoetarako prozeduretan

e) Gizarte osoa kontzientziatu eta informatzeko jarduerak
zabalkundekoak ere, klima

f) Komunitate zientifikoaren ikerketa
klimatikoaren behaketaz eta eskualde
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Eraginkortasun energetikoa Foru Komunitateko Administrazioan eta haren 
erakunde autonomoetan sustatzea, arau proposamenak prestatzea barne. 
Laguntzetarako nahiz dirulaguntzetarako deialdiak onetsi eta kudeatzea, eta 
kenkari fiskalari buruzko txostenak egitea.  
Zerbitzu energetikoak kudeatzea eta Nafarroako Foru 
Administrazioaren departamentuetako jarduketa energetikoak koordinatzea. 
Elkarlana Nafarroako Azpiegitura Energetikoen Planen diseinuan eta jarraipenean. 
Aholkularitza energetikoa eta laguntza teknikoa ematea Administrazioei, 

ntitateei eta herritarrei, eta prestakuntza espezializatua, profesionalei
hartzea Europako energia proiektuetan, bai eta energia agentzien eta 

erakundeen interesak bateratzen dituzten federazio eta elkarte nazional eta 
europarretan ere.  
Proiektu energetikoak herritarrei irekitzea, parte har dezaten. 

sozietateak sortu edo haietan parte hartzea, energia elektrikoa 
araubide librean sortu edo merkaturatzeko.  
Jarduketak eta inbertsio publikoak eta pribatuak sustatzea karbono dio

arloan, bai eta klima-aldaketara egokitzearen arloan ere
Energia Berriztagarrien Komunitateak edo Tokiko Energia Komunitateak sustatu eta 

Sustatzea berrikuntza sozialeko proiektuak eta negozio eredu berriak energiaren 
aldaketaren arloan.   
plan bat sortu eta gauzatzea, eta trantsizio energetikoari buruzko 

kanpainak bultzatzea.  
Zabalkundeko jarduerak sustatu eta garatzea Agentziako erabiltzaileen artean
sektoreko eragileen artean.  
Herritarrek trantsizio energetikoan eta berrikuntza sozialean parte har dezaten 

Nafarroako Klima Aldaketaren Bulegoa. 

Nafarroako Klima Aldaketaren Bulegoa sortzen da, ingurumenean eskumena duen 
administrazio unitate izaerarekin, Nafarroako Foru Komunitateko 
sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 

ezarritakoarekin bat. 

Nafarroako Klima Aldaketaren Bulegoak honako eginkizun hauek izanen ditu:  

aldaketari buruzko arau garapena, estrategiak, planak eta helburuak 
Nafarroan bultzatu eta koordinatzea, Europar Batasunaren baitan hartutako 
konpromisoak oinarri harturik.  

Aldaketarako Departamentu arteko Batzordearen idazkaritza tekniko eta 
administratibo gisa aritzea. 
BEG isurketen eta karbono merkatuen bilakaera aldian-aldian aztertzea, 
natur baliabideek eta sistemek, sektore ekonomikoek eta lurraldeek klima
aldaketaren inpaktuekiko duten kalteberatasuna ere, eta klima-aldaketari buruzko 
politikak Nafarroan noraino ezarri diren ebaluatzea.  
Txostena egitea klima-aldaketari eragiten ahal dioten plan eta programetako 

ebaluazio estrategikoetarako prozeduretan.  
Gizarte osoa kontzientziatu eta informatzeko jarduerak sustatu eta egitea

ak ere, klima-aldaketari lotutako aspektu guztiez. 
unitate zientifikoaren ikerketa-jarduerak sustatzea klima-aldaketaz, sistema 

klimatikoaren behaketaz eta eskualde-ereduak sortzeaz.  
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inistrazioan eta haren 
erakunde autonomoetan sustatzea, arau proposamenak prestatzea barne.  
Laguntzetarako nahiz dirulaguntzetarako deialdiak onetsi eta kudeatzea, eta 

oako Foru Komunitateko 
epartamentuetako jarduketa energetikoak koordinatzea.  

Elkarlana Nafarroako Azpiegitura Energetikoen Planen diseinuan eta jarraipenean.  
Administrazioei, enpresei, 
profesionalei.  

hartzea Europako energia proiektuetan, bai eta energia agentzien eta 
erakundeen interesak bateratzen dituzten federazio eta elkarte nazional eta 

sozietateak sortu edo haietan parte hartzea, energia elektrikoa 

Jarduketak eta inbertsio publikoak eta pribatuak sustatzea karbono dioxidoa 
aren arloan ere.  

Energia Berriztagarrien Komunitateak edo Tokiko Energia Komunitateak sustatu eta 

Sustatzea berrikuntza sozialeko proiektuak eta negozio eredu berriak energiaren 

plan bat sortu eta gauzatzea, eta trantsizio energetikoari buruzko 

gentziako erabiltzaileen artean eta 

Herritarrek trantsizio energetikoan eta berrikuntza sozialean parte har dezaten 

Nafarroako Klima Aldaketaren Bulegoa sortzen da, ingurumenean eskumena duen 
Nafarroako Foru Komunitateko 

sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 

Nafarroako Klima Aldaketaren Bulegoak honako eginkizun hauek izanen ditu:   

pena, estrategiak, planak eta helburuak 
Nafarroan bultzatu eta koordinatzea, Europar Batasunaren baitan hartutako 

Batzordearen idazkaritza tekniko eta 

aldian aztertzea, bai eta 
natur baliabideek eta sistemek, sektore ekonomikoek eta lurraldeek klima-

aldaketari buruzko 

plan eta programetako 

sustatu eta egitea, bai eta 

aldaketaz, sistema 
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g) Klima-aldaketak Nafarroan dituen inpaktuen aurrean, jarduketak eta pr
bultzatzea gaitasun moldakorra hobetzeko, eta egokitzapena politika sektorialetan 
txertatzeko. 

h) Berotegi-efektuko gas (BEG) isurketen inbentarioaren garapena koordinatzea, 
hustulekuak barne, bai eta isurketa proiekzioen sistemena ere, nazioartean o
diren metodologiak oinarri harturik. 

i) Berotegi-efektuko gas isurketak kalkulatzeko metodologiak garatzea, 
erakundeetarako, bai eta haien produktu eta zerbitzuetarako ere. 

j) Enpresen, administrazioen eta beste instituzio nahiz erakunde batzuen parte
hartzea sustatzea, arintze eta egokitzapen arloko borondatezko programa eta 
proiektuetan.  

k) Eskumenak erabiltzea, EBko berotegi
merkataritza araubidearen arloan.

l) Klimari buruzko parte
nazioarteko batzorde eta sareetan, bai eta ordezkaritza, lankidetza nahiz erabakiak 
hartzeko beste organo batzuetan ere. 

m) Jarduketa eta inbertsio publikoak eta pribatuak sustatzea, karbono hustulekuak 
babestu eta hobetzeko, eta klima

n) Udalei laguntza teknikoa ematea, klimaren aldeko ekintza planak idatzi, gauzatu eta 
berrikusteko.  

o) Jarduketa eta inberts
proiektuetan, klima

p) Berrikuntza sozialeko proiektuen eta negozio eredu berrien alde egitea, klima
aldaketaren arloan.

q) Antzeko izaera duen beste edozein egin

13.artikulua.- Karbono aurrekontuak
 

1. Karbono aurrekontuen helburua da, BEG isurketen inbentariotik eta etorkizunerako 
proiekzioetatik abiatuta, Nafarroa osorako isurketak murrizteko helburua banatzea jarduera 
ekonomikoko sektore guztien artean eta departamentuz 

2. Aurrekontu horiek, gainera, adierazi behar dute zein zati dagokion isurketa 
eskubideen merkataritza-sistema batek estalitako sektoreei
sistema horrek estaltzen ez dituen sektoreei.

3. Klima Aldaketaren e
proposaturik, Nafarroako Gobernuak bost urtean behin onetsiko ditu karbono aurrekontuak, 
eta Nafarroako Parlamentuan

4. Bost urteko epealdiaren erdian, indarrean diren aurre
jarraipen txostenak argitaratuko dira.

5. Karbono aurrekontu bakoitza ezartzeko, besteak beste hartu beharko dira kontuan 
ezagutza zientifikoa, sektoreen gaineko inpaktuak eta bakoitzaren murrizketa
inguruabar ekonomikoak eta sozialak, lehiakortasuna, energia politika, isurketen agertokiak eta 
nazioarteko itunak. 

14.artikulua.- Nafarroako Funts Klimatikoa
 

1. Nafarroako Funts Klimatikoa sortzen da, izaera publikokoa, nortasun juridikorik 
gabekoa, eta beharrezko tresna bat izatea du helburu
egokitzeko politikak eta ekintzak egite aldera

 
2. Nafarroako Funts Klimatikoak honako baliabide hauek ditu
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aldaketak Nafarroan dituen inpaktuen aurrean, jarduketak eta pr
bultzatzea gaitasun moldakorra hobetzeko, eta egokitzapena politika sektorialetan 

efektuko gas (BEG) isurketen inbentarioaren garapena koordinatzea, 
hustulekuak barne, bai eta isurketa proiekzioen sistemena ere, nazioartean o
diren metodologiak oinarri harturik.  

efektuko gas isurketak kalkulatzeko metodologiak garatzea, 
erakundeetarako, bai eta haien produktu eta zerbitzuetarako ere. 
Enpresen, administrazioen eta beste instituzio nahiz erakunde batzuen parte

rtzea sustatzea, arintze eta egokitzapen arloko borondatezko programa eta 

Eskumenak erabiltzea, EBko berotegi-efektuko gas isurketen eskubideen 
merkataritza araubidearen arloan. 
Klimari buruzko parte-hartzea sustatzea Espainiako, Europar Bat
nazioarteko batzorde eta sareetan, bai eta ordezkaritza, lankidetza nahiz erabakiak 
hartzeko beste organo batzuetan ere.  
Jarduketa eta inbertsio publikoak eta pribatuak sustatzea, karbono hustulekuak 
babestu eta hobetzeko, eta klima-aldaketara egokitzeko.  
Udalei laguntza teknikoa ematea, klimaren aldeko ekintza planak idatzi, gauzatu eta 

Jarduketa eta inbertsio publikoak eta pribatuak sustatzea I+G+
proiektuetan, klima-aldaketaren aurkako borrokaren arloan.  
Berrikuntza sozialeko proiektuen eta negozio eredu berrien alde egitea, klima
aldaketaren arloan. 

ntzeko izaera duen beste edozein eginkizun. 

Karbono aurrekontuak. 

Karbono aurrekontuen helburua da, BEG isurketen inbentariotik eta etorkizunerako 
proiekzioetatik abiatuta, Nafarroa osorako isurketak murrizteko helburua banatzea jarduera 
ekonomikoko sektore guztien artean eta departamentuz departamentu egoztea. 

Aurrekontu horiek, gainera, adierazi behar dute zein zati dagokion isurketa 
sistema batek estalitako sektoreei, oro har, eta zein zati dagokie

sistema horrek estaltzen ez dituen sektoreei. 
Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza Batzordeak 

proposaturik, Nafarroako Gobernuak bost urtean behin onetsiko ditu karbono aurrekontuak, 
n aurkeztuko ditu, berrets ditzan. 

Bost urteko epealdiaren erdian, indarrean diren aurrekontuen betekizunaren 
jarraipen txostenak argitaratuko dira. 

Karbono aurrekontu bakoitza ezartzeko, besteak beste hartu beharko dira kontuan 
ezagutza zientifikoa, sektoreen gaineko inpaktuak eta bakoitzaren murrizketa

ta sozialak, lehiakortasuna, energia politika, isurketen agertokiak eta 

Nafarroako Funts Klimatikoa. 

Nafarroako Funts Klimatikoa sortzen da, izaera publikokoa, nortasun juridikorik 
gabekoa, eta beharrezko tresna bat izatea du helburu klima-aldaketa arintzeko eta hartara 

ko politikak eta ekintzak egite aldera.  

Nafarroako Funts Klimatikoak honako baliabide hauek ditu: 
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aldaketak Nafarroan dituen inpaktuen aurrean, jarduketak eta proiektuak 
bultzatzea gaitasun moldakorra hobetzeko, eta egokitzapena politika sektorialetan 

efektuko gas (BEG) isurketen inbentarioaren garapena koordinatzea, 
hustulekuak barne, bai eta isurketa proiekzioen sistemena ere, nazioartean onetsi 

efektuko gas isurketak kalkulatzeko metodologiak garatzea, 
erakundeetarako, bai eta haien produktu eta zerbitzuetarako ere.  
Enpresen, administrazioen eta beste instituzio nahiz erakunde batzuen parte-

rtzea sustatzea, arintze eta egokitzapen arloko borondatezko programa eta 

efektuko gas isurketen eskubideen 

hartzea sustatzea Espainiako, Europar Batasuneko eta 
nazioarteko batzorde eta sareetan, bai eta ordezkaritza, lankidetza nahiz erabakiak 

Jarduketa eta inbertsio publikoak eta pribatuak sustatzea, karbono hustulekuak 

Udalei laguntza teknikoa ematea, klimaren aldeko ekintza planak idatzi, gauzatu eta 

oak eta pribatuak sustatzea I+G+B arloko 

Berrikuntza sozialeko proiektuen eta negozio eredu berrien alde egitea, klima-

Karbono aurrekontuen helburua da, BEG isurketen inbentariotik eta etorkizunerako 
proiekzioetatik abiatuta, Nafarroa osorako isurketak murrizteko helburua banatzea jarduera 

departamentu egoztea.  
Aurrekontu horiek, gainera, adierazi behar dute zein zati dagokion isurketa 

, oro har, eta zein zati dagokien 

ta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza Batzordeak 
proposaturik, Nafarroako Gobernuak bost urtean behin onetsiko ditu karbono aurrekontuak, 

kontuen betekizunaren 

Karbono aurrekontu bakoitza ezartzeko, besteak beste hartu beharko dira kontuan 
ezagutza zientifikoa, sektoreen gaineko inpaktuak eta bakoitzaren murrizketa-potentzialak, 

ta sozialak, lehiakortasuna, energia politika, isurketen agertokiak eta 

Nafarroako Funts Klimatikoa sortzen da, izaera publikokoa, nortasun juridikorik 
aldaketa arintzeko eta hartara 
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a) Arau-hausteen batzordeak ezartzen dituen zehapenetatik biltzen den zenbatekoa, 
foru lege honetan 

b) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren aurrekontuaren ekarpenak. 
c) Beste entitate batzuek emandako dirulaguntzak eta laguntzak
d) Partikularrek, enpresek edo instituzioek berariaz Funtsera bideratzen dituzten 

dohaintzak, jaraunspenak, ekarpenak eta laguntzak
e) CO2 isurketen borondatezko konpentsazioa.
f) Nafarroako Oihan Ondareko finketako oihan aprobetxamenduetatik heldu diren 

diru-sarrerak. 
g) Funtzionamenduan diharduten parke eolikoek fauna ale

dagozkien kalte-ordainen zenbatekoa, une bakoitzean indarrean den baremoaren 
arabera. Era berean, arau
proiektuen ingurumen ebaluazioaren arloan ezartzen dituen zehapenetatik biltzen 
den zenbatekoa,
Legearen II. kapituluan ezarritakoarekin bat.  

h) Energia eolikoa ekoizten duten instalazioen ekarpenaren zenbatekoa, faunaren 
hilkortasunaren jarraipena eta ingurumen arriskuko egoeren analisia egitera 
bideratua, 23.5. artikuluan ezarritakoarekin bat. 

i) Energia eredua aldatzea eta klima
konpontzea errazten duten eragiketak finantzatzera bideratutako beste edozein 
ekarpen. 
 

3. Aurreko paragrafoan identifikatutako baliabideak aplikatzearen ondoriozko 
zenbatekoak lotura berariazkoa duen aurrekontu
Nafarroako Aurrekontu Orokorretan, "Nafarroako 

 
Aurreko idatz-zatikog) 

berriztagarriak ezartzeak biodibertsitatean eragindako ingurumen ukipenak konpentsat
haien jarraipena egitera. Bestalde, 
dagozkion jarduketetara bideratuko da. 
 

4. Nafarroako Gobernuak, urtebeteko epean, erregelamendu bidez ezarriko ditu 
Nafarroako Funts Klimatikoa kudeatu, antolatu eta banatzeko irizpideak, hainbat arlotan 
proposatutako jarduketak kontuak hartuta, ha
klima-aldaketa arintzea eta hartara egokitzea, eta ekosistemak m

5. Nafarroako Funts Klimatikoaren baliabide ekonomikoak Funtsa bera kudeatzek
behar diren baliabide tekniko

6. Nafarroako Aurrekontu Orokorretan kontsignatutako gastua, Funts Klimatikoari 
dagokiona, kasuan kasuko ekitaldian exekutatzen ez den zatian, diruzaintzako gerakin
joko da eta hurrengo aurrekontu

15.artikulua.- Azterketa eta ezarpenerako lanabesak
 

1. Ingurumenean eta energian eskumena duten d
lanabes estatistiko eta plataforma teknologiko behar diren N
energian nola bilakatzen ari den ongi diagnostikatu, jarraipena egin, ebaluatu eta kontrolatzeko 
eta –foru lege hau betetzen dela bermatze
gauzatzen ari direla ziurtatzeko. 

2. Planen garapenean lanabes berriak beharko direla baztertu gabe, aipatu 
departamentuek berariazko lanabes hauek prestatuko dituzte: 

 
 Energian eskumena duen departamentuak
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hausteen batzordeak ezartzen dituen zehapenetatik biltzen den zenbatekoa, 
foru lege honetan aurreikusitakoarekin bat. 
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren aurrekontuaren ekarpenak. 
Beste entitate batzuek emandako dirulaguntzak eta laguntzak.  
Partikularrek, enpresek edo instituzioek berariaz Funtsera bideratzen dituzten 

aunspenak, ekarpenak eta laguntzak.  
isurketen borondatezko konpentsazioa. 

Nafarroako Oihan Ondareko finketako oihan aprobetxamenduetatik heldu diren 

Funtzionamenduan diharduten parke eolikoek fauna aleetan eragindako
ordainen zenbatekoa, une bakoitzean indarrean den baremoaren 

ra berean, arau-hausteen batzordeak energia berriztagarrietako 
proiektuen ingurumen ebaluazioaren arloan ezartzen dituen zehapenetatik biltzen 
den zenbatekoa, ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 
Legearen II. kapituluan ezarritakoarekin bat.   
Energia eolikoa ekoizten duten instalazioen ekarpenaren zenbatekoa, faunaren 
hilkortasunaren jarraipena eta ingurumen arriskuko egoeren analisia egitera 

artikuluan ezarritakoarekin bat.  
Energia eredua aldatzea eta klima-aldaketaren ondorioak prebenit
konpontzea errazten duten eragiketak finantzatzera bideratutako beste edozein 

Aurreko paragrafoan identifikatutako baliabideak aplikatzearen ondoriozko 
zenbatekoak lotura berariazkoa duen aurrekontu-partida bat osatuko du urte bakoitzeko
Nafarroako Aurrekontu Orokorretan, "Nafarroako funts klimatikoa" izenekoa. 

g) eta h) letrei dagozkien zenbatekoak bideratuko dira energia 
berriztagarriak ezartzeak biodibertsitatean eragindako ingurumen ukipenak konpentsat

Bestalde, f) letrari dagokion zenbatekoa oihan kudeaketa ja
dagozkion jarduketetara bideratuko da.  

Nafarroako Gobernuak, urtebeteko epean, erregelamendu bidez ezarriko ditu 
Nafarroako Funts Klimatikoa kudeatu, antolatu eta banatzeko irizpideak, hainbat arlotan 
proposatutako jarduketak kontuak hartuta, hala nola energia eredu berriranzko trantsizioa, 

tzea eta hartara egokitzea, eta ekosistemak monitorizatu eta lehengoratzea.  
Nafarroako Funts Klimatikoaren baliabide ekonomikoak Funtsa bera kudeatzek

behar diren baliabide tekniko eta giza baliabideez hornitzera bideratzen ahalko dira
Nafarroako Aurrekontu Orokorretan kontsignatutako gastua, Funts Klimatikoari 

dagokiona, kasuan kasuko ekitaldian exekutatzen ez den zatian, diruzaintzako gerakin
joko da eta hurrengo aurrekontu-ekitaldietan txertatzen ahalko da.  

Azterketa eta ezarpenerako lanabesak. 

an eta energian eskumena duten departamentuek zehaztuko dute zer 
lanabes estatistiko eta plataforma teknologiko behar diren Nafarroa klima
energian nola bilakatzen ari den ongi diagnostikatu, jarraipena egin, ebaluatu eta kontrolatzeko 

foru lege hau betetzen dela bermatzearren–planak ongi eta Europako lanabesekin bat 
gauzatzen ari direla ziurtatzeko.  

arapenean lanabes berriak beharko direla baztertu gabe, aipatu 
departamentuek berariazko lanabes hauek prestatuko dituzte:  

Energian eskumena duen departamentuak:  
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hausteen batzordeak ezartzen dituen zehapenetatik biltzen den zenbatekoa, 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren aurrekontuaren ekarpenak.  

Partikularrek, enpresek edo instituzioek berariaz Funtsera bideratzen dituzten 

Nafarroako Oihan Ondareko finketako oihan aprobetxamenduetatik heldu diren 

etan eragindako heriotzei 
ordainen zenbatekoa, une bakoitzean indarrean den baremoaren 

hausteen batzordeak energia berriztagarrietako 
proiektuen ingurumen ebaluazioaren arloan ezartzen dituen zehapenetatik biltzen 

ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 

Energia eolikoa ekoizten duten instalazioen ekarpenaren zenbatekoa, faunaren 
hilkortasunaren jarraipena eta ingurumen arriskuko egoeren analisia egitera 

aldaketaren ondorioak prebenitu edo 
konpontzea errazten duten eragiketak finantzatzera bideratutako beste edozein 

Aurreko paragrafoan identifikatutako baliabideak aplikatzearen ondoriozko 
partida bat osatuko du urte bakoitzeko 

 

letrei dagozkien zenbatekoak bideratuko dira energia 
berriztagarriak ezartzeak biodibertsitatean eragindako ingurumen ukipenak konpentsatzera eta 

n zenbatekoa oihan kudeaketa jasangarriari 

Nafarroako Gobernuak, urtebeteko epean, erregelamendu bidez ezarriko ditu 
Nafarroako Funts Klimatikoa kudeatu, antolatu eta banatzeko irizpideak, hainbat arlotan 

la nola energia eredu berriranzko trantsizioa, 
nitorizatu eta lehengoratzea.   

Nafarroako Funts Klimatikoaren baliabide ekonomikoak Funtsa bera kudeatzeko 
ez hornitzera bideratzen ahalko dira 

Nafarroako Aurrekontu Orokorretan kontsignatutako gastua, Funts Klimatikoari 
dagokiona, kasuan kasuko ekitaldian exekutatzen ez den zatian, diruzaintzako gerakin atxikitzat 

epartamentuek zehaztuko dute zer 
afarroa klima-aldaketan eta 

energian nola bilakatzen ari den ongi diagnostikatu, jarraipena egin, ebaluatu eta kontrolatzeko 
planak ongi eta Europako lanabesekin bat 

arapenean lanabes berriak beharko direla baztertu gabe, aipatu 
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a) Nafarroako urteko balantze energetikoa
b) Energia eta klima kudeatzeko plataforma
 

 Ingurumenean eskumena duen departamentua
c) Berotegi Efektuko Gasen (BEG) isurketen urteko inbentarioa
d) Eskualdeetarako agertoki klimatikoak
e) Lurralde eta sektore kalteberatasunaren azterketa
f) Ekosistemen egoera eta bilakaeraren jarraipena

 
3. Halaber, klima-aldaketan inplikazioak dituzten plan sektorialek adierazleen aginte 

taulak ezarriko dituzte elkarrekin, 
aldaketaren inpaktuekin eta haien denborazko 
informazioa lortzea ahalbidetzeko, eta era berean, horri buruzko politika publikoen jarraipena, 
hedapena eta ebaluazioa errazteko. Adierazle horiek sexuaren arabera b
denean, eta horrela, datu bereizietan oinarriturik, planak generoi
berrantolatzea ahalbidetuko da

4. Ingurumenean eta energian eskumena duten departamentuek beste departamentu, 
toki entitate eta gizarte eragile 
informazioa eskuratzeko erak zehazteko
energetikoarekin lotutako edukietan. 
 

IV. KAPITULUA-
PRESTAKUNTZA ETA IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA

16.artikulua.- Informazio publikoa
 

1. Gobernuak, ingurumenean eta energian eskumena duten departamentuen bitartez, 
klima-aldaketa eta energiarako planen garapenaren jarraipena egiteko informazioa jarriko du 
eragile ekonomiko eta sozial inplikatuen, herritarren eta administrazio publikoen berai
eskura, haien parte-hartzea eta ardurakidetza sustatuta. 

2. Bide egokiak erabiliz, herritarrei honako informazio hau ema
administrazioek: tokiko isurketen bilakaera, klima
kalteberatasuna, eta hartan arintze eta egokitze arloan egindako jarduketak.

17.artikulua.- Klima-aldaketari eta trantsizio energetikoari buruzko hezkuntza
 

1. Hezkuntzan eskumena duen departamentuak behar diren baliabide
mekanismoak ezarriko ditu, klima
eta irakasleen edozein mailatako prestakuntzan eta gaikuntzan aurreikusteko, bai eta hezkuntza 
sistemaren kalitatearen ebaluaziorako nahiz eta ebaluazio inst

2. Hezkuntzan eskumena duen departamentuak, ingurumenean eta energian eskumena 
duten departamentuekin elkarlanean, ingurumen hezkuntzari buruzko plan bat prestatuko du 
urtebeteko epean, esparru formaleko eta ez
hornitzeko energiaren eta klima
metodologikoez ere.  

3. Orobat sustatuko da hezkuntza proiektu espezializatu eta berritzaileen garapena 
klimaren eta trantsizio energetikoaren arl
departamentuek kasuan kasuko

4. Ingurumenean eta energian eskumena duten departamentuek gidak argitaratu eta 
informazio, komunikazio eta prestakuntza kanpainak eginen di
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Nafarroako urteko balantze energetikoa. 
Energia eta klima kudeatzeko plataforma. 

Ingurumenean eskumena duen departamentua: 
Berotegi Efektuko Gasen (BEG) isurketen urteko inbentarioa. 
Eskualdeetarako agertoki klimatikoak. 
Lurralde eta sektore kalteberatasunaren azterketa. 
Ekosistemen egoera eta bilakaeraren jarraipena. 

ldaketan inplikazioak dituzten plan sektorialek adierazleen aginte 
ezarriko dituzte elkarrekin, betiere energiarekin, isurketen bilakaerarekin, klima

en inpaktuekin eta haien denborazko bilakaerarekin lotutako aspektu guztiei buruzko 
lortzea ahalbidetzeko, eta era berean, horri buruzko politika publikoen jarraipena, 

hedapena eta ebaluazioa errazteko. Adierazle horiek sexuaren arabera bereiziko
eta horrela, datu bereizietan oinarriturik, planak generoikuspegiarekin bat 

uko da.  
Ingurumenean eta energian eskumena duten departamentuek beste departamentu, 

toki entitate eta gizarte eragile batzuk orientatuko dituzte gidak, komunikazio moduak eta 
informazioa eskuratzeko erak zehazteko, betiere klima-aldaketarekin eta trantsizio 
energetikoarekin lotutako edukietan.  

- INFORMAZIOA, INGURUMEN HEZKUNTZA, 
PRESTAKUNTZA ETA IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA

Informazio publikoa. 

Gobernuak, ingurumenean eta energian eskumena duten departamentuen bitartez, 
aldaketa eta energiarako planen garapenaren jarraipena egiteko informazioa jarriko du 

eragile ekonomiko eta sozial inplikatuen, herritarren eta administrazio publikoen berai
hartzea eta ardurakidetza sustatuta.  

Bide egokiak erabiliz, herritarrei honako informazio hau eman beharko diete 
tokiko isurketen bilakaera, klima-adierazleen bilakaera, beren lurraldearen 

hartan arintze eta egokitze arloan egindako jarduketak. 

aldaketari eta trantsizio energetikoari buruzko hezkuntza

Hezkuntzan eskumena duen departamentuak behar diren baliabide
mekanismoak ezarriko ditu, klima-aldaketa eta trantsizio energetikoa hezkuntza curriculumetan 
eta irakasleen edozein mailatako prestakuntzan eta gaikuntzan aurreikusteko, bai eta hezkuntza 
sistemaren kalitatearen ebaluaziorako nahiz eta ebaluazio instituzionalerako prozesuetan ere.   

Hezkuntzan eskumena duen departamentuak, ingurumenean eta energian eskumena 
duten departamentuekin elkarlanean, ingurumen hezkuntzari buruzko plan bat prestatuko du 
urtebeteko epean, esparru formaleko eta ez-formaleko hezitzaileak oinarrizko ezagutzaz 
hornitzeko energiaren eta klima-aldaketaren arloan, bai eta behar diren baliabide 

Orobat sustatuko da hezkuntza proiektu espezializatu eta berritzaileen garapena 
klimaren eta trantsizio energetikoaren arloan, energian eta ingurumenean eskumena duten 

kasuan kasuko hezkuntza erakundeekin elkarlanean arituz.  
Ingurumenean eta energian eskumena duten departamentuek gidak argitaratu eta 

informazio, komunikazio eta prestakuntza kanpainak eginen dituzte eraginkortasun energetikoa 
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ldaketan inplikazioak dituzten plan sektorialek adierazleen aginte 
energiarekin, isurketen bilakaerarekin, klima-
bilakaerarekin lotutako aspektu guztiei buruzko 

lortzea ahalbidetzeko, eta era berean, horri buruzko politika publikoen jarraipena, 
ereiziko dira, bidezkoa 

kuspegiarekin bat 

Ingurumenean eta energian eskumena duten departamentuek beste departamentu, 
orientatuko dituzte gidak, komunikazio moduak eta 

aldaketarekin eta trantsizio 

ZIOA, INGURUMEN HEZKUNTZA, 
PRESTAKUNTZA ETA IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA 

Gobernuak, ingurumenean eta energian eskumena duten departamentuen bitartez, 
aldaketa eta energiarako planen garapenaren jarraipena egiteko informazioa jarriko du 

eragile ekonomiko eta sozial inplikatuen, herritarren eta administrazio publikoen beraien 

n beharko diete toki 
adierazleen bilakaera, beren lurraldearen 

aldaketari eta trantsizio energetikoari buruzko hezkuntza. 

Hezkuntzan eskumena duen departamentuak behar diren baliabideak eta 
aldaketa eta trantsizio energetikoa hezkuntza curriculumetan 

eta irakasleen edozein mailatako prestakuntzan eta gaikuntzan aurreikusteko, bai eta hezkuntza 
ituzionalerako prozesuetan ere.    

Hezkuntzan eskumena duen departamentuak, ingurumenean eta energian eskumena 
duten departamentuekin elkarlanean, ingurumen hezkuntzari buruzko plan bat prestatuko du 

itzaileak oinarrizko ezagutzaz 
aldaketaren arloan, bai eta behar diren baliabide 

Orobat sustatuko da hezkuntza proiektu espezializatu eta berritzaileen garapena 
oan, energian eta ingurumenean eskumena duten 

 
Ingurumenean eta energian eskumena duten departamentuek gidak argitaratu eta 

tuzte eraginkortasun energetikoa 
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sustatzeko eta klima errespetatzen duten bizitza
guztiei zuzenduak.   

18.artikulua.- Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza sustatzea
 

1. Oro har, klima-aldaketari eta trantsizio energetikoari 
transferentzia lehentasunezkotzat joko da Nafarroako I+G

2. I+G+B arloa sustatuko da energia berriztagarrien sorkuntzan, erabileran eta 
gordetzearen arloan, bai eta klima
sozialean. 

3. Era berean, sustatzen ahalko dira 
duten teknologiak, beste prozesu industrial batzuetan erabiltzeko. 

4. Nafarroako Berrikuntza Behatokia, Zientzia eta Teknologiari buruzko ekainaren 27ko 
15/2028 Foru Legeari jarraikiz sortua, arduratuko da koordinazio lana egiteaz Nafarroako Klima 
Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza Batzordearekin
Berrikuntza arloan.  
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sustatzeko eta klima errespetatzen duten bizitza-ohiturak bultzatzeko, biztanleriaren sektore 

Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza sustatzea. 

aldaketari eta trantsizio energetikoari buruzko ikerketa eta ezagutzaren 
transferentzia lehentasunezkotzat joko da Nafarroako I+G-B arloko estrategiaren barnean. 

G+B arloa sustatuko da energia berriztagarrien sorkuntzan, erabileran eta 
arloan, bai eta klima-aldaketarako egokitzapenean ere, hala maila teknikoan nola 

Era berean, sustatzen ahalko dira CO2eta beste BEG batzuk xurgatzea
duten teknologiak, beste prozesu industrial batzuetan erabiltzeko.  

rikuntza Behatokia, Zientzia eta Teknologiari buruzko ekainaren 27ko 
15/2028 Foru Legeari jarraikiz sortua, arduratuko da koordinazio lana egiteaz Nafarroako Klima 
Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza Batzordearekin, Ikerketa, Garapen eta
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ohiturak bultzatzeko, biztanleriaren sektore 

buruzko ikerketa eta ezagutzaren 
B arloko estrategiaren barnean.  

G+B arloa sustatuko da energia berriztagarrien sorkuntzan, erabileran eta 
aldaketarako egokitzapenean ere, hala maila teknikoan nola 

xurgatzea ahalbidetzen 

rikuntza Behatokia, Zientzia eta Teknologiari buruzko ekainaren 27ko 
15/2028 Foru Legeari jarraikiz sortua, arduratuko da koordinazio lana egiteaz Nafarroako Klima 

Ikerketa, Garapen eta 
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II. TITULUA- KLIMA ALDAKETA ARINTZEA ETA ENERGIA EREDU 

 

I. KAPITULUA-

19.artikulua.- Energia berriztagarrien sustapena eta kudeaketa.
 

Energiaren arloan eskumena duen departamentuak sustatuko ditu instalazio eolikoak, 
eguzki-instalazio termikoak, geotermikoak eta teknologia berriztagarrien gainerako 
instalazioak, hala nola energia biltegiratzeko sistemak, dagozkien laguntzen eta kenkari f
aplikazioaren bidez. Horrekin batera, instalazioen administrazio
izan daitezen bultzatuko du.  

20.artikulua.- Foru intereseko inbertsioak.
 

1. Energia berriztagarrietan inbertitzeko proiektu hauek joko dira foru
inbertsiotzat, betiere enpresa edo lanbide jarduerak abian jartzeko xedearekin administrazioa 
errazteko neurriei buruzko abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritakoaren 
ondorioetarako: 

 
a) Energiaren erregulazioa edo biltegiratzea jasotzen d
b) Izaera esperimentala duten proiektuak.
c) Parke eolikoen bultzada berria jasotzen duten proiektuak.
d) Energia berriztagarrien instalazioen hibridazioa jasotzen duten proiektuak.
e) Energia sortzeko instalazioak, jabego publikoan gauzatuak eta 5MW

indarra duten proiektuak, haien partaidetza ekonomikoaren % 20, gutxienez, haien 
eraginpeko toki erakundeen, diru
horretako pertsonen eskutik osatzen denean.

f) Tokiko energia-komuni
 

2. Foru-interesaren adierazpena arestian aipatu den abenduaren 9ko 15/2009 Foru 
Legean ezarritakoaren arabera tramitatuko da.

21.artikulua.- Energia
 

1. Foru Komunitatearen lurralde
banatzaileek energia gaietan 
bakoitzeko ekainaren 1a baino lehen, produktu energetikoen kontsumoei buruzko informazioa, 
departamentuak berak ezarriko duen formatuan.

 
2. Nafarroako Gobernuak elektrizitatea banatzen duten enpresei jakinaraziko dizkie 

haien egiturak energia berriztagarrien instalazioen eskakizunen arabera egokitzeko bete behar 
dituzten betebeharrak, haien 
aurrekontuen baitan. 

22.artikulua.Energia hidroelektrikoa.
 

1. Ureztatzeko, edateko eta industriarako uraren horniketa
urtegiei lotuak diren zentral hidroelektrikoen jardueraren jarraipena
gaietan eskumena duen departamentuak, haien jardueraren emakida

 

Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Foru Legearen Aurreproiektua. Bertsioa: 10/06/2020

KLIMA ALDAKETA ARINTZEA ETA ENERGIA EREDU 
BERRIA 

-ENERGIA BERRIZTAGARRIAK BULTZATZEA

Energia berriztagarrien sustapena eta kudeaketa. 

Energiaren arloan eskumena duen departamentuak sustatuko ditu instalazio eolikoak, 
instalazio termikoak, geotermikoak eta teknologia berriztagarrien gainerako 

instalazioak, hala nola energia biltegiratzeko sistemak, dagozkien laguntzen eta kenkari f
aplikazioaren bidez. Horrekin batera, instalazioen administrazio-izapideak ahalik eta errazenak 

 

Foru intereseko inbertsioak. 

Energia berriztagarrietan inbertitzeko proiektu hauek joko dira foru
inbertsiotzat, betiere enpresa edo lanbide jarduerak abian jartzeko xedearekin administrazioa 
errazteko neurriei buruzko abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritakoaren 

Energiaren erregulazioa edo biltegiratzea jasotzen duten proiektuak.
Izaera esperimentala duten proiektuak. 
Parke eolikoen bultzada berria jasotzen duten proiektuak. 
Energia berriztagarrien instalazioen hibridazioa jasotzen duten proiektuak.
Energia sortzeko instalazioak, jabego publikoan gauzatuak eta 5MW
indarra duten proiektuak, haien partaidetza ekonomikoaren % 20, gutxienez, haien 
eraginpeko toki erakundeen, diru-irabazi asmorik gabeko erakundeen edo eskualde 
horretako pertsonen eskutik osatzen denean. 

omunitateak eta herritarren energia-komunitateak.

interesaren adierazpena arestian aipatu den abenduaren 9ko 15/2009 Foru 
Legean ezarritakoaren arabera tramitatuko da. 

Energia-banatzaileen betebeharrak. 

Foru Komunitatearen lurralde-eremuan lan egiten duten enpresa energia
 eskumena duen departamentuaren eskura jarri behar dute, urte 

bakoitzeko ekainaren 1a baino lehen, produktu energetikoen kontsumoei buruzko informazioa, 
tamentuak berak ezarriko duen formatuan. 

Nafarroako Gobernuak elektrizitatea banatzen duten enpresei jakinaraziko dizkie 
haien egiturak energia berriztagarrien instalazioen eskakizunen arabera egokitzeko bete behar 
dituzten betebeharrak, haien inbertsio-planetan kontuan izan ditzaten, erabilgarri dauden 

Energia hidroelektrikoa. 

Ureztatzeko, edateko eta industriarako uraren horniketa-zerbitzua ematen duten 
urtegiei lotuak diren zentral hidroelektrikoen jardueraren jarraipena sustatuko du 

eskumena duen departamentuak, haien jardueraren emakida-epea amaitzean. Halaber, 
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KLIMA ALDAKETA ARINTZEA ETA ENERGIA EREDU 

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK BULTZATZEA 

 

Energiaren arloan eskumena duen departamentuak sustatuko ditu instalazio eolikoak, 
instalazio termikoak, geotermikoak eta teknologia berriztagarrien gainerako 

instalazioak, hala nola energia biltegiratzeko sistemak, dagozkien laguntzen eta kenkari fiskalen 
izapideak ahalik eta errazenak 

Energia berriztagarrietan inbertitzeko proiektu hauek joko dira foru-intereseko 
inbertsiotzat, betiere enpresa edo lanbide jarduerak abian jartzeko xedearekin administrazioa 
errazteko neurriei buruzko abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritakoaren 

uten proiektuak. 

Energia berriztagarrien instalazioen hibridazioa jasotzen duten proiektuak. 
Energia sortzeko instalazioak, jabego publikoan gauzatuak eta 5MW-tik goitiko 
indarra duten proiektuak, haien partaidetza ekonomikoaren % 20, gutxienez, haien 

irabazi asmorik gabeko erakundeen edo eskualde 

omunitateak. 

interesaren adierazpena arestian aipatu den abenduaren 9ko 15/2009 Foru 

eremuan lan egiten duten enpresa energia-
eskumena duen departamentuaren eskura jarri behar dute, urte 

bakoitzeko ekainaren 1a baino lehen, produktu energetikoen kontsumoei buruzko informazioa, 

Nafarroako Gobernuak elektrizitatea banatzen duten enpresei jakinaraziko dizkie 
haien egiturak energia berriztagarrien instalazioen eskakizunen arabera egokitzeko bete behar 

planetan kontuan izan ditzaten, erabilgarri dauden 

zerbitzua ematen duten 
sustatuko du energia 

epea amaitzean. Halaber, 
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dauden ubide eta urtegietan zentral berrien instalazioa sustatuko du, eta orobat aipatutako 
erabilera horietarako eraikitzen diren ubide nahiz 

 
2. Nafarroako Energia Planaren

bideragarria den gainerako zentral hidroelektrikoetan, lehendik diren zentraletan edo 
hemendik aitzina sustatzekoak diren zentraletan, kontuan hartuta apro
energetikoaren potentziala eta hainbat faktore mugatzaile, besteak beste, ingurumenari, 
paisaiari eta kultur ondarearen kontserbazioari dagozkionak, hala nola hirigintzari, lurzoruaren 
sailkapenari, naturaren arriskuei eta lehendik dauden egitur
zortasunari dagozkien faktoreak. Nolanahi ere, ingurumenarekiko bateragarritasuna kasu 
bakoitzari dagokion ingurumen

23.artikulua.- Energia eolikoa.
 

1. Nafarroako Energia Planean
eta erreserbako eremuak, barne direla esperimentalak eta orain dauden parkeen 
berreraikuntza edo sustapen berria, kontuan hartuta baliabide eolikoa eta hainbat faktore 
mugatzaile, besteak beste, ingurumenari, paisaiari eta k
dagozkionak, hala nola hirigintzari, lurzoruaren sailkapenari, naturaren arriskuei eta lehendik 
dauden egituren edo egitekoak diren egituren zortasunari dagozkien faktoreak. 

 
Modu osagarrian, lehentasunezko eta erreserbako

eoliko aski duten eta arestian aipatutako faktore horiekin bateragarriak diren proiektu zehatzak 
ere identifikatzen ahalko dira.

 
Nolanahi ere, ingurumenarekiko bateragarritasuna kasu bakoitzari dagokion ingurumen

ebaluazioko prozeduran zehaztuko da.
 
2. Jardueran 25 urtetik goiti egin dituzten parke eolikoen titularrek, edo urtebeteko 

epean Nafarroako Energia Plane
eolikoen titularrek, parkea berrindartzeko plana au
plan horrek instalazioaren indarra % 100 baino gehiago handitzea ekartzen badu, haren 
titularrek hobari baterako eskubidea izanen dute higiezinen udal
arabera, berrindartzea gauzatu ez balit
litzateke lehenengo 15 urteetan.
 

3. Parke eolikoen jabe diren enpresek lagundu beharko dute haien instalazioen gainean 
faunaren hilkortasunari buruz eta ingurumen
eskumena duen departamentuak eginen duen jarraipen
laguntzeko formula horien arautegia garatuko du Nafarroako Gobernuak.

24.artikulua.- Erregai fosilen erabilera debekatzea sorkuntza elektrikoan eta 
abeltzaintza eta nekazaritza ust
  

1. Ez da baimenduko energia elektrikoa sortzeko erregai fosilak erabiliko dituzten 10 
MW eta 50 MW bitarteko zentral elektrikoen instalazioa, non ez den efizientzia altuko 
sorkuntza bateratua. 

2. 2030eko urtarrilaren 1etik aitzina, abeltzaintza nah
termiko osoa iturri berriztagarrietatik edo beste instalazio batzuen bero
hornitu beharko da, honako kasu hauetan:

a) 500 UGM (abelburu larri) baino handiagoak diren abeltzaintza
b) 3.000 metro koadrotik goitiko landare
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dauden ubide eta urtegietan zentral berrien instalazioa sustatuko du, eta orobat aipatutako 
erabilera horietarako eraikitzen diren ubide nahiz urtegi berrietan. 

Energia Planaren bidez ebatziko da arestiko planteamendu hori ezartzea 
bideragarria den gainerako zentral hidroelektrikoetan, lehendik diren zentraletan edo 
hemendik aitzina sustatzekoak diren zentraletan, kontuan hartuta apro
energetikoaren potentziala eta hainbat faktore mugatzaile, besteak beste, ingurumenari, 
paisaiari eta kultur ondarearen kontserbazioari dagozkionak, hala nola hirigintzari, lurzoruaren 
sailkapenari, naturaren arriskuei eta lehendik dauden egituren edo egitekoak diren egituren 
zortasunari dagozkien faktoreak. Nolanahi ere, ingurumenarekiko bateragarritasuna kasu 
bakoitzari dagokion ingurumen-ebaluazioko prozeduran zehaztuko da. 

Energia eolikoa. 

Energia Planean zehaztuko dira parke eolikoak ezartzeko lehentasunezko 
eta erreserbako eremuak, barne direla esperimentalak eta orain dauden parkeen 
berreraikuntza edo sustapen berria, kontuan hartuta baliabide eolikoa eta hainbat faktore 
mugatzaile, besteak beste, ingurumenari, paisaiari eta kultur ondarearen kontserbazioari 
dagozkionak, hala nola hirigintzari, lurzoruaren sailkapenari, naturaren arriskuei eta lehendik 
dauden egituren edo egitekoak diren egituren zortasunari dagozkien faktoreak. 

Modu osagarrian, lehentasunezko eta erreserbako eremu horietatik kanpo ere, baliabide 
eoliko aski duten eta arestian aipatutako faktore horiekin bateragarriak diren proiektu zehatzak 
ere identifikatzen ahalko dira. 

Nolanahi ere, ingurumenarekiko bateragarritasuna kasu bakoitzari dagokion ingurumen
luazioko prozeduran zehaztuko da. 

Jardueran 25 urtetik goiti egin dituzten parke eolikoen titularrek, edo urtebeteko 
Nafarroako Energia Planean aurreikusitako energia-ekoizpena lortu ez duten parke 

eolikoen titularrek, parkea berrindartzeko plana aurkezteko aukera izanen dute. Berrindartzeko 
plan horrek instalazioaren indarra % 100 baino gehiago handitzea ekartzen badu, haren 
titularrek hobari baterako eskubidea izanen dute higiezinen udal-zergan. Hobari horren 
arabera, berrindartzea gauzatu ez balitz ordainduko zuketen urteko kuota bera mantenduko 
litzateke lehenengo 15 urteetan. 

Parke eolikoen jabe diren enpresek lagundu beharko dute haien instalazioen gainean 
faunaren hilkortasunari buruz eta ingurumen-arloko arrisku-egoerei buruz i
eskumena duen departamentuak eginen duen jarraipen-lanaren sostenguan. Bi urteko epean, 
laguntzeko formula horien arautegia garatuko du Nafarroako Gobernuak. 

Erregai fosilen erabilera debekatzea sorkuntza elektrikoan eta 
abeltzaintza eta nekazaritza ustiategietan. 

Ez da baimenduko energia elektrikoa sortzeko erregai fosilak erabiliko dituzten 10 
MW eta 50 MW bitarteko zentral elektrikoen instalazioa, non ez den efizientzia altuko 

2030eko urtarrilaren 1etik aitzina, abeltzaintza nahiz nekazaritza ustiategien behar 
termiko osoa iturri berriztagarrietatik edo beste instalazio batzuen bero-soberakinak erabilita 

kasu hauetan: 
500 UGM (abelburu larri) baino handiagoak diren abeltzaintza-ustiategiak.

koadrotik goitiko landare-mintegiak. 
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dauden ubide eta urtegietan zentral berrien instalazioa sustatuko du, eta orobat aipatutako 

bidez ebatziko da arestiko planteamendu hori ezartzea 
bideragarria den gainerako zentral hidroelektrikoetan, lehendik diren zentraletan edo 
hemendik aitzina sustatzekoak diren zentraletan, kontuan hartuta aprobetxamendu 
energetikoaren potentziala eta hainbat faktore mugatzaile, besteak beste, ingurumenari, 
paisaiari eta kultur ondarearen kontserbazioari dagozkionak, hala nola hirigintzari, lurzoruaren 

en edo egitekoak diren egituren 
zortasunari dagozkien faktoreak. Nolanahi ere, ingurumenarekiko bateragarritasuna kasu 

likoak ezartzeko lehentasunezko 
eta erreserbako eremuak, barne direla esperimentalak eta orain dauden parkeen 
berreraikuntza edo sustapen berria, kontuan hartuta baliabide eolikoa eta hainbat faktore 

ultur ondarearen kontserbazioari 
dagozkionak, hala nola hirigintzari, lurzoruaren sailkapenari, naturaren arriskuei eta lehendik 
dauden egituren edo egitekoak diren egituren zortasunari dagozkien faktoreak.  

eremu horietatik kanpo ere, baliabide 
eoliko aski duten eta arestian aipatutako faktore horiekin bateragarriak diren proiektu zehatzak 

Nolanahi ere, ingurumenarekiko bateragarritasuna kasu bakoitzari dagokion ingurumen-

Jardueran 25 urtetik goiti egin dituzten parke eolikoen titularrek, edo urtebeteko 
ekoizpena lortu ez duten parke 

rkezteko aukera izanen dute. Berrindartzeko 
plan horrek instalazioaren indarra % 100 baino gehiago handitzea ekartzen badu, haren 

zergan. Hobari horren 
z ordainduko zuketen urteko kuota bera mantenduko 

Parke eolikoen jabe diren enpresek lagundu beharko dute haien instalazioen gainean 
egoerei buruz ingurumengaietan 

lanaren sostenguan. Bi urteko epean, 

Erregai fosilen erabilera debekatzea sorkuntza elektrikoan eta 

Ez da baimenduko energia elektrikoa sortzeko erregai fosilak erabiliko dituzten 10 
MW eta 50 MW bitarteko zentral elektrikoen instalazioa, non ez den efizientzia altuko 

iz nekazaritza ustiategien behar 
soberakinak erabilita 

ustiategiak. 
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25.artikulua.- Energia berriztagarriak eraikuntzan.
 

Energia berriztagarria sortzeko instalazioak eta norberaren autokontsumoa nahiz 
partekatua lortzeko instalazioak nahitaezkoak izanen dira, etxebizitza babestu nahiz libreen 
eraikuntzan. Iturri berriztagarrietatik heldu den energiaren instalazioen baldintza
portzentajeak zehaztuko dituzten arautegiak bi urteko epean ezarriko ditu 
eskumena duen departamentuak.

26.artikulua.- Eguzki-
 

1. Bizitegi, industria, merkataritza eta zuzkidurako erabilera duten eraikinetan sistema 
fotovoltaikoak ezarri beharko dira kasu hauetan: estalkia 500 m
proiekzio horizontalean neurtuak, eraiki berriak direnean, edo zaharberritze integrala edo 
erabilera aldaketa egin badute, edo estalkia berritzen badute. Instalazio horiek oinpla
okupazioaren % 30, gutxienez, estali beharko dute, hegoalde, hego
mendebaldeko orientazioetan.

2. Zuzkidurako, merkataritzako, hirugarren sektoreko eta industriako erabilerarako diren 
eraikin berriei lotutako lurgaineko aparkaleku
panel fotovoltaikoez estali beharko da.

3. Eraikinen arkitektura
betetzea eragozten badu, hemen ezartzen diren betebeharrak ongi bete direla onartuko da 5. 
atalean ezarritakoa betez gero.

4. Beren eraikuntzako oinplano
merkataritza edo industriako erabilerarako duten eraikinetan:

 
a) 4.000 metro koadrotik goitiko estalkia dutenean, 2030 baino lehen, beren 

elektrizitate-beharren % 30, gutxienez, hornitzeko adina plaka fotovoltaiko jarri 
beharko dituzte hegoalde, hego
estalkiek edo fatxadek horretarako aukera ematen badute.

b) Estalkia 2.000 metro koadrotik goitikoa dutenean, 
oinplano-okupazioaren azaleraren % 30, gutxienez, estaltzeko adina plaka 
fotovoltaiko ezarri beharko dituzte hegoalde, hego
estalkietan, estalkiek edo fatxadek horretarako aukera ematen badute. 

 
5. Artikulu honetan ezartzen diren betebeharrak bete direla onartuko da eraikinen 

jabeek edo, hala denean, energia
 

a) Energia berriztagarriak ekoizteko proiektuetan parte hartzen badute, proiektu 
horien energia-sorkuntza eta isurketen 
estaldurak lortuko lituzkeen emaitzen baliokideak direnean eta Nafarroako 
administrazio publikoek edo Trantsizio Energetikoaren Nafarroako Agentziak 
sustatu eta kudeatzen dituztenean.

b) Urtero ekarpen bat egiten badio
lukeen instalazio fotovoltaikoak saihestuko lituzkeen isurketen prezioaren 
baliokidea, erreferentziatzat hartuta Nafarroako mix elektrikoa, 
prezioa izanik ekarpena egiten den urtean isurketen Eu
ezartzen duena. 

c) Urtero erosten baditu karbonoaztarnaren Erregistroan (martxoaren 14ko 163/2014 
Errege Dekretuan sortua) jasotako eta egiaztatutako konpentsazioak, instalatu 
beharko lukeen instalazio fotovoltaikoak saihestuko lituz
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Energia berriztagarriak eraikuntzan. 

Energia berriztagarria sortzeko instalazioak eta norberaren autokontsumoa nahiz 
partekatua lortzeko instalazioak nahitaezkoak izanen dira, etxebizitza babestu nahiz libreen 
eraikuntzan. Iturri berriztagarrietatik heldu den energiaren instalazioen baldintza
portzentajeak zehaztuko dituzten arautegiak bi urteko epean ezarriko ditu 
eskumena duen departamentuak. 

-energia fotovoltaikoa. 

Bizitegi, industria, merkataritza eta zuzkidurako erabilera duten eraikinetan sistema 
oak ezarri beharko dira kasu hauetan: estalkia 500 m2 baino handiagoa denean, 

proiekzio horizontalean neurtuak, eraiki berriak direnean, edo zaharberritze integrala edo 
erabilera aldaketa egin badute, edo estalkia berritzen badute. Instalazio horiek oinpla
okupazioaren % 30, gutxienez, estali beharko dute, hegoalde, hego-ekialde eta hego
mendebaldeko orientazioetan. 

Zuzkidurako, merkataritzako, hirugarren sektoreko eta industriako erabilerarako diren 
eraikin berriei lotutako lurgaineko aparkaleku-plazen % 20, gutxienez, eguzki
panel fotovoltaikoez estali beharko da. 

Eraikinen arkitektura- edo kultura-ondarea babestu beharrak 1. atalean ezarritakoa 
betetzea eragozten badu, hemen ezartzen diren betebeharrak ongi bete direla onartuko da 5. 

alean ezarritakoa betez gero. 
Beren eraikuntzako oinplano-okupazioaren azaleraren % 50, gutxienez, zuzkidura, 

merkataritza edo industriako erabilerarako duten eraikinetan: 

4.000 metro koadrotik goitiko estalkia dutenean, 2030 baino lehen, beren 
beharren % 30, gutxienez, hornitzeko adina plaka fotovoltaiko jarri 

beharko dituzte hegoalde, hego-ekialde eta hego-mendebaldeko orientazioetan, 
estalkiek edo fatxadek horretarako aukera ematen badute. 
Estalkia 2.000 metro koadrotik goitikoa dutenean, 2040 baino lehen, beren 

okupazioaren azaleraren % 30, gutxienez, estaltzeko adina plaka 
fotovoltaiko ezarri beharko dituzte hegoalde, hego-ekialde eta hego
estalkietan, estalkiek edo fatxadek horretarako aukera ematen badute. 

 
ulu honetan ezartzen diren betebeharrak bete direla onartuko da eraikinen 

jabeek edo, hala denean, energia-zerbitzuen hornitzaileek: 

Energia berriztagarriak ekoizteko proiektuetan parte hartzen badute, proiektu 
sorkuntza eta isurketen murrizketa artikulu honetan eskatzen den 

estaldurak lortuko lituzkeen emaitzen baliokideak direnean eta Nafarroako 
administrazio publikoek edo Trantsizio Energetikoaren Nafarroako Agentziak 
sustatu eta kudeatzen dituztenean. 
Urtero ekarpen bat egiten badio Nafarroako Funts Klimatikoari, instalatu beharko 
lukeen instalazio fotovoltaikoak saihestuko lituzkeen isurketen prezioaren 
baliokidea, erreferentziatzat hartuta Nafarroako mix elektrikoa, 
prezioa izanik ekarpena egiten den urtean isurketen Europako merkatuak (EU

 
Urtero erosten baditu karbonoaztarnaren Erregistroan (martxoaren 14ko 163/2014 
Errege Dekretuan sortua) jasotako eta egiaztatutako konpentsazioak, instalatu 
beharko lukeen instalazio fotovoltaikoak saihestuko lituzkeen isurketen baliokideak. 
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Energia berriztagarria sortzeko instalazioak eta norberaren autokontsumoa nahiz 
partekatua lortzeko instalazioak nahitaezkoak izanen dira, etxebizitza babestu nahiz libreen 
eraikuntzan. Iturri berriztagarrietatik heldu den energiaren instalazioen baldintzak eta 
portzentajeak zehaztuko dituzten arautegiak bi urteko epean ezarriko ditu energia gaietan 

Bizitegi, industria, merkataritza eta zuzkidurako erabilera duten eraikinetan sistema 
baino handiagoa denean, 

proiekzio horizontalean neurtuak, eraiki berriak direnean, edo zaharberritze integrala edo 
erabilera aldaketa egin badute, edo estalkia berritzen badute. Instalazio horiek oinplano-

ekialde eta hego-

Zuzkidurako, merkataritzako, hirugarren sektoreko eta industriako erabilerarako diren 
20, gutxienez, eguzki-energia sortzeko 

ondarea babestu beharrak 1. atalean ezarritakoa 
betetzea eragozten badu, hemen ezartzen diren betebeharrak ongi bete direla onartuko da 5. 

okupazioaren azaleraren % 50, gutxienez, zuzkidura, 

4.000 metro koadrotik goitiko estalkia dutenean, 2030 baino lehen, beren 
beharren % 30, gutxienez, hornitzeko adina plaka fotovoltaiko jarri 

mendebaldeko orientazioetan, 

2040 baino lehen, beren 
okupazioaren azaleraren % 30, gutxienez, estaltzeko adina plaka 

ekialde eta hego-mendebaldeko 
estalkietan, estalkiek edo fatxadek horretarako aukera ematen badute.  

  
ulu honetan ezartzen diren betebeharrak bete direla onartuko da eraikinen 

Energia berriztagarriak ekoizteko proiektuetan parte hartzen badute, proiektu 
murrizketa artikulu honetan eskatzen den 

estaldurak lortuko lituzkeen emaitzen baliokideak direnean eta Nafarroako 
administrazio publikoek edo Trantsizio Energetikoaren Nafarroako Agentziak 

Nafarroako Funts Klimatikoari, instalatu beharko 
lukeen instalazio fotovoltaikoak saihestuko lituzkeen isurketen prezioaren 
baliokidea, erreferentziatzat hartuta Nafarroako mix elektrikoa, CO2 tonaren 

ropako merkatuak (EU-ETS) 

Urtero erosten baditu karbonoaztarnaren Erregistroan (martxoaren 14ko 163/2014 
Errege Dekretuan sortua) jasotako eta egiaztatutako konpentsazioak, instalatu 

keen isurketen baliokideak.  
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6. Eraikinetako eguzki
ordenantzetan ezarritako baldintza estetikoen araudian, 25 eta 26.3 artikuluetan ezarritakoa 
ukatu gabe. Natur inguruetan, habitat naturalak eta esp
ditu. 

7. Estalkiaren gainean ezarritako autokontsumo
tokiko erakundeari aldez aurretik jakinarazteko prozedurari jarraikiz.

27.artikulua.- Dendroenergia.
 

1. Trantsizio Energetikorako Nafarroako 
berriztagarria sortzeko, erregulatzeko eta biltegiratzeko, erabilera partekatukoak edo 
“districtheating” erakoak diren instalazioen ezarpena eta ustiapena, tokiko basogintzako 
biomasa baliatuko dutenak, landa
biomasaren autokontsumoa bultzatuz.

2. Biomasa baliatzen duten instalazio termikoak aitzina eramateko eta oihaneko 
biomasaren hornidura egiteko baimenak erraztuko dira arautegiak garatu ahala, eta 
baimenaren ebazpenean zehazten den iraungitze

3. Dendroenergiaren instalazioa, eraikinetan, nahitaez integratuko da hirigintzako 
ordenantzetan ezartzen diren eraikuntza

4. Bizitegi eta zerbitzu erabilerako eraikinen biomasa
behar du, hartan bermatzeko kontsumitzen duten lehengai guztia kontsumo
baino hurbilagoko ingurutik heldu dela edo, bestela, lehengai horren garraioaren energia
kontsumoa ez dela iristen lehengaiaren balio
departamentuak, bi urteko epean, garatuko du Nafarroako jatorriko biomasaren ziurtagiria 
emateko prozedura. 

28.artikulua.- Tokiko energia
komunitateak. 
 

1. Administrazio publikoek beren 
eratzen ahalko dute, energia berriztagarria sortzeko edo energia biltegiratzeko proiektuak 
aurrera eramateko sortzen diren tokiko komunitate energetikoen eta herritarren energia
komunitateen alde. 

 
2. Helburu horretarako eratutako eskubidea emateko bide bakarra erakunde mota 

horretarako erreserbatua den lehiaketa publikoa izanen da, eta haren oinarrietan nahitaez 
ezarri beharko dira eskakizun hauek:

a) Azalera-eskubidea zein ondasunen gainean eratzen den zehazki esat
b) Emakidaren gehienezko iraupena eta, kasua bada, dagozkion luzapenak, 

aplikagarria den ondare publikoko arautegian aurreikusten den eperik luzeena ere 
jasoz. 

c) Urteko ordaindu beharreko kanona, edo sortutako energiaren 
aprobetxamendurako 

d) Instalazioan sortu edo biltegiratuko den energia berriztagarriaren gutxieneko 
potentzia eta haren oinarrizko ezaugarriak.

e) Instalazio horiek lanean jartzeko gehienezko epea.
f) Lankidetza-mekanismoak eta emakida esleitzen d

ezarri beharreko fiskalizazioa.
g) Emakida esleitu duen administrazio publikoaren aldeko itzulketa nola gauzatuko 

den, emakidaren epealdia amaitu ondoren edo dagokion ebazpena eman ondoren.
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Eraikinetako eguzki-energiaren instalazioa nahitaez integratuko da hirigintza
ordenantzetan ezarritako baldintza estetikoen araudian, 25 eta 26.3 artikuluetan ezarritakoa 
ukatu gabe. Natur inguruetan, habitat naturalak eta espezie babestuen habitatak errespetatuko 

Estalkiaren gainean ezarritako autokontsumo-instalazioak tramitatuko dira dagokion 
tokiko erakundeari aldez aurretik jakinarazteko prozedurari jarraikiz. 

Dendroenergia. 

Trantsizio Energetikorako Nafarroako Agentziaren bidez sustatuko da energia termiko 
berriztagarria sortzeko, erregulatzeko eta biltegiratzeko, erabilera partekatukoak edo 
“districtheating” erakoak diren instalazioen ezarpena eta ustiapena, tokiko basogintzako 
biomasa baliatuko dutenak, landa-inguruneko tokiko erakundeen partaidetza ekonomikoa eta 
biomasaren autokontsumoa bultzatuz. 

Biomasa baliatzen duten instalazio termikoak aitzina eramateko eta oihaneko 
biomasaren hornidura egiteko baimenak erraztuko dira arautegiak garatu ahala, eta 

aren ebazpenean zehazten den iraungitze-epea izanen dute.  
Dendroenergiaren instalazioa, eraikinetan, nahitaez integratuko da hirigintzako 

ordenantzetan ezartzen diren eraikuntza-baldintzen erregulazioan. 
Bizitegi eta zerbitzu erabilerako eraikinen biomasaren hornidurak ziurtagiri bat izan 

behar du, hartan bermatzeko kontsumitzen duten lehengai guztia kontsumo
baino hurbilagoko ingurutik heldu dela edo, bestela, lehengai horren garraioaren energia
kontsumoa ez dela iristen lehengaiaren balio energetikoaren % 20ra. Energian eskumena duen 
departamentuak, bi urteko epean, garatuko du Nafarroako jatorriko biomasaren ziurtagiria 

okiko energia-komunitateak eta herritarren energia

Administrazio publikoek beren jabetzako ondarearen gaineko azalera
eratzen ahalko dute, energia berriztagarria sortzeko edo energia biltegiratzeko proiektuak 
aurrera eramateko sortzen diren tokiko komunitate energetikoen eta herritarren energia

retarako eratutako eskubidea emateko bide bakarra erakunde mota 
horretarako erreserbatua den lehiaketa publikoa izanen da, eta haren oinarrietan nahitaez 
ezarri beharko dira eskakizun hauek: 

eskubidea zein ondasunen gainean eratzen den zehazki esat
Emakidaren gehienezko iraupena eta, kasua bada, dagozkion luzapenak, 
aplikagarria den ondare publikoko arautegian aurreikusten den eperik luzeena ere 

Urteko ordaindu beharreko kanona, edo sortutako energiaren 
aprobetxamendurako lankidetza-prozedura, bidezkoa bada. 
Instalazioan sortu edo biltegiratuko den energia berriztagarriaren gutxieneko 
potentzia eta haren oinarrizko ezaugarriak. 
Instalazio horiek lanean jartzeko gehienezko epea. 

mekanismoak eta emakida esleitzen duen administrazio publikoak 
ezarri beharreko fiskalizazioa. 
Emakida esleitu duen administrazio publikoaren aldeko itzulketa nola gauzatuko 
den, emakidaren epealdia amaitu ondoren edo dagokion ebazpena eman ondoren.

Bertsioa: 10/06/202025 

energiaren instalazioa nahitaez integratuko da hirigintza-
ordenantzetan ezarritako baldintza estetikoen araudian, 25 eta 26.3 artikuluetan ezarritakoa 

ezie babestuen habitatak errespetatuko 

instalazioak tramitatuko dira dagokion 

Agentziaren bidez sustatuko da energia termiko 
berriztagarria sortzeko, erregulatzeko eta biltegiratzeko, erabilera partekatukoak edo 
“districtheating” erakoak diren instalazioen ezarpena eta ustiapena, tokiko basogintzako 

inguruneko tokiko erakundeen partaidetza ekonomikoa eta 

Biomasa baliatzen duten instalazio termikoak aitzina eramateko eta oihaneko 
biomasaren hornidura egiteko baimenak erraztuko dira arautegiak garatu ahala, eta 

Dendroenergiaren instalazioa, eraikinetan, nahitaez integratuko da hirigintzako 

ren hornidurak ziurtagiri bat izan 
behar du, hartan bermatzeko kontsumitzen duten lehengai guztia kontsumo-puntutik 150 km 
baino hurbilagoko ingurutik heldu dela edo, bestela, lehengai horren garraioaren energia-

energetikoaren % 20ra. Energian eskumena duen 
departamentuak, bi urteko epean, garatuko du Nafarroako jatorriko biomasaren ziurtagiria 

herritarren energia-

jabetzako ondarearen gaineko azalera-eskubidea 
eratzen ahalko dute, energia berriztagarria sortzeko edo energia biltegiratzeko proiektuak 
aurrera eramateko sortzen diren tokiko komunitate energetikoen eta herritarren energia-

retarako eratutako eskubidea emateko bide bakarra erakunde mota 
horretarako erreserbatua den lehiaketa publikoa izanen da, eta haren oinarrietan nahitaez 

eskubidea zein ondasunen gainean eratzen den zehazki esatea. 
Emakidaren gehienezko iraupena eta, kasua bada, dagozkion luzapenak, 
aplikagarria den ondare publikoko arautegian aurreikusten den eperik luzeena ere 

Urteko ordaindu beharreko kanona, edo sortutako energiaren 

Instalazioan sortu edo biltegiratuko den energia berriztagarriaren gutxieneko 

uen administrazio publikoak 

Emakida esleitu duen administrazio publikoaren aldeko itzulketa nola gauzatuko 
den, emakidaren epealdia amaitu ondoren edo dagokion ebazpena eman ondoren. 
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II. KAPITULUA-  ERAGINKORTASUN ENERGETIK

29.artikulua.- Sistema termikoak bizitegi erabilerako eta hirugarren sektoreko 
eraikinetan. 
 

1. 2030eko urtarrilaren 1etik aitzina ezin izanen da erregai fosilez elikatutako sistema 
termikorik ezarri bizitegi erabilerako eta 

2. 2030eko urtarrilaren 1etik aitzina debekatua izanen da 
gas naturalaren hoditeria duten herrietan kokatuta dauden bizitegi erabilerako eta hirugarren 
sektoreko eraikinei.  

3. 500 metro koadrotik goitiko oinplanoko eraikin berri guztietan, hala nola 
zaharberritze integrala edo erabilera aldaketa egin duten eraikinetan, energia berriztagarrietan 
oinarritutako berokuntza eta etxeko ur beroko sistemak ezarri beharko dira, biomasari
lehentasuna emanez, beren eskaera osoaren % 50 asetzeko moduan, gutxienez. Atal honetan 
ezartzen diren betebeharrak bete direla onartuko da eraikin horien jabeek 
artikuluan ezarritako eskakizunak betetzen badituzte. Artikulu honetan e
betebeharrak eta kontsumo nahiz isurketen kalkulua erregelamendu bidez ezarriko dira.

4. 2023ko urtarrilaren 1etik aitzina, berokuntza, etxeko ur beroa edo/eta hozteko 
instalazio zentralizatua duten bizitegi erabilerako eraikinek osagai izan beh

 
a) Banakako kontsumoak kontabilizatzeko sistemak, gardentasuna eta energia

kostuen banaketa egokia bermatzeko. 
b) Energia termikoaren kontagailua galdara
c) Eguzki-instalazio termikoa badute, energia termikoaren kontagailua, eguzki

kolektoreen ekarpena erregistratuko duena.
 
5. Bizitegi kolektiboko erabilerako eraikinetako galdara guztien gutxieneko 

errendimenduak, karga osoan, % 80koa izan beharko du 2025ean, eta % 85ekoa 2030ean, GBA 
(Goiko Berotze Ahalmena) dela erreferentzia.

6. Bi urteko epean, energia gaietan
bizitegi sektorearen gas-kontsumoen gaineko tarifa progresiboak, kontsumo
kontsumo gehiagori prezio unitario handiagoa ezartzeko irizpidetik.

30.artikulua.- Eraginkortasun 
 

1. 2023ko urtarrilaren 1a iritsi aitzin, bizitegi erabilerako eta hirugarren sektoreko 
Nafarroako eraikin guztiek izan behar dute kalifikazio energetikoko ziurtagiria, Nafarroako 
ziurtagirien Erregistro publikoan erregistratua. 
eskumena duen departamentuak laguntza
eta 2022an. 

2. 2030eko urtarrilaren 1a iritsi aitzin, Nafarroako bizitegi kolektiboko eraikin guztiek “C” 
motako edo goragoko kalifikazio energetikoa izan behar dute. Helburu hori lortzeko, 2024ko 
urtarrilaren 1a baino lehen, Nafarroako Etxebizitzak Zaharberritzeko Plan bat osatuko du 
Nafarroako Gobernuak.  

31.artikulua.- Eraginkortasun energetikoa kanpoko argiterian.
 

1. Kanpoko argiteriaren inst
instalatzerakoan, lehentasunezko helburuak hauek izanen dira: energiaren aurrezpena, 
erabilera egokia eta aprobetxamendua, argi
zaion kaltea eta gizakiaren osasunerako ekar ditzaketen arriskuak ahalik eta txikienak izatea; 
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ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA ERAIKUNTZAN ETA 
KANPOKO ARGITERIAN  

Sistema termikoak bizitegi erabilerako eta hirugarren sektoreko 

2030eko urtarrilaren 1etik aitzina ezin izanen da erregai fosilez elikatutako sistema 
termikorik ezarri bizitegi erabilerako eta hirugarren sektoreko eraikin berrietan.

2030eko urtarrilaren 1etik aitzina debekatua izanen da gasolioaren hornidura ematea 
gas naturalaren hoditeria duten herrietan kokatuta dauden bizitegi erabilerako eta hirugarren 

500 metro koadrotik goitiko oinplanoko eraikin berri guztietan, hala nola 
zaharberritze integrala edo erabilera aldaketa egin duten eraikinetan, energia berriztagarrietan 
oinarritutako berokuntza eta etxeko ur beroko sistemak ezarri beharko dira, biomasari
lehentasuna emanez, beren eskaera osoaren % 50 asetzeko moduan, gutxienez. Atal honetan 
ezartzen diren betebeharrak bete direla onartuko da eraikin horien jabeek foru lege
artikuluan ezarritako eskakizunak betetzen badituzte. Artikulu honetan e
betebeharrak eta kontsumo nahiz isurketen kalkulua erregelamendu bidez ezarriko dira.

2023ko urtarrilaren 1etik aitzina, berokuntza, etxeko ur beroa edo/eta hozteko 
instalazio zentralizatua duten bizitegi erabilerako eraikinek osagai izan beharko dituzte:

Banakako kontsumoak kontabilizatzeko sistemak, gardentasuna eta energia
kostuen banaketa egokia bermatzeko.  
Energia termikoaren kontagailua galdara-gelaren irteeran. 

instalazio termikoa badute, energia termikoaren kontagailua, eguzki
kolektoreen ekarpena erregistratuko duena. 

Bizitegi kolektiboko erabilerako eraikinetako galdara guztien gutxieneko 
errendimenduak, karga osoan, % 80koa izan beharko du 2025ean, eta % 85ekoa 2030ean, GBA 
(Goiko Berotze Ahalmena) dela erreferentzia. 

energia gaietan eskumena duen departamentuak arautuko ditu 
kontsumoen gaineko tarifa progresiboak, kontsumo

kontsumo gehiagori prezio unitario handiagoa ezartzeko irizpidetik. 

Eraginkortasun energetikoa eraikuntzan. 

2023ko urtarrilaren 1a iritsi aitzin, bizitegi erabilerako eta hirugarren sektoreko 
Nafarroako eraikin guztiek izan behar dute kalifikazio energetikoko ziurtagiria, Nafarroako 
ziurtagirien Erregistro publikoan erregistratua. Horretarako, energia-ziurtapenaren gaian 
eskumena duen departamentuak laguntza-ildo bat zabalduko du, ziurtagiriak egiteko 2021ean 

2030eko urtarrilaren 1a iritsi aitzin, Nafarroako bizitegi kolektiboko eraikin guztiek “C” 
lifikazio energetikoa izan behar dute. Helburu hori lortzeko, 2024ko 

urtarrilaren 1a baino lehen, Nafarroako Etxebizitzak Zaharberritzeko Plan bat osatuko du 

inkortasun energetikoa kanpoko argiterian. 

Kanpoko argiteriaren instalazio berriak eta argiztatzeko gailuak diseinatu eta 
instalatzerakoan, lehentasunezko helburuak hauek izanen dira: energiaren aurrezpena, 
erabilera egokia eta aprobetxamendua, argi-kutsaduraren prebentzioa, fauna basatiari eragiten 

aren osasunerako ekar ditzaketen arriskuak ahalik eta txikienak izatea; 
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OA ERAIKUNTZAN ETA 

Sistema termikoak bizitegi erabilerako eta hirugarren sektoreko 

2030eko urtarrilaren 1etik aitzina ezin izanen da erregai fosilez elikatutako sistema 
hirugarren sektoreko eraikin berrietan. 

hornidura ematea 
gas naturalaren hoditeria duten herrietan kokatuta dauden bizitegi erabilerako eta hirugarren 

500 metro koadrotik goitiko oinplanoko eraikin berri guztietan, hala nola 
zaharberritze integrala edo erabilera aldaketa egin duten eraikinetan, energia berriztagarrietan 
oinarritutako berokuntza eta etxeko ur beroko sistemak ezarri beharko dira, biomasari 
lehentasuna emanez, beren eskaera osoaren % 50 asetzeko moduan, gutxienez. Atal honetan 

foru lege honen 26.5 
artikuluan ezarritako eskakizunak betetzen badituzte. Artikulu honetan ezartzen diren 
betebeharrak eta kontsumo nahiz isurketen kalkulua erregelamendu bidez ezarriko dira. 

2023ko urtarrilaren 1etik aitzina, berokuntza, etxeko ur beroa edo/eta hozteko 
arko dituzte: 

Banakako kontsumoak kontabilizatzeko sistemak, gardentasuna eta energia-

instalazio termikoa badute, energia termikoaren kontagailua, eguzki-

Bizitegi kolektiboko erabilerako eraikinetako galdara guztien gutxieneko 
errendimenduak, karga osoan, % 80koa izan beharko du 2025ean, eta % 85ekoa 2030ean, GBA 

eskumena duen departamentuak arautuko ditu 
kontsumoen gaineko tarifa progresiboak, kontsumo-tarteak ezarriz, 

2023ko urtarrilaren 1a iritsi aitzin, bizitegi erabilerako eta hirugarren sektoreko 
Nafarroako eraikin guztiek izan behar dute kalifikazio energetikoko ziurtagiria, Nafarroako 

ziurtapenaren gaian 
ildo bat zabalduko du, ziurtagiriak egiteko 2021ean 

2030eko urtarrilaren 1a iritsi aitzin, Nafarroako bizitegi kolektiboko eraikin guztiek “C” 
lifikazio energetikoa izan behar dute. Helburu hori lortzeko, 2024ko 

urtarrilaren 1a baino lehen, Nafarroako Etxebizitzak Zaharberritzeko Plan bat osatuko du 

alazio berriak eta argiztatzeko gailuak diseinatu eta 
instalatzerakoan, lehentasunezko helburuak hauek izanen dira: energiaren aurrezpena, 

kutsaduraren prebentzioa, fauna basatiari eragiten 
aren osasunerako ekar ditzaketen arriskuak ahalik eta txikienak izatea; 
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betiere, indarra duten arautegiek ematen dituzten arauak eta jarraibide teknikoak betez eginen 
dira. 

2. Kanpoko argiztapeneko instalazio berriek, hala nola handitzen diren lehengo 
instalazioek, edo nabarmen aldatzen diren instalazioek, energia elektrikoa argi
bihurtzeko, beti erabili beharko dute merkatuan eskura dagoen teknologiarik efizienteena. 
Instalazio batean aldaketa nabarmena egin dela ulertuko da aldatzen edo handitzen dir
luminaria instalatuen potentziak instalazioaren potentziari % 50 baino gehiago eragiten 
dionean. Irizpide hau bermatzeko, gutxienez “A” kalifikazio energetikoa izan beharko dute, 
sektoreko berariazko arautegiaren arabera.

3. Apaingarri, publizitate nahiz m
dute fluxu murriztuko ordutegian. Ezinbesteko kasuetan izan ezik, ordutegi murriztu hau ez da 
inoiz hasiko gauerdia baino beranduago.

4. 2023ko urtarrilaren 1etik aitzina, instalazio berezi guztietan, esat
instalazioetan, oinezkoen pasabideen errefortzurako instalazioetan, hala eskatzen duten hiri 
barneko bidegurutzeetako eta autopista nahiz autobideen sarbideetako instalazioetan…; 
horietan guztietan, presentzia detektatzeko gailuak ezarri b
sistemarik fidagarrienak erabiliz (eskuzko eragingailuak barne). Instalazio horiek, berez une 
puntualetan bakarrik erabiltzen direnak, itzalita egon beharko dute, haien erabilera 
beharrezkoa ez denean. 

5. Foru lege honek ezartzen 
erregelamendu bidez ezarriko dira, zenbait azpiegitura eta ekipamenduren kasuetarako, horien 
argiztapena herritarren segurtasuna bermatzeko arautegi espezifikoek araututakoa izanik. 
Halakoak dira, esaterako, airep
armadaren instalazioak, bidean edo maniobran ari diren ibilgailu motordunen argiztapena, 
etab. 
 

III. KAPITULUA

32.artikulua.- Mugikortasun jasangarria bultzatzea
 

1. Nafarroako administrazio 
garraio kolektiboa bultzatuko dute banakakoen garraioaren gainetik, eta horretarako, garraio 
publiko integratuko sistema bat garatuko dute. Helburu horrekin, neurri hertsagarriak 
antolatuko dira garraioaren jasangarritasuna hobetzeko, tarifa
dira, eta mugikortasun partekatuko zerbitzuak sustatuko dira.

2. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak, mugikortasun, garraio eta logistikako 
politika sektoriala aplikatuz, estrate
lortzeko isurketak murrizteko helburuak, 
koherentzian. 

3. Mugikortasun, garraio eta logistikaren arloko plangintzen gauzapenean eta 
garapenean, oinezko joan-etorriak, motorrik gabeko garraioa eta garraio publikoa areagotzeko 
helburuak finkatuko dira, egungo garraio motordun pribatua erabiliz egiten diren joan
arlo horietara bideratzeko, hala nola, salgaien garraioari dagokionez, errepidez egiten di
trenbidera bideratzeko. 

33.artikulua.- Mugikortasun jasangarrirako planak.
 

1. 5.000 biztanletik goitiko udalek, zein bere kabuz edo beste udal batzuekin elkartuta, 
Mugikortasun Jasangarrirako Plan bat onartu beharko dute, hiru urteko gehienezko epean. 
Haren barnean jasoko dituzte mugikortasun jasangarria sustatzeko hainbat neurri, 
honen irizpideekin bat eginez.
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betiere, indarra duten arautegiek ematen dituzten arauak eta jarraibide teknikoak betez eginen 

Kanpoko argiztapeneko instalazio berriek, hala nola handitzen diren lehengo 
zioek, edo nabarmen aldatzen diren instalazioek, energia elektrikoa argi

bihurtzeko, beti erabili beharko dute merkatuan eskura dagoen teknologiarik efizienteena. 
Instalazio batean aldaketa nabarmena egin dela ulertuko da aldatzen edo handitzen dir
luminaria instalatuen potentziak instalazioaren potentziari % 50 baino gehiago eragiten 
dionean. Irizpide hau bermatzeko, gutxienez “A” kalifikazio energetikoa izan beharko dute, 
sektoreko berariazko arautegiaren arabera. 

Apaingarri, publizitate nahiz merkataritzako argiteria guztiek itzalita egon beharko 
dute fluxu murriztuko ordutegian. Ezinbesteko kasuetan izan ezik, ordutegi murriztu hau ez da 
inoiz hasiko gauerdia baino beranduago. 

2023ko urtarrilaren 1etik aitzina, instalazio berezi guztietan, esaterako segurtasun
instalazioetan, oinezkoen pasabideen errefortzurako instalazioetan, hala eskatzen duten hiri 
barneko bidegurutzeetako eta autopista nahiz autobideen sarbideetako instalazioetan…; 
horietan guztietan, presentzia detektatzeko gailuak ezarri beharko dira, merkatuan diren 
sistemarik fidagarrienak erabiliz (eskuzko eragingailuak barne). Instalazio horiek, berez une 
puntualetan bakarrik erabiltzen direnak, itzalita egon beharko dute, haien erabilera 

honek ezartzen dituen betebeharrak betetzeko salbuespenak 
erregelamendu bidez ezarriko dira, zenbait azpiegitura eta ekipamenduren kasuetarako, horien 
argiztapena herritarren segurtasuna bermatzeko arautegi espezifikoek araututakoa izanik. 
Halakoak dira, esaterako, aireportuak, trenbide-instalazioak, segurtasun indarren eta 
armadaren instalazioak, bidean edo maniobran ari diren ibilgailu motordunen argiztapena, 

III. KAPITULUA- MUGIKORTASUN JASANGARRIA

Mugikortasun jasangarria bultzatzea 

Nafarroako administrazio publikoek motorrik gabeko garraioa sustatuko dute, eta 
garraio kolektiboa bultzatuko dute banakakoen garraioaren gainetik, eta horretarako, garraio 
publiko integratuko sistema bat garatuko dute. Helburu horrekin, neurri hertsagarriak 

oaren jasangarritasuna hobetzeko, tarifa-sistema erakargarriak ezarriko 
dira, eta mugikortasun partekatuko zerbitzuak sustatuko dira. 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak, mugikortasun, garraio eta logistikako 
politika sektoriala aplikatuz, estrategia eta neurri egokiak ezarriko ditu, garraioaren sektorean 
lortzeko isurketak murrizteko helburuak, foru lege honetan ezartzen diren helburuekin 

Mugikortasun, garraio eta logistikaren arloko plangintzen gauzapenean eta 
etorriak, motorrik gabeko garraioa eta garraio publikoa areagotzeko 

helburuak finkatuko dira, egungo garraio motordun pribatua erabiliz egiten diren joan
arlo horietara bideratzeko, hala nola, salgaien garraioari dagokionez, errepidez egiten di

Mugikortasun jasangarrirako planak. 

5.000 biztanletik goitiko udalek, zein bere kabuz edo beste udal batzuekin elkartuta, 
Mugikortasun Jasangarrirako Plan bat onartu beharko dute, hiru urteko gehienezko epean. 

jasoko dituzte mugikortasun jasangarria sustatzeko hainbat neurri, 
honen irizpideekin bat eginez. 

Bertsioa: 10/06/202027 

betiere, indarra duten arautegiek ematen dituzten arauak eta jarraibide teknikoak betez eginen 

Kanpoko argiztapeneko instalazio berriek, hala nola handitzen diren lehengo 
zioek, edo nabarmen aldatzen diren instalazioek, energia elektrikoa argi-energia 

bihurtzeko, beti erabili beharko dute merkatuan eskura dagoen teknologiarik efizienteena. 
Instalazio batean aldaketa nabarmena egin dela ulertuko da aldatzen edo handitzen diren 
luminaria instalatuen potentziak instalazioaren potentziari % 50 baino gehiago eragiten 
dionean. Irizpide hau bermatzeko, gutxienez “A” kalifikazio energetikoa izan beharko dute, 

erkataritzako argiteria guztiek itzalita egon beharko 
dute fluxu murriztuko ordutegian. Ezinbesteko kasuetan izan ezik, ordutegi murriztu hau ez da 

erako segurtasun-
instalazioetan, oinezkoen pasabideen errefortzurako instalazioetan, hala eskatzen duten hiri 
barneko bidegurutzeetako eta autopista nahiz autobideen sarbideetako instalazioetan…; 

eharko dira, merkatuan diren 
sistemarik fidagarrienak erabiliz (eskuzko eragingailuak barne). Instalazio horiek, berez une 
puntualetan bakarrik erabiltzen direnak, itzalita egon beharko dute, haien erabilera 

dituen betebeharrak betetzeko salbuespenak 
erregelamendu bidez ezarriko dira, zenbait azpiegitura eta ekipamenduren kasuetarako, horien 
argiztapena herritarren segurtasuna bermatzeko arautegi espezifikoek araututakoa izanik. 

instalazioak, segurtasun indarren eta 
armadaren instalazioak, bidean edo maniobran ari diren ibilgailu motordunen argiztapena, 

MUGIKORTASUN JASANGARRIA 

publikoek motorrik gabeko garraioa sustatuko dute, eta 
garraio kolektiboa bultzatuko dute banakakoen garraioaren gainetik, eta horretarako, garraio 
publiko integratuko sistema bat garatuko dute. Helburu horrekin, neurri hertsagarriak 

sistema erakargarriak ezarriko 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak, mugikortasun, garraio eta logistikako 
gia eta neurri egokiak ezarriko ditu, garraioaren sektorean 

honetan ezartzen diren helburuekin 

Mugikortasun, garraio eta logistikaren arloko plangintzen gauzapenean eta 
etorriak, motorrik gabeko garraioa eta garraio publikoa areagotzeko 

helburuak finkatuko dira, egungo garraio motordun pribatua erabiliz egiten diren joan-etorriak 
arlo horietara bideratzeko, hala nola, salgaien garraioari dagokionez, errepidez egiten direnak 

5.000 biztanletik goitiko udalek, zein bere kabuz edo beste udal batzuekin elkartuta, 
Mugikortasun Jasangarrirako Plan bat onartu beharko dute, hiru urteko gehienezko epean. 

jasoko dituzte mugikortasun jasangarria sustatzeko hainbat neurri, foru lege 
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2. Eskualdeek ere Mugikortasun Jasangarrirako Planak eratuko dituzte, Nafarroako Toki 
Administrazioaren erreformarako
dizkien eskumenen esparruan, eta haietan finkatu eta integratuko dituzte mugikortasun 
jasangarrirako udal planak eta lurralde eta hirigintzako plangintzetatik eratorritako 
aurreikuspenak. 

3. Mugikortasun jasangarrirako plan horiek:
 

a. Oinezkoen, zero isurketako ibilgailu autonomoen eta garraio publiko kolektiboen 
joan-etorriak erraztu eta sustatzeko behar diren neurriak zehaztu beharko 
dituzte, hala nola neurri eta helburu horien jarraipena egiteko oinarrizko 
adierazleak. 

b. Beren udalerr
dute. 

c. Zortzi urteko indarraldia izan behar dute, eta bi urtez behin eginen
betetze-mailaren ja

d. Urtebeteko gehienezko epean erregelamendu bidez onartu beharko dituzte 
haien edukia eta tramitazioa, eta haien onarpenerako Garraioaren Kontseiluak 
eman behar duen aldeko txostena izan behar dute.
 

4. 25.000 biztanletik goitiko hirietako toki erakundeek, bi urteko epean, 
beharko dute, garraio-enpresen elkarteen eta gainerako eragile interesdunen lankidetzarekin, 
salgaien hiri barneko banaketan isurketak murrizteko plan bat, eta haietan lehentasunez 
bultzatuko dituzte ibilgailu elektriko edo zero isurketako ibilgailuen bid
dituzten jarduketak. 

34.artikulua.- Enpresen eta instituzioen garraio jasangarrirako planak.
 

1. Bi urteko epean, nahitaezkoa izanen dute garraio jasangarrirako planak eratzea 
honako hauek:  

 
a. Lantoki batean 200 langiletik goiti dituzten enpresa 
b. Azalera handiko saltokiek, Nafarroako merkataritza arautzen duen legediaren 

definizioaren arabera.
c. 5.000 biztanletik beheiti dituzten herrietako udalerrietan kokatuta dauden eta 

200 langiletik goiti biltzen dituzten industrialdeek. Haien 
udalek eginen dituzte planak, industrialdean kokatzen diren enpresekin 
lankidetzan. 
 

2. Plan horiek zehaztu beharko dituzte lantokira joateko pertsona horien mugikortasun 
jasangarria sustatzeko behar diren neurriak, joan
orobat, erabiltzaileen oinezko joan
egindakoak, eta garraio publiko kolektiboen erabilera errazteko eta sustatzeko neurriak.

 
3. Urtebeteko gehienezko epean garraioaren gaian eskumena 

erregelamendu bidez garatuko du enpresen eta erakundeen mugikortasun jasangarrirako 
planen edukia eta tramitazioa.

35.artikulua.- Ibilgailu elektrikorako edo zero isurketarako trantsizioa errepide 
bidezko bidaiarien garraio publikoan.
 

1. Errepide bidezko garraio publikorako erabiltzen diren ibilgailuak, hiri barnekoak nahiz 
hiri artekoak, eskola-garraio publikorako eta osasun
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Eskualdeek ere Mugikortasun Jasangarrirako Planak eratuko dituzte, Nafarroako Toki 
erreformarako otsailaren 4ko 4/2019 Foru Legearen 361. artikuluak ematen 

dizkien eskumenen esparruan, eta haietan finkatu eta integratuko dituzte mugikortasun 
jasangarrirako udal planak eta lurralde eta hirigintzako plangintzetatik eratorritako 

Mugikortasun jasangarrirako plan horiek: 

Oinezkoen, zero isurketako ibilgailu autonomoen eta garraio publiko kolektiboen 
etorriak erraztu eta sustatzeko behar diren neurriak zehaztu beharko 

dituzte, hala nola neurri eta helburu horien jarraipena egiteko oinarrizko 

Beren udalerrian dauden industrialdeetara iristeko mugikortasuna jaso behar 

Zortzi urteko indarraldia izan behar dute, eta bi urtez behin eginen
mailaren jarraipena. 

Urtebeteko gehienezko epean erregelamendu bidez onartu beharko dituzte 
dukia eta tramitazioa, eta haien onarpenerako Garraioaren Kontseiluak 

eman behar duen aldeko txostena izan behar dute. 

25.000 biztanletik goitiko hirietako toki erakundeek, bi urteko epean, 
enpresen elkarteen eta gainerako eragile interesdunen lankidetzarekin, 

salgaien hiri barneko banaketan isurketak murrizteko plan bat, eta haietan lehentasunez 
bultzatuko dituzte ibilgailu elektriko edo zero isurketako ibilgailuen bidezko banaketak helburu 

Enpresen eta instituzioen garraio jasangarrirako planak.

Bi urteko epean, nahitaezkoa izanen dute garraio jasangarrirako planak eratzea 

Lantoki batean 200 langiletik goiti dituzten enpresa nahiz erakundeek.
Azalera handiko saltokiek, Nafarroako merkataritza arautzen duen legediaren 
definizioaren arabera. 
5.000 biztanletik beheiti dituzten herrietako udalerrietan kokatuta dauden eta 
200 langiletik goiti biltzen dituzten industrialdeek. Haien kasuan, dagozkien 
udalek eginen dituzte planak, industrialdean kokatzen diren enpresekin 

Plan horiek zehaztu beharko dituzte lantokira joateko pertsona horien mugikortasun 
jasangarria sustatzeko behar diren neurriak, joan-etorriak murriztea lortzeko neurriak, eta 
orobat, erabiltzaileen oinezko joan-etorriak, zero isurketako ibilgailu autonomoen bidez 
egindakoak, eta garraio publiko kolektiboen erabilera errazteko eta sustatzeko neurriak.

Urtebeteko gehienezko epean garraioaren gaian eskumena duen departamentuak 
erregelamendu bidez garatuko du enpresen eta erakundeen mugikortasun jasangarrirako 
planen edukia eta tramitazioa. 

Ibilgailu elektrikorako edo zero isurketarako trantsizioa errepide 
bidezko bidaiarien garraio publikoan. 

Errepide bidezko garraio publikorako erabiltzen diren ibilgailuak, hiri barnekoak nahiz 
garraio publikorako eta osasun-garraiorako erabiltzen direnak, era 
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Eskualdeek ere Mugikortasun Jasangarrirako Planak eratuko dituzte, Nafarroako Toki 
ren 361. artikuluak ematen 

dizkien eskumenen esparruan, eta haietan finkatu eta integratuko dituzte mugikortasun 
jasangarrirako udal planak eta lurralde eta hirigintzako plangintzetatik eratorritako 

Oinezkoen, zero isurketako ibilgailu autonomoen eta garraio publiko kolektiboen 
etorriak erraztu eta sustatzeko behar diren neurriak zehaztu beharko 

dituzte, hala nola neurri eta helburu horien jarraipena egiteko oinarrizko 

ian dauden industrialdeetara iristeko mugikortasuna jaso behar 

Zortzi urteko indarraldia izan behar dute, eta bi urtez behin eginen dute haien 

Urtebeteko gehienezko epean erregelamendu bidez onartu beharko dituzte 
dukia eta tramitazioa, eta haien onarpenerako Garraioaren Kontseiluak 

25.000 biztanletik goitiko hirietako toki erakundeek, bi urteko epean, prestatu 
enpresen elkarteen eta gainerako eragile interesdunen lankidetzarekin, 

salgaien hiri barneko banaketan isurketak murrizteko plan bat, eta haietan lehentasunez 
ezko banaketak helburu 

Enpresen eta instituzioen garraio jasangarrirako planak. 

Bi urteko epean, nahitaezkoa izanen dute garraio jasangarrirako planak eratzea 

nahiz erakundeek. 
Azalera handiko saltokiek, Nafarroako merkataritza arautzen duen legediaren 

5.000 biztanletik beheiti dituzten herrietako udalerrietan kokatuta dauden eta 
kasuan, dagozkien 

udalek eginen dituzte planak, industrialdean kokatzen diren enpresekin 

Plan horiek zehaztu beharko dituzte lantokira joateko pertsona horien mugikortasun 
ortzeko neurriak, eta 

etorriak, zero isurketako ibilgailu autonomoen bidez 
egindakoak, eta garraio publiko kolektiboen erabilera errazteko eta sustatzeko neurriak. 

duen departamentuak 
erregelamendu bidez garatuko du enpresen eta erakundeen mugikortasun jasangarrirako 

Ibilgailu elektrikorako edo zero isurketarako trantsizioa errepide 

Errepide bidezko garraio publikorako erabiltzen diren ibilgailuak, hiri barnekoak nahiz 
garraiorako erabiltzen direnak, era 
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progresiboan ordezkatuko dira, ibilgailu elektrikoak edo zero isurketakoak jarr
prozesuak ziurtatu beharko du M1 eta M2 ibilgailu arinen % 36 eta M3 ibilgailu astunen % 50 
ibilgailu garbiak izatea, 2030erako, eta zero isurketakoak izatea % 100, 2050erako.

2. Taxien eta turismo ibilgailu gidaridunen baimenen (VTC) kasuetan
baimenei atxikitako ibilgailuek, 2022ko urtarrilaren 1etik aitzina, 22.000 lagunetik goitiko 
biztanleria duten Prestazio Elkartuko Lurralde Eremuetan edo udaletan, zero isurketakoa edo 
baliokidea den katalogazioa izan beharko dute, unean
Zuzendaritza Nagusiaren sailkapenaren arabera, Taxiari buruzko uztailaren 6ko 9/2005 Foru 
Legean ezartzen denari jarraikiz. Gainerako udaletan edo Prestazio Elkartuko Lurralde 
Eremuetan, baimenei atxikitako ibilgailuek zero isurketak
izan beharko dute, 2030eko urtarrilaren 1etik aitzina.

3. Arestiko puntuetan planteatutako trantsizio
progresiboa jasoko duen plangintza operatibo baten baitan garatu beharko da. Trantsizio
prozesu horretan, gainera, kontuan hartuko da, gehien kutsatzen duten ibilgailuen ordez, era 
progresiboan, tradizionalak baino garbiagoak diren bulkada
ibilgailuak jartzea. Ondorio horietarako, hiri barneko eta hiri arteko errep
garraio publikoaren gainean eskumena duten administrazio publikoek eta errepide bidezko 
bidaiari-garraio publikoan diharduten enpresen elkarteek eratu beharko d
epean, trantsizio energetikorako plan bat, ibilgailuak era
murrizteko helburuz, zero isurketen helburura iritsi arte, 2050ean.

36.artikulua.- Trantsizio energetikoa salgaien errepide bidezko garraio 
publikoan. 
 

1. Nafarroan egoitza duten enpresek salgaien errepide bidezko garraio publikorako 
erabiltzen dituzten ibilgailuak era progresiboan ordeztuko dituzte, helburua dela 2030ean 
ibilgailu arin garbiak (N1) guztien % 36 izatea, eta ibilgailu astun garbiak (N2 eta N3) guztien % 
14 izatea, eta 2050ean, berriz, % 100 izatea zero isurketako ibilgailu

2. Foru Komunitateko Administrazioak laguntza emanen du salgaien errepide bidezko 
garraioaren flota berritzeko ekimenetarako, haien helburuak direlarik flota zaharkitua 
murriztea, eraginkortasun energetikoa hobetzea eta isurketak gutxitzea.

37.artikulua.- Mugikortasun
 

1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak mugikortasunaren arloko trantsizio 
energetikoa sustatuko du, besteak beste, kargaguneen instalazioen estaldura bermatuz 
lurraldean, eta ibilgailu elektrikoak eta zer
eginez eta dirulaguntzak eta hobari fiskalak eskainiz, partikularrentzat eta enpresentzat.

2. Udaletxeek ordainketatik salbuetsitako espazioak edo ordainketa murritzekoak 
erreserbatuko dituzte ibilgailu elektr
publikoetan. 
 

IV. KAPITULUA- KLIMA ALDAKETA ARINTZEA LEHEN SEKTOREAN ETA 

38.artikulua.- Trantsizio Energetikorako eta Klima Arintzeko Lehen Sektorerako 
jarduketa-ildoak. 
 

1. Lehen sektoreko nekazaritzako politikek aurrera jarraitu behar dute klima
arintzeko eta haren ondorioetara egokitzeko jarduketei laguntzen, eta orobat energia 
jasangarriari. Era berean, sustatu beharko da uraren, lurzoruaren, airearen eta, oro har
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progresiboan ordezkatuko dira, ibilgailu elektrikoak edo zero isurketakoak jarr
prozesuak ziurtatu beharko du M1 eta M2 ibilgailu arinen % 36 eta M3 ibilgailu astunen % 50 
ibilgailu garbiak izatea, 2030erako, eta zero isurketakoak izatea % 100, 2050erako.

Taxien eta turismo ibilgailu gidaridunen baimenen (VTC) kasuetan
baimenei atxikitako ibilgailuek, 2022ko urtarrilaren 1etik aitzina, 22.000 lagunetik goitiko 
biztanleria duten Prestazio Elkartuko Lurralde Eremuetan edo udaletan, zero isurketakoa edo 
baliokidea den katalogazioa izan beharko dute, unean-unean indarra duen Trafikoko 
Zuzendaritza Nagusiaren sailkapenaren arabera, Taxiari buruzko uztailaren 6ko 9/2005 Foru 
Legean ezartzen denari jarraikiz. Gainerako udaletan edo Prestazio Elkartuko Lurralde 
Eremuetan, baimenei atxikitako ibilgailuek zero isurketakoa edo baliokidea den katalogazioa 
izan beharko dute, 2030eko urtarrilaren 1etik aitzina. 

Arestiko puntuetan planteatutako trantsizio-prozesua ibilgailuen ordezpen 
progresiboa jasoko duen plangintza operatibo baten baitan garatu beharko da. Trantsizio

esu horretan, gainera, kontuan hartuko da, gehien kutsatzen duten ibilgailuen ordez, era 
progresiboan, tradizionalak baino garbiagoak diren bulkada-teknologiak erabiltzen dituzten 
ibilgailuak jartzea. Ondorio horietarako, hiri barneko eta hiri arteko errepide bidezko bidaiari
garraio publikoaren gainean eskumena duten administrazio publikoek eta errepide bidezko 

garraio publikoan diharduten enpresen elkarteek eratu beharko d
epean, trantsizio energetikorako plan bat, ibilgailuak era progresiboan ordezteko, isurketak 
murrizteko helburuz, zero isurketen helburura iritsi arte, 2050ean. 

Trantsizio energetikoa salgaien errepide bidezko garraio 

Nafarroan egoitza duten enpresek salgaien errepide bidezko garraio publikorako 
biltzen dituzten ibilgailuak era progresiboan ordeztuko dituzte, helburua dela 2030ean 

ibilgailu arin garbiak (N1) guztien % 36 izatea, eta ibilgailu astun garbiak (N2 eta N3) guztien % 
14 izatea, eta 2050ean, berriz, % 100 izatea zero isurketako ibilgailuak. 

Foru Komunitateko Administrazioak laguntza emanen du salgaien errepide bidezko 
garraioaren flota berritzeko ekimenetarako, haien helburuak direlarik flota zaharkitua 
murriztea, eraginkortasun energetikoa hobetzea eta isurketak gutxitzea. 

Mugikortasun elektrikoaren eta zero isurketen sustapena.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak mugikortasunaren arloko trantsizio 
energetikoa sustatuko du, besteak beste, kargaguneen instalazioen estaldura bermatuz 
lurraldean, eta ibilgailu elektrikoak eta zero isurketakoak erosteko eta erabiltzeko kanpainak 
eginez eta dirulaguntzak eta hobari fiskalak eskainiz, partikularrentzat eta enpresentzat.

Udaletxeek ordainketatik salbuetsitako espazioak edo ordainketa murritzekoak 
erreserbatuko dituzte ibilgailu elektriko edo zero isurketakoentzat, aparkatzeko eremu 

KLIMA ALDAKETA ARINTZEA LEHEN SEKTOREAN ETA 
HONDAKINEN SEKTOREAN 

Trantsizio Energetikorako eta Klima Arintzeko Lehen Sektorerako 

Lehen sektoreko nekazaritzako politikek aurrera jarraitu behar dute klima
arintzeko eta haren ondorioetara egokitzeko jarduketei laguntzen, eta orobat energia 
jasangarriari. Era berean, sustatu beharko da uraren, lurzoruaren, airearen eta, oro har
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progresiboan ordezkatuko dira, ibilgailu elektrikoak edo zero isurketakoak jarrita. Trantsizio-
prozesuak ziurtatu beharko du M1 eta M2 ibilgailu arinen % 36 eta M3 ibilgailu astunen % 50 
ibilgailu garbiak izatea, 2030erako, eta zero isurketakoak izatea % 100, 2050erako. 

Taxien eta turismo ibilgailu gidaridunen baimenen (VTC) kasuetan, dagozkien 
baimenei atxikitako ibilgailuek, 2022ko urtarrilaren 1etik aitzina, 22.000 lagunetik goitiko 
biztanleria duten Prestazio Elkartuko Lurralde Eremuetan edo udaletan, zero isurketakoa edo 

indarra duen Trafikoko 
Zuzendaritza Nagusiaren sailkapenaren arabera, Taxiari buruzko uztailaren 6ko 9/2005 Foru 
Legean ezartzen denari jarraikiz. Gainerako udaletan edo Prestazio Elkartuko Lurralde 

oa edo baliokidea den katalogazioa 

prozesua ibilgailuen ordezpen 
progresiboa jasoko duen plangintza operatibo baten baitan garatu beharko da. Trantsizio-

esu horretan, gainera, kontuan hartuko da, gehien kutsatzen duten ibilgailuen ordez, era 
teknologiak erabiltzen dituzten 

ide bidezko bidaiari-
garraio publikoaren gainean eskumena duten administrazio publikoek eta errepide bidezko 

garraio publikoan diharduten enpresen elkarteek eratu beharko dute, urte bateko 
progresiboan ordezteko, isurketak 

Trantsizio energetikoa salgaien errepide bidezko garraio 

Nafarroan egoitza duten enpresek salgaien errepide bidezko garraio publikorako 
biltzen dituzten ibilgailuak era progresiboan ordeztuko dituzte, helburua dela 2030ean 

ibilgailu arin garbiak (N1) guztien % 36 izatea, eta ibilgailu astun garbiak (N2 eta N3) guztien % 

Foru Komunitateko Administrazioak laguntza emanen du salgaien errepide bidezko 
garraioaren flota berritzeko ekimenetarako, haien helburuak direlarik flota zaharkitua 

elektrikoaren eta zero isurketen sustapena. 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak mugikortasunaren arloko trantsizio 
energetikoa sustatuko du, besteak beste, kargaguneen instalazioen estaldura bermatuz 

o isurketakoak erosteko eta erabiltzeko kanpainak 
eginez eta dirulaguntzak eta hobari fiskalak eskainiz, partikularrentzat eta enpresentzat. 

Udaletxeek ordainketatik salbuetsitako espazioak edo ordainketa murritzekoak 
iko edo zero isurketakoentzat, aparkatzeko eremu 

KLIMA ALDAKETA ARINTZEA LEHEN SEKTOREAN ETA 

Trantsizio Energetikorako eta Klima Arintzeko Lehen Sektorerako 

Lehen sektoreko nekazaritzako politikek aurrera jarraitu behar dute klima-aldaketa 
arintzeko eta haren ondorioetara egokitzeko jarduketei laguntzen, eta orobat energia 
jasangarriari. Era berean, sustatu beharko da uraren, lurzoruaren, airearen eta, oro har, 
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oinarrizko baliabide naturalen kudeaketa eraginkorra. Eta sustatu ere, biodibertsitatearen 
babesari lagundu, zerbitzu ekosistemikoak sendotu eta habitatak eta paisaiak kontserbatzen 
dituzten nekazaritza-jarduketak sustatuko dira.

 
2. Horretarako, honako jar

 
a) Nekazaritzan minda eta gainerako ongarri organikoetatik eratortzen diren metano 

eta berotegi-efektua duten beste gasen isurketak murriztea, ekonomia zirkularra 
bultzatuz. 

b) Azienden kopurua egokitzea lurraldearen ingurumen
arabera, eta azienden gorozkietatik sortzen diren isurketak murriztea, eskura 
dauden teknikarik onenak erabiliz, energia sortzea barne, eta ongarritarako 
emanez lurrean. 

c) Jatorri organikoko ongarrien erabilera progresiboa sustatzea,
ongarrien ordez. 

d) Uraren kalitatea hobetzea, nekazaritzako jardueretatik heldu diren nutrigaien 
isurketak minimizatuz, kudeaketa jasangarrirako planen bidez, eta ur
gaineko presioa arinduz, ureztatze
aprobetxamendu hobea eta arrazionalagoa lortzeko, eraginkortasun energetikorik 
handienarekin eta iragazki berdeen gisara funtzionatuko duten laboreak ezarriz.

e) Lurzoruaren higadura murriztea nekazaritza
Nafarroako lurzoruen 
larria duten eremuak identifikatzeko.

f) Lurzoruen degradazioa saihesten eta karbonoa lurzoruan atxikitzea errazten duten 
neurriak ezartzea, hobeki kudeatzeko materia organikoa, estalki begetalak eta
kontserbazio-laborea.

g) Biodibertsitatearen babesa hobetzea, haren eta paisaiaren kontserbazioa edo 
leheneratzea ahalbidetzen duten kudeaketa
eremuen zabalkuntza sustatuz.

h) Lagundu eta sustatuko diren nekazaritza
zainduko dituzte (ura, lurzorua, biodibertsitatea), zikloak itxiko dituzte, isurketak 
murriztuko dituzte eta ekoizpen osasungarriak, kalitatekoak eta jasangarriak 
bermatuko dituzte.

i) Berariaz sustatzea nekazaritza eta abeltzai
hurbilekoak. 

j) Nekazaritza eta abeltzaintzako ekoizpen
k) Elikadura osasungarria sustatzea, garaian garaiko produktu kalitatekoak eta 

hurbilekoak baliatuz.
l) Eraginkortasun energetikoa eta energia 

abeltzaintzako ustiategietan, ekoizpen
banaketaraino. 

m) Nekazaritzako makineriaren berrikuntza sustatzea, energia aurreztu eta 
efektua duten isurketak murrizten ditu
daitezen, kutsadura gutxitzeko.

n) Oihaneko biomasa eta nekazaritzako azpiproduktuak erabilera termikoetarako 
aprobetxatzea sustatzea, betiere karbono 
kudeaketa jasangarria eginez.

o) Eraikin, etxebizitza eta altzari publikoetan zuraren erabilera sustatzea, eta oihaneko 
biomasaren erabilera, energia termikoko iturri gisa. 

p) Oihanen kudeaketa jasangarria sustatzea, suteen arriskua murrizteko eta 
karbonoaren atxikipena errazteko, eta orob
inguruetan, iragazki berdearen ekintza eta ekonomia zirkularra.
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oinarrizko baliabide naturalen kudeaketa eraginkorra. Eta sustatu ere, biodibertsitatearen 
babesari lagundu, zerbitzu ekosistemikoak sendotu eta habitatak eta paisaiak kontserbatzen 

jarduketak sustatuko dira. 

Horretarako, honako jarduketa-ildo hauek ezartzen dira:  

Nekazaritzan minda eta gainerako ongarri organikoetatik eratortzen diren metano 
efektua duten beste gasen isurketak murriztea, ekonomia zirkularra 

Azienden kopurua egokitzea lurraldearen ingurumen-kargak duen gaitasunaren 
arabera, eta azienden gorozkietatik sortzen diren isurketak murriztea, eskura 
dauden teknikarik onenak erabiliz, energia sortzea barne, eta ongarritarako 

 
Jatorri organikoko ongarrien erabilera progresiboa sustatzea, 

 
Uraren kalitatea hobetzea, nekazaritzako jardueretatik heldu diren nutrigaien 
isurketak minimizatuz, kudeaketa jasangarrirako planen bidez, eta ur
gaineko presioa arinduz, ureztatze-sistemak modernizatuz, urar
aprobetxamendu hobea eta arrazionalagoa lortzeko, eraginkortasun energetikorik 
handienarekin eta iragazki berdeen gisara funtzionatuko duten laboreak ezarriz.
Lurzoruaren higadura murriztea nekazaritza-jardunbide egokien bidez, eta 
Nafarroako lurzoruen mapa lantzea, nekazaritza-lurretan higadura
larria duten eremuak identifikatzeko. 
Lurzoruen degradazioa saihesten eta karbonoa lurzoruan atxikitzea errazten duten 
neurriak ezartzea, hobeki kudeatzeko materia organikoa, estalki begetalak eta

laborea. 
Biodibertsitatearen babesa hobetzea, haren eta paisaiaren kontserbazioa edo 
leheneratzea ahalbidetzen duten kudeaketa-konpromisoei atxikitako nekazaritza
eremuen zabalkuntza sustatuz. 
Lagundu eta sustatuko diren nekazaritza-ekoizpeneko sistemek natura baliabideak 
zainduko dituzte (ura, lurzorua, biodibertsitatea), zikloak itxiko dituzte, isurketak 
murriztuko dituzte eta ekoizpen osasungarriak, kalitatekoak eta jasangarriak 
bermatuko dituzte. 
Berariaz sustatzea nekazaritza eta abeltzaintzako produktu ekologikoak eta 

Nekazaritza eta abeltzaintzako ekoizpen-sistema estentsiboak sustatzea.
Elikadura osasungarria sustatzea, garaian garaiko produktu kalitatekoak eta 
hurbilekoak baliatuz. 
Eraginkortasun energetikoa eta energia berriztagarriak sustatzea nekazaritza eta 
abeltzaintzako ustiategietan, ekoizpen-zikloaren osaerari lagunduz, ekoizpenetik 

Nekazaritzako makineriaren berrikuntza sustatzea, energia aurreztu eta 
a duten isurketak murrizten dituzten teknologia berriak baliatzen has 

daitezen, kutsadura gutxitzeko. 
Oihaneko biomasa eta nekazaritzako azpiproduktuak erabilera termikoetarako 

tzea sustatzea, betiere karbono aztarna murrizten bada eta baliabidearen 
kudeaketa jasangarria eginez. 
Eraikin, etxebizitza eta altzari publikoetan zuraren erabilera sustatzea, eta oihaneko 
biomasaren erabilera, energia termikoko iturri gisa.  
Oihanen kudeaketa jasangarria sustatzea, suteen arriskua murrizteko eta 
karbonoaren atxikipena errazteko, eta orobat, enpleguaren sorrera landa
inguruetan, iragazki berdearen ekintza eta ekonomia zirkularra. 

Bertsioa: 10/06/202030 

oinarrizko baliabide naturalen kudeaketa eraginkorra. Eta sustatu ere, biodibertsitatearen 
babesari lagundu, zerbitzu ekosistemikoak sendotu eta habitatak eta paisaiak kontserbatzen 

Nekazaritzan minda eta gainerako ongarri organikoetatik eratortzen diren metano 
efektua duten beste gasen isurketak murriztea, ekonomia zirkularra 

kargak duen gaitasunaren 
arabera, eta azienden gorozkietatik sortzen diren isurketak murriztea, eskura 
dauden teknikarik onenak erabiliz, energia sortzea barne, eta ongarritarako 

 sintesi kimikoko 

Uraren kalitatea hobetzea, nekazaritzako jardueretatik heldu diren nutrigaien 
isurketak minimizatuz, kudeaketa jasangarrirako planen bidez, eta ur-baliabideen 

sistemak modernizatuz, uraren 
aprobetxamendu hobea eta arrazionalagoa lortzeko, eraginkortasun energetikorik 
handienarekin eta iragazki berdeen gisara funtzionatuko duten laboreak ezarriz. 

jardunbide egokien bidez, eta 
lurretan higadura-maila arina edo 

Lurzoruen degradazioa saihesten eta karbonoa lurzoruan atxikitzea errazten duten 
neurriak ezartzea, hobeki kudeatzeko materia organikoa, estalki begetalak eta 

Biodibertsitatearen babesa hobetzea, haren eta paisaiaren kontserbazioa edo 
konpromisoei atxikitako nekazaritza-

ko sistemek natura baliabideak 
zainduko dituzte (ura, lurzorua, biodibertsitatea), zikloak itxiko dituzte, isurketak 
murriztuko dituzte eta ekoizpen osasungarriak, kalitatekoak eta jasangarriak 

ntzako produktu ekologikoak eta 

sistema estentsiboak sustatzea. 
Elikadura osasungarria sustatzea, garaian garaiko produktu kalitatekoak eta 

berriztagarriak sustatzea nekazaritza eta 
zikloaren osaerari lagunduz, ekoizpenetik 

Nekazaritzako makineriaren berrikuntza sustatzea, energia aurreztu eta berotegi-
zten teknologia berriak baliatzen has 

Oihaneko biomasa eta nekazaritzako azpiproduktuak erabilera termikoetarako 
aztarna murrizten bada eta baliabidearen 

Eraikin, etxebizitza eta altzari publikoetan zuraren erabilera sustatzea, eta oihaneko 

Oihanen kudeaketa jasangarria sustatzea, suteen arriskua murrizteko eta 
at, enpleguaren sorrera landa-
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3. Nafarroako Gobernuak, bi urteko epean, gehienez, laguntza

du, lehen sektorean konpromiso klimatikoak hartzea sustatzeko, dagoeneko dauden 
komunitarioen osagarriak izanen direnak. Laguntza horien helburua izanen da hartzen diren 
konpromisoetan harago joatea, eta nekazaritza eta ingurumenaren aldetik nahitaezkoak diren 
baldintza egokien araudiak eta kudeaketaren legezko baldintzak gai

39.artikulua.-Oihanetako zuraren eta biomasaren erabilera sustatzeko plana
 

Bi urteko epean, basogintzan eskumena duen 
oihaneko zuraren, biomasaren eta gainerako produktuen erabilera sustatzeko, eta bertan 
jasoko ditu planaren ezarpenak BEGen murrizketan lortu nahi dituen helburu kuantifikagarriak.

40.artikulua.- Energia berriztagarriak nekazaritza eta abeltzaintza
ustiategietan txertatzea. 
 

1. Hiru urteko epean, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategi guztiek energia 
berriztagarrien instalazioak paratu beharko dituzte beren instalazioetan edo eraikinetan, haien 
kontsumoaren % 15, gutxienez, autokontsumoa dela berma
 

2. Artikulu honetan ezartzen diren betebeharrak betetzen direla onartuko da 
nekazaritza- eta abeltzaintza
hornitzaileek, energia berriztagarriak ekoizteko proiektuetan parte hartzen 
horiek, energia-sorkuntzaren eta isurketen murrizketaren arloetan, artikulu honetan eskatzen 
den estaldurak lortuko lituzkeen emaitzen baliokideak lortzen badituzte, eta Nafarroako 
administrazio publikoek edo Trantsizio Energetikoaren Nafa
kudeatzen dituztenean. 

 
3. Foru lege honek indarra izanen duen lehenbiziko bost urteetan, Nafarroako 

Gobernuak laguntza-ildo bat ezarriko du, energia berriztagarriak nekazaritza
ustiategietan integratzea erraztek

41.artikulua.- Lurzoruaren nutrizioa.
 

1. Lurzoruari nutrigaiak edo onuragarriak zaizkion hainbat ezaugarri ematen dizkioten 
ongarriak eta bestelako materialak erabiltzean, laborearen beharrei zorrotz egokitzen zaizkien 
kantitateak erabiliko dira, haien jardueran eragi
eta, eguratsean bezala, lurpeko uretan eragin dezaketen kutsadura murrizteko.
 

2. Bi urteko epean erregelamendu bidez garatuko dira lurzoruaren ongarriketa, abereen 
gorozkiak eta lurrari ematen zaizkion gainerako 
hobea lortzeko eta haren balizko ondorio kaltegarriak minimizatzeko.

42.artikulua.- Klima Aldaketa Arintzeak hondakinen sektorean dituen 
helburuak. 
 

1. Nafarroako Gobernuaren funtsezko tresna, gai honetarako, ingurumenean eskumena
duen departamentuak landuko duen Ekonomia Zirkularreko Agenda izanen da, Europako 
Elkarteak ezarritako irizpide eta helburuekin bat eginen duena.

 
Ekonomia Zirkularreko Agendak eragin beharko du bertan jasotzen dituen neurrien 

ezarpena, bereziki kontuan hartuz zenbait arlo, besteak beste, baliabideen kudeaketa 
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Nafarroako Gobernuak, bi urteko epean, gehienez, laguntza-prozedura bat ezarriko 
du, lehen sektorean konpromiso klimatikoak hartzea sustatzeko, dagoeneko dauden 
komunitarioen osagarriak izanen direnak. Laguntza horien helburua izanen da hartzen diren 
konpromisoetan harago joatea, eta nekazaritza eta ingurumenaren aldetik nahitaezkoak diren 
baldintza egokien araudiak eta kudeaketaren legezko baldintzak gainditzea. 

Oihanetako zuraren eta biomasaren erabilera sustatzeko plana

Bi urteko epean, basogintzan eskumena duen departamentuak plan bat landuko du 
oihaneko zuraren, biomasaren eta gainerako produktuen erabilera sustatzeko, eta bertan 
jasoko ditu planaren ezarpenak BEGen murrizketan lortu nahi dituen helburu kuantifikagarriak.

Energia berriztagarriak nekazaritza eta abeltzaintza

Hiru urteko epean, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategi guztiek energia 
berriztagarrien instalazioak paratu beharko dituzte beren instalazioetan edo eraikinetan, haien 
kontsumoaren % 15, gutxienez, autokontsumoa dela bermatzeko moduan. 

Artikulu honetan ezartzen diren betebeharrak betetzen direla onartuko da 
eta abeltzaintza-ustiategien jabeek, edo kasua bada, haien energia

hornitzaileek, energia berriztagarriak ekoizteko proiektuetan parte hartzen 
sorkuntzaren eta isurketen murrizketaren arloetan, artikulu honetan eskatzen 

den estaldurak lortuko lituzkeen emaitzen baliokideak lortzen badituzte, eta Nafarroako 
administrazio publikoek edo Trantsizio Energetikoaren Nafarroako Agentziak sustatu eta 

honek indarra izanen duen lehenbiziko bost urteetan, Nafarroako 
ildo bat ezarriko du, energia berriztagarriak nekazaritza-

ustiategietan integratzea errazteko. 

Lurzoruaren nutrizioa. 

Lurzoruari nutrigaiak edo onuragarriak zaizkion hainbat ezaugarri ematen dizkioten 
ongarriak eta bestelako materialak erabiltzean, laborearen beharrei zorrotz egokitzen zaizkien 
kantitateak erabiliko dira, haien jardueran eragin dezaketen berotegi-efektuko gasen isurketak 
eta, eguratsean bezala, lurpeko uretan eragin dezaketen kutsadura murrizteko.

Bi urteko epean erregelamendu bidez garatuko dira lurzoruaren ongarriketa, abereen 
gorozkiak eta lurrari ematen zaizkion gainerako gaien kudeaketarako baldintzak, kudeaketa 
hobea lortzeko eta haren balizko ondorio kaltegarriak minimizatzeko. 

Klima Aldaketa Arintzeak hondakinen sektorean dituen 

Nafarroako Gobernuaren funtsezko tresna, gai honetarako, ingurumenean eskumena
duen departamentuak landuko duen Ekonomia Zirkularreko Agenda izanen da, Europako 
Elkarteak ezarritako irizpide eta helburuekin bat eginen duena. 

Ekonomia Zirkularreko Agendak eragin beharko du bertan jasotzen dituen neurrien 
ezarpena, bereziki kontuan hartuz zenbait arlo, besteak beste, baliabideen kudeaketa 
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prozedura bat ezarriko 
du, lehen sektorean konpromiso klimatikoak hartzea sustatzeko, dagoeneko dauden programa 
komunitarioen osagarriak izanen direnak. Laguntza horien helburua izanen da hartzen diren 
konpromisoetan harago joatea, eta nekazaritza eta ingurumenaren aldetik nahitaezkoak diren 

Oihanetako zuraren eta biomasaren erabilera sustatzeko plana. 

plan bat landuko du 
oihaneko zuraren, biomasaren eta gainerako produktuen erabilera sustatzeko, eta bertan 
jasoko ditu planaren ezarpenak BEGen murrizketan lortu nahi dituen helburu kuantifikagarriak. 

Energia berriztagarriak nekazaritza eta abeltzaintzako 

Hiru urteko epean, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategi guztiek energia 
berriztagarrien instalazioak paratu beharko dituzte beren instalazioetan edo eraikinetan, haien 

Artikulu honetan ezartzen diren betebeharrak betetzen direla onartuko da 
ustiategien jabeek, edo kasua bada, haien energia-zerbitzuen 

hornitzaileek, energia berriztagarriak ekoizteko proiektuetan parte hartzen badute, proiektu 
sorkuntzaren eta isurketen murrizketaren arloetan, artikulu honetan eskatzen 

den estaldurak lortuko lituzkeen emaitzen baliokideak lortzen badituzte, eta Nafarroako 
rroako Agentziak sustatu eta 

honek indarra izanen duen lehenbiziko bost urteetan, Nafarroako 
- eta abeltzaintza-

Lurzoruari nutrigaiak edo onuragarriak zaizkion hainbat ezaugarri ematen dizkioten 
ongarriak eta bestelako materialak erabiltzean, laborearen beharrei zorrotz egokitzen zaizkien 

efektuko gasen isurketak 
eta, eguratsean bezala, lurpeko uretan eragin dezaketen kutsadura murrizteko. 

Bi urteko epean erregelamendu bidez garatuko dira lurzoruaren ongarriketa, abereen 
gaien kudeaketarako baldintzak, kudeaketa 

Klima Aldaketa Arintzeak hondakinen sektorean dituen 

Nafarroako Gobernuaren funtsezko tresna, gai honetarako, ingurumenean eskumena 
duen departamentuak landuko duen Ekonomia Zirkularreko Agenda izanen da, Europako 

Ekonomia Zirkularreko Agendak eragin beharko du bertan jasotzen dituen neurrien 
ezarpena, bereziki kontuan hartuz zenbait arlo, besteak beste, baliabideen kudeaketa 
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eraginkorra, ekoizpena, kontsumoa, hondakinak, ekoberrikuntza eta ezarritako helburuak 
lortzeko aplikatu beharreko mekanismoak.

 
2. Bere helburuen betetze mailaren ebaluazioan jaso beharko ditu 

gasen isurketen murrizketan lortzen duen eragina eta hondakinen kudeaketarako hierarkiaren 
aplikazioan izandako aurrerapena.

3. Ekintza gako gisa, lehentasuna emanen zaio ekonomia zirkularreko berrikuntza
proiektuen sustapenari, era berezian sustatuz produktuen ekodiseinua, teknologien 
erakuspena, ekoizpen-prozesuen ekoberrikuntza eta osagai eta materialen berrerabilpena. 
Horretarako, berrikuntzarako laguntza ekonomikorako zehaztuko diren programetan, 
garapeneko eta heldutasun teknologikoko maila desberdinak kontuan hartuko dira.
 

V. KAPITULUA

43.artikulua.- Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietako karbono aztarna 
kalkulatzea. 

 
1. Bi urteko epean, karbono aztarnaren kalkulua aurkeztea nahitaezkoa izanen dute 

ustiategi hauek: 
 

a) 800 UGM-tik (azienda larriko unitate) goitiko abeltzaintza
b) Labore guztiak batuta 800 ha

 
2. Labore-azalera baliokideak kalkulatuko dira labore mota bakoitzeko azalera gehituz, 

dagokien faktorearen biderketa egin ondoren.
 

Lehorreko labore estentsiboak
Artoa 
Ureztatzeko zenbait labore estentsibo
Barazkiak  
Mahastia-Olibondoak
Fruta-arbolak

44.artikulua.- Karbono aztarnaren kalkulua beste hainbat sektoretan.
 

1. Beren karbono aztarnaren kalkulua aurkeztu beharko dute, bi urteko epean eta 
energia gaietan eskumena duen departamentuaren aurrean, honako hauek:

 
a) Enpresa handiek eta ertainek.
b) Nafarroan kokatutako saltoki handiek eta lehia publikoko txikizkako merkataritza

gune handiek, Nafarroan merkataritza arautzen duen uztailaren 12ko 17/2001 Foru 
Legean ezarritako definizioaren arabera.

c) Nafarroan kokatu eta salgai eta bidaiarien garraioan diharduten enpresek, 10 
ibilgailu erregistratu baino gehiago badituzte.

 
2. Karbono aztarnaren kalkulua aurkezteko aurreko atalean ezarritako betebeharra bete

dela onartuko da, Auditoria energetikoen aurkezpena arautzen duen uztailaren 12ko 56/2016 
Foru Dekretuaren aplikazioaren esparruan sartuta daudelako, txosten edo auditoria 
energetikoak aurkezten dituzten subjektu guztien kasuan.
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eraginkorra, ekoizpena, kontsumoa, hondakinak, ekoberrikuntza eta ezarritako helburuak 
zeko aplikatu beharreko mekanismoak. 

Bere helburuen betetze mailaren ebaluazioan jaso beharko ditu 
gasen isurketen murrizketan lortzen duen eragina eta hondakinen kudeaketarako hierarkiaren 
aplikazioan izandako aurrerapena. 

gisa, lehentasuna emanen zaio ekonomia zirkularreko berrikuntza
proiektuen sustapenari, era berezian sustatuz produktuen ekodiseinua, teknologien 

prozesuen ekoberrikuntza eta osagai eta materialen berrerabilpena. 
zarako laguntza ekonomikorako zehaztuko diren programetan, 

garapeneko eta heldutasun teknologikoko maila desberdinak kontuan hartuko dira.

V. KAPITULUA.- KLIMA-ALDAKETA ARINTZEKO TRESNAK

Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietako karbono aztarna 

Bi urteko epean, karbono aztarnaren kalkulua aurkeztea nahitaezkoa izanen dute 

tik (azienda larriko unitate) goitiko abeltzaintza-ustiategiek
Labore guztiak batuta 800 ha baino handiagoak diren nekazaritza-

azalera baliokideak kalkulatuko dira labore mota bakoitzeko azalera gehituz, 
dagokien faktorearen biderketa egin ondoren. 

Labore mota Faktorea 
Lehorreko labore estentsiboak 1 

6 
zenbait labore estentsibo 2,7 

4,6 
Olibondoak 1,7 

arbolak 2,7 

Karbono aztarnaren kalkulua beste hainbat sektoretan.

Beren karbono aztarnaren kalkulua aurkeztu beharko dute, bi urteko epean eta 
eskumena duen departamentuaren aurrean, honako hauek: 

Enpresa handiek eta ertainek. 
Nafarroan kokatutako saltoki handiek eta lehia publikoko txikizkako merkataritza
gune handiek, Nafarroan merkataritza arautzen duen uztailaren 12ko 17/2001 Foru 

arritako definizioaren arabera. 
Nafarroan kokatu eta salgai eta bidaiarien garraioan diharduten enpresek, 10 
ibilgailu erregistratu baino gehiago badituzte. 

Karbono aztarnaren kalkulua aurkezteko aurreko atalean ezarritako betebeharra bete
dela onartuko da, Auditoria energetikoen aurkezpena arautzen duen uztailaren 12ko 56/2016 
Foru Dekretuaren aplikazioaren esparruan sartuta daudelako, txosten edo auditoria 
energetikoak aurkezten dituzten subjektu guztien kasuan. 

Bertsioa: 10/06/202032 

eraginkorra, ekoizpena, kontsumoa, hondakinak, ekoberrikuntza eta ezarritako helburuak 

Bere helburuen betetze mailaren ebaluazioan jaso beharko ditu berotegi-efektuko 
gasen isurketen murrizketan lortzen duen eragina eta hondakinen kudeaketarako hierarkiaren 

gisa, lehentasuna emanen zaio ekonomia zirkularreko berrikuntza-
proiektuen sustapenari, era berezian sustatuz produktuen ekodiseinua, teknologien 

prozesuen ekoberrikuntza eta osagai eta materialen berrerabilpena. 
zarako laguntza ekonomikorako zehaztuko diren programetan, 

garapeneko eta heldutasun teknologikoko maila desberdinak kontuan hartuko dira. 

ALDAKETA ARINTZEKO TRESNAK 

Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietako karbono aztarna 

Bi urteko epean, karbono aztarnaren kalkulua aurkeztea nahitaezkoa izanen dute 

ustiategiek 
-ustiategiek 

azalera baliokideak kalkulatuko dira labore mota bakoitzeko azalera gehituz, 

Karbono aztarnaren kalkulua beste hainbat sektoretan. 

Beren karbono aztarnaren kalkulua aurkeztu beharko dute, bi urteko epean eta 

Nafarroan kokatutako saltoki handiek eta lehia publikoko txikizkako merkataritza-
gune handiek, Nafarroan merkataritza arautzen duen uztailaren 12ko 17/2001 Foru 

Nafarroan kokatu eta salgai eta bidaiarien garraioan diharduten enpresek, 10 

Karbono aztarnaren kalkulua aurkezteko aurreko atalean ezarritako betebeharra bete 
dela onartuko da, Auditoria energetikoen aurkezpena arautzen duen uztailaren 12ko 56/2016 
Foru Dekretuaren aplikazioaren esparruan sartuta daudelako, txosten edo auditoria 
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3. Erregai fosilen kalkulua 

batuta, Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutuak ezarritako baliokidetasunen arabera, 
eta, kasua bada, kontsumo osoari kenduz jatorri berriztagarriaren bermea duten energia
unitateen kontsumoa, Merkatuaren eta Lehiaren Batzorde Nazionalak edo erakunde eskudunak 
emandako ziurtagiriaren bidez erakutsita. 

 
4. Aurreko ataleko kontsumoak eta potentziak zehazteko, identifikazio fiskaleko 

zenbakiari atxikitako batuketa
ondoriozko isurketa guztiak erakunde eragile bat beraren baitan integratzeko, 
erregelamenduaren garapenean ezarriko denari jarraikiz.

 
5. Klima Aldaketaren Bulegoak, Trantsizio 

urtebeteko epean landuko du karbono aztarna kalkulatzeko metodoa, formatua eta aurkezteko 
epeak zehaztuko dituen erregelamenduaren garapena, artikulu honi eta aurrekoari dagokienez.

45.artikulua.- Energia eta karbono aztarna murrizteko planak.
 
1. Foru lege honen 43. eta 44. artikuluetan jasotzen diren jardueren titularrek aurkeztu 

beharko dute, bi urteko epean, Trantsizio Energetikorako Nafarroako Agentziaren aurrean, 
haien karbono aztarnaren lehenbiziko auditoriarekin edo kalkuluarekin batera, karbono azta
murrizteko plan bat, bost urtera begira, identifikazio fiskaleko zenbaki bat beraren baitan 
egiten diren jarduera guztietarako. Plan horrek jaso beharko ditu hartu beharreko neurriak, 
haien kostua, lehentasunak eta egutegia, 2030eko ostertzean, eta zeh
onartutako Plangintzan ezarri diren helburuak lortu ahal izateko.

 
2. Planak indarra duen epealdiaren erdian jarraipen

ari den ebaluatzeko, edo plan berriak egin behar diren, 
departamentuak hala eskatzen badu.

 
3. Energia gaietan eskumena duen departamentuak ezarriko du, urtebeteko epean, 

murrizteko planak eta jarraipen
eta karbono aztarna murrizteko planetan lortu 
Nafarroako plangintza klimatikoan isurketak murrizteko ezartzen diren helburuekiko 
koherentzian. 

 
4. Murrizteko planetan, isurketen murrizketa gisa kontatzen ahalko dira:

 
a) Energia berriztagarriak ekoizteko proiekt

murrizketak, proiektu horiek Nafarroako administrazio publikoek edo Trantsizio 
Energetikoaren Nafarroako Agentziak sustatu eta kudeatzen dituztenean.

b) Erakunde horrek Nafarroako Funts Klimatikoari egin dizkien dohaintze
diren kopuruak, 
urtarrilaren 1ean Europako isurketen merkatuan (EU

c) Martxoaren 14ko 163/2014 Errege Dekretuaren bidez sortutako karbono 
aztarnaren Erregistroan erregist

 

 

Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Foru Legearen Aurreproiektua. Bertsioa: 10/06/2020

Erregai fosilen kalkulua eginen da fuel, gasolio eta gas naturalaren kontsumoak 
batuta, Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutuak ezarritako baliokidetasunen arabera, 
eta, kasua bada, kontsumo osoari kenduz jatorri berriztagarriaren bermea duten energia

, Merkatuaren eta Lehiaren Batzorde Nazionalak edo erakunde eskudunak 
emandako ziurtagiriaren bidez erakutsita.  

Aurreko ataleko kontsumoak eta potentziak zehazteko, identifikazio fiskaleko 
zenbakiari atxikitako batuketa-arauak erabiliko dira, establezimenduetako jardueren 
ondoriozko isurketa guztiak erakunde eragile bat beraren baitan integratzeko, 
erregelamenduaren garapenean ezarriko denari jarraikiz. 

Klima Aldaketaren Bulegoak, Trantsizio Energetikorako Agentziarekin lankidetzan, 
uko du karbono aztarna kalkulatzeko metodoa, formatua eta aurkezteko 

epeak zehaztuko dituen erregelamenduaren garapena, artikulu honi eta aurrekoari dagokienez.

Energia eta karbono aztarna murrizteko planak. 

honen 43. eta 44. artikuluetan jasotzen diren jardueren titularrek aurkeztu 
beharko dute, bi urteko epean, Trantsizio Energetikorako Nafarroako Agentziaren aurrean, 
haien karbono aztarnaren lehenbiziko auditoriarekin edo kalkuluarekin batera, karbono azta
murrizteko plan bat, bost urtera begira, identifikazio fiskaleko zenbaki bat beraren baitan 
egiten diren jarduera guztietarako. Plan horrek jaso beharko ditu hartu beharreko neurriak, 
haien kostua, lehentasunak eta egutegia, 2030eko ostertzean, eta zehazten diren epeetan, 
onartutako Plangintzan ezarri diren helburuak lortu ahal izateko. 

Planak indarra duen epealdiaren erdian jarraipen-txosten bat aurkeztuko da, betetzen 
ari den ebaluatzeko, edo plan berriak egin behar diren, energia gaietan
departamentuak hala eskatzen badu. 

gaietan eskumena duen departamentuak ezarriko du, urtebeteko epean, 
murrizteko planak eta jarraipen-txostenak aurkezteko formatuak eta epeak, hala nola energia 
eta karbono aztarna murrizteko planetan lortu beharreko helburuen erreferentziazko balioak, 
Nafarroako plangintza klimatikoan isurketak murrizteko ezartzen diren helburuekiko 

Murrizteko planetan, isurketen murrizketa gisa kontatzen ahalko dira:

nergia berriztagarriak ekoizteko proiektuetan egindako inbertsioei atxikitako 
murrizketak, proiektu horiek Nafarroako administrazio publikoek edo Trantsizio 
Energetikoaren Nafarroako Agentziak sustatu eta kudeatzen dituztenean.
Erakunde horrek Nafarroako Funts Klimatikoari egin dizkien dohaintze
diren kopuruak, CO2 tonaren prezioa hartuta ordainketa egiten den urteko 
urtarrilaren 1ean Europako isurketen merkatuan (EU-ETS) ezarritakoa.
Martxoaren 14ko 163/2014 Errege Dekretuaren bidez sortutako karbono 
aztarnaren Erregistroan erregistratu eta ziurtagiria duten konpentsazioak.
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eta gas naturalaren kontsumoak 
batuta, Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutuak ezarritako baliokidetasunen arabera, 
eta, kasua bada, kontsumo osoari kenduz jatorri berriztagarriaren bermea duten energia-

, Merkatuaren eta Lehiaren Batzorde Nazionalak edo erakunde eskudunak 

Aurreko ataleko kontsumoak eta potentziak zehazteko, identifikazio fiskaleko 
nduetako jardueren 

ondoriozko isurketa guztiak erakunde eragile bat beraren baitan integratzeko, 

Energetikorako Agentziarekin lankidetzan, 
uko du karbono aztarna kalkulatzeko metodoa, formatua eta aurkezteko 

epeak zehaztuko dituen erregelamenduaren garapena, artikulu honi eta aurrekoari dagokienez. 

honen 43. eta 44. artikuluetan jasotzen diren jardueren titularrek aurkeztu 
beharko dute, bi urteko epean, Trantsizio Energetikorako Nafarroako Agentziaren aurrean, 
haien karbono aztarnaren lehenbiziko auditoriarekin edo kalkuluarekin batera, karbono aztarna 
murrizteko plan bat, bost urtera begira, identifikazio fiskaleko zenbaki bat beraren baitan 
egiten diren jarduera guztietarako. Plan horrek jaso beharko ditu hartu beharreko neurriak, 

azten diren epeetan, 

txosten bat aurkeztuko da, betetzen 
energia gaietan eskumena duen 

gaietan eskumena duen departamentuak ezarriko du, urtebeteko epean, 
txostenak aurkezteko formatuak eta epeak, hala nola energia 

beharreko helburuen erreferentziazko balioak, 
Nafarroako plangintza klimatikoan isurketak murrizteko ezartzen diren helburuekiko 

Murrizteko planetan, isurketen murrizketa gisa kontatzen ahalko dira: 

uetan egindako inbertsioei atxikitako 
murrizketak, proiektu horiek Nafarroako administrazio publikoek edo Trantsizio 
Energetikoaren Nafarroako Agentziak sustatu eta kudeatzen dituztenean. 
Erakunde horrek Nafarroako Funts Klimatikoari egin dizkien dohaintzen baliokideak 

tonaren prezioa hartuta ordainketa egiten den urteko 
ETS) ezarritakoa. 

Martxoaren 14ko 163/2014 Errege Dekretuaren bidez sortutako karbono 
ratu eta ziurtagiria duten konpentsazioak. 
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III. TITULUA

46.artikulua.- Klima-aldaketara egokitzea.
 

Nafarroako Gobernuak nafar gizartea eta haren ingurua prestatuko ditu klima
berrietara egokitzeko, eta horretarako:

 
a) Aldaketen jarraipena egiteko eta, ahal den neurrian, haiei aurrea hartzeko 

mekanismoak ezarriko ditu.
b) I+D+i sustatuko ditu, klima

ekonomikoan, osasunean eta ongizatean dituen ondorioak hobeki ezagutzeko eta 
jarduketa eraginkorragoak eta berdintasunezkoagoak diseinatu ahal izateko.

c) Administrazioen arteko koordinazioa ezarriko du, klima
borrokan. 

d) Inpaktuak minimizatzeko neurriak atonduko ditu.
e) Gizarte eragileak eraldaketarako informatu, sentsibilizatu

Nafarroako Komunitatea lurralde erresilienteagoa egiteko.
f) Jarduera-sektore desberdinen sektore

aldaketara egokitzeko neurriak jaso ditzaten.

47.artikulua.- Natur ingurunean klima
 

1. Nafarroako Gobernuak eta, oro har, Nafarroako administrazio publikoek koherentziaz 
jokatuko dute, prebentzio eta zuhurtasun irizpideak aintzat hartuz eta Nafarroako 
biodibertsitatearen eta naturaren baliabideen kontserbazioa eta leheneratzea lehenetsiz.

 
2. Nafarroako Gobernuak koordinatu eta bermatuko ditu bere lurralde

finantzazioa, babes zibilerako planak, naturguneen eta espezie mehatxatuen kudeaketarako, 
babeserako eta berreskuratzeko planak, suteei eta beste hainbat arriskuri aurrea hartze
planak, eta laguntza- eta ikerketa
dituztela bermatuz, eta hauek sustatuz:
 

a) Prestaketa eta klima
eta identifikatzea ekosistema kalteb
egokituak eta klima

b) Ekosistemak kontserbatzeko eta berreskuratzeko ahaleginak areagotzea, barne 
direla oihan-sistemak eta oihan
hezeguneen kontserbazioa aintzat hartuz, portaera gako gisa, karbonoaren 
bahiketarako. 

c) Nafarroako Gobernuak bultzatuko du, orobat, ibai
lehengoratzea, eta halaber ibaien uholde
ureztatzeko azpiegituren egokitzapena sustatuz, uholdeek nekazaritzan eragiten 
dituzten kalteak minimizatzeko.

d) Larrialdi klimatikoei aurrea hartzeko prebentzioa hobetzea, esaterako lehorteari, 
udako idorraldi luzeagoei, uholdeei, bero
konponbideak lehenetsiz.

e) Lurraldeko osagai desberdinen arteko interakzioa ahalbidetzen duen lurralde
eredua. 

f) Oihanen kudeaketa jasangarria sustatzea eta dinamizatzea, baliabide 
berriztagarriak identifikatzea eta eskuratzea, lurzoruaren 
karbonoaren bahitze
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LUA.- KLIMA-ALDAKETARA EGOKITZEA

aldaketara egokitzea. 
  

Nafarroako Gobernuak nafar gizartea eta haren ingurua prestatuko ditu klima
berrietara egokitzeko, eta horretarako: 

jarraipena egiteko eta, ahal den neurrian, haiei aurrea hartzeko 
mekanismoak ezarriko ditu. 
I+D+i sustatuko ditu, klima-aldaketak ingurumenean, azpiegituretan, jarduera 
ekonomikoan, osasunean eta ongizatean dituen ondorioak hobeki ezagutzeko eta 

eraginkorragoak eta berdintasunezkoagoak diseinatu ahal izateko.
Administrazioen arteko koordinazioa ezarriko du, klima-aldaketaren aurkako 

Inpaktuak minimizatzeko neurriak atonduko ditu. 
Gizarte eragileak eraldaketarako informatu, sentsibilizatu eta lagunduko ditu, 
Nafarroako Komunitatea lurralde erresilienteagoa egiteko. 

sektore desberdinen sektore-planen berrikuspena ezarriko du, klima
aldaketara egokitzeko neurriak jaso ditzaten. 

Natur ingurunean klima-aldaketara egokitzea. 

ako Gobernuak eta, oro har, Nafarroako administrazio publikoek koherentziaz 
jokatuko dute, prebentzio eta zuhurtasun irizpideak aintzat hartuz eta Nafarroako 
biodibertsitatearen eta naturaren baliabideen kontserbazioa eta leheneratzea lehenetsiz.

Nafarroako Gobernuak koordinatu eta bermatuko ditu bere lurralde
finantzazioa, babes zibilerako planak, naturguneen eta espezie mehatxatuen kudeaketarako, 
babeserako eta berreskuratzeko planak, suteei eta beste hainbat arriskuri aurrea hartze

eta ikerketa-ildoak, klima-aldaketara egokitzeko irizpideak jasotzen 
dituztela bermatuz, eta hauek sustatuz: 

Prestaketa eta klima-aldaketari aurre egiteko monitorizazio- eta jarraipen
eta identifikatzea ekosistema kalteberak, espezie inbaditzaileak eta espezie ongi 
egokituak eta klima-aldaketaren aurrean sentiberagoak diren espezieak.
Ekosistemak kontserbatzeko eta berreskuratzeko ahaleginak areagotzea, barne 

sistemak eta oihan-nekazaritza kudeatzeko sistemak
hezeguneen kontserbazioa aintzat hartuz, portaera gako gisa, karbonoaren 

Nafarroako Gobernuak bultzatuko du, orobat, ibai-gune eta ibaiertzen 
, eta halaber ibaien uholde-lautadak, laboreen aldaketak eta 

ureztatzeko azpiegituren egokitzapena sustatuz, uholdeek nekazaritzan eragiten 
dituzten kalteak minimizatzeko. 
Larrialdi klimatikoei aurrea hartzeko prebentzioa hobetzea, esaterako lehorteari, 
udako idorraldi luzeagoei, uholdeei, bero-oldeei edo suteei, naturan oinarritutako 
konponbideak lehenetsiz. 
Lurraldeko osagai desberdinen arteko interakzioa ahalbidetzen duen lurralde

Oihanen kudeaketa jasangarria sustatzea eta dinamizatzea, baliabide 
berriztagarriak identifikatzea eta eskuratzea, lurzoruaren kudeaketa molda
karbonoaren bahitze-potentziala errazteko. 

Bertsioa: 10/06/202034 

ALDAKETARA EGOKITZEA 

Nafarroako Gobernuak nafar gizartea eta haren ingurua prestatuko ditu klima-baldintza 

jarraipena egiteko eta, ahal den neurrian, haiei aurrea hartzeko 

aldaketak ingurumenean, azpiegituretan, jarduera 
ekonomikoan, osasunean eta ongizatean dituen ondorioak hobeki ezagutzeko eta 

eraginkorragoak eta berdintasunezkoagoak diseinatu ahal izateko. 
aldaketaren aurkako 

eta lagunduko ditu, 

planen berrikuspena ezarriko du, klima-

ako Gobernuak eta, oro har, Nafarroako administrazio publikoek koherentziaz 
jokatuko dute, prebentzio eta zuhurtasun irizpideak aintzat hartuz eta Nafarroako 
biodibertsitatearen eta naturaren baliabideen kontserbazioa eta leheneratzea lehenetsiz. 

Nafarroako Gobernuak koordinatu eta bermatuko ditu bere lurralde-plangintzaren 
finantzazioa, babes zibilerako planak, naturguneen eta espezie mehatxatuen kudeaketarako, 
babeserako eta berreskuratzeko planak, suteei eta beste hainbat arriskuri aurrea hartzeko 

aldaketara egokitzeko irizpideak jasotzen 

eta jarraipen-sistemak, 
erak, espezie inbaditzaileak eta espezie ongi 

aldaketaren aurrean sentiberagoak diren espezieak. 
Ekosistemak kontserbatzeko eta berreskuratzeko ahaleginak areagotzea, barne 

sistemak, lurzoruen eta 
hezeguneen kontserbazioa aintzat hartuz, portaera gako gisa, karbonoaren 

gune eta ibaiertzen 
lautadak, laboreen aldaketak eta 

ureztatzeko azpiegituren egokitzapena sustatuz, uholdeek nekazaritzan eragiten 

Larrialdi klimatikoei aurrea hartzeko prebentzioa hobetzea, esaterako lehorteari, 
turan oinarritutako 

Lurraldeko osagai desberdinen arteko interakzioa ahalbidetzen duen lurralde-

Oihanen kudeaketa jasangarria sustatzea eta dinamizatzea, baliabide 
kudeaketa moldakorra eta 
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48.artikulua.- Landa ingurunean klima
 

1. Landa ingurunean eskumena duen departamentuak klima
duen eraginaren monitorizazio eta jarraipenerako sistemak ezar
estrategiak berbideratzeko aukera izateko, klimaren bilakaeraren arabera eta esposizio eta 
kalteberatasun azterketen arabera.

2. Nafarroako Gobernuak, bere plangintza estrategikoaren bidez, ur
erabilera eraginkorra bultzatuko du, eta halaber, labore toleranteagoen ikerketa lehorreko 
laboreetan, tenperatura-aldaketaren aurrean eta idortearen aurrean; nekazaritzako 
jardunbideen hobekuntza bultzatuko du lurzoruei dagokienez, ongarrien erabilera eta 
lurzoruaren degradazioaren prebentzioa zainduz (higadura, gazitzea…); eta orobat, abereak 
elikatzeko irizpideak eta bertako barietate eta arrazen kontserbazioa, landa
dibertsitatea hobetzen baitute, etorkizuneko baldintza klimatikoetara ongi moldatzen diren 
espezieekin. Horiez gain, izurrien edo gorabidean diren gaixotasunen jarraipena eta nekazaritza 
eta abeltzaintza ekologikoak eta hurbileko azokak ere sustatuko ditu.

3. Nafarroako Gobernuak sustatuko ditu basogintzako ziurtagiriak, basogintzako espezie 
toleranteagoen eta iraunkorragoen ikerketa, klima
basogintzako jarduketen hobekuntza eta ikerketa, zaintza, detekzioa eta ikerketa, oihaneko 
izurriei eta gaitzei aurre egiteko tratamenduetan.

49.artikulua.- Hiri ingurunean klima
 

Nafarroako Gobernuaren jarduketak, hiri ingurunean, hauetara bideratuko dira:
 

a) Zaintza eta alerta goiztiarra emateko sistemak hobetzea, eta orobat jarduketa
protokoloak, muturreko gertakarien aurrean, esaterako uholde edo bero
aurrean, eta klima
besteak beste, gaixotasun inbaditzaileen bektoreak, polinizazioa, airearen kalitatea 
edo patogeno emergenteak.

b) Klima-aldaketarekiko esposizioa murriztea, klima
hirigintza eta plangintza bultzatuz. Ondorio horretarako, hainbat irizpide ezarriko 
dira klima-aldaketarekiko moldaketa integratzeko Lurralde Antolamenduko 
Planetan (LAP), udal plangintza orokorretan eta garapenaren plangintzan.

c) Zerbitzu publikoen
eraikin eta, oro har, hiri
orientazioetan, itzala duten aldeetan, azpiegitura berdean, drainatze 
jasangarrietan, etab.), espero diren bald

d) Nafarroako uraren ziklo integralaren plangintzak lehentasuna emanen die klima
aldaketarekin estu lotutako jarduketei, esaterako, horniduraren eskaeraren 
kudeaketa murrizketan oinarrituz, erabileraren eraginkortasuna hobetuz, ur 
eraberrituen berrerabilera a
hiriko drainatze jasangarriak sustatuz, adibidez, euri
saneamendu-sarearen hobekuntza.

50.artikulua.- Pobrezia energetikoa.
 

1. Administrazio publikoek, pobrezia energetikoaren arloan, kaltebe
dauden pertsonen eta familia
elektrizitatearen eta gasaren hornidura ematen duten konpainiek, ordaindu ezean, adosten 
ahal dituzten hornidura-etenen aurrean.

 

 

Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Foru Legearen Aurreproiektua. Bertsioa: 10/06/2020

Landa ingurunean klima-aldaketara egokitzea. 

Landa ingurunean eskumena duen departamentuak klima-aldaketak lehen sektorean 
duen eraginaren monitorizazio eta jarraipenerako sistemak ezartzea sustatuko du, planak eta 
estrategiak berbideratzeko aukera izateko, klimaren bilakaeraren arabera eta esposizio eta 
kalteberatasun azterketen arabera. 

Nafarroako Gobernuak, bere plangintza estrategikoaren bidez, ur
ltzatuko du, eta halaber, labore toleranteagoen ikerketa lehorreko 

aldaketaren aurrean eta idortearen aurrean; nekazaritzako 
jardunbideen hobekuntza bultzatuko du lurzoruei dagokienez, ongarrien erabilera eta 

ren prebentzioa zainduz (higadura, gazitzea…); eta orobat, abereak 
elikatzeko irizpideak eta bertako barietate eta arrazen kontserbazioa, landa
dibertsitatea hobetzen baitute, etorkizuneko baldintza klimatikoetara ongi moldatzen diren 

kin. Horiez gain, izurrien edo gorabidean diren gaixotasunen jarraipena eta nekazaritza 
eta abeltzaintza ekologikoak eta hurbileko azokak ere sustatuko ditu. 

Nafarroako Gobernuak sustatuko ditu basogintzako ziurtagiriak, basogintzako espezie 
eta iraunkorragoen ikerketa, klima-aldaketari, izurriei eta gaitzei aurre egiteko; 

basogintzako jarduketen hobekuntza eta ikerketa, zaintza, detekzioa eta ikerketa, oihaneko 
izurriei eta gaitzei aurre egiteko tratamenduetan. 

Hiri ingurunean klima-aldaketara egokitzea. 

Nafarroako Gobernuaren jarduketak, hiri ingurunean, hauetara bideratuko dira:

Zaintza eta alerta goiztiarra emateko sistemak hobetzea, eta orobat jarduketa
protokoloak, muturreko gertakarien aurrean, esaterako uholde edo bero

an, eta klima-aldaketatik eratorritako beste hainbat arriskuren aurrean, 
besteak beste, gaixotasun inbaditzaileen bektoreak, polinizazioa, airearen kalitatea 
edo patogeno emergenteak. 

aldaketarekiko esposizioa murriztea, klima-agertoki berrietara ego
hirigintza eta plangintza bultzatuz. Ondorio horretarako, hainbat irizpide ezarriko 

aldaketarekiko moldaketa integratzeko Lurralde Antolamenduko 
Planetan (LAP), udal plangintza orokorretan eta garapenaren plangintzan.
Zerbitzu publikoen eta azpiegituren kalteberatasuna gutxitzea, batez ere garraio, 

oro har, hiri-sistemari dagozkionak (adibidez, konponbideak bilatuz 
orientazioetan, itzala duten aldeetan, azpiegitura berdean, drainatze 
jasangarrietan, etab.), espero diren baldintza klimatiko berrietara egokituz.
Nafarroako uraren ziklo integralaren plangintzak lehentasuna emanen die klima
aldaketarekin estu lotutako jarduketei, esaterako, horniduraren eskaeraren 
kudeaketa murrizketan oinarrituz, erabileraren eraginkortasuna hobetuz, ur 
eraberrituen berrerabilera areagotuz eta ur-baliabideen narriadura saihestuz, eta 
hiriko drainatze jasangarriak sustatuz, adibidez, euri-uren kudeaketa eta beheko 

sarearen hobekuntza. 

Pobrezia energetikoa. 

Administrazio publikoek, pobrezia energetikoaren arloan, kaltebe
dauden pertsonen eta familia-unitateen babesa bermatuko dute, edateko uraren, 
elektrizitatearen eta gasaren hornidura ematen duten konpainiek, ordaindu ezean, adosten 

etenen aurrean. 
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aldaketak lehen sektorean 
tzea sustatuko du, planak eta 

estrategiak berbideratzeko aukera izateko, klimaren bilakaeraren arabera eta esposizio eta 

Nafarroako Gobernuak, bere plangintza estrategikoaren bidez, ur-baliabideen 
ltzatuko du, eta halaber, labore toleranteagoen ikerketa lehorreko 

aldaketaren aurrean eta idortearen aurrean; nekazaritzako 
jardunbideen hobekuntza bultzatuko du lurzoruei dagokienez, ongarrien erabilera eta 

ren prebentzioa zainduz (higadura, gazitzea…); eta orobat, abereak 
elikatzeko irizpideak eta bertako barietate eta arrazen kontserbazioa, landa-ingurunearen 
dibertsitatea hobetzen baitute, etorkizuneko baldintza klimatikoetara ongi moldatzen diren 

kin. Horiez gain, izurrien edo gorabidean diren gaixotasunen jarraipena eta nekazaritza 

Nafarroako Gobernuak sustatuko ditu basogintzako ziurtagiriak, basogintzako espezie 
aldaketari, izurriei eta gaitzei aurre egiteko; 

basogintzako jarduketen hobekuntza eta ikerketa, zaintza, detekzioa eta ikerketa, oihaneko 

Nafarroako Gobernuaren jarduketak, hiri ingurunean, hauetara bideratuko dira: 

Zaintza eta alerta goiztiarra emateko sistemak hobetzea, eta orobat jarduketa-
protokoloak, muturreko gertakarien aurrean, esaterako uholde edo bero-oldeen 

aldaketatik eratorritako beste hainbat arriskuren aurrean, 
besteak beste, gaixotasun inbaditzaileen bektoreak, polinizazioa, airearen kalitatea 

agertoki berrietara egokitutako 
hirigintza eta plangintza bultzatuz. Ondorio horretarako, hainbat irizpide ezarriko 

aldaketarekiko moldaketa integratzeko Lurralde Antolamenduko 
Planetan (LAP), udal plangintza orokorretan eta garapenaren plangintzan. 

eta azpiegituren kalteberatasuna gutxitzea, batez ere garraio, 
sistemari dagozkionak (adibidez, konponbideak bilatuz 

orientazioetan, itzala duten aldeetan, azpiegitura berdean, drainatze 
intza klimatiko berrietara egokituz. 

Nafarroako uraren ziklo integralaren plangintzak lehentasuna emanen die klima-
aldaketarekin estu lotutako jarduketei, esaterako, horniduraren eskaeraren 
kudeaketa murrizketan oinarrituz, erabileraren eraginkortasuna hobetuz, ur 

baliabideen narriadura saihestuz, eta 
uren kudeaketa eta beheko 

Administrazio publikoek, pobrezia energetikoaren arloan, kalteberatasun egoeran 
unitateen babesa bermatuko dute, edateko uraren, 

elektrizitatearen eta gasaren hornidura ematen duten konpainiek, ordaindu ezean, adosten 
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2. Nafarroako Gobernuak onartuko du
eskumena duen departamentuaren eta Trantsizio Energetikorako Nafarroako Agentziaren 
proposamenez, eta tokiko erakundeekiko lankidetzan, biztanleriaren sektore kalteberenak 
pobrezia energetikotik babesteko beh
dituen erregelamendua. 

 
3. Enpresa banatzaileek ezin diete hornidura eten bazterketa

kalteberatasun ekonomikoan dauden pertsonei edo familiei, erreferentziazko gizarte
zerbitzuen aldeko txostena aurrez ez badago. 

51.artikulua.- Moldaketa osasunari eta gizarteko sektore kalteberei dagokienez.
 

Nafarroako Gobernuak beste plan eta estrategia batzuekiko sinergiak ezarriko ditu, 
esaterako zahartze aktiboko eta gizarte eta genero arloetako politikekiko, neurria
hauetara: 
 

a) Klima-aldaketak pertsonen osasunean eragiten dituen ondorioak identifikatzea, 
ebaluatzea eta prebenitzea. 

b) Klima-aldaketak osasunean dituen eraginei aurrea hartzeko behar diren neurriak 
hartzea, espezifikoki, tenperatura altuek bizta
era berezian, lana dela

c) Biztanleriari arriskuen berri eta haiei aurrea hartzeko neurrien berri ematea.
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Nafarroako Gobernuak onartuko du, urtebeteko epean, gizarte ongizatearen arloan 
eskumena duen departamentuaren eta Trantsizio Energetikorako Nafarroako Agentziaren 
proposamenez, eta tokiko erakundeekiko lankidetzan, biztanleriaren sektore kalteberenak 
pobrezia energetikotik babesteko behar diren konpentsazio- eta berme-mekanismoak ezarriko 

Enpresa banatzaileek ezin diete hornidura eten bazterketa
kalteberatasun ekonomikoan dauden pertsonei edo familiei, erreferentziazko gizarte

ena aurrez ez badago.  

Moldaketa osasunari eta gizarteko sektore kalteberei dagokienez.

Nafarroako Gobernuak beste plan eta estrategia batzuekiko sinergiak ezarriko ditu, 
esaterako zahartze aktiboko eta gizarte eta genero arloetako politikekiko, neurria

aldaketak pertsonen osasunean eragiten dituen ondorioak identifikatzea, 
ebaluatzea eta prebenitzea.  

aldaketak osasunean dituen eraginei aurrea hartzeko behar diren neurriak 
hartzea, espezifikoki, tenperatura altuek biztanle guztiengan duten eraginari, eta 
era berezian, lana dela-eta eragin hori gehien jasaten duten pertsonen kasuan.
Biztanleriari arriskuen berri eta haiei aurrea hartzeko neurrien berri ematea.
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epean, gizarte ongizatearen arloan 
eskumena duen departamentuaren eta Trantsizio Energetikorako Nafarroako Agentziaren 
proposamenez, eta tokiko erakundeekiko lankidetzan, biztanleriaren sektore kalteberenak 

mekanismoak ezarriko 

Enpresa banatzaileek ezin diete hornidura eten bazterketa-arriskuan edo 
kalteberatasun ekonomikoan dauden pertsonei edo familiei, erreferentziazko gizarte-

Moldaketa osasunari eta gizarteko sektore kalteberei dagokienez. 

Nafarroako Gobernuak beste plan eta estrategia batzuekiko sinergiak ezarriko ditu, 
esaterako zahartze aktiboko eta gizarte eta genero arloetako politikekiko, neurriak bideratuz 

aldaketak pertsonen osasunean eragiten dituen ondorioak identifikatzea, 

aldaketak osasunean dituen eraginei aurrea hartzeko behar diren neurriak 
nle guztiengan duten eraginari, eta 

eta eragin hori gehien jasaten duten pertsonen kasuan. 
Biztanleriari arriskuen berri eta haiei aurrea hartzeko neurrien berri ematea. 
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IV. TITULUA
 

I. KAPITULUA

52.artikulua.- Administrazio publiko eredugarria.
 

1. Foru Komunitateko Administrazioak, toki erakundeek eta haien erakunde publikoek, 
ondasun eta zerbitzuen kontsumitzaileak izaki, aitzindariak izanen dira eredu energetikoaren 
aldaketan eta klima-aldaketara egokitzeko eta haren eraginak arintzeko ekimenetan. 
Horretarako, karbono aztarna txikiagoa duten ondasun eta produktuen kontsumoa sustatzeko 
neurriak hartuko dira. 

2. Foru legeen aurreproiektuak, foru
sektoreko plangintzarako tresnak lantzeko prozeduretan, klimaren ikuspegia jaso beharko da, 
foru lege honetan eta onartutako plangintzan adierazitako helburuekin bat eginez.

3. Foru legeen aurreproiektuak eta foru
proposatzen diren arau-ekimenen inpaktu klimatikoa ebaluatzeko txostena ingurumenean 
eskumena duen departamentuak eginen du.

53.artikulua.- Administrazio publikoen betebeharrak eta baliabide
mobilizazioa. 
 

1. Karbonoan neutroa den ekonomia baterako trantsizioa eta klima
egokitzea aintzat hartu beharko dira politika publiko guztien diseinuan eta aplikazioan. 
Horretarako, Foru Komunitateko Administrazioak, toki erakundeek eta haien erakunde 
publikoek, beren eskumenen eta funtzioen eginkizunetan, kontuan hartuko dute klima
aldaketari egiten dioten ekarpena, eta halaber, klima
inpaktua, eta kasua hala bada, isurketen murrizketarako eta klima
diren neurriak hartu beharko dituzte.

2. Foru lege honek ezartzen dituen helburuekin bat datozen helburuak proposatuko 
dituzte administrazio publiko guztiek, beren eskumenen esparruan, hala nola horiek lortzeko 
beharrezkoak diren jarduketak. Era berean, kl
jarraipenerako, beren helburuen betetze maila, ezarritako jarduketak eta dagozkien 
adierazleak azaltzen dituen informazioa emanen dute.

54.artikulua.- Karbono
 

1. Foru Komunitateko Administrazioak, toki erakundeek 
publikoek honako ekintza hauek eramanen dituzte aurrera, karbono
dagokionez: 

a) Landarediari eta lurzoruari lotutako ekintzak, karbonoa atxikitzeko gaitasuna 
areagotzeko.  

b) Oihanen kudeaketa jasangarria, hu
bertako espeziak erabiltzea oihan

c) Lurzoru degradatuak berreskuratzea oihan berriak landatzeko.
d) Lurzoruan dagoen karbonoaren bilakaeraren kontrola, atxikipena handitzeko 

neurriak sustatuz, esaterak
jasangarriak ezarriz.

e) Suteei aurre egiteko programak hobetzea.
f) Ekosistema naturalak kontserbatzeko eta leheneratzeko irizpideetan txertatzea 

plangintza-tresnetan klima
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IV. TITULUA- ADMINISTRAZIO JASANGARRIA

KAPITULUA- JARDUKETA OROKORRAK 

Administrazio publiko eredugarria. 

Foru Komunitateko Administrazioak, toki erakundeek eta haien erakunde publikoek, 
ondasun eta zerbitzuen kontsumitzaileak izaki, aitzindariak izanen dira eredu energetikoaren 

ketara egokitzeko eta haren eraginak arintzeko ekimenetan. 
Horretarako, karbono aztarna txikiagoa duten ondasun eta produktuen kontsumoa sustatzeko 

en aurreproiektuak, foru-dekretuen proiektuak eta lurraldeko nahiz 
sektoreko plangintzarako tresnak lantzeko prozeduretan, klimaren ikuspegia jaso beharko da, 

honetan eta onartutako plangintzan adierazitako helburuekin bat eginez.
reproiektuak eta foru-dekretuen proiektuak lantzeko prozeduran, 

ekimenen inpaktu klimatikoa ebaluatzeko txostena ingurumenean 
eskumena duen departamentuak eginen du. 

Administrazio publikoen betebeharrak eta baliabide

Karbonoan neutroa den ekonomia baterako trantsizioa eta klima
egokitzea aintzat hartu beharko dira politika publiko guztien diseinuan eta aplikazioan. 
Horretarako, Foru Komunitateko Administrazioak, toki erakundeek eta haien erakunde 

beren eskumenen eta funtzioen eginkizunetan, kontuan hartuko dute klima
aldaketari egiten dioten ekarpena, eta halaber, klima-aldaketak beren jardueran izanen duen 
inpaktua, eta kasua hala bada, isurketen murrizketarako eta klima-aldaketara egokitzeko beh
diren neurriak hartu beharko dituzte. 

honek ezartzen dituen helburuekin bat datozen helburuak proposatuko 
dituzte administrazio publiko guztiek, beren eskumenen esparruan, hala nola horiek lortzeko 
beharrezkoak diren jarduketak. Era berean, klima-aldaketari aurre egiteko ekintza
jarraipenerako, beren helburuen betetze maila, ezarritako jarduketak eta dagozkien 
adierazleak azaltzen dituen informazioa emanen dute. 

Karbono-hustulekuak. 

Foru Komunitateko Administrazioak, toki erakundeek eta haiei atxikitako erakunde 
publikoek honako ekintza hauek eramanen dituzte aurrera, karbono-hustulekuen kudeaketari 

Landarediari eta lurzoruari lotutako ekintzak, karbonoa atxikitzeko gaitasuna 

Oihanen kudeaketa jasangarria, hustuleku-efektua moldatzeko eta hobetzeko, eta 
bertako espeziak erabiltzea oihan-landaketetan. 
Lurzoru degradatuak berreskuratzea oihan berriak landatzeko. 
Lurzoruan dagoen karbonoaren bilakaeraren kontrola, atxikipena handitzeko 
neurriak sustatuz, esaterako nekazaritzako eta basogintzako jardunbide 
jasangarriak ezarriz. 
Suteei aurre egiteko programak hobetzea. 
Ekosistema naturalak kontserbatzeko eta leheneratzeko irizpideetan txertatzea 

tresnetan klima-aldaketa kontuan hartzen duten irizpideak.
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ADMINISTRAZIO JASANGARRIA 

Foru Komunitateko Administrazioak, toki erakundeek eta haien erakunde publikoek, 
ondasun eta zerbitzuen kontsumitzaileak izaki, aitzindariak izanen dira eredu energetikoaren 

ketara egokitzeko eta haren eraginak arintzeko ekimenetan. 
Horretarako, karbono aztarna txikiagoa duten ondasun eta produktuen kontsumoa sustatzeko 

dekretuen proiektuak eta lurraldeko nahiz 
sektoreko plangintzarako tresnak lantzeko prozeduretan, klimaren ikuspegia jaso beharko da, 

honetan eta onartutako plangintzan adierazitako helburuekin bat eginez. 
dekretuen proiektuak lantzeko prozeduran, 

ekimenen inpaktu klimatikoa ebaluatzeko txostena ingurumenean 

Administrazio publikoen betebeharrak eta baliabide-

Karbonoan neutroa den ekonomia baterako trantsizioa eta klima-aldaketara 
egokitzea aintzat hartu beharko dira politika publiko guztien diseinuan eta aplikazioan. 
Horretarako, Foru Komunitateko Administrazioak, toki erakundeek eta haien erakunde 

beren eskumenen eta funtzioen eginkizunetan, kontuan hartuko dute klima-
aldaketak beren jardueran izanen duen 

aldaketara egokitzeko behar 

honek ezartzen dituen helburuekin bat datozen helburuak proposatuko 
dituzte administrazio publiko guztiek, beren eskumenen esparruan, hala nola horiek lortzeko 

aldaketari aurre egiteko ekintza-planen 
jarraipenerako, beren helburuen betetze maila, ezarritako jarduketak eta dagozkien 

eta haiei atxikitako erakunde 
hustulekuen kudeaketari 

Landarediari eta lurzoruari lotutako ekintzak, karbonoa atxikitzeko gaitasuna 

efektua moldatzeko eta hobetzeko, eta 

Lurzoruan dagoen karbonoaren bilakaeraren kontrola, atxikipena handitzeko 
o nekazaritzako eta basogintzako jardunbide 

Ekosistema naturalak kontserbatzeko eta leheneratzeko irizpideetan txertatzea 
aldaketa kontuan hartzen duten irizpideak. 
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g) Berdeguneak handitzea hirietan eta hiri inguruetan, eta haien kudeaketa 
bideratzea bateragarriak egitera erabilera publikoa eta biodibertsitatearen 
kontserbazioa, gune hauen eta gainerako azpiegitura berdeen arteko 
konektagarritasun ekologikoa bermatuz.

h) Higaduraren aurka lan egitea, estalki eta hesi begetalak erabiliz gune 
malkartsuetan, edo lurzoruaren gai organikoa kontserbatzeko aukera ematen duen 
beste edozein estrategia, ekosistema naturalen leheneratzearekin bateragarria 
bada. 

i) Klima-aldaketa jasotzea N
j) Naturgune babestuen eta altxonbideen kudeaketa moldatzaile bat ezartzea.
k) Aterpe klimatikoak ezartzea, biodibertsitatearen moldaketa eta migrazioa 

bermatzeko. 
l) Dauden hezeguneak babestea eta hondatu direnak berres

ekarpena bermatuz kalitate eta kantitate egokietan, haien isurialde
babestuz eta haien gainean eragina duten erabilerak arautuz.

 
2. Ingurumenean eskumena duen departamentuak ezarriko ditu isurketen 

salerosketaren erregimenari atxikiak ez diren isurketen konpentsaziorako mekanismo 
boluntarioak, ekarpena egiteko naturguneen plangintzarako edo ekosistemen 
berreskurapenerako proiektuei, ed

55.artikulua.- Garapenerako lankidetza eta nazioarteko proiekzioa.
 

Garapenerako lankidetzarako eta nazioarteko proiekziorako Nafarroako Gobernuak 
dituen planek eta programek, beren lehentasunen artean, Foru Komunitateko 
Administrazioaren tresna desberdinen bitartez, hauek jasoko dituzte:
 

a) Garapenerako lankidetzari dagokionez: nazioarteko finantzazio klimatikoa, eta 
halaber, garapen bidean diren herrialdeekiko lankidetzarako aukerak. 

b) Nazioarteko proiekzioari dagokionez: trantsizio
aldaketaren aurrean ekiteko nazioarteko sare eta proiektuetan parte hartzea, eta 
nazioarteko lankidetzarako eta inbertsioa egiteko aukerak.

56.artikulua.- Inbentarioa.
 

1. Administrazio publikoek eta haien erakunde publikoek, beren jarduketaren e
eta urtebeteko epean, beren jabetzako eraikin, ibilgailu eta azpiegitura publikoen inbentarioa 
eginen dute, eta orobat, beren energia
erregistroa, energian eskumena duen departamentuaren formatuaren
biztanleria guztiaren eskura egon dadin.

2. Inbentarioaren elaborazioa errazteko, energian eskumena duen departamentuak 
kudeaketa energetiko eta klimatikoaren kudeaketarako plataforma bat jarriko du Nafarroako 
administrazio publikoen eskura.

57.artikulua.- Auditoria energetikoak administrazio publikoetan.
 

1. Nafarroako Foru Komunitateko administrazio publikoek eta haien erakunde 
publikoek beren auditoria energetikoak aurkeztu beharko dizkiote energian eskumena duen 
departamentuari, hark ezartzen duen 
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erdeguneak handitzea hirietan eta hiri inguruetan, eta haien kudeaketa 
bideratzea bateragarriak egitera erabilera publikoa eta biodibertsitatearen 
kontserbazioa, gune hauen eta gainerako azpiegitura berdeen arteko 
konektagarritasun ekologikoa bermatuz. 

aduraren aurka lan egitea, estalki eta hesi begetalak erabiliz gune 
malkartsuetan, edo lurzoruaren gai organikoa kontserbatzeko aukera ematen duen 
beste edozein estrategia, ekosistema naturalen leheneratzearekin bateragarria 

aldaketa jasotzea Natura 2000 Sarearen kudeaketarako tresnetan.
Naturgune babestuen eta altxonbideen kudeaketa moldatzaile bat ezartzea.
Aterpe klimatikoak ezartzea, biodibertsitatearen moldaketa eta migrazioa 

Dauden hezeguneak babestea eta hondatu direnak berres
ekarpena bermatuz kalitate eta kantitate egokietan, haien isurialde
babestuz eta haien gainean eragina duten erabilerak arautuz. 

Ingurumenean eskumena duen departamentuak ezarriko ditu isurketen 
salerosketaren erregimenari atxikiak ez diren isurketen konpentsaziorako mekanismo 
boluntarioak, ekarpena egiteko naturguneen plangintzarako edo ekosistemen 
berreskurapenerako proiektuei, edo CO2 xurgatzeko bestelako proiektuei. 

Garapenerako lankidetza eta nazioarteko proiekzioa.

Garapenerako lankidetzarako eta nazioarteko proiekziorako Nafarroako Gobernuak 
dituen planek eta programek, beren lehentasunen artean, Foru Komunitateko 

azioaren tresna desberdinen bitartez, hauek jasoko dituzte: 

Garapenerako lankidetzari dagokionez: nazioarteko finantzazio klimatikoa, eta 
halaber, garapen bidean diren herrialdeekiko lankidetzarako aukerak. 
Nazioarteko proiekzioari dagokionez: trantsizio energetikorako eta klima
aldaketaren aurrean ekiteko nazioarteko sare eta proiektuetan parte hartzea, eta 
nazioarteko lankidetzarako eta inbertsioa egiteko aukerak. 

Inbentarioa. 

Administrazio publikoek eta haien erakunde publikoek, beren jarduketaren e
eta urtebeteko epean, beren jabetzako eraikin, ibilgailu eta azpiegitura publikoen inbentarioa 
eginen dute, eta orobat, beren energia-kontsumoaren eta hari atxikitako BEGen isurketen 
erregistroa, energian eskumena duen departamentuaren formatuaren arabera, ondoren 
biztanleria guztiaren eskura egon dadin. 

Inbentarioaren elaborazioa errazteko, energian eskumena duen departamentuak 
kudeaketa energetiko eta klimatikoaren kudeaketarako plataforma bat jarriko du Nafarroako 
administrazio publikoen eskura. 

Auditoria energetikoak administrazio publikoetan.

Nafarroako Foru Komunitateko administrazio publikoek eta haien erakunde 
publikoek beren auditoria energetikoak aurkeztu beharko dizkiote energian eskumena duen 
departamentuari, hark ezartzen duen maiztasunez eta moduan, ondasun hauei dagokienez:
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erdeguneak handitzea hirietan eta hiri inguruetan, eta haien kudeaketa 
bideratzea bateragarriak egitera erabilera publikoa eta biodibertsitatearen 
kontserbazioa, gune hauen eta gainerako azpiegitura berdeen arteko 

aduraren aurka lan egitea, estalki eta hesi begetalak erabiliz gune 
malkartsuetan, edo lurzoruaren gai organikoa kontserbatzeko aukera ematen duen 
beste edozein estrategia, ekosistema naturalen leheneratzearekin bateragarria 

atura 2000 Sarearen kudeaketarako tresnetan. 
Naturgune babestuen eta altxonbideen kudeaketa moldatzaile bat ezartzea. 
Aterpe klimatikoak ezartzea, biodibertsitatearen moldaketa eta migrazioa 

Dauden hezeguneak babestea eta hondatu direnak berreskuratzea, uraren 
ekarpena bermatuz kalitate eta kantitate egokietan, haien isurialde-arroak 

Ingurumenean eskumena duen departamentuak ezarriko ditu isurketen 
salerosketaren erregimenari atxikiak ez diren isurketen konpentsaziorako mekanismo 
boluntarioak, ekarpena egiteko naturguneen plangintzarako edo ekosistemen 

Garapenerako lankidetza eta nazioarteko proiekzioa. 

Garapenerako lankidetzarako eta nazioarteko proiekziorako Nafarroako Gobernuak 
dituen planek eta programek, beren lehentasunen artean, Foru Komunitateko 

Garapenerako lankidetzari dagokionez: nazioarteko finantzazio klimatikoa, eta 
halaber, garapen bidean diren herrialdeekiko lankidetzarako aukerak.  

energetikorako eta klima-
aldaketaren aurrean ekiteko nazioarteko sare eta proiektuetan parte hartzea, eta 

Administrazio publikoek eta haien erakunde publikoek, beren jarduketaren esparruan 
eta urtebeteko epean, beren jabetzako eraikin, ibilgailu eta azpiegitura publikoen inbentarioa 

kontsumoaren eta hari atxikitako BEGen isurketen 
arabera, ondoren 

Inbentarioaren elaborazioa errazteko, energian eskumena duen departamentuak 
kudeaketa energetiko eta klimatikoaren kudeaketarako plataforma bat jarriko du Nafarroako 

Auditoria energetikoak administrazio publikoetan. 

Nafarroako Foru Komunitateko administrazio publikoek eta haien erakunde 
publikoek beren auditoria energetikoak aurkeztu beharko dizkiote energian eskumena duen 

maiztasunez eta moduan, ondasun hauei dagokienez: 
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a) 400kW baino gehiagoko potentzia termikoko instalazioa duten eraikinak, energian 
edo CO2 isurketetan “C” katalogazioa baino 
dutenean. Auditoriak aurkezteko bi urteko epea 

b) 400kW baino gehiagoko potentzia termikoko instalazioa duten eraikinak, energian 
edo CO2 isurketetan “B” katalogazioa baino baxuagoko ziurtagiri energetikoa 
dutenean. Auditoriak aurkezteko lau urteko epea izanen dute, gehienez.

c) Udal argiteria publikoak, haien potentzia agregatuek 50kW baino gehiagoko 
potentzia elektriko kontratatua dutenean. Auditoriak aurkezteko bi urteko epea 
izanen dute, gehienez.

d) 50kW baino gehiagoko potentzia elektriko kontratatua duten azpiegiturak. 
Auditoriak aurkezteko bi urteko epea izanen dute, gehienez.

 
2. Auditoria energetikoek 8 urteko indarraldia izanen dute

58.artikulua.- Erregai fosilekiko menpekotasuna murrizteko jarduketa
energetikoak 
 

1. Bi urteko epean, administrazio publikoek eta haiei atxikitako erakunde publikoek 
diseinatu eta gauzatu beharko dituzte urte anitzeko jarduketa
egoeraren diagnostikoa eta jarduteko estrategiak finkatu beharko dituzte, erregai fos
menpekotasuna murrizteko, 
Administrazioaren kasuan, betebehar horiek departamentu bakoitzari eta haiei atxikitako 
erakunde publikoei egotziko zaizkie. 

 
2. Plan horiek jaso beharko dituzte:

 
a) Energia kontsumoaren murrizketa zehaztuko den eraikin, ibilgailu eta argiteria 

publikoen multzoa.
b) Haien jabegoko eraikin eta azpiegituren kontsumoa % 25 murriztea, 2027rako, lege 

hau onartzen den urteko kontsumoaren aldean; bestela, “A” kalifikazio 
energetikoko ziurtagiria lortu beharko dute beren eraikin guztietarako; edo bestela, 
dagokion tipologian “A” kalifikazioa lortzeko behar diren energia
ratioak baino baxuagoko kontsumoak lortzeko ezintasuna justifikatzen duen aldeko 
auditoria aurkeztu b

c) Beren eraikinetan energia berriztagarrien aprobetxamendurako sistemak 
instalatzeko egutegi bat, helburua izanik 2030a baino lehen administrazio 
bakoitzaren eraikinen energia
50era iristea, eta
fotovoltaikoa sortzeko instalazioak, administrazio bakoitzaren eraikinen estalkien 
azaleraren % 30ean, 2030 baino lehen, % 50 estaliz 2040 baino lehen, eta % 100era 
iritsiz 2050erako. 

d) Energia berriztagarriak aprobetxatzeko ezartzen diren instalazio horiek, aurreko 
atalean eskatzen den energia
hori konpentsatu dezakete energia berriztagarriak ekoizteko proiektuetan parte 
hartuz. Nafarroako adminis
Nafarroako Agentziak sustatu edo kudeatutako proiektuak izan behar dute, eta 
eraikin bakoitzeko, 10kW
ekoizpena eman behar dute. 

 
3. Zaharberritzen diren 

duenaren arabera, gutxienez, “B” kalifikazio energetikoa lortzeko behar diren lanak egin 
beharko dituzte. 
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400kW baino gehiagoko potentzia termikoko instalazioa duten eraikinak, energian 
isurketetan “C” katalogazioa baino apalagoko ziurtagiri energetikoa 

dutenean. Auditoriak aurkezteko bi urteko epea izanen dute, gehienez. 
400kW baino gehiagoko potentzia termikoko instalazioa duten eraikinak, energian 

isurketetan “B” katalogazioa baino baxuagoko ziurtagiri energetikoa 
dutenean. Auditoriak aurkezteko lau urteko epea izanen dute, gehienez.

argiteria publikoak, haien potentzia agregatuek 50kW baino gehiagoko 
potentzia elektriko kontratatua dutenean. Auditoriak aurkezteko bi urteko epea 
izanen dute, gehienez. 
50kW baino gehiagoko potentzia elektriko kontratatua duten azpiegiturak. 

urkezteko bi urteko epea izanen dute, gehienez. 

Auditoria energetikoek 8 urteko indarraldia izanen dute.  

Erregai fosilekiko menpekotasuna murrizteko jarduketa

Bi urteko epean, administrazio publikoek eta haiei atxikitako erakunde publikoek 
diseinatu eta gauzatu beharko dituzte urte anitzeko jarduketa-plan energetikoak. Haietan, 
egoeraren diagnostikoa eta jarduteko estrategiak finkatu beharko dituzte, erregai fos
menpekotasuna murrizteko, foru lege honen helburuekin bat eginez. Foru Komunitateko 
Administrazioaren kasuan, betebehar horiek departamentu bakoitzari eta haiei atxikitako 

de publikoei egotziko zaizkie.  

Plan horiek jaso beharko dituzte: 

Energia kontsumoaren murrizketa zehaztuko den eraikin, ibilgailu eta argiteria 
publikoen multzoa. 
Haien jabegoko eraikin eta azpiegituren kontsumoa % 25 murriztea, 2027rako, lege 
hau onartzen den urteko kontsumoaren aldean; bestela, “A” kalifikazio 

ikoko ziurtagiria lortu beharko dute beren eraikin guztietarako; edo bestela, 
dagokion tipologian “A” kalifikazioa lortzeko behar diren energia
ratioak baino baxuagoko kontsumoak lortzeko ezintasuna justifikatzen duen aldeko 
auditoria aurkeztu beharko dute. 
Beren eraikinetan energia berriztagarrien aprobetxamendurako sistemak 
instalatzeko egutegi bat, helburua izanik 2030a baino lehen administrazio 
bakoitzaren eraikinen energia-kontsumo guztiaren % 25 izatea, 2040 baino lehen % 
50era iristea, eta % 100 izatea 2050erako. Horretarako ezarriko dituzte energia 
fotovoltaikoa sortzeko instalazioak, administrazio bakoitzaren eraikinen estalkien 
azaleraren % 30ean, 2030 baino lehen, % 50 estaliz 2040 baino lehen, eta % 100era 

 
rriztagarriak aprobetxatzeko ezartzen diren instalazio horiek, aurreko 

atalean eskatzen den energia-kontsumoaren aurrezpena lortzen ez badute, helburu 
hori konpentsatu dezakete energia berriztagarriak ekoizteko proiektuetan parte 
hartuz. Nafarroako administrazio publikoek edo Trantsizio Energetikorako 
Nafarroako Agentziak sustatu edo kudeatutako proiektuak izan behar dute, eta 
eraikin bakoitzeko, 10kW-ko puntadun sistema fotovoltaiko baten pareko energia
ekoizpena eman behar dute.  

Zaharberritzen diren eraikin publikoek, Etxegintzaren Kode Teknikoak zehazten 
duenaren arabera, gutxienez, “B” kalifikazio energetikoa lortzeko behar diren lanak egin 
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400kW baino gehiagoko potentzia termikoko instalazioa duten eraikinak, energian 
ziurtagiri energetikoa 

izanen dute, gehienez.  
400kW baino gehiagoko potentzia termikoko instalazioa duten eraikinak, energian 

isurketetan “B” katalogazioa baino baxuagoko ziurtagiri energetikoa 
dutenean. Auditoriak aurkezteko lau urteko epea izanen dute, gehienez. 

argiteria publikoak, haien potentzia agregatuek 50kW baino gehiagoko 
potentzia elektriko kontratatua dutenean. Auditoriak aurkezteko bi urteko epea 

50kW baino gehiagoko potentzia elektriko kontratatua duten azpiegiturak. 

Erregai fosilekiko menpekotasuna murrizteko jarduketa-plan 

Bi urteko epean, administrazio publikoek eta haiei atxikitako erakunde publikoek 
plan energetikoak. Haietan, 

egoeraren diagnostikoa eta jarduteko estrategiak finkatu beharko dituzte, erregai fosilekiko 
honen helburuekin bat eginez. Foru Komunitateko 

Administrazioaren kasuan, betebehar horiek departamentu bakoitzari eta haiei atxikitako 

Energia kontsumoaren murrizketa zehaztuko den eraikin, ibilgailu eta argiteria 

Haien jabegoko eraikin eta azpiegituren kontsumoa % 25 murriztea, 2027rako, lege 
hau onartzen den urteko kontsumoaren aldean; bestela, “A” kalifikazio 

ikoko ziurtagiria lortu beharko dute beren eraikin guztietarako; edo bestela, 
dagokion tipologian “A” kalifikazioa lortzeko behar diren energia-kontsumoen 
ratioak baino baxuagoko kontsumoak lortzeko ezintasuna justifikatzen duen aldeko 

Beren eraikinetan energia berriztagarrien aprobetxamendurako sistemak 
instalatzeko egutegi bat, helburua izanik 2030a baino lehen administrazio 

kontsumo guztiaren % 25 izatea, 2040 baino lehen % 
% 100 izatea 2050erako. Horretarako ezarriko dituzte energia 

fotovoltaikoa sortzeko instalazioak, administrazio bakoitzaren eraikinen estalkien 
azaleraren % 30ean, 2030 baino lehen, % 50 estaliz 2040 baino lehen, eta % 100era 

rriztagarriak aprobetxatzeko ezartzen diren instalazio horiek, aurreko 
kontsumoaren aurrezpena lortzen ez badute, helburu 

hori konpentsatu dezakete energia berriztagarriak ekoizteko proiektuetan parte 
trazio publikoek edo Trantsizio Energetikorako 

Nafarroako Agentziak sustatu edo kudeatutako proiektuak izan behar dute, eta 
ko puntadun sistema fotovoltaiko baten pareko energia-

Kode Teknikoak zehazten 
duenaren arabera, gutxienez, “B” kalifikazio energetikoa lortzeko behar diren lanak egin 
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4. 2030ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta hiri errentamenduen gaian indarra duen 
legedian ezartzen dena baztertu
publikoek beren erabilerarako alokatzen dituzten eraikin guztiek izan beharko dute, 
Etxegintzaren Kode Teknikoak 2020an indarrean duen bertsioaren arabera, energia
ia hutsa duten eraikinen kalifikazioa. Indarrean diren alokairu
luzatu 2030etik harat. Betebehar horr

 
a) Energia-kontsumo

herrietako eraikinen alokairuak.
b) 60 m² baino txikiagoak diren lokalen alokairuak.
c) Behin-behineko alokairuak, esate baterako, eraikin bat zaharberritu edo eraiki 

bitarteko birkokapenak, edo best
urtez. 

59.artikulua.-Erabilera orokorreko ibilgailu elektrikoen kargaguneak
 

1. 1.000 bizilagunetik goitiko toki erakunde guztiek, bi urteko epean, beren udalerrian 
izan beharko dute, gutxienez, erabilera publikoko 7,4kW

2. Bi urteko epean, administrazio publikoek eta haiei atxikitako erakunde publikoek 
erabilera orokorreko kargagune bat izan beharko dute, 10 ibilgailu baino gehiago dituzten 
zerbitzu publikoen azpiegituretan.

3. 2025eko urtarrilare
publikoek nahiz pribatuek- gutxienez kargagunea duen aparkalekuko plaza bat izan beharko 
dute aparkalekuko 40 plazako, eta erabilera horretarako bakarrik erreserbatuko da.

4. Nafarroako Gobernuak abian
azpiegiturak erakunde publiko eta

 

II. KAPITULUA- MUGIKORTASUN JASANGARRIA ADMINISTRAZIOAN

60.artikulua.- Modu jasangarrien eta erregai alternatiboen
administrazioaren ibilgailuetan.
 

1. Urtebeteko epean, Nafarroako Foru Komunitateko administrazioek erosten 
dituzten ibilgailu berri guztien % 100
erabiliz bete badaitezke, zero isurketakoak iza

2. Administrazio publikoen eta haiei atxikitako erakunde publikoen jabegoko eraikin 
berriek, aparkalekuko plaza bat gutxienez atxikia badute, ibilgailu elektrikoentzako 
kargaguneak izan beharko dituzte, eta orobat, bizikletak eta antzekoak erabi
aparkatzeko erraztasunak eman beharko dituzte.

3. Urtebeteko epean, garajea edo aparkatzeko guneak dituz
eraikinek aparkaleku seguruak izan beharko dituzte bizikletentzat eta antzekoentzat.

4. Bi urteko epean, administrazio publik
lanera joateko mugikortasun
guztientzat. Haietan sustatuko dituzte, langileen lanerako joan
etorriak, bizikleta eta antzekoen erabilera, garraio partekatua eta garraio publikorako bonuak.

5. Urte eta erdiko epean, Nafarroako Gobernuan funtzio publikoaren gainean 
eskumena duen departamentuak landuko du, eraldaketa digitalean ardura duen 
departamentuarekin lankidetzan, 
publikoetan telelana bultzatzeko plan bat.
 

 

Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Foru Legearen Aurreproiektua. Bertsioa: 10/06/2020

2030ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta hiri errentamenduen gaian indarra duen 
baztertu gabe, administrazio publikoek eta haiei atxikitako erakunde 

publikoek beren erabilerarako alokatzen dituzten eraikin guztiek izan beharko dute, 
Kode Teknikoak 2020an indarrean duen bertsioaren arabera, energia

ia hutsa duten eraikinen kalifikazioa. Indarrean diren alokairu-kontratuak ezin izanen dira 
tu 2030etik harat. Betebehar horretatik salbuetsita geratzen dira: 

kontsumo ia hutsa duen eraikinik alokairuan hartzeko modurik ez dagoen 
herrietako eraikinen alokairuak. 
60 m² baino txikiagoak diren lokalen alokairuak. 

behineko alokairuak, esate baterako, eraikin bat zaharberritu edo eraiki 
bitarteko birkokapenak, edo bestelako arrazoiren batek eragindakoak, gehienez bi 

Erabilera orokorreko ibilgailu elektrikoen kargaguneak

1.000 bizilagunetik goitiko toki erakunde guztiek, bi urteko epean, beren udalerrian 
izan beharko dute, gutxienez, erabilera publikoko 7,4kW-kokargagune bat mila biztanleko.

Bi urteko epean, administrazio publikoek eta haiei atxikitako erakunde publikoek 
erabilera orokorreko kargagune bat izan beharko dute, 10 ibilgailu baino gehiago dituzten 
zerbitzu publikoen azpiegituretan. 

2025eko urtarrilaren 1a baino lehen, erabilera publikoko aparkaleku guztiek 
gutxienez kargagunea duen aparkalekuko plaza bat izan beharko 

dute aparkalekuko 40 plazako, eta erabilera horretarako bakarrik erreserbatuko da.
Nafarroako Gobernuak abian jarriko ditu erabilera orokorreko kargaguneen 

azpiegiturak erakunde publiko eta pribatuetan ezartzeko laguntza eta sustapen 

MUGIKORTASUN JASANGARRIA ADMINISTRAZIOAN

Modu jasangarrien eta erregai alternatiboen
administrazioaren ibilgailuetan. 

beteko epean, Nafarroako Foru Komunitateko administrazioek erosten 
dituzten ibilgailu berri guztien % 100ek, haien eskakizun teknikoak eskura dagoen teknologia 
erabiliz bete badaitezke, zero isurketakoak izan behar dute. 

Administrazio publikoen eta haiei atxikitako erakunde publikoen jabegoko eraikin 
k, aparkalekuko plaza bat gutxienez atxikia badute, ibilgailu elektrikoentzako 

kargaguneak izan beharko dituzte, eta orobat, bizikletak eta antzekoak erabi
aparkatzeko erraztasunak eman beharko dituzte. 

beteko epean, garajea edo aparkatzeko guneak dituzten administrazioaren 
aparkaleku seguruak izan beharko dituzte bizikletentzat eta antzekoentzat.

Bi urteko epean, administrazio publikoek eta haiei atxikitako erakunde publikoek 
lanera joateko mugikortasun-planak prestatu beharko dituzte, 50 langiletik goitiko lantoki 
guztientzat. Haietan sustatuko dituzte, langileen lanerako joan-etorrietarako, oinezko joan

koen erabilera, garraio partekatua eta garraio publikorako bonuak.
Urte eta erdiko epean, Nafarroako Gobernuan funtzio publikoaren gainean 

eskumena duen departamentuak landuko du, eraldaketa digitalean ardura duen 
departamentuarekin lankidetzan, administrazio publikoan eta haiei atxikitako erakunde 
publikoetan telelana bultzatzeko plan bat. 
  

Bertsioa: 10/06/202040 

2030ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta hiri errentamenduen gaian indarra duen 
gabe, administrazio publikoek eta haiei atxikitako erakunde 

publikoek beren erabilerarako alokatzen dituzten eraikin guztiek izan beharko dute, 
Kode Teknikoak 2020an indarrean duen bertsioaren arabera, energia-kontsumo 

kontratuak ezin izanen dira 

ia hutsa duen eraikinik alokairuan hartzeko modurik ez dagoen 

behineko alokairuak, esate baterako, eraikin bat zaharberritu edo eraiki 
elako arrazoiren batek eragindakoak, gehienez bi 

Erabilera orokorreko ibilgailu elektrikoen kargaguneak 

1.000 bizilagunetik goitiko toki erakunde guztiek, bi urteko epean, beren udalerrian 
kargagune bat mila biztanleko. 

Bi urteko epean, administrazio publikoek eta haiei atxikitako erakunde publikoek 
erabilera orokorreko kargagune bat izan beharko dute, 10 ibilgailu baino gehiago dituzten 

n 1a baino lehen, erabilera publikoko aparkaleku guztiek –
gutxienez kargagunea duen aparkalekuko plaza bat izan beharko 

dute aparkalekuko 40 plazako, eta erabilera horretarako bakarrik erreserbatuko da. 
jarriko ditu erabilera orokorreko kargaguneen 

pribatuetan ezartzeko laguntza eta sustapen neurriak. 

MUGIKORTASUN JASANGARRIA ADMINISTRAZIOAN 

Modu jasangarrien eta erregai alternatiboen erabilera 

beteko epean, Nafarroako Foru Komunitateko administrazioek erosten 
, haien eskakizun teknikoak eskura dagoen teknologia 

Administrazio publikoen eta haiei atxikitako erakunde publikoen jabegoko eraikin 
k, aparkalekuko plaza bat gutxienez atxikia badute, ibilgailu elektrikoentzako 

kargaguneak izan beharko dituzte, eta orobat, bizikletak eta antzekoak erabiltzeko eta 

ten administrazioaren 
aparkaleku seguruak izan beharko dituzte bizikletentzat eta antzekoentzat. 

oek eta haiei atxikitako erakunde publikoek 
planak prestatu beharko dituzte, 50 langiletik goitiko lantoki 

etorrietarako, oinezko joan-
koen erabilera, garraio partekatua eta garraio publikorako bonuak. 

Urte eta erdiko epean, Nafarroako Gobernuan funtzio publikoaren gainean 
eskumena duen departamentuak landuko du, eraldaketa digitalean ardura duen 

administrazio publikoan eta haiei atxikitako erakunde 
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V. TITULUA- IKUSKAPENA, JARRAIPENA ETA ZEHAPEN 

 

I. KAPITULUA

61.artikulua.- Kontrola eta ikuskapena.
 

1. Nafarroako administrazio publikoek, bakoitzari dagozkien eskumenen esparruan, 
lege honetan ezarritakoa betetzen dela zainduko dute, aplikatzen den jarduera, eraikin, ibilgailu 
eta instalazioetan. 

2. Nafarroako Gobernuari dagozkio, eskumena duten departam
ikuskapenaren eginkizuna eta zehapenak ezartzeko ahala, 
moduan. 

62.artikulua.- Laguntza eman beharra.
 

Lege honetan xedatzen denak ukitzen dituen erakunde eta pertsonek, behar duten 
laguntza eman behar diete ikuskapena egite
azterketa, kontrol, eta beharrezko informazio
horretarako: 

 
a) Ikuskapena egiten duten langileei kontrolatu beharreko instalazio, 

ibilgailu guztietarako sarbide egoki eta segurua erraztu behar diete.
b) Trantsizio energetikorako eta klima

beharrezkoa den informazio eta dokumentazio guztia eman behar diete.

II. KAPITULUA

63.artikulua.- Arau-hausteak.
 

1. Foru lege hau urratzen duten ekintzak edo ez
izanen dira, sektoreko legedian ezarritakoak ukatu gabe. Arau
edo arinak izan daitezke. 

 
2. Hauek dira arau-hauste oso larriak:

  
a) Isurketak murrizteko

ezarritako helburuak ez betetzea, isurketa horiek baimendutako adierazlea % 
100ean gainditzen dutenean, eta araua hausten duen pertsona
ikuskapen-zerbitzuen ohartarazpena jaso

b) Arau-hauste larria errepikatzea, zehapena jaso duen pertsonak beste zehapen bat 
jaso badu azken bi urteetan.

 
3. Arau-hauste larriak dira:

 
a) Energiaren kalteberatasun

hornidura etetea.
b) Isurketak murrizteko planetan 

kontsumoak murrizteko ezarritako helburuak ez betetzea, isurketa horiek 
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IKUSKAPENA, JARRAIPENA ETA ZEHAPEN 
ARAUBIDEA 

KAPITULUA- IKUSKAPENA ETA JARRAIPENA 

Kontrola eta ikuskapena. 

Nafarroako administrazio publikoek, bakoitzari dagozkien eskumenen esparruan, 
honetan ezarritakoa betetzen dela zainduko dute, aplikatzen den jarduera, eraikin, ibilgailu 

Nafarroako Gobernuari dagozkio, eskumena duten departam
ikuskapenaren eginkizuna eta zehapenak ezartzeko ahala, foru lege honetan ezartzen den 

Laguntza eman beharra. 

Lege honetan xedatzen denak ukitzen dituen erakunde eta pertsonek, behar duten 
laguntza eman behar diete ikuskapena egiten duten langileei, eta erraztu behar diete zeinahi 
azterketa, kontrol, eta beharrezko informazio-bilketa egitea, haien eginkizuna bete dezaten; eta 

Ikuskapena egiten duten langileei kontrolatu beharreko instalazio, 
arako sarbide egoki eta segurua erraztu behar diete.

Trantsizio energetikorako eta klima-aldaketako legedia betetzen dela egiaztatzeko 
beharrezkoa den informazio eta dokumentazio guztia eman behar diete.

KAPITULUA- ZEHAPEN ARAUBIDEA 

hausteak. 

hau urratzen duten ekintzak edo ez-egiteak arau-hauste administratiboak 
izanen dira, sektoreko legedian ezarritakoak ukatu gabe. Arau-hauste hauek oso larriak, larriak 

hauste oso larriak: 

murrizteko planetan berotegi-efektuko gasen isurketak murrizteko 
ezarritako helburuak ez betetzea, isurketa horiek baimendutako adierazlea % 
100ean gainditzen dutenean, eta araua hausten duen pertsona

zerbitzuen ohartarazpena jaso duenean. 
hauste larria errepikatzea, zehapena jaso duen pertsonak beste zehapen bat 

jaso badu azken bi urteetan. 

hauste larriak dira: 

Energiaren kalteberatasun-egoeran dauden kontsumitzaileei oinarrizko energiaren 
hornidura etetea. 

urrizteko planetan berotegi-efektuko gasen isurketak eta energiaren 
kontsumoak murrizteko ezarritako helburuak ez betetzea, isurketa horiek 
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IKUSKAPENA, JARRAIPENA ETA ZEHAPEN 

 

Nafarroako administrazio publikoek, bakoitzari dagozkien eskumenen esparruan, foru 
honetan ezarritakoa betetzen dela zainduko dute, aplikatzen den jarduera, eraikin, ibilgailu 

Nafarroako Gobernuari dagozkio, eskumena duten departamentuen bidez, 
honetan ezartzen den 

Lege honetan xedatzen denak ukitzen dituen erakunde eta pertsonek, behar duten 
n duten langileei, eta erraztu behar diete zeinahi 
bilketa egitea, haien eginkizuna bete dezaten; eta 

Ikuskapena egiten duten langileei kontrolatu beharreko instalazio, areto eta 
arako sarbide egoki eta segurua erraztu behar diete. 

aldaketako legedia betetzen dela egiaztatzeko 
beharrezkoa den informazio eta dokumentazio guztia eman behar diete. 

hauste administratiboak 
hauste hauek oso larriak, larriak 

efektuko gasen isurketak murrizteko 
ezarritako helburuak ez betetzea, isurketa horiek baimendutako adierazlea % 
100ean gainditzen dutenean, eta araua hausten duen pertsonak aldez aurretik 

hauste larria errepikatzea, zehapena jaso duen pertsonak beste zehapen bat 

egoeran dauden kontsumitzaileei oinarrizko energiaren 

ko gasen isurketak eta energiaren 
kontsumoak murrizteko ezarritako helburuak ez betetzea, isurketa horiek 
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baimendutako adierazlea baino % 50 gehiagokoak direnean, eta enpresak aldez 
aurretik ikuskapen

c) Foru lege honetan adierazten denari jarraikiz, ibilgailuen flota berritu beharra ez 
betetzea, araua hausten duen pertsonak aldez aurretik zerbitzu teknikoen 
ohartarazpena jaso duenean.

d) Lege honek eskatzen duen energia
edo eragozpenak jartzea, sistema elektrikoaren gainean eta erregai fosilen gainean 
ardura duten operadoreen aldetik.

e) Foru lege honetan ezartzen denari jarraikiz, energia berriztagarriaren instalazioak 
ezartzeko betebeharra ez betetze
ohartarazpena jaso duenean.

f) Egoitzen sektorean eta zerbitzuen sektorean erregai fosilak erabiltzen dituzten 
galdarak jartzea, foru lege

g) Banakakoen kontsumoak kontabi
sistema zentralizatuetan eta ACSetan, 

h) Kanpoko argiteria berrietarako eta argiztatzeko gailuetarako 
ezartzen diren baldintzak ez betetzea.

i) Instalazioetarako sarbidea ukatzea ikuskapen
kontrol-erakundeei, 
ematen dizkieten eginkizunak galarazten edo eragozten direnean.

j) Eraikinak eta haiei atxikitako aparkalekuak eraikitzea edo zaharberritzea, 
honek eta berau garatuko duten erregelamenduek ezartzen dituzten betebeharrak 
bete gabe, energia berriztagarriei eta eraginkortasun energetikoari dagokienez, 
energia eta klima

k) Instalazioak egitea edo erabiltzea 
erregelamenduek ezartzen dituzten betebeharrak bete gabe, erregaiei, energia 
berriztagarriei eta eraginkortasun ener
aldaketari buruz Nafarroan egindako plangintzaren arabera.

l) Foru lege honetan administrazio publikoen eraikinetarako eraginkortasun 
energetikoari buruz ezartzen diren betekizunak ez betetzea.

m) Foru lege honek ezartzen 
Mugikortasunerako Planak.

n) Foru lege honek ezartzen dituen arauzko epeen arabera ez egitea Hiriko 
Mugikortasunerako Planak enpresetan eta erakundeetan.

o) Subjektu pribatuek, 
ziurtagiri, txosten, akta, memoria, proiektu tekniko edo beste edozein dokumentu 
ematea, haien edukiak, nahitara, errealitatea islatzen ez duenean, edo datu 
faltsuak jasotzen dituenean.

p) Foru lege honetan ara
kontrol-erakundeek egin dituzten ikuskapen, proba edo entseguetan egiaztatu 
dituzten egintzen zati bat nahitara ezkutatzea, edo emaitza faltsuak edo okerrak 
islatzea. 

q) Foru lege honetan, edo ondorengo 
eskakizun, betebehar edo debekuak ez betetzeko beste edozein egintza, ustezko 
arduradunak aldez aurretik ikuskapen
duenean. 

r) Arau-hauste arina berriro errepikatzea, zehapena 
 

4. Hauek dira arau-hauste arinak:
 

a) Isurketak murrizteko planetan 
kontsumoak murrizteko ezarritako helburuak ez betetzea, isurketa horiek 
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baimendutako adierazlea baino % 50 gehiagokoak direnean, eta enpresak aldez 
aurretik ikuskapen-zerbitzuen ohartarazpena jaso badu.  

honetan adierazten denari jarraikiz, ibilgailuen flota berritu beharra ez 
betetzea, araua hausten duen pertsonak aldez aurretik zerbitzu teknikoen 
ohartarazpena jaso duenean. 
Lege honek eskatzen duen energia-kontsumoari buruzko informazioa eskas ematea 
edo eragozpenak jartzea, sistema elektrikoaren gainean eta erregai fosilen gainean 
ardura duten operadoreen aldetik. 

honetan ezartzen denari jarraikiz, energia berriztagarriaren instalazioak 
ezartzeko betebeharra ez betetzea, araua hausten duen pertsonak aldez aurretik 
ohartarazpena jaso duenean. 
Egoitzen sektorean eta zerbitzuen sektorean erregai fosilak erabiltzen dituzten 

foru lege honek ezartzen duen epemuga iragan ondoren.
Banakakoen kontsumoak kontabilizatzeko sistemarik ez instalatzea berotzeko 
sistema zentralizatuetan eta ACSetan, foru lege honetan ezarritako epeetan.
Kanpoko argiteria berrietarako eta argiztatzeko gailuetarako foru lege
ezartzen diren baldintzak ez betetzea. 

o sarbidea ukatzea ikuskapen-zerbitzu publikoei edo baimendutako 
erakundeei, foru lege honek edo honen erregelamendu bidezko garapenak 

ematen dizkieten eginkizunak galarazten edo eragozten direnean.
Eraikinak eta haiei atxikitako aparkalekuak eraikitzea edo zaharberritzea, 
honek eta berau garatuko duten erregelamenduek ezartzen dituzten betebeharrak 
bete gabe, energia berriztagarriei eta eraginkortasun energetikoari dagokienez, 

lima-aldaketari buruz Nafarroan egindako plangintzaren arabera.
Instalazioak egitea edo erabiltzea foru lege honek eta berau garatuko duten 
erregelamenduek ezartzen dituzten betebeharrak bete gabe, erregaiei, energia 
berriztagarriei eta eraginkortasun energetikoari dagokienez, energia eta klima
aldaketari buruz Nafarroan egindako plangintzaren arabera. 

honetan administrazio publikoen eraikinetarako eraginkortasun 
energetikoari buruz ezartzen diren betekizunak ez betetzea. 

honek ezartzen dituen arauzko epeen arabera ez egitea Hiriko 
Mugikortasunerako Planak. 

honek ezartzen dituen arauzko epeen arabera ez egitea Hiriko 
Mugikortasunerako Planak enpresetan eta erakundeetan. 
Subjektu pribatuek, foru lege honen arabera, egin edo aurkeztu behar dituzten 
ziurtagiri, txosten, akta, memoria, proiektu tekniko edo beste edozein dokumentu 
ematea, haien edukiak, nahitara, errealitatea islatzen ez duenean, edo datu 
faltsuak jasotzen dituenean. 

honetan araututako gaien ikuskapenaren eginkizunetan, baimendutako 
erakundeek egin dituzten ikuskapen, proba edo entseguetan egiaztatu 

dituzten egintzen zati bat nahitara ezkutatzea, edo emaitza faltsuak edo okerrak 

honetan, edo ondorengo erregelamendu bidezko garapenean, ezarritako 
eskakizun, betebehar edo debekuak ez betetzeko beste edozein egintza, ustezko 

aldez aurretik ikuskapen-zerbitzu publikoen ohartarazpena jaso 

hauste arina berriro errepikatzea, zehapena azken bi urteetan jaso badu.

hauste arinak: 

Isurketak murrizteko planetan berotegi-efektuko gasen isurketak eta energiaren 
kontsumoak murrizteko ezarritako helburuak ez betetzea, isurketa horiek 
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baimendutako adierazlea baino % 50 gehiagokoak direnean, eta enpresak aldez 

honetan adierazten denari jarraikiz, ibilgailuen flota berritu beharra ez 
betetzea, araua hausten duen pertsonak aldez aurretik zerbitzu teknikoen 

formazioa eskas ematea 
edo eragozpenak jartzea, sistema elektrikoaren gainean eta erregai fosilen gainean 

honetan ezartzen denari jarraikiz, energia berriztagarriaren instalazioak 
a, araua hausten duen pertsonak aldez aurretik 

Egoitzen sektorean eta zerbitzuen sektorean erregai fosilak erabiltzen dituzten 
honek ezartzen duen epemuga iragan ondoren. 

lizatzeko sistemarik ez instalatzea berotzeko 
honetan ezarritako epeetan. 

foru lege honetan 

zerbitzu publikoei edo baimendutako 
honek edo honen erregelamendu bidezko garapenak 

ematen dizkieten eginkizunak galarazten edo eragozten direnean. 
Eraikinak eta haiei atxikitako aparkalekuak eraikitzea edo zaharberritzea, foru lege 
honek eta berau garatuko duten erregelamenduek ezartzen dituzten betebeharrak 
bete gabe, energia berriztagarriei eta eraginkortasun energetikoari dagokienez, 

aldaketari buruz Nafarroan egindako plangintzaren arabera. 
honek eta berau garatuko duten 

erregelamenduek ezartzen dituzten betebeharrak bete gabe, erregaiei, energia 
getikoari dagokienez, energia eta klima-

honetan administrazio publikoen eraikinetarako eraginkortasun 

dituen arauzko epeen arabera ez egitea Hiriko 

honek ezartzen dituen arauzko epeen arabera ez egitea Hiriko 

honen arabera, egin edo aurkeztu behar dituzten 
ziurtagiri, txosten, akta, memoria, proiektu tekniko edo beste edozein dokumentu 
ematea, haien edukiak, nahitara, errealitatea islatzen ez duenean, edo datu 

ututako gaien ikuskapenaren eginkizunetan, baimendutako 
erakundeek egin dituzten ikuskapen, proba edo entseguetan egiaztatu 

dituzten egintzen zati bat nahitara ezkutatzea, edo emaitza faltsuak edo okerrak 

erregelamendu bidezko garapenean, ezarritako 
eskakizun, betebehar edo debekuak ez betetzeko beste edozein egintza, ustezko 

zerbitzu publikoen ohartarazpena jaso 

azken bi urteetan jaso badu. 

ko gasen isurketak eta energiaren 
kontsumoak murrizteko ezarritako helburuak ez betetzea, isurketa horiek 
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baimendutako adierazlea baino % 25 handiago
aldez aurretik ikuskapen

b) 15 Mw baino gehiagoko sorkuntza elektrikoko zentralen sustatzaileek ez betetzea 
beren instalazioetarako sarbidea erraztea, lege honetan eskatzen den bezala.

c) Karbono aztarnaren kalkuluak, energia eta karbono aztarna murrizteko planak eta 
haien jarraipena, eskumena duten agintariek zehaztu bezala, aurkezteko 
betebeharra ez betetzea.

d) Eraikin, ibilgailu eta azpiegituren inbentarioa ez egitea, 
ezarritako moduan eta epeetan. 

e) Auditoria energetikoak eta jarduketa
honetan ezartzen diren moduan eta epeetan.

f) Administrazio publikoe
alokatzea, foru lege

g) Administrazio publikoe
den energia kontratatzea.

h) Ibilgailu elektrikoen kargaguneak ez jartzea 
moduan eta epeetan.

i) Zero isurketakoak ez diren ibilgailuak erostea, 
eskakizunei kontra

j) Lankidetza ez eskaintzea funtsezko datuak ematerakoan Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioan estatistikaren eginkizunean eskumena duten 
erakundeei. 

k) Ikuskapen-zerbitzu publikoekin lankidetzan ez aritzea eta eskatutako informazioa ez 
ematea administrazio publikoei, arau

l) Foru lege honetan, edo 
edozein eskakizun, betebehar edo 
aurretik ikuskapen

64.artikulua.- Zehapenak
 

1. Foru lege honetan aurreikusten diren arau
hauetako bat ezarriko da: 

 
a) Arau-hauste oso larriak, 
b) Arau-hauste larriak, 6.000tik 100.000 eurora bitarteko isuna
c) Arau-hauste arinak, 300etik 6.000 eurora bitarteko isuna

 
2. Halaber, egintzen ezaugarrien arabera, edo trantsizio energetikorako eta klima

aldaketaren aurkako borrokarako jarduketen gauzapenean izan dezaketen eraginagatik, isunaz 
gain, honako zehapen hauetako bat ezartzen ahalko da:

 
a) Energia sortzen duen edo 

jardueraren edo instalazioaren itxiera, hiru 
kasuan, eta urte bat gehienez, gainerako kasuetan.

b) Ibilgailuak edo makineria geldiaraztea, gehienez urte batez.
c) Komunitate Autonomoaren Administrazioaren dirulaguntzak edo laguntza 

publikoak hartzeko eskubidea kentzea
 

3. Artikulu honetan aurreikusitako isunak jartzeak berez zehapenari dagokion helburu 
prebentiboa bermatzen ez duen kasuetan, arrazoi aski badago, eta araua hausten duenaren 
gaitasun ekonomikoa kontuan hartuta, 
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baimendutako adierazlea baino % 25 handiagoak badira, eta pertsona arduradunak 
aldez aurretik ikuskapen-zerbitzuen ohartarazpena jaso badu. 
15 Mw baino gehiagoko sorkuntza elektrikoko zentralen sustatzaileek ez betetzea 
beren instalazioetarako sarbidea erraztea, lege honetan eskatzen den bezala.

arbono aztarnaren kalkuluak, energia eta karbono aztarna murrizteko planak eta 
haien jarraipena, eskumena duten agintariek zehaztu bezala, aurkezteko 
betebeharra ez betetzea. 
Eraikin, ibilgailu eta azpiegituren inbentarioa ez egitea, foru lege

ritako moduan eta epeetan.  
Auditoria energetikoak eta jarduketa-plan energetikoak ez aurkeztea, 
honetan ezartzen diren moduan eta epeetan. 
Administrazio publikoek kontsumo ia hutsaren kalifikaziorik ez duten eraikinak

foru lege honetan ezartzen diren epeetan. 
dministrazio publikoek eta haiei atxikitako erakundeek jatorri berriztagarrikoa ez 

den energia kontratatzea. 
Ibilgailu elektrikoen kargaguneak ez jartzea foru lege honetan ezarritako kopuruan, 
moduan eta epeetan. 

ketakoak ez diren ibilgailuak erostea, foru lege honetan ezartzen diren 
kontra eginez. 

Lankidetza ez eskaintzea funtsezko datuak ematerakoan Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioan estatistikaren eginkizunean eskumena duten 

zerbitzu publikoekin lankidetzan ez aritzea eta eskatutako informazioa ez 
ematea administrazio publikoei, arau-hauste larria ez denean. 

honetan, edo haren erregelamendu bidezko garapenean, ezarritako 
eskakizun, betebehar edo debeku ez betetzea, ustezko arduraduna

aurretik ikuskapen-zerbitzu publikoen ohartarazpena jaso duenean.

Zehapenak. 

honetan aurreikusten diren arau-hausteak egiteagatik, 

hauste oso larriak, 100.001etik 200.000 eurora bitarteko isuna
hauste larriak, 6.000tik 100.000 eurora bitarteko isuna.  
hauste arinak, 300etik 6.000 eurora bitarteko isuna. 

Halaber, egintzen ezaugarrien arabera, edo trantsizio energetikorako eta klima
aurkako borrokarako jarduketen gauzapenean izan dezaketen eraginagatik, isunaz 
zehapen hauetako bat ezartzen ahalko da: 

Energia sortzen duen edo berotegi-efektuko gasen isurketak eragiten dituen 
jardueraren edo instalazioaren itxiera, hiru urte gehienez, arau-hauste oso larrien 
kasuan, eta urte bat gehienez, gainerako kasuetan. 
Ibilgailuak edo makineria geldiaraztea, gehienez urte batez. 
Komunitate Autonomoaren Administrazioaren dirulaguntzak edo laguntza 
publikoak hartzeko eskubidea kentzea urte bat eta hiru urte bitarteko epe batez.

Artikulu honetan aurreikusitako isunak jartzeak berez zehapenari dagokion helburu 
prebentiboa bermatzen ez duen kasuetan, arrazoi aski badago, eta araua hausten duenaren 
gaitasun ekonomikoa kontuan hartuta, honako zehapen hauek ezartzen ahalko dira:
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ak badira, eta pertsona arduradunak 

15 Mw baino gehiagoko sorkuntza elektrikoko zentralen sustatzaileek ez betetzea 
beren instalazioetarako sarbidea erraztea, lege honetan eskatzen den bezala.  

arbono aztarnaren kalkuluak, energia eta karbono aztarna murrizteko planak eta 
haien jarraipena, eskumena duten agintariek zehaztu bezala, aurkezteko 

foru lege honetan 

plan energetikoak ez aurkeztea, foru lege 

kontsumo ia hutsaren kalifikaziorik ez duten eraikinak 

atorri berriztagarrikoa ez 

honetan ezarritako kopuruan, 

honetan ezartzen diren 

Lankidetza ez eskaintzea funtsezko datuak ematerakoan Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioan estatistikaren eginkizunean eskumena duten 

zerbitzu publikoekin lankidetzan ez aritzea eta eskatutako informazioa ez 

erregelamendu bidezko garapenean, ezarritako beste 
, ustezko arduradunak aldez 

zerbitzu publikoen ohartarazpena jaso duenean. 

hausteak egiteagatik, honako isun 

100.001etik 200.000 eurora bitarteko isuna. 

Halaber, egintzen ezaugarrien arabera, edo trantsizio energetikorako eta klima-
aurkako borrokarako jarduketen gauzapenean izan dezaketen eraginagatik, isunaz 

ko gasen isurketak eragiten dituen 
hauste oso larrien 

Komunitate Autonomoaren Administrazioaren dirulaguntzak edo laguntza 
urte bat eta hiru urte bitarteko epe batez. 

Artikulu honetan aurreikusitako isunak jartzeak berez zehapenari dagokion helburu 
prebentiboa bermatzen ez duen kasuetan, arrazoi aski badago, eta araua hausten duenaren 

zehapen hauek ezartzen ahalko dira: 
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a) Arau-hauste oso larrietan, subjektuaren azken ekitaldi ekonomikoan izandako 
negozio-bolumenaren % 10erainoko isuna.

b) Arau-hauste larrietan, subjektuaren azken ekitaldi ekonomikoan izandako negozio
bolumenaren % 5erainoko isuna.

65.artikulua.- Zehatzeko ahalaren egikaritza
 

1. Artikulu hau aplikagarria izanen da, soilik, portaera arau
dagokion gaiaren arabera, aplikatu beharreko sektoreko legediaren bidez ezin direnean zigortu.

 
2. Foru lege honetan araututako gaietan eskumena duten departamentuei dagokie 

ekintzak edo ez-egiteak zehatzeko ahalaren egikaritza, 
juridikoak hausten dutenean.

66.artikulua.- Eskumena eta prozedura.
 

1. Sektorearen arabera eskumena duten Zuzen
honetan aurreikusitako arau
ebaztea. Hala ere, arau-hauste oso larriei dagozkien zehapenak ezartzeko zehapen
kasuak Nafarroako Gobernuak ebatziko ditu

 
2. Aurreko atalaren ondorioetarako, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren 

zehapen ahalmena egikaritzeko ezarritako prozedura orokorra
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hauste oso larrietan, subjektuaren azken ekitaldi ekonomikoan izandako 
bolumenaren % 10erainoko isuna. 

hauste larrietan, subjektuaren azken ekitaldi ekonomikoan izandako negozio
5erainoko isuna. 

Zehatzeko ahalaren egikaritza. 

Artikulu hau aplikagarria izanen da, soilik, portaera arau-hausleak, kasu bakoitzari 
dagokion gaiaren arabera, aplikatu beharreko sektoreko legediaren bidez ezin direnean zigortu.

honetan araututako gaietan eskumena duten departamentuei dagokie 
egiteak zehatzeko ahalaren egikaritza, foru lege honetan ezarritako betebehar 

juridikoak hausten dutenean. 

Eskumena eta prozedura. 

Sektorearen arabera eskumena duten Zuzendaritza Nagusiei dagokie 
honetan aurreikusitako arau-hausteei buruzko zehapen-prozedurak hastea, instruitzea eta 

hauste oso larriei dagozkien zehapenak ezartzeko zehapen
kasuak Nafarroako Gobernuak ebatziko ditu. 

Aurreko atalaren ondorioetarako, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren 
egikaritzeko ezarritako prozedura orokorrari jarraituko zaio
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hauste oso larrietan, subjektuaren azken ekitaldi ekonomikoan izandako 

hauste larrietan, subjektuaren azken ekitaldi ekonomikoan izandako negozio-

hausleak, kasu bakoitzari 
dagokion gaiaren arabera, aplikatu beharreko sektoreko legediaren bidez ezin direnean zigortu. 

honetan araututako gaietan eskumena duten departamentuei dagokie 
honetan ezarritako betebehar 

daritza Nagusiei dagokie foru lege 
prozedurak hastea, instruitzea eta 

hauste oso larriei dagozkien zehapenak ezartzeko zehapen-prozeduren 

Aurreko atalaren ondorioetarako, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren 
zaio. 
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Lehen xedapen gehigarria.
 

Lege honen artikuluak bete beharra eragiten duten atalaseak 
aldatzen ahalko dira, aurrerapen teknologikoetara, nazioarteko konpromisoetara eta larrialdi 
klimatikora egokitzeko.  Aldaketa hori soilik eginen da entitate, eraiki
kopurua handitzeko, foru lege honetan zehaztutako helburuak betetzea errazte aldera. 

Bigarren xedapen gehigarria.
ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legearen 19. artikulua aldatzea.
 

Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legearen 19. 
Artikulua, Erosketa publiko berdea, 
 

1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak plan bat onetsiko du urtebeteko 
epean kontratazio publiko berdea, berrikuntza eta ekonomia zirkularra sustatzeko.

2. Aipatu planak barne hartuko du hornidura eta zerbitzuak kontratatzeko plegu ereduak 
prestatzea, foru lege honen xedearekin eta ekonomia zirkularreranzko trantsizioarekin bat 
datozen energia eta klima irizpideak txertatzeko. Kontratazio berderako plan hori Kontratu 
Publikoei buruzko Foru Legearen aplikazio esparruan sartutako entitate guztietan aplikatu 
beharko da. 

3. Kontratazio publiko berderako eta ekonomia zirkularraren berrikuntza eta 
sustapenerako plana EBren kontratazio ekologikorako irizpideei jarraituko zaie, 
COM(2008) 400 komunikazioan
garatzen duten gidetan ezarritakoarekin bat.  Planak, gutxienez, honakoak aurreikusiko ditu: 
eraikinak eraiki eta kudeatzeko kontratuak, errepideen eraikuntza eta mantentze
elektrizitate hornidura, inprimaketa
zerbitzuak, klimatizazio sistemak eta garraioa, elikadura eta sukaldaritza zerbitzu

4. Kontratazio berderako planak mailakako helburuak ezarri eta behar diren neurriak 
aurreikusiko ditu horniduren edo zerbitzuen kontratuen kontratazio publikoan betetzeko, 
baldin eta kontratuen xedean, gutxienez, honakoen erabilera barne badago: 

 
a) Nekazaritzako elikagaiak, elikagai ekologikoak eta hurbilekoak erosteko mailakako 

helburuak ezartze aldera. Kontratuak gauzatzeko kontratazioaren baldintza 
orokorretan elikagai ekologikoen eta hurbilekoen erosketa ehunekoak adierazi 
beharko dira.  

b) Zuraren erabilera herrilanetako kontratuetan, Nafarroako Oihan Ondarea babestu 
eta garatzeari buruzko 13/1990 Foru Legearen 63. bis artikuluaren 2. idatz
xedatutakoarekin bat.  

 
5. Herrilanen kontratazioan eta gauzapenean, kasuan

birziklatuen eta ziurtatuen ehunekoak adieraziko dira, 
Aurkezten diren proiektuekin batera, erabili behar diren material birziklatuen ja
gaineko egiaztagiriak atxiki beharko dira eta, ahal den bakoitzean, karbono aztarnan eta bizitza
zikloaren analisian oinarrituak.  

6. Administrazio publikoek eta haiei lotutako erakunde publikoek elektrizitatea 
kontratatzeko egiten dituzten lizitaz
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XEDAPENAK 

XEDAPEN GEHIGARRIAK 

Lehen xedapen gehigarria.- foru lege honetan ezarritako atalaseak.

Lege honen artikuluak bete beharra eragiten duten atalaseak Foru Dekretu bidez 
, aurrerapen teknologikoetara, nazioarteko konpromisoetara eta larrialdi 

klimatikora egokitzeko.  Aldaketa hori soilik eginen da entitate, eraikin, enpresa, etab. ukituen 
kopurua handitzeko, foru lege honetan zehaztutako helburuak betetzea errazte aldera. 

Bigarren xedapen gehigarria.- Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko 
ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legearen 19. artikulua aldatzea. 

Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legearen 19. 
Erosketa publiko berdea, honela idatzirik geldituko da: 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak plan bat onetsiko du urtebeteko 
berdea, berrikuntza eta ekonomia zirkularra sustatzeko.

Aipatu planak barne hartuko du hornidura eta zerbitzuak kontratatzeko plegu ereduak 
prestatzea, foru lege honen xedearekin eta ekonomia zirkularreranzko trantsizioarekin bat 

irizpideak txertatzeko. Kontratazio berderako plan hori Kontratu 
Publikoei buruzko Foru Legearen aplikazio esparruan sartutako entitate guztietan aplikatu 

Kontratazio publiko berderako eta ekonomia zirkularraren berrikuntza eta 
ana EBren kontratazio ekologikorako irizpideei jarraituko zaie, 

komunikazioan(“Kontratazio publikoa ingurumen hobe baterako”)
garatzen duten gidetan ezarritakoarekin bat.  Planak, gutxienez, honakoak aurreikusiko ditu: 

ikinak eraiki eta kudeatzeko kontratuak, errepideen eraikuntza eta mantentze
elektrizitate hornidura, inprimaketa-tresnak eta ordenagailuak, garbiketa produktuak eta 
zerbitzuak, klimatizazio sistemak eta garraioa, elikadura eta sukaldaritza zerbitzu

Kontratazio berderako planak mailakako helburuak ezarri eta behar diren neurriak 
aurreikusiko ditu horniduren edo zerbitzuen kontratuen kontratazio publikoan betetzeko, 
baldin eta kontratuen xedean, gutxienez, honakoen erabilera barne badago:  

Nekazaritzako elikagaiak, elikagai ekologikoak eta hurbilekoak erosteko mailakako 
helburuak ezartze aldera. Kontratuak gauzatzeko kontratazioaren baldintza 
orokorretan elikagai ekologikoen eta hurbilekoen erosketa ehunekoak adierazi 

erabilera herrilanetako kontratuetan, Nafarroako Oihan Ondarea babestu 
eta garatzeari buruzko 13/1990 Foru Legearen 63. bis artikuluaren 2. idatz
xedatutakoarekin bat.   

Herrilanen kontratazioan eta gauzapenean, kasuan-kasuan erabili beharreko material 
ehunekoak adieraziko dira, egin beharreko obra motaren arabera. 

Aurkezten diren proiektuekin batera, erabili behar diren material birziklatuen ja
gaineko egiaztagiriak atxiki beharko dira eta, ahal den bakoitzean, karbono aztarnan eta bizitza
zikloaren analisian oinarrituak.   

Administrazio publikoek eta haiei lotutako erakunde publikoek elektrizitatea 
kontratatzeko egiten dituzten lizitazioetan nahitaezkoa izanen da energiaren %100 
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atalaseak. 

Foru Dekretu bidez 
, aurrerapen teknologikoetara, nazioarteko konpromisoetara eta larrialdi 

n, enpresa, etab. ukituen 
kopurua handitzeko, foru lege honetan zehaztutako helburuak betetzea errazte aldera.  

Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko 

Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legearen 19. 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak plan bat onetsiko du urtebeteko 
berdea, berrikuntza eta ekonomia zirkularra sustatzeko. 

Aipatu planak barne hartuko du hornidura eta zerbitzuak kontratatzeko plegu ereduak 
prestatzea, foru lege honen xedearekin eta ekonomia zirkularreranzko trantsizioarekin bat 

irizpideak txertatzeko. Kontratazio berderako plan hori Kontratu 
Publikoei buruzko Foru Legearen aplikazio esparruan sartutako entitate guztietan aplikatu 

Kontratazio publiko berderako eta ekonomia zirkularraren berrikuntza eta 
ana EBren kontratazio ekologikorako irizpideei jarraituko zaie, bukaerako 

ontratazio publikoa ingurumen hobe baterako”)eta huraxe 
garatzen duten gidetan ezarritakoarekin bat.  Planak, gutxienez, honakoak aurreikusiko ditu: 

ikinak eraiki eta kudeatzeko kontratuak, errepideen eraikuntza eta mantentze-lanak, 
tresnak eta ordenagailuak, garbiketa produktuak eta 

zerbitzuak, klimatizazio sistemak eta garraioa, elikadura eta sukaldaritza zerbitzuak.  
Kontratazio berderako planak mailakako helburuak ezarri eta behar diren neurriak 

aurreikusiko ditu horniduren edo zerbitzuen kontratuen kontratazio publikoan betetzeko, 
 

Nekazaritzako elikagaiak, elikagai ekologikoak eta hurbilekoak erosteko mailakako 
helburuak ezartze aldera. Kontratuak gauzatzeko kontratazioaren baldintza 
orokorretan elikagai ekologikoen eta hurbilekoen erosketa ehunekoak adierazi 

erabilera herrilanetako kontratuetan, Nafarroako Oihan Ondarea babestu 
eta garatzeari buruzko 13/1990 Foru Legearen 63. bis artikuluaren 2. idatz-zatian 

kasuan erabili beharreko material 
egin beharreko obra motaren arabera. 

Aurkezten diren proiektuekin batera, erabili behar diren material birziklatuen jatorriaren 
gaineko egiaztagiriak atxiki beharko dira eta, ahal den bakoitzean, karbono aztarnan eta bizitza-

Administrazio publikoek eta haiei lotutako erakunde publikoek elektrizitatea 
ioetan nahitaezkoa izanen da energiaren %100 
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berriztagarria izatea, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera. Aipatu lizitazioetan lehentasunezkoa 
izanen da energia PPA kontratuen bidez kontratatzea Nafarroan kokaturiko enpresekin, eta 
kontratuak autokontsumorako

Hirugarren xedapen iragankorra
ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legearen 32.2 artikulua aldatzea
 

C idatz-zatia gehitu zaio 
14/2018 Foru Legearen 32.2 artikuluari, eta honela idatzirik geldituko da:  
 

2. Zergaren menpe ez dauden egoerak:
a) Foru lege honen 2. artikuluan ezarritakoaren ondorioz beronen aplikazio esparrutik 

kanpora gelditzen diren hondakinak erraustea eta horrelakoak hondakindegietan 
ezabatzea. 

b) Hondakindegien ustiapenaren esparruan hondakin geldoak erabiltzea, konparazio 
batera hondeaketa
ezarritakoarekin bat.

c) Biomasatzat jotzen diren hondakinen balorizazio energetikoa, kutsaduraren 
aurkako aurreneurri eta kontrol osatuei buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 
baitan definitua dagoen

Laugarren xedapen gehigarria
11ko 14/2006 Foru Legearen 69. artikulua aldatzea
 

14/2006 Foru Legearen 69. artikulua, Kontsumitzaile eta erabiltzaileen kooperatibak, 
honela idatzirik gelditzen da: 

 
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen kooperatibak dira ondasunak edo zerbitzua

helburu dutenak, bazkideen eta haien familien erabilera eta kontsumorako. Azken 
hartzailearen izaera duten pertsona fisikoak eta entitate eta erakundeak izan daitezke 
kooperatiba horietako bazkideak.

Kooperatiba horiek bazkideei eskaintzen dizkiet
ahalko dituzte, betiere haien izaera espezifikoa galdu gabe.

Kooperatibak bere bazkideei banatzen dizkien ondasun eta zerbitzuen hornidura ez da 
ondare-eskualdaketatzat hartuko.

Bosgarren xedapen gehigarria
ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legearen 27. artikulua aldatzea, Ikuskizun publikoak.
 

Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legearen 27. 
Artikulua, Ikuskizun publikoak, honela 
 

1. Ingurumenean eskumena duen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren 
departamentuak ikuskizun publikoei eta ingurumen eraginari buruzko erregelamendu bat 
onetsiko du urtebeteko epean, eta honakoak aurkeztu beharra arautuko da: 

 
a) Hondakinak kudeatzeko eta BEG isurketak murrizteko plan bat, eta geroko 

garbiketarako bermeak edo fidantzak. 
b) Gune mugatuetan egiten diren ekimen publikoko edo pribatuko ikuskizunen 

karbono aztarnaren kalkulua, 2000 lagunetik gorako edukiera badute edo 
egunbetez 2.000 tik gora lagun biltzen badituzte. 
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berriztagarria izatea, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera. Aipatu lizitazioetan lehentasunezkoa 
izanen da energia PPA kontratuen bidez kontratatzea Nafarroan kokaturiko enpresekin, eta 
kontratuak autokontsumorako hornikuntzakoak izatea.  

Hirugarren xedapen iragankorra.- Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko 
ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legearen 32.2 artikulua aldatzea. 

zatia gehitu zaio hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko ekainaren 18ko 
14/2018 Foru Legearen 32.2 artikuluari, eta honela idatzirik geldituko da:   

ergaren menpe ez dauden egoerak: 
Foru lege honen 2. artikuluan ezarritakoaren ondorioz beronen aplikazio esparrutik 
kanpora gelditzen diren hondakinak erraustea eta horrelakoak hondakindegietan 

Hondakindegien ustiapenaren esparruan hondakin geldoak erabiltzea, konparazio 
batera hondeaketa-lurrak, instalazioaren edo jardueraren proiektuan 
ezarritakoarekin bat. 
Biomasatzat jotzen diren hondakinen balorizazio energetikoa, kutsaduraren 
aurkako aurreneurri eta kontrol osatuei buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 
baitan definitua dagoen bezala. 

Laugarren xedapen gehigarria.- Nafarroako hondakinei buruzko 
11ko 14/2006 Foru Legearen 69. artikulua aldatzea. 

14/2006 Foru Legearen 69. artikulua, Kontsumitzaile eta erabiltzaileen kooperatibak, 
honela idatzirik gelditzen da:  

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen kooperatibak dira ondasunak edo zerbitzua
helburu dutenak, bazkideen eta haien familien erabilera eta kontsumorako. Azken 
hartzailearen izaera duten pertsona fisikoak eta entitate eta erakundeak izan daitezke 
kooperatiba horietako bazkideak. 

Kooperatiba horiek bazkideei eskaintzen dizkieten ondasunak edo zerbitzuak ekoitzi 
ahalko dituzte, betiere haien izaera espezifikoa galdu gabe. 

Kooperatibak bere bazkideei banatzen dizkien ondasun eta zerbitzuen hornidura ez da 
eskualdaketatzat hartuko. 

Bosgarren xedapen gehigarria.- Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko 
ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legearen 27. artikulua aldatzea, Ikuskizun publikoak.

Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legearen 27. 
Artikulua, Ikuskizun publikoak, honela idatzirik geldituko da :  

Ingurumenean eskumena duen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren 
departamentuak ikuskizun publikoei eta ingurumen eraginari buruzko erregelamendu bat 
onetsiko du urtebeteko epean, eta honakoak aurkeztu beharra arautuko da:  

Hondakinak kudeatzeko eta BEG isurketak murrizteko plan bat, eta geroko 
garbiketarako bermeak edo fidantzak.  
Gune mugatuetan egiten diren ekimen publikoko edo pribatuko ikuskizunen 
karbono aztarnaren kalkulua, 2000 lagunetik gorako edukiera badute edo 

nbetez 2.000 tik gora lagun biltzen badituzte.  

Bertsioa: 10/06/202046 

berriztagarria izatea, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera. Aipatu lizitazioetan lehentasunezkoa 
izanen da energia PPA kontratuen bidez kontratatzea Nafarroan kokaturiko enpresekin, eta 

Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko 

hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko ekainaren 18ko 

Foru lege honen 2. artikuluan ezarritakoaren ondorioz beronen aplikazio esparrutik 
kanpora gelditzen diren hondakinak erraustea eta horrelakoak hondakindegietan 

Hondakindegien ustiapenaren esparruan hondakin geldoak erabiltzea, konparazio 
lurrak, instalazioaren edo jardueraren proiektuan 

Biomasatzat jotzen diren hondakinen balorizazio energetikoa, kutsaduraren 
aurkako aurreneurri eta kontrol osatuei buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 

Nafarroako hondakinei buruzko abenduaren 

14/2006 Foru Legearen 69. artikulua, Kontsumitzaile eta erabiltzaileen kooperatibak, 

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen kooperatibak dira ondasunak edo zerbitzuak ematea 
helburu dutenak, bazkideen eta haien familien erabilera eta kontsumorako. Azken 
hartzailearen izaera duten pertsona fisikoak eta entitate eta erakundeak izan daitezke 

en ondasunak edo zerbitzuak ekoitzi 

Kooperatibak bere bazkideei banatzen dizkien ondasun eta zerbitzuen hornidura ez da 

eta haien fiskalitateari buruzko 
ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legearen 27. artikulua aldatzea, Ikuskizun publikoak. 

Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legearen 27. 

Ingurumenean eskumena duen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren 
departamentuak ikuskizun publikoei eta ingurumen eraginari buruzko erregelamendu bat 

 

Hondakinak kudeatzeko eta BEG isurketak murrizteko plan bat, eta geroko 

Gune mugatuetan egiten diren ekimen publikoko edo pribatuko ikuskizunen 
karbono aztarnaren kalkulua, 2000 lagunetik gorako edukiera badute edo 
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2. Erregelamenduak, gutxienez, ikuskizunen tipologiaren, formatuaren eta epeen 

araberako betebeharrak arautuko ditu, hondakinak kudeatzeko eta BEG isurketak murrizteko 
planak aurkezteko eta karbono aztarna kalkulatzeko. 

 
Administrazio publikoek sustatutako, antolatutako edo diruz lagundutako ikuskizun 

publikoetan, ontziratutako edarien salmentari eta banaketari alternatibak jarri beharko zaizkie, 
eta, betiere, bermatu beharko da iturriko ura edateko aukera dagoela edalontz
berrerabilgarrien bidez edo ur botila berrerabilgarriak jarriz. Gainera, gordailu sistema bat 
ezartzen ahalko da, ontziak edonon botata geldi ez daitezen edo desegoki kudea ez daitezen

Seigarren xedapen gehigarria
10eko 2/1995 Foru Legearen 140. artikulua aldatzea, Lur
dagokionez. 
 

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 140. 
Artikulua, Hobariak, honela idatzirik geldituko da:

 
1. Urbanizazio, eraikuntza

arloetako enpresen xede diren ondasun higiezinek, ondasun mugiezinen artean ez baldin 
badira, ehuneko 90eko hobaria izanen dute zergaren kuotan.

Aurreko lerroaldean ezarritako hobarien gaineko er
dituzte, alderdiaren eskariz. 

2. Hobariaz gozatzeko epea urbanizazioak edo eraikuntzak iraun bitartean eta, 
akitutakoan, urtebetekoa izanen da.

3. Nolanahi dela ere, aurreko atalak aipatzen duen epea ez da hiru urtekoa baino
luzeagoa izanen, urbanizazio eta eraikuntza lanak hasiz geroztik.

4. Honako baldintza hauek betetzen dituzten higiezinek %20ko hobaria izanen dute 
zergaren kuotan: 

a) Higiezinak A kalifikazio energetikoa izatea
b) Zergadunaren ohiko etxebizitza izatea
c) Familia-unitatearen diru

 
3. Honako baldintza hauek betetzen dituzten higiezinek %12ko hobaria izanen dute 

zergaren kuotan: 
 

a) Higiezinak B kalifikazio energetikoa izatea
b) Zergadunaren ohiko etxebizitza izatea
c) Familia-unitatearen diru

 
4. Gutxienez 10 MW-ko potentzia duten energia berriztagarriko instalazioak kokatzen 

diren lurrek %90era bitarteko hobaria izanen dute zergaren kuotan. 
ezarritako hobarien gaineko erabakiak toki entitateek hartuko dituzte, alderdiaren eskariz
Toki entitate bakoitzaren esku egonen da aipatu hobaria onartzea eta, onartuz gero, 
zenbatekoa.  
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Erregelamenduak, gutxienez, ikuskizunen tipologiaren, formatuaren eta epeen 
araberako betebeharrak arautuko ditu, hondakinak kudeatzeko eta BEG isurketak murrizteko 
planak aurkezteko eta karbono aztarna kalkulatzeko.  

Administrazio publikoek sustatutako, antolatutako edo diruz lagundutako ikuskizun 
publikoetan, ontziratutako edarien salmentari eta banaketari alternatibak jarri beharko zaizkie, 
eta, betiere, bermatu beharko da iturriko ura edateko aukera dagoela edalontz
berrerabilgarrien bidez edo ur botila berrerabilgarriak jarriz. Gainera, gordailu sistema bat 
ezartzen ahalko da, ontziak edonon botata geldi ez daitezen edo desegoki kudea ez daitezen

Seigarren xedapen gehigarria.-Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martx
10eko 2/1995 Foru Legearen 140. artikulua aldatzea, Lur-ondasunen gaineko zergari 

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 140. 
Artikulua, Hobariak, honela idatzirik geldituko da: 

1. Urbanizazio, eraikuntza eta ondasun higiezinen sustapen, eraikuntza eta urbanizazio 
arloetako enpresen xede diren ondasun higiezinek, ondasun mugiezinen artean ez baldin 
badira, ehuneko 90eko hobaria izanen dute zergaren kuotan. 

Aurreko lerroaldean ezarritako hobarien gaineko erabakiak toki entitateek hartuko 
 

2. Hobariaz gozatzeko epea urbanizazioak edo eraikuntzak iraun bitartean eta, 
akitutakoan, urtebetekoa izanen da. 

3. Nolanahi dela ere, aurreko atalak aipatzen duen epea ez da hiru urtekoa baino
luzeagoa izanen, urbanizazio eta eraikuntza lanak hasiz geroztik. 

Honako baldintza hauek betetzen dituzten higiezinek %20ko hobaria izanen dute 

Higiezinak A kalifikazio energetikoa izatea 
Zergadunaren ohiko etxebizitza izatea 

nitatearen diru-sarreren batura ez izatea 100.000€-tik gorakoa

Honako baldintza hauek betetzen dituzten higiezinek %12ko hobaria izanen dute 

Higiezinak B kalifikazio energetikoa izatea 
Zergadunaren ohiko etxebizitza izatea 

unitatearen diru-sarreren batura ez izatea 100.000€-tik gorakoa

ko potentzia duten energia berriztagarriko instalazioak kokatzen 
diren lurrek %90era bitarteko hobaria izanen dute zergaren kuotan. Aurreko lerroaldean 

hobarien gaineko erabakiak toki entitateek hartuko dituzte, alderdiaren eskariz
Toki entitate bakoitzaren esku egonen da aipatu hobaria onartzea eta, onartuz gero, 

Bertsioa: 10/06/202047 

Erregelamenduak, gutxienez, ikuskizunen tipologiaren, formatuaren eta epeen 
araberako betebeharrak arautuko ditu, hondakinak kudeatzeko eta BEG isurketak murrizteko 

Administrazio publikoek sustatutako, antolatutako edo diruz lagundutako ikuskizun 
publikoetan, ontziratutako edarien salmentari eta banaketari alternatibak jarri beharko zaizkie, 
eta, betiere, bermatu beharko da iturriko ura edateko aukera dagoela edalontzi 
berrerabilgarrien bidez edo ur botila berrerabilgarriak jarriz. Gainera, gordailu sistema bat 
ezartzen ahalko da, ontziak edonon botata geldi ez daitezen edo desegoki kudea ez daitezen. 

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 
ondasunen gaineko zergari 

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 140. 

eta ondasun higiezinen sustapen, eraikuntza eta urbanizazio 
arloetako enpresen xede diren ondasun higiezinek, ondasun mugiezinen artean ez baldin 

abakiak toki entitateek hartuko 

2. Hobariaz gozatzeko epea urbanizazioak edo eraikuntzak iraun bitartean eta, 

3. Nolanahi dela ere, aurreko atalak aipatzen duen epea ez da hiru urtekoa baino 

Honako baldintza hauek betetzen dituzten higiezinek %20ko hobaria izanen dute 

tik gorakoa. 

Honako baldintza hauek betetzen dituzten higiezinek %12ko hobaria izanen dute 

tik gorakoa. 

ko potentzia duten energia berriztagarriko instalazioak kokatzen 
Aurreko lerroaldean 

hobarien gaineko erabakiak toki entitateek hartuko dituzte, alderdiaren eskariz. 
Toki entitate bakoitzaren esku egonen da aipatu hobaria onartzea eta, onartuz gero, 
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5. Aurreko atalak aipatzen duen hobariaz gozatzeko epea, gehienez ere, proiektuar
bizitza erabilgarri guztiak luzatzen ahalko da. Toki entitate bakoitzaren esku ere egonen da 
hobaria gozatzeko epe hori. 

Zazpigarren xedapen gehigarria
abelbideei buruzko abenduaren 15eko 19/1997 Foru Legea
 

Nafarroako abelbideen trazatuen sailkapena, mugaketa edo aldaketa onesten dituzten 
administrazio-egintzek aldi berean ekarriko dute herrilurrarendesafektazioa, aurrez herrilur gisa 
katalogatutako lurrak ukitzen badituzte. 

Zortzigarren xedapen 
15eko 19/1997 Foru Legearen 15.1 artikuluaren 2. paragrafoa aldatzea.
 

Herrien arteko komunikabideek eta, zehazki, nekazaritzako ibilgailuek eta makineriak 
errespetatu beharko dute abereek duten bide
desbideratu beharra edo pasaera luze geldiaraztea. Abelbideak erabiliko ahalko dira 
iristeko.Abelbideek jasaten dituzten bide publiko non kokaturik dauden, toki entitate horiei 
egokituko zaizkie haien mantentze
egonen dira, salbu abelbidearen beraren erabilerarako beharrez
pasatzeko; horrelakoetan, izan ere, ingurumenean eskumena duen departamentuak hartuko 
ditu bere gain mantentze-lanak. 

Bederatzigarren xedapen gehigarria
Dekretuaren 82.5 artikulua aldatzea, 
Garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legea garatzeko xedez emandako 
Mendien Erregelamendua onesten duena.
 

Aldatzen da otsailaren 17ko 59/1992 Foru Dekretuaren 82.5 artikulua, Nafarroako Oihan 
Ondarea Babestu eta Garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legea garatzeko 
xedez emandako Mendien Erregelamendua onesten duena, aipatu idatz
Legearen 55. artikuluaren idazketa berrira egokitu dadin, otsailaren 21eko 3/2007 Foru Legeak 
ezarritakoa. Horrela, 82. artikuluaren 5. puntuari idatz

 
e) Salbuespenez, bolumen txikiko aprobetxamenduak baimentzen ahalko dira, aurrez 

jakinarazita eta isiltasun positiboaren bidez. Oihan gaietan eskumenak dituen 
departamentuaren zuze
ezaugarri bete behar dituen oihan aprobetxamenduak bolumen txikikotzat jotzeko. 

Hamargarren xedapen gehigarria
63. bis artikulua aldatzea, Nafarroako Oihan Ondarea Babestu eta Garatzeari buruzko 
abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legea garatzeko xedez emandako Mendien 
Erregelamendua onesten duena.
 

Aldatzen da otsailaren 17ko 59/1992 Foru Dekretua, Nafarroako Oihan Ondarea Babe
eta Garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legea garatzeko xedez emandako 
Mendien Erregelamendua onesten duena
bidez 13/1990 Foru Legeari erantsitako 63. bis artikulua.

 
Nafarroako Oihan Ondarean sartutako mendietako zur eta egurretako oihan 

aprobetxamenduak honako prozedura hauetako baten bidez besterenduko dira
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Aurreko atalak aipatzen duen hobariaz gozatzeko epea, gehienez ere, proiektuar
bizitza erabilgarri guztiak luzatzen ahalko da. Toki entitate bakoitzaren esku ere egonen da 

Zazpigarren xedapen gehigarria- Bosgarren xedapen gehigarri berria Nafarroako 
abelbideei buruzko abenduaren 15eko 19/1997 Foru Legean. 

Nafarroako abelbideen trazatuen sailkapena, mugaketa edo aldaketa onesten dituzten 
egintzek aldi berean ekarriko dute herrilurrarendesafektazioa, aurrez herrilur gisa 

katalogatutako lurrak ukitzen badituzte.  

Zortzigarren xedapen gehigarria.- Nafarroako abelbideei buruzko abenduaren 
15eko 19/1997 Foru Legearen 15.1 artikuluaren 2. paragrafoa aldatzea.

Herrien arteko komunikabideek eta, zehazki, nekazaritzako ibilgailuek eta makineriak 
errespetatu beharko dute abereek duten bide-lehentasuna eta ebitatu beharko da abereak 
desbideratu beharra edo pasaera luze geldiaraztea. Abelbideak erabiliko ahalko dira 

Abelbideek jasaten dituzten bide publiko non kokaturik dauden, toki entitate horiei 
egokituko zaizkie haien mantentze-lanak egitea, eta Foru Lege honen 18. artikuluari lotuta 
egonen dira, salbu abelbidearen beraren erabilerarako beharrezkoa bada, hau da, abereak 
pasatzeko; horrelakoetan, izan ere, ingurumenean eskumena duen departamentuak hartuko 

lanak.  

Bederatzigarren xedapen gehigarria.- Otsailaren 17ko 
Dekretuaren 82.5 artikulua aldatzea, Nafarroako Oihan Ondarea Babestu eta 
Garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legea garatzeko xedez emandako 
Mendien Erregelamendua onesten duena. 

tsailaren 17ko 59/1992 Foru Dekretuaren 82.5 artikulua, Nafarroako Oihan 
eta Garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legea garatzeko 

xedez emandako Mendien Erregelamendua onesten duena, aipatu idatz-zati hori 
Legearen 55. artikuluaren idazketa berrira egokitu dadin, otsailaren 21eko 3/2007 Foru Legeak 

ritakoa. Horrela, 82. artikuluaren 5. puntuari idatz-zati bat erantsiko zaio: 

Salbuespenez, bolumen txikiko aprobetxamenduak baimentzen ahalko dira, aurrez 
jakinarazita eta isiltasun positiboaren bidez. Oihan gaietan eskumenak dituen 
departamentuaren zuzendaritza nagusiaren ebazpen bidez ezarriko da zer 
ezaugarri bete behar dituen oihan aprobetxamenduak bolumen txikikotzat jotzeko. 

Hamargarren xedapen gehigarria.- Otsailaren 17ko 59/1992 Foru Dekretuaren 
artikulua aldatzea, Nafarroako Oihan Ondarea Babestu eta Garatzeari buruzko 

abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legea garatzeko xedez emandako Mendien 
Erregelamendua onesten duena. 

tsailaren 17ko 59/1992 Foru Dekretua, Nafarroako Oihan Ondarea Babe
eta Garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legea garatzeko xedez emandako 
Mendien Erregelamendua onesten duena, garatu dadin otsailaren 21eko 3/2007 Foru Legearen 
bidez 13/1990 Foru Legeari erantsitako 63. bis artikulua. 

Ondarean sartutako mendietako zur eta egurretako oihan 
aprobetxamenduak honako prozedura hauetako baten bidez besterenduko dira

Bertsioa: 10/06/202048 

Aurreko atalak aipatzen duen hobariaz gozatzeko epea, gehienez ere, proiektuaren 
bizitza erabilgarri guztiak luzatzen ahalko da. Toki entitate bakoitzaren esku ere egonen da 

Bosgarren xedapen gehigarri berria Nafarroako 

Nafarroako abelbideen trazatuen sailkapena, mugaketa edo aldaketa onesten dituzten 
egintzek aldi berean ekarriko dute herrilurrarendesafektazioa, aurrez herrilur gisa 

Nafarroako abelbideei buruzko abenduaren 
15eko 19/1997 Foru Legearen 15.1 artikuluaren 2. paragrafoa aldatzea. 

Herrien arteko komunikabideek eta, zehazki, nekazaritzako ibilgailuek eta makineriak 
lehentasuna eta ebitatu beharko da abereak 

desbideratu beharra edo pasaera luze geldiaraztea. Abelbideak erabiliko ahalko dira finketara 
Abelbideek jasaten dituzten bide publiko non kokaturik dauden, toki entitate horiei 

lanak egitea, eta Foru Lege honen 18. artikuluari lotuta 
koa bada, hau da, abereak 

pasatzeko; horrelakoetan, izan ere, ingurumenean eskumena duen departamentuak hartuko 

Otsailaren 17ko 59/1992 Foru 
Nafarroako Oihan Ondarea Babestu eta 

Garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legea garatzeko xedez emandako 

tsailaren 17ko 59/1992 Foru Dekretuaren 82.5 artikulua, Nafarroako Oihan 
eta Garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legea garatzeko 

zati hori 13/1990 Foru 
Legearen 55. artikuluaren idazketa berrira egokitu dadin, otsailaren 21eko 3/2007 Foru Legeak 

 

Salbuespenez, bolumen txikiko aprobetxamenduak baimentzen ahalko dira, aurrez 
jakinarazita eta isiltasun positiboaren bidez. Oihan gaietan eskumenak dituen 

ndaritza nagusiaren ebazpen bidez ezarriko da zer 
ezaugarri bete behar dituen oihan aprobetxamenduak bolumen txikikotzat jotzeko.  

1992 Foru Dekretuaren 
artikulua aldatzea, Nafarroako Oihan Ondarea Babestu eta Garatzeari buruzko 

abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legea garatzeko xedez emandako Mendien 

tsailaren 17ko 59/1992 Foru Dekretua, Nafarroako Oihan Ondarea Babestu 
eta Garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legea garatzeko xedez emandako 

garatu dadin otsailaren 21eko 3/2007 Foru Legearen 

Ondarean sartutako mendietako zur eta egurretako oihan 
aprobetxamenduak honako prozedura hauetako baten bidez besterenduko dira: 
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a) Oro har, enkante publiko

eginen bada, aurrez zura edo egurra tasatu behar
sartuko da. Enkantea hutsik geldituz gero
adjudikatzea, aurrez Ekonomia eta Ogasuneko Kontu
eskumenak dituen d

b) Era berean, zur 
kalitate-prezio eskaintzarik onena oinarri harturik, baldin eta prezioa ez bada 
besterentzea egiteko irizpide erabakigarri bakarra. Horrelako kasuetan, 
puntuazioaren % 50 gutxienez formula objektiboak aplika
salmentaren plegu arautzaileetan ezarriko direnak, eta haietan, irizpide bakoitzaren 
haztapen erlatiboa zehaztuko da. Era berean, irizpide sozialak eta/edo 
ingurumenekoak ezartzen ahalko dira. Lehiaketa 
da lotea zuzenean adjudikatzea, 
hartzailetzak oihan gaietan eskumenak dituen 
eskuordeturik. 

c) Orobat, zur eta egurretako
ahalko da, aipatu produktuen eskuratzaileak, oihan biomasa barne, beste 
Administrazio Publiko bat edo Organismo Publiko bat denean, edo Administrazio 
Publikoen mendeko beste entitate bat. 

d) Salbuespenez, 15.000 eurora bitarteko balorazioa duten zur
aprobetxamenduen besterentzea ere erabakitzen ahalko da edota kasuotan

 
 Presakotzat jotzen diren herri

interes publikoari eragiten badiote
Nafarroako Gobernuak pre

 Oihaneko suteak, izurriteak eta gaitzak edo zuhaiztiaren egonkortasunerako 
arriskuak direla-eta mendiko produktuak premiaz erauzi behar badira
 

e) Doan lagatzen ahalko dira Nafarroako Oihan Ondareko gainazalen erabilera edo
kudeaketa, hala onura publikoko nola interes sozialeko xedeetarako

f) Nafarroako Oihan Ondareko finketako oihan aprobetxamenduetatik datozen diru
sarrerak Nafarroako Funts Klimatikoan sartuko dira.

Hamaikagarren xedapen gehigarria
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 166. artikulua aldatzea.
 

4. idatz-zati bat gehitu zaio Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 
Foru Legearen 166. artikuluari, eta 

 

1. Oro har, enkante publikoaren sistema erabiliko da, 143. artikuluko 2. idatz
tokiko kontratazioaren arloan ezarritakoarekin bat, azpiatal honetan ezarritako berezitasunei 
jarraikiz. 

2. Enkantea hutsik geldituz gero, eta zur eta egurretako aprobetxamenduen 
ondorioetarako soilik, bigarren enkantea eta, beharrezkoa bada, hirugarrena ere egin ahal 
izanen dira; tasazioaren hasierako prezioa 100eko 10 merkatuko da bigarren enkantean, eta 
100eko 30era bitarte, berriz, hirugarrenean.

3. Ez baldin bada aurreko idatz
izan ondoren hutsik gelditzen bada eta toki entitateak haren balio ekonomikoari buruzko 
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Oro har, enkante publikoaren sistema erabiliko da. Nolanahi ere, besterentzea 
eginen bada, aurrez zura edo egurra tasatu beharko da, eta hori espedientean 

Enkantea hutsik geldituz gero, zilegi izanen da lotea zuzenean 
aurrez Ekonomia eta Ogasuneko Kontu-hartzailetza

eskumenak dituen departamentuan adostasuna eskuordeturik. 
 eta egurrezko produktuak lehiaketa bidez saltzen ahalko dira, 

prezio eskaintzarik onena oinarri harturik, baldin eta prezioa ez bada 
besterentzea egiteko irizpide erabakigarri bakarra. Horrelako kasuetan, 
puntuazioaren % 50 gutxienez formula objektiboak aplikatuz kalkulatu beharko da, 
salmentaren plegu arautzaileetan ezarriko direnak, eta haietan, irizpide bakoitzaren 

erlatiboa zehaztuko da. Era berean, irizpide sozialak eta/edo 
ingurumenekoak ezartzen ahalko dira. Lehiaketa hutsik gelditzen bada, zile
da lotea zuzenean adjudikatzea, aurrez Ekonomia eta Ogasuneko Kontu
hartzailetzak oihan gaietan eskumenak dituen departamentu

eta egurretako aprobetxamenduak zuzenean besterentzea erabakitzen 
atu produktuen eskuratzaileak, oihan biomasa barne, beste 

Administrazio Publiko bat edo Organismo Publiko bat denean, edo Administrazio 
Publikoen mendeko beste entitate bat.  

15.000 eurora bitarteko balorazioa duten zur
xamenduen besterentzea ere erabakitzen ahalko da edota kasuotan

Presakotzat jotzen diren herri-lanak edo lan pribatuak direla-eta egiten badira eta 
interes publikoari eragiten badiote, eta era berean, Gobernu zentralak edo 
Nafarroako Gobernuak presako egoeratzat jo dituzten kasuetan. 
Oihaneko suteak, izurriteak eta gaitzak edo zuhaiztiaren egonkortasunerako 

eta mendiko produktuak premiaz erauzi behar badira

Doan lagatzen ahalko dira Nafarroako Oihan Ondareko gainazalen erabilera edo
kudeaketa, hala onura publikoko nola interes sozialeko xedeetarako
Nafarroako Oihan Ondareko finketako oihan aprobetxamenduetatik datozen diru
sarrerak Nafarroako Funts Klimatikoan sartuko dira. 

Hamaikagarren xedapen gehigarria- Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 166. artikulua aldatzea. 

zati bat gehitu zaio Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 
Foru Legearen 166. artikuluari, eta honela idatzirik geldituko da.  

har, enkante publikoaren sistema erabiliko da, 143. artikuluko 2. idatz
tokiko kontratazioaren arloan ezarritakoarekin bat, azpiatal honetan ezarritako berezitasunei 

2. Enkantea hutsik geldituz gero, eta zur eta egurretako aprobetxamenduen 
ondorioetarako soilik, bigarren enkantea eta, beharrezkoa bada, hirugarrena ere egin ahal 
izanen dira; tasazioaren hasierako prezioa 100eko 10 merkatuko da bigarren enkantean, eta 

0eko 30era bitarte, berriz, hirugarrenean. 

3. Ez baldin bada aurreko idatz-zatian xedatutakoa aplikatzen edo azkeneko enkantea 
izan ondoren hutsik gelditzen bada eta toki entitateak haren balio ekonomikoari buruzko 
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sistema erabiliko da. Nolanahi ere, besterentzea 
ko da, eta hori espedientean 

, zilegi izanen da lotea zuzenean 
hartzailetzakoihan gaietan 

produktuak lehiaketa bidez saltzen ahalko dira, 
prezio eskaintzarik onena oinarri harturik, baldin eta prezioa ez bada 

besterentzea egiteko irizpide erabakigarri bakarra. Horrelako kasuetan, 
tuz kalkulatu beharko da, 

salmentaren plegu arautzaileetan ezarriko direnak, eta haietan, irizpide bakoitzaren 
erlatiboa zehaztuko da. Era berean, irizpide sozialak eta/edo 

gelditzen bada, zilegi izanen 
aurrez Ekonomia eta Ogasuneko Kontu-

departamentuan adostasuna 

aprobetxamenduak zuzenean besterentzea erabakitzen 
atu produktuen eskuratzaileak, oihan biomasa barne, beste 

Administrazio Publiko bat edo Organismo Publiko bat denean, edo Administrazio 

15.000 eurora bitarteko balorazioa duten zur eta egurretako 
xamenduen besterentzea ere erabakitzen ahalko da edota kasuotan:  

eta egiten badira eta 
eta era berean, Gobernu zentralak edo 

 
Oihaneko suteak, izurriteak eta gaitzak edo zuhaiztiaren egonkortasunerako 

eta mendiko produktuak premiaz erauzi behar badira.  

Doan lagatzen ahalko dira Nafarroako Oihan Ondareko gainazalen erabilera edo 
kudeaketa, hala onura publikoko nola interes sozialeko xedeetarako.  
Nafarroako Oihan Ondareko finketako oihan aprobetxamenduetatik datozen diru-

Administrazioari buruzko 

zati bat gehitu zaio Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 

har, enkante publikoaren sistema erabiliko da, 143. artikuluko 2. idatz-zatian eta 
tokiko kontratazioaren arloan ezarritakoarekin bat, azpiatal honetan ezarritako berezitasunei 

2. Enkantea hutsik geldituz gero, eta zur eta egurretako aprobetxamenduen 
ondorioetarako soilik, bigarren enkantea eta, beharrezkoa bada, hirugarrena ere egin ahal 
izanen dira; tasazioaren hasierako prezioa 100eko 10 merkatuko da bigarren enkantean, eta 

zatian xedatutakoa aplikatzen edo azkeneko enkantea 
izan ondoren hutsik gelditzen bada eta toki entitateak haren balio ekonomikoari buruzko 
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txostena eskatzen badio oihan administraz
honetako 170. artikuluan xedatutakoari jarraikiz besterendu ahalko ditu zur eta egurretako 
aprobetxamenduak. 

4. Era berean, egurrezko eta zurezko produktuak lehiaketa bidez saltzen ahalko dira, 
kalitate-prezio eskaintzarik onena oinarri harturik, baldin eta prezioa ez bada besterentzea 
egiteko irizpide erabakigarri bakarra. Horrelako kasuetan, puntuazioaren % 50 gutxienez 
formula objektiboak aplikatuz kalkulatu beharko da, salmentaren plegu arautzaileetan ezar
direnak, eta haietan, irizpide bakoitzaren 
sozialak eta/edo ingurumenekoak ezartzen ahalko dira. Lehiaketa hutsik gelditzen bada, zilegi 
izanen da lotea zuzenean adjudikatzea, aurrez eskaintzaren a
administrazioak aurrez eskatuta. Kasu horretan, toki entitateak zilegi izanen du zur eta 
egurretako aprobetxamenduak besterentzea, Foru Lege honen 170. artikuluan 
ezarritakoarekin bat. 

Hamabigarren xedapen gehigarria
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 170. artikulua aldatzea
 

Aldatzen da Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru 
Legearen 170. Artikuluaren 1. 

 
1. Toki entitateek zur eta egurretako aprobetxamenduak besterentzen ahalko dituzte, 

enkantearen tramitea egin gabe, hurrengo kasuetan:

a) Lote bakarraz osatuak daudenean eta kubikazioak erregelamenduz zehaztutakoak 
direnean. 

b) Presakotzat jotzen
interes publikoari eragiten badiote,
Nafarroako Gobernuak presako egoeratzat jo dituzten kasuetan

c) Oihaneko suteak, izurriteak eta gaitzak edo 
arriskuak direla-eta mendiko produktuak premiaz erauzi behar badira.

d) Foru lege honetako 166.3 artikuluan ezarritako kasuetan.
 

2. artikulu honetako 1. idatz
Nafarroako Foru Komunitateko administrazioan oihanen arloko eskumena duen 
departamentuak txostena egin beh

Hamahirugarren xedapen gehigarria
progresiboak. 
 

Nafarroako Gobernuak lege bat aurkeztuko du urtebeteko epean, etxebizitza sektoreko 
gas naturalaren kontsumoei tarifa progresiboak ezartzeko, eta kontsumo tarte batzuk ezarrita 
eta printzipio hau aplikatuta: zenbat eta kontsumo handiagoa, prezio unitario h
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txostena eskatzen badio oihan administrazioari. Kasu horretan, toki entitateak foru lege 
honetako 170. artikuluan xedatutakoari jarraikiz besterendu ahalko ditu zur eta egurretako 

Era berean, egurrezko eta zurezko produktuak lehiaketa bidez saltzen ahalko dira, 
o eskaintzarik onena oinarri harturik, baldin eta prezioa ez bada besterentzea 

egiteko irizpide erabakigarri bakarra. Horrelako kasuetan, puntuazioaren % 50 gutxienez 
formula objektiboak aplikatuz kalkulatu beharko da, salmentaren plegu arautzaileetan ezar
direnak, eta haietan, irizpide bakoitzaren haztapen erlatiboa zehaztuko da. Era berean, irizpide 
sozialak eta/edo ingurumenekoak ezartzen ahalko dira. Lehiaketa hutsik gelditzen bada, zilegi 
izanen da lotea zuzenean adjudikatzea, aurrez eskaintzaren aldeko txostena emanda, oihan 
administrazioak aurrez eskatuta. Kasu horretan, toki entitateak zilegi izanen du zur eta 

aprobetxamenduak besterentzea, Foru Lege honen 170. artikuluan 

Hamabigarren xedapen gehigarria.- Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 170. artikulua aldatzea. 

Aldatzen da Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru 
Legearen 170. Artikuluaren 1. b) idatz-zatia eta honela idatzita geldituko da:  

1. Toki entitateek zur eta egurretako aprobetxamenduak besterentzen ahalko dituzte, 
enkantearen tramitea egin gabe, hurrengo kasuetan: 

Lote bakarraz osatuak daudenean eta kubikazioak erregelamenduz zehaztutakoak 

Presakotzat jotzen diren herri-lanak edo lan pribatuak direla-eta egiten badira eta 
interes publikoari eragiten badiote, eta era berean, Gobernu zentralak edo 
Nafarroako Gobernuak presako egoeratzat jo dituzten kasuetan. 
Oihaneko suteak, izurriteak eta gaitzak edo zuhaiztiaren egonkortasunerako 

eta mendiko produktuak premiaz erauzi behar badira.
Foru lege honetako 166.3 artikuluan ezarritako kasuetan. 

2. artikulu honetako 1. idatz-zatiko b) eta c) letretan aurreikusten diren kasuetan, 
ru Komunitateko administrazioan oihanen arloko eskumena duen 

departamentuak txostena egin beharko du eta loteslea izanen da. 

Hamahirugarren xedapen gehigarria.- Gas naturala kontsumitzeko tarifa 

Nafarroako Gobernuak lege bat aurkeztuko du urtebeteko epean, etxebizitza sektoreko 
gas naturalaren kontsumoei tarifa progresiboak ezartzeko, eta kontsumo tarte batzuk ezarrita 
eta printzipio hau aplikatuta: zenbat eta kontsumo handiagoa, prezio unitario h
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ioari. Kasu horretan, toki entitateak foru lege 
honetako 170. artikuluan xedatutakoari jarraikiz besterendu ahalko ditu zur eta egurretako 

Era berean, egurrezko eta zurezko produktuak lehiaketa bidez saltzen ahalko dira, 
o eskaintzarik onena oinarri harturik, baldin eta prezioa ez bada besterentzea 

egiteko irizpide erabakigarri bakarra. Horrelako kasuetan, puntuazioaren % 50 gutxienez 
formula objektiboak aplikatuz kalkulatu beharko da, salmentaren plegu arautzaileetan ezarriko 

erlatiboa zehaztuko da. Era berean, irizpide 
sozialak eta/edo ingurumenekoak ezartzen ahalko dira. Lehiaketa hutsik gelditzen bada, zilegi 

ldeko txostena emanda, oihan 
administrazioak aurrez eskatuta. Kasu horretan, toki entitateak zilegi izanen du zur eta 

aprobetxamenduak besterentzea, Foru Lege honen 170. artikuluan 

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 

Aldatzen da Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru 
 

1. Toki entitateek zur eta egurretako aprobetxamenduak besterentzen ahalko dituzte, 

Lote bakarraz osatuak daudenean eta kubikazioak erregelamenduz zehaztutakoak 

eta egiten badira eta 
eta era berean, Gobernu zentralak edo 

 
zuhaiztiaren egonkortasunerako 

eta mendiko produktuak premiaz erauzi behar badira. 

zatiko b) eta c) letretan aurreikusten diren kasuetan, 
ru Komunitateko administrazioan oihanen arloko eskumena duen 

Gas naturala kontsumitzeko tarifa 

Nafarroako Gobernuak lege bat aurkeztuko du urtebeteko epean, etxebizitza sektoreko 
gas naturalaren kontsumoei tarifa progresiboak ezartzeko, eta kontsumo tarte batzuk ezarrita 
eta printzipio hau aplikatuta: zenbat eta kontsumo handiagoa, prezio unitario handiagoa.  
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Lehen xedapen iragankorra
10eko 2/1995 Foru Legea aldatzea, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko udal 
zergari dagokionean. 
 

Foru lege hau onetsi eta urtebeteko epean, Nafarroako Gobernuak 
Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen IV. Kapituluaren aldaketa sustatuko 
du, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren berrikuspen
ondoriozko kopurua kalkulatu dadin ibilgailuek berek sortutako isurketa

Bigarren xedapen iragankorra
itxiera edo ordezkapena. 
 

Nazioarteko itunetan eta estatuko oinarrizko araudian isurketak murrizteko ezarri diren 
helburuekin bat, Energiaren Sektoreko Plan Zuzentzaileak, bere eskumenen baitan, Nafarroako 
lurraldean diren zentral termikoen trantsizio, itxitura edo ordezkapenerako 
prozedura eta epeak ezarriko ditu.  

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK

Lehen xedapen indargabetzailea
 

1. Indarrik gabe uzten dira Foru 
kontrakoak diren maila bereko edo apalagoko arau
 

2. Honako xedapen hauek utzi dira indarrik gabe espresuki
 

- 10/2005 Foru Dekretua, azaroaren 9koa, argiteria gaueko ingurumena babestearren 
antolatzeari buruzkoa.

- 199/2007 Foru Dekretua, irailaren 17koa, 
Erregelamendua onesten duena. Aipatu legeak argiteria arautu zuen, gaueko 
ingurumena babestearren.

Bigarren xedapen indargabetzailea
instalatzeko eragozpena edukiera agrologiko 
 

Foru Lege honek indarra hartzen duenetik aitzina, indarrik gabe utziko dira energia 
eolikoa sortzeko sistemak edukiera agrologiko handiko lurzoruetan instalatzea espresuki 
eragozten duten arau guztiak.

 
Era berean, indar gabe utzi da l

eremu ez egokitzat jo izana parke eolikoak instalatzeko
bildutakoa, Nafarroako Gobernuak 2028ko urtarrilaren 24an egin bilkuran 

Hirugarren xedapen 
sortzeko sistemak instalatzeko eragozpena

 
Foru Lege honek indarra hartzen duenetik aitzina, indarrik gabe utziko dira energia 

fotovoltaikoa  sortzeko sistemak eraikinetako teilatu edo estalkietan insta
eragozten duten arau guztiak. 
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XEDAPEN IRAGANKORRAK 

Lehen xedapen iragankorra.-Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 
10eko 2/1995 Foru Legea aldatzea, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko udal 

Foru lege hau onetsi eta urtebeteko epean, Nafarroako Gobernuak 
Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen IV. Kapituluaren aldaketa sustatuko 
du, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren berrikuspenaren diru

ndoriozko kopurua kalkulatu dadin ibilgailuek berek sortutako isurketak kontuan harturik. 

Bigarren xedapen iragankorra.-Nafarroan diren zentral termikoen trantsizioa, 
 

Nazioarteko itunetan eta estatuko oinarrizko araudian isurketak murrizteko ezarri diren 
helburuekin bat, Energiaren Sektoreko Plan Zuzentzaileak, bere eskumenen baitan, Nafarroako 
lurraldean diren zentral termikoen trantsizio, itxitura edo ordezkapenerako 
prozedura eta epeak ezarriko ditu.   

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK 

Lehen xedapen indargabetzailea.- arauak indargabetzea. 

Indarrik gabe uzten dira Foru Lege honetan xedatutakoaren kontraesanekoak edo 
maila bereko edo apalagoko arau guztiak.  

Honako xedapen hauek utzi dira indarrik gabe espresuki: 

10/2005 Foru Dekretua, azaroaren 9koa, argiteria gaueko ingurumena babestearren 
antolatzeari buruzkoa. 
199/2007 Foru Dekretua, irailaren 17koa, azaroaren 9ko 10/2005 Foru Legea garatzeko 
Erregelamendua onesten duena. Aipatu legeak argiteria arautu zuen, gaueko 
ingurumena babestearren. 

Bigarren xedapen indargabetzailea.- Energia eolikoa sortzeko sistemak 
atzeko eragozpena edukiera agrologiko handiko lurzoruetan 

Foru Lege honek indarra hartzen duenetik aitzina, indarrik gabe utziko dira energia 
eolikoa sortzeko sistemak edukiera agrologiko handiko lurzoruetan instalatzea espresuki 
eragozten duten arau guztiak. 

Era berean, indar gabe utzi da lurraren ustiapen naturalerako balio naturaleko lurzoruak 
parke eolikoak instalatzeko, 2030erako Nafarroako Energia Planean 

bildutakoa, Nafarroako Gobernuak 2028ko urtarrilaren 24an egin bilkuran onetsitakoa

Hirugarren xedapen indargabetzailea.- Energia fotovoltaikoa eraikinetan 
sortzeko sistemak instalatzeko eragozpena. 

Foru Lege honek indarra hartzen duenetik aitzina, indarrik gabe utziko dira energia 
fotovoltaikoa  sortzeko sistemak eraikinetako teilatu edo estalkietan insta

.  
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Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 
10eko 2/1995 Foru Legea aldatzea, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko udal 

Foru lege hau onetsi eta urtebeteko epean, Nafarroako Gobernuak Nafarroako Toki 
Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen IV. Kapituluaren aldaketa sustatuko 

aren diru-bilketaren 
kontuan harturik.  

Nafarroan diren zentral termikoen trantsizioa, 

Nazioarteko itunetan eta estatuko oinarrizko araudian isurketak murrizteko ezarri diren 
helburuekin bat, Energiaren Sektoreko Plan Zuzentzaileak, bere eskumenen baitan, Nafarroako 
lurraldean diren zentral termikoen trantsizio, itxitura edo ordezkapenerako irizpideak, 

Lege honetan xedatutakoaren kontraesanekoak edo 

10/2005 Foru Dekretua, azaroaren 9koa, argiteria gaueko ingurumena babestearren 

azaroaren 9ko 10/2005 Foru Legea garatzeko 
Erregelamendua onesten duena. Aipatu legeak argiteria arautu zuen, gaueko 

Energia eolikoa sortzeko sistemak 

Foru Lege honek indarra hartzen duenetik aitzina, indarrik gabe utziko dira energia 
eolikoa sortzeko sistemak edukiera agrologiko handiko lurzoruetan instalatzea espresuki 

balio naturaleko lurzoruak 
, 2030erako Nafarroako Energia Planean 

onetsitakoa.  

Energia fotovoltaikoa eraikinetan 

Foru Lege honek indarra hartzen duenetik aitzina, indarrik gabe utziko dira energia 
fotovoltaikoa  sortzeko sistemak eraikinetako teilatu edo estalkietan instalatzea espresuki 



Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Foru Legearen Aurreproiektua. 

Orobat, indarrik gabe utzi dira eraginkortasun energetikorako, energia berriztagarriak 
ezartzeko eta klima-aldaketaren kontrako borrokarako neurrien garapena eragozten duten 
xedapenak oro.  

 
Espresuki utzi dira indar gabe E

betekizuna baztertzen duten ebazpenak.
 
Bereziki, xedapen honek ebazpen hauek barnebiltzen ditu

 
- 301/2007 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, 

Nafarroako Pirinio-aurreko arroetako herriak Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta 
HE5 oinarrizko dokumentuen aplikazio eremutik kanpo uzten dituena.

 
- 283/2007 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, ipar

mendebaldeko Nafarroa hezeko herriak 
oinarrizko dokumentuen aplikazio eremutik kanpo uzten dituena.
 

- 302/2007 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, 
Nafarroako Erriberako herriak Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinar
dokumentuen aplikazio eremutik kanpo uzten dituena.
 

- 225/2007 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Nafarroako 
interes kulturaleko ondasun deklaratutako multzo historikoak Etxegintzaren Kode 
Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko 
dituena. 
 

- 281/2007 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, 
Nafarroako Pirinioetako haranetako eta Pirinio
Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko dokum
uzten dituena. 
 

- 262/2007 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Urrotz 
Hiriko Alde Zaharra Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko 
dokumentuen aplikazio eremutik kanpo uzten dituena.
 

- 282/2007 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, 
Nafarroako erdialdeko herriak Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko 
dokumentuen aplikazio eremutik kanpo uzten dituena.
 

- 239/2007 EBAZPENA, apirilaren 19koa, Kultura zuzend
Alde Zaharra Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko dokumentuen 
aplikazio eremutik kanpo uzten du
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Orobat, indarrik gabe utzi dira eraginkortasun energetikorako, energia berriztagarriak 
aldaketaren kontrako borrokarako neurrien garapena eragozten duten 

ira indar gabe Etxegintzaren Kode Teknikoaren betebehar jakin batzuen 
betekizuna baztertzen duten ebazpenak. 

Bereziki, xedapen honek ebazpen hauek barnebiltzen ditu: 

301/2007 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, 
aurreko arroetako herriak Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta 

HE5 oinarrizko dokumentuen aplikazio eremutik kanpo uzten dituena.

283/2007 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, ipar
mendebaldeko Nafarroa hezeko herriak Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 
oinarrizko dokumentuen aplikazio eremutik kanpo uzten dituena. 

302/2007 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, 
Nafarroako Erriberako herriak Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinar
dokumentuen aplikazio eremutik kanpo uzten dituena. 

225/2007 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Nafarroako 
interes kulturaleko ondasun deklaratutako multzo historikoak Etxegintzaren Kode 
Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko dokumentuen aplikazio eremutik kanpo uzten 

281/2007 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, 
Nafarroako Pirinioetako haranetako eta Pirinio-aurreko arroetako herriak Etxegintzaren 
Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko dokumentuen aplikazio eremutik kanpo 

262/2007 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Urrotz 
Hiriko Alde Zaharra Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko 
dokumentuen aplikazio eremutik kanpo uzten dituena. 

/2007 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, 
Nafarroako erdialdeko herriak Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko 
dokumentuen aplikazio eremutik kanpo uzten dituena. 

239/2007 EBAZPENA, apirilaren 19koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Corellako 
Alde Zaharra Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko dokumentuen 
aplikazio eremutik kanpo uzten duena. 
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Orobat, indarrik gabe utzi dira eraginkortasun energetikorako, energia berriztagarriak 
aldaketaren kontrako borrokarako neurrien garapena eragozten duten 

Kode Teknikoaren betebehar jakin batzuen 

301/2007 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, 
aurreko arroetako herriak Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta 

HE5 oinarrizko dokumentuen aplikazio eremutik kanpo uzten dituena. 

283/2007 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, ipar-
Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 

302/2007 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, 
Nafarroako Erriberako herriak Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko 

225/2007 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Nafarroako 
interes kulturaleko ondasun deklaratutako multzo historikoak Etxegintzaren Kode 

dokumentuen aplikazio eremutik kanpo uzten 

281/2007 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, 
aurreko arroetako herriak Etxegintzaren 

entuen aplikazio eremutik kanpo 

262/2007 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Urrotz 
Hiriko Alde Zaharra Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko 

/2007 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, 
Nafarroako erdialdeko herriak Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko 

ari nagusiak emana, Corellako 
Alde Zaharra Etxegintzaren Kode Teknikoaren HE4 eta HE5 oinarrizko dokumentuen 
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AZKEN XEDAPENA. ERREGELAMENDU GARAPENA
 

Baimena ematen zaio 
behar diren erregelamendu-
neurriak har ditzan, foru lege honen aurreikuspenak egiazki 

 

KLIMA ALDAKETARI ETA TRANTSIZIO ENERGETIKOARI BURUZKO FORU LEGEA

Art Art. Edukia 

14 
Nafarroako Funts 

Klimatikoa 
Erregelamenduak Nafarroako Funts Klimatikoa 

kudeatu, antolatu eta banatzeko irizpideak zehazten ditu. 

21 
Energia-banatzaileen 

betebeharrak 

Erregelamenduak zehazten du zer termino eta 
baldintzatan ematen dieten 
informazioa 
kontsumoaz 

23.3 Energia eolikoa 

Erregelamenduak parke eolikoen enpresa
ingurumenean eskumena duen departamentuaren arteko 
elkarlana zehazten du hegaztien hilkortasunaren 
jarraipena egiteko eta bere instalazioei buruz eginen duen 
ingurumeneko arriskua dakarten egoerak aztertzek

25 
Energia berriztagarriak 

eraikuntzan 

Erregelamenduak energia 
instalatzeko baldintzak eta ehunekoak zehazten ditu, 
betiere iturri berriztagarrietatik eta autokontsumorako 
instalazioetatik 

27.2 Dendroenergia 
Erregelamenduak zehazten du zer prozedura erabiliko 

den bai biomasako instalazio termikoen 
sinplifikatuetarako

27.4 Dendroenergia 
Biomasa jatorriz Nafarroakoa dela ziurtatzea arautzen 

duen erregelamendua 

28.1 
Tokiko komunitate 

energetikoak 

Erregelamenduak lur poltsa sortu eta kudeatzea 
arautzen du energia berriztagarrietako proiektuak 
garatzeko. 

29.3 

Etxebizitza eta 
hirugarren sektoreko 
eraikinetako sistema 
termikoa 

Erregelamenduak 
edo birgaituetako sistema termikoen betebeharrak 
zehazten ditu 

29.6 

Etxebizitza eta 
hirugarren sektoreko 
eraikinetako sistema 
termikoa 

Erregelamenduak kontsumo termikoen erreferentziak 
eta tarteak zehazten ditu, etxebizitza sektorean gas 
naturaleko tarifa progresiboak ezartzeko. 

33 
Mugikortasun 

jasangarrirako planak 
Erregelamenduak mugikortasun jasangarrirako 

eskualde planen edukia eta tramitazioa zehazten ditu 

34.3 
Enpresa eta 

instituzioen garraio plan 
jasangarriak 

Erregelamenduak mugikortasun jasangarriko planen 
edukia eta tramitazioa
instituzioentzat

41.2 Lurzoruaren nutrizioa 
Erregelamenduak lurzorua ongarritzeko kudeaketarako 

baldintzak zehazten ditu, bai eta aziendaren gorozkiak 
ere.  

44.5 
Karbono aztarna beste 

sektore batzuetan 
kalkulatzea 

Erregelamenduak karbono aztarnaren kalkulua 
aurkezteko metodoa, formatua eta epeak zehazten ditu 

45.3 
Energia eta karbono 

aztarna murrizteko 
planak 

Erregelamenduak energia eta karbono aztarna 
murrizteko planak aurkezteko helburuak, formatuak eta 
epeak zehazten ditu 

50 Pobrezia energetikoa 
Erregelamenduak zehazten ditu biztanleriaren sektore 

kalteberenen pobrezia energetikoari aurre egiteko 
diren konpentsazio eta berme mekanismoak. 
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AZKEN XEDAPENA. ERREGELAMENDU GARAPENA

aimena ematen zaio Nafarroako Gobernuari foru lege hau garatu eta betearazteko 
-mailako xedapenak eman ditzan eta, era berean, behar diren 

, foru lege honen aurreikuspenak egiazki betearazi eta ezartze

TRANTSIZIO ENERGETIKOARI BURUZKO FORU LEGEA. AZKEN XEDAPENA

Erregelamendua Departament
gaitan duen eskumena

Erregelamenduak Nafarroako Funts Klimatikoa 
kudeatu, antolatu eta banatzeko irizpideak zehazten ditu.  

Energiaeta 
Ingurumena 

Erregelamenduak zehazten du zer termino eta 
dintzatan ematen dieten energia-banatzaileek 

informazioa administrazio publikoei produktu energetikoen 
kontsumoaz  

Energia 

Erregelamenduak parke eolikoen enpresa-jabeen eta 
ingurumenean eskumena duen departamentuaren arteko 
elkarlana zehazten du hegaztien hilkortasunaren 
jarraipena egiteko eta bere instalazioei buruz eginen duen 
ingurumeneko arriskua dakarten egoerak aztertzeko.  

Ingurumena 

Erregelamenduak energia etxebizitza babestu berrietan 
nstalatzeko baldintzak eta ehunekoak zehazten ditu, 
betiere iturri berriztagarrietatik eta autokontsumorako 
instalazioetatik heldu dena, 

Energia 

Erregelamenduak zehazten du zer prozedura erabiliko 
en bai biomasako instalazio termikoen baimen 

sinplifikatuetarako,bai oihan biomasaz hornitzeko.  
Energia 

Biomasa jatorriz Nafarroakoa dela ziurtatzea arautzen 
duen erregelamendua  

Energia 

Erregelamenduak lur poltsa sortu eta kudeatzea 
arautzen du energia berriztagarrietako proiektuak 
garatzeko.  

Energia 

Erregelamenduak 500 m2–tik gorako eraikin berrietako 
edo birgaituetako sistema termikoen betebeharrak 
zehazten ditu  

Energia 

Erregelamenduak kontsumo termikoen erreferentziak 
eta tarteak zehazten ditu, etxebizitza sektorean gas 
naturaleko tarifa progresiboak ezartzeko.  

Energia 

Erregelamenduak mugikortasun jasangarrirako 
eskualde planen edukia eta tramitazioa zehazten ditu  

Garraioa 

Erregelamenduak mugikortasun jasangarriko planen 
edukia eta tramitazioa zehazten ditu enpresa eta 

ntzat.  
Garraioa 

Erregelamenduak lurzorua ongarritzeko kudeaketarako 
baldintzak zehazten ditu, bai eta aziendaren gorozkiak Nekazaritza 

Erregelamenduak karbono aztarnaren kalkulua 
aurkezteko metodoa, formatua eta epeak zehazten ditu  

KA Bulegoa eta 
Nafarroako Trantsizio 
Energetikorako
Agentzia 

Erregelamenduak energia eta karbono aztarna 
murrizteko planak aurkezteko helburuak, formatuak eta 
epeak zehazten ditu  

KA Bulegoa eta 
Nafarroako Trantsizio 
Energetikorako  
Agentzia 

Erregelamenduak zehazten ditu biztanleriaren sektore 
kalteberenen pobrezia energetikoari aurre egiteko behar 
diren konpentsazio eta berme mekanismoak.  

Gizarte Ongizatea eta 
 Nafarroako Trantsizio 
Energetikorako  
Agentzia 
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Nafarroako Gobernuari foru lege hau garatu eta betearazteko 
eta, era berean, behar diren 

eta ezartzeko. 

AZKEN XEDAPENA. ERREGELAMENDU TAULA 

Departamentuak zer 
gaitan duen eskumena 

Erregelamendua 
onesteko epea 

Araua 

1 urte 
FORU 

DEKRETUA 

Eperik gabe 
FORU 

AGINDUA 

 2 urte 
FORU 

DEKRETUA 

2 urte 
FORU 

DEKRETUA 

Eperik gabe 
FORU 

AGINDUA 

2 urte 
FORU 

AGINDUA 

Eperik gabe 
FORU 

DEKRETUA 

Eperik gabe 
FORU 

AGINDUA 

2 urte 
FORU 

DEKRETUA 

1 urte 
FORU 

DEKRETUA 

1 urte 
FORU 

DEKRETUA 

 2 urte 
FORU 

AGINDUA 

KA Bulegoa eta 
Nafarroako Trantsizio 

rako 
1 urte 

FORU 
DEKRETUA 

KA Bulegoa eta 
Nafarroako Trantsizio 
Energetikorako  

1 urte 
FORU 

DEKRETUA 

Gizarte Ongizatea eta 
Nafarroako Trantsizio 
Energetikorako  1 urte 

FORU 
DEKRETUA 
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I ERANSKINA
 
Adierazleen aginte-taulak: Klima
berri ematen duen tresna da.
Argi-kutsadura:Gaueko iturri artifizialetatik isurtzen den argi
diren inguruan aurreikusten diren jardueretarako beharrezkoak ez diren norantza edo 
hedadura-tarteetara zabaltzen denean, nahi ez diren ondorioak eragiten ditu, besteak beste 
zerurantz hedatzea, pertsonak eta animaliak itsutzea edo haien 
Autokontsumo partekatua:E
erabiltzaile-komunitate batek kontsumitzen du
edo hurbileko sare batez egiten da konexioa
Azpiegitura berdea:Kalitate handiko naturgune eta ingurune ia
ingurumenari dagozkion beste hainbat osagai biltzen dituena; estrategikoki planifikatua da, eta 
berariaz diseinatua eta kudeatua, zerbitzu ekosistemikoen eskaintza zabal b
landagune nahiz hiriguneen biodibertsitatea babesteko.
Berotegi Efektuko Gasak (BEG)
giza jardueren ondoriozkoak eta berotegi
xurgapenagatik. Berotegi-efektuko gasak dira Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru 
Konbentzioaren testuinguruan halakotzat hartzen direnak: karbono dioxidoa, metanoa, oxido 
nitrosoa, hidrofluorokarbonoak, perfluorokarbonoak eta sufre hexafluoruroa.
Berotegi-efektuko gas fluoratuak
sufrehexafluoruroa (SF6) dira;definizio horretan sartzen dira, baita ere, Berotegi
zenbait gas fluoraturi buruz, 2006ko maiatzaren 17an, Europako Parlamentuak e
emandako 842/2006 (EB) Erregelamenduan araututakoak, eta orobat, Ozono
duten substantziei buruz, 2009ko irailaren 16an, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 
emandako 1005/2009 (EB) Erregelamenduan arautzen diren substantziak.
Birgaikuntza:Eraikinak eta instalazioak birgaitzeko edo zaharberritzeko jarduketa da, haien 
eraginkortasun energetikoa hobetzeko eta energia berriztagarriez hornitzeko, Berotegi Efektuko 
Gasen isurketak murrizteko asmoz.
CO2Isurketen Borondatezko 
egiten duten ekarpen ekonomikoa da, isurketen zenbatespen batean oinarritua. Ekitaldi 
batekin, mugikortasunarekin, energia
zerbitzuen beste edozein erabile
prezioarekin biderkatuta kalkulatzen da.
Dendroenergia: Oihanetik, zuhaitzetatik eta oihan
diren bioerregai solido, likido edo gaseoso primario
da. 
Ekonomia hipokarbonikoa: CO
erregai fosilen erabileran oinarritutako ekonomiaren aldean.
Elektrizitatearen Jatorri Bermea
denbora-tarte zehatz batez, iturri berriztagarrietatik eta eraginkortasun handiko sorkuntza 
partekatutik abiatuta lortu dela bermatzen duena. Jatorri Bermeko Sistemaren 
funtzionamenduaren ezaugarriak Europako eta Espainiako arautegie
Energia-zerbitzuen hornitzailea
juridikoa da, edo azken bezeroaren instalazioan edo lokalean eraginkortasun energetikoa 
hobetzeko bestelako neurriak aplikatzen dituena, indarrean den 
Erresilientzia (lurralde erresilientea
duten gaitasuna da. Gizarteari, haren jarduerei, haren azpiegiturei eta haren kulturei dagokie, 
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ERANSKINA-  DEFINIZIOAK 

Klima-aldaketarekin lotutako funtsezko parametroen eboluzioaren 
berri ematen duen tresna da. 

Gaueko iturri artifizialetatik isurtzen den argi-fluxua, luminaria
diren inguruan aurreikusten diren jardueretarako beharrezkoak ez diren norantza edo 

tarteetara zabaltzen denean, nahi ez diren ondorioak eragiten ditu, besteak beste 
zerurantz hedatzea, pertsonak eta animaliak itsutzea edo haien eremuetan bidegabe sartzea.

Energia berriztagarriko instalazio baten ekoizpena inguru
komunitate batek kontsumitzen duenean sortzen den egoera da; 

z egiten da konexioa. 
Kalitate handiko naturgune eta ingurune ia-naturalen sare bat da, 

ingurumenari dagozkion beste hainbat osagai biltzen dituena; estrategikoki planifikatua da, eta 
berariaz diseinatua eta kudeatua, zerbitzu ekosistemikoen eskaintza zabal b
landagune nahiz hiriguneen biodibertsitatea babesteko. 
Berotegi Efektuko Gasak (BEG):Atmosferan dauden gasak dira, jatorria naturan dutenak edo 
giza jardueren ondoriozkoak eta berotegi-efektua eragiten dutenak, eguzki

efektuko gasak dira Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru 
Konbentzioaren testuinguruan halakotzat hartzen direnak: karbono dioxidoa, metanoa, oxido 
nitrosoa, hidrofluorokarbonoak, perfluorokarbonoak eta sufre hexafluoruroa. 

efektuko gas fluoratuak:hidrofluorokarbonoak (HFC), perfluorokarbono
a (SF6) dira;definizio horretan sartzen dira, baita ere, Berotegi

zenbait gas fluoraturi buruz, 2006ko maiatzaren 17an, Europako Parlamentuak e
emandako 842/2006 (EB) Erregelamenduan araututakoak, eta orobat, Ozono
duten substantziei buruz, 2009ko irailaren 16an, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 
emandako 1005/2009 (EB) Erregelamenduan arautzen diren substantziak. 

Eraikinak eta instalazioak birgaitzeko edo zaharberritzeko jarduketa da, haien 
eraginkortasun energetikoa hobetzeko eta energia berriztagarriez hornitzeko, Berotegi Efektuko 
Gasen isurketak murrizteko asmoz. 

Isurketen Borondatezko Konpentsazioa: Erakundeek eta pertsonek beren borondatez 
egiten duten ekarpen ekonomikoa da, isurketen zenbatespen batean oinarritua. Ekitaldi 
batekin, mugikortasunarekin, energia-kontsumoekin edo gauzatzen den produktu edo 
zerbitzuen beste edozein erabilerarekin lotutako isurketak karbonoak merkatuan duen 
prezioarekin biderkatuta kalkulatzen da. 

Oihanetik, zuhaitzetatik eta oihan-eremuetako beste landarediatik eratortzen 
diren bioerregai solido, likido edo gaseoso primario edo sekundarioetatik lortzen den energia 

CO2 isurketak nabarmen txikiagoak dituen ekonomia mota bat da, 
erregai fosilen erabileran oinarritutako ekonomiaren aldean. 
Elektrizitatearen Jatorri Bermea:Ziurtagiri bat da, energia elektrikoaren hainbateko kopuru bat, 

tarte zehatz batez, iturri berriztagarrietatik eta eraginkortasun handiko sorkuntza 
partekatutik abiatuta lortu dela bermatzen duena. Jatorri Bermeko Sistemaren 
funtzionamenduaren ezaugarriak Europako eta Espainiako arautegietan jasotzen dira.

zerbitzuen hornitzailea:Energia-zerbitzuak ematen dituen pertsona fisikoa edo 
juridikoa da, edo azken bezeroaren instalazioan edo lokalean eraginkortasun energetikoa 
hobetzeko bestelako neurriak aplikatzen dituena, indarrean den legediaren arabera.

ralde erresilientea): Giza sistemek inguruko aldaketen aurrean egokitzeko 
duten gaitasuna da. Gizarteari, haren jarduerei, haren azpiegiturei eta haren kulturei dagokie, 
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aldaketarekin lotutako funtsezko parametroen eboluzioaren 

fluxua, luminaria horiek instalatu 
diren inguruan aurreikusten diren jardueretarako beharrezkoak ez diren norantza edo 

tarteetara zabaltzen denean, nahi ez diren ondorioak eragiten ditu, besteak beste 
eremuetan bidegabe sartzea. 

a berriztagarriko instalazio baten ekoizpena inguruko 
 linea zuzen batez 

naturalen sare bat da, 
ingurumenari dagozkion beste hainbat osagai biltzen dituena; estrategikoki planifikatua da, eta 
berariaz diseinatua eta kudeatua, zerbitzu ekosistemikoen eskaintza zabal bat osatzeko eta 

Atmosferan dauden gasak dira, jatorria naturan dutenak edo 
efektua eragiten dutenak, eguzki-izpi infragorrien 

efektuko gasak dira Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru 
Konbentzioaren testuinguruan halakotzat hartzen direnak: karbono dioxidoa, metanoa, oxido 

 
arbonoak (PFC) eta 

a (SF6) dira;definizio horretan sartzen dira, baita ere, Berotegi-efektuko 
zenbait gas fluoraturi buruz, 2006ko maiatzaren 17an, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 
emandako 842/2006 (EB) Erregelamenduan araututakoak, eta orobat, Ozono-geruza ahitzen 
duten substantziei buruz, 2009ko irailaren 16an, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 

Eraikinak eta instalazioak birgaitzeko edo zaharberritzeko jarduketa da, haien 
eraginkortasun energetikoa hobetzeko eta energia berriztagarriez hornitzeko, Berotegi Efektuko 

Erakundeek eta pertsonek beren borondatez 
egiten duten ekarpen ekonomikoa da, isurketen zenbatespen batean oinarritua. Ekitaldi 

kontsumoekin edo gauzatzen den produktu edo 
rarekin lotutako isurketak karbonoak merkatuan duen 

eremuetako beste landarediatik eratortzen 
ik lortzen den energia 

isurketak nabarmen txikiagoak dituen ekonomia mota bat da, 

hainbateko kopuru bat, 
tarte zehatz batez, iturri berriztagarrietatik eta eraginkortasun handiko sorkuntza 

partekatutik abiatuta lortu dela bermatzen duena. Jatorri Bermeko Sistemaren 
tan jasotzen dira. 

zerbitzuak ematen dituen pertsona fisikoa edo 
juridikoa da, edo azken bezeroaren instalazioan edo lokalean eraginkortasun energetikoa 

legediaren arabera. 
Giza sistemek inguruko aldaketen aurrean egokitzeko 

duten gaitasuna da. Gizarteari, haren jarduerei, haren azpiegiturei eta haren kulturei dagokie, 
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eta klima-aldaketaren kasuan, hain zuzen ere, g
dira. 
Garraio publikoa:Garraio publikoa dela ulertzen da uztailaren 30eko 16/1987 Legean 
definitutakoa. 2009/12/27an finkatu zen definizioa, Lurreko Garraioen Ordenamendua onartu 
zenean, 62. artikuluan esaten 
direnak, ordainsari ekonomikoa ordainduta
Garraio Sistema Publiko Integratua 
konponbideak, naturaren inspirazioa eta babesa bilatzen dutenak; erren
berean onuragarriak ingurumen, gizarte eta ekonomiaren ikuspegitik, eta erresilientzia 
areagotzen laguntzen dute. 
Hego, hego-ekialdeko eta hego
ekialdeko eta hego-mendebaldek
“HE Energiaren Aurrezpena” Oinarrizko Dokumentuaren HE 1 Sekzioan, “Energia
mugapena”, “Terminologia” izeneko A Eranskinean.
Herritarren energia-komunitatea:
egiaz kontrolatzen dutena akziodun edo bazkide diren pertsona fisikoek, toki agintariek, udalak 
barne, edo enpresa txikiek, haien helburu nagusia dela ingurumen, ekonomia edo gizartearen 
arloko onura lortzea, finantzen errentagarritasunaren gainetik. Herritarren energia
batek partaidetza izaten ahal du energiaren sorkuntzan, barne dela iturri berriztagarrietatik 
heldu den energiaren sorkuntza, hala nola banaketan, horniduran, kontsumoan,
energiaren biltegiratzean, eraginkortasun energetikoko zerbitzuen prestazioan, ibilgailu 
elektrikoen birkarga-zerbitzuen prestazioan edo bestelako energia
akziodun edo bazkideentzat. 
Ibilgailu elektrikoa:Ibilgailu motorduna, bulkada
periferiko bat duena, energia
sistema birkargagarri batez hornitua, kanpotik birkargatu daitekeena.
Ibilgailu garbia:Ibilgailu motordunen isurketa kutsagarriak nabarmen murrizteko helburuz 
aplikagarria den arautegian ezarritako estandarrak betetzen dituen ibilgailua da
PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 
20koa, eta ondorengoak). 
Isurketa lausoak:Izen hori ematen zaie berotegi
ere, Berotegi-efektuko gasen isurketen merkataritzaren araubidea arautzeko, martxoaren 9an 
emandako 1/2005 Legearen aplikazioaren esparrutik kanpo geratzen diren 
Jatorri berriztagarriko gasak:
edo Hidrogenoa, prozedura elektrokimikoen bitartez, betiere fabrikatzeko prozesuan energia 
elektriko berriztagarria erabiltzen bada.
Kalteberatasuna:Klima-aldaketaren inpaktu kaltegarriei eta, batez ere, klimaren 
aldakortasunari eta klimaren muturreko gertakizunei aurre egiteko sistema batek duen 
gaitasun falta da. 
Karbono aurrekontua:Isurketak murrizteko helburuak antolatzeko tresna bat da. Horren 
helburua da, Berotegi Efektuko Gasen isurketen Inbentariotik abiatuta, eta etorkizunerako 
proiekzioa aintzat hartuta, isurketen murrizketa lortzeko helburuak banatzea, Nafarroako 
jarduera ekonomikoaren sektore guztiak kontuan hartuta, eta aurrekontu orokorre
departamentuen eskumenen arabera.
Karbono aztarna:Erakunde, ekitaldi edo jarduerei, edo produktu nahiz zerbitzu baten bizi
zikloari lotuta sortzen diren berotegi
adierazteko CO2 tona baliokideak erabiltzen dira.
Karbonoaren balantze neutroa
den orekari ematen zaion izena da
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aldaketaren kasuan, hain zuzen ere, gizakiaren jarduerak berak eragindako aldaketak 

Garraio publikoa dela ulertzen da uztailaren 30eko 16/1987 Legean 
definitutakoa. 2009/12/27an finkatu zen definizioa, Lurreko Garraioen Ordenamendua onartu 
zenean, 62. artikuluan esaten baitzuen: garraio publikoak dira hirugarrenen kontura egiten 
direnak, ordainsari ekonomikoa ordainduta. 
Garraio Sistema Publiko Integratua (GSPI):Gizarteak dituen erronkei aurre egiteko 
konponbideak, naturaren inspirazioa eta babesa bilatzen dutenak; errentagarriak dira, eta aldi 
berean onuragarriak ingurumen, gizarte eta ekonomiaren ikuspegitik, eta erresilientzia 

ekialdeko eta hego-mendebaldeko orientazioak:Eraikinen estalkien hego, hego
mendebaldeko orientazioak, Etxegintzaren Kode Etikoan definitzen dira,  

“HE Energiaren Aurrezpena” Oinarrizko Dokumentuaren HE 1 Sekzioan, “Energia
mugapena”, “Terminologia” izeneko A Eranskinean. 

komunitatea: Borondatezko partaidetza duen erakunde juridiko irekia da, 
egiaz kontrolatzen dutena akziodun edo bazkide diren pertsona fisikoek, toki agintariek, udalak 
barne, edo enpresa txikiek, haien helburu nagusia dela ingurumen, ekonomia edo gizartearen 

ura lortzea, finantzen errentagarritasunaren gainetik. Herritarren energia
batek partaidetza izaten ahal du energiaren sorkuntzan, barne dela iturri berriztagarrietatik 
heldu den energiaren sorkuntza, hala nola banaketan, horniduran, kontsumoan,
energiaren biltegiratzean, eraginkortasun energetikoko zerbitzuen prestazioan, ibilgailu 

zerbitzuen prestazioan edo bestelako energia-zerbitzuen prestazioan, bere 
 
motorduna, bulkada-unitatean gutxienez mekanismo elektriko ez

periferiko bat duena, energia-bihurgailu gisa funtzionatzen duena eta energia biltegiratzeko 
sistema birkargagarri batez hornitua, kanpotik birkargatu daitekeena. 

motordunen isurketa kutsagarriak nabarmen murrizteko helburuz 
aplikagarria den arautegian ezarritako estandarrak betetzen dituen ibilgailua da
PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2019/1161 (EB) ZUZENTARAUA, 2019ko ekainaren 

Izen hori ematen zaie berotegi-efektuko gasen zenbait isurketari, hain zuzen 
efektuko gasen isurketen merkataritzaren araubidea arautzeko, martxoaren 9an 

emandako 1/2005 Legearen aplikazioaren esparrutik kanpo geratzen diren isurketei.
:Osagai organikoko gasak dira, biomasatik abiatuta lortzen direnak, 

edo Hidrogenoa, prozedura elektrokimikoen bitartez, betiere fabrikatzeko prozesuan energia 
elektriko berriztagarria erabiltzen bada. 

aldaketaren inpaktu kaltegarriei eta, batez ere, klimaren 
aldakortasunari eta klimaren muturreko gertakizunei aurre egiteko sistema batek duen 

Isurketak murrizteko helburuak antolatzeko tresna bat da. Horren 
lburua da, Berotegi Efektuko Gasen isurketen Inbentariotik abiatuta, eta etorkizunerako 

proiekzioa aintzat hartuta, isurketen murrizketa lortzeko helburuak banatzea, Nafarroako 
jarduera ekonomikoaren sektore guztiak kontuan hartuta, eta aurrekontu orokorre
departamentuen eskumenen arabera. 

Erakunde, ekitaldi edo jarduerei, edo produktu nahiz zerbitzu baten bizi
zikloari lotuta sortzen diren berotegi-efektuko gasen isurketa guztien batura da. Haien neurria 

okideak erabiltzen dira. 
Karbonoaren balantze neutroa: Karbono isurketak eta finkapenak parekoak direnean 

ri ematen zaion izena da. 
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izakiaren jarduerak berak eragindako aldaketak 

Garraio publikoa dela ulertzen da uztailaren 30eko 16/1987 Legean 
definitutakoa. 2009/12/27an finkatu zen definizioa, Lurreko Garraioen Ordenamendua onartu 

baitzuen: garraio publikoak dira hirugarrenen kontura egiten 

Gizarteak dituen erronkei aurre egiteko 
tagarriak dira, eta aldi 

berean onuragarriak ingurumen, gizarte eta ekonomiaren ikuspegitik, eta erresilientzia 

Eraikinen estalkien hego, hego-
zioak, Etxegintzaren Kode Etikoan definitzen dira,  

“HE Energiaren Aurrezpena” Oinarrizko Dokumentuaren HE 1 Sekzioan, “Energia-eskaeraren 

Borondatezko partaidetza duen erakunde juridiko irekia da, 
egiaz kontrolatzen dutena akziodun edo bazkide diren pertsona fisikoek, toki agintariek, udalak 
barne, edo enpresa txikiek, haien helburu nagusia dela ingurumen, ekonomia edo gizartearen 

ura lortzea, finantzen errentagarritasunaren gainetik. Herritarren energia-komunitate 
batek partaidetza izaten ahal du energiaren sorkuntzan, barne dela iturri berriztagarrietatik 
heldu den energiaren sorkuntza, hala nola banaketan, horniduran, kontsumoan, agregazioan, 
energiaren biltegiratzean, eraginkortasun energetikoko zerbitzuen prestazioan, ibilgailu 

zerbitzuen prestazioan, bere 

unitatean gutxienez mekanismo elektriko ez-
bihurgailu gisa funtzionatzen duena eta energia biltegiratzeko 

motordunen isurketa kutsagarriak nabarmen murrizteko helburuz 
aplikagarria den arautegian ezarritako estandarrak betetzen dituen ibilgailua da (EUROPAKO 

(EB) ZUZENTARAUA, 2019ko ekainaren 

efektuko gasen zenbait isurketari, hain zuzen 
efektuko gasen isurketen merkataritzaren araubidea arautzeko, martxoaren 9an 

isurketei. 
Osagai organikoko gasak dira, biomasatik abiatuta lortzen direnak, 

edo Hidrogenoa, prozedura elektrokimikoen bitartez, betiere fabrikatzeko prozesuan energia 

aldaketaren inpaktu kaltegarriei eta, batez ere, klimaren 
aldakortasunari eta klimaren muturreko gertakizunei aurre egiteko sistema batek duen 

Isurketak murrizteko helburuak antolatzeko tresna bat da. Horren 
lburua da, Berotegi Efektuko Gasen isurketen Inbentariotik abiatuta, eta etorkizunerako 

proiekzioa aintzat hartuta, isurketen murrizketa lortzeko helburuak banatzea, Nafarroako 
jarduera ekonomikoaren sektore guztiak kontuan hartuta, eta aurrekontu orokorrekin lotzea, 

Erakunde, ekitaldi edo jarduerei, edo produktu nahiz zerbitzu baten bizi-
efektuko gasen isurketa guztien batura da. Haien neurria 

ak direnean sortzen 
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Karbono-hustulekuak:Karbono dioxidoa 
itsasoan atxikitzen duten sistemak edo prozesuak dira. Kiotoko Protokoloan karbono
hustulekutzat jotzen dira lurra erabiltzeko hainbat jarduera, erabilera
(LULUCF ingelesezko siglak). 
Klima-agertokiak: Klima-aldagaien bilakaeraren XXI. menderako proiekzioak dira, berotegi
efektuko gasen isurketen aurreikuspen desberdinen gainean egiten direnak. Suposizio horiek 
zehazten dira isurketa-agertokietan, egiantzeko deskribapenak proposatuz etorkizuneko 
bilakaera irudikatzeko, oinarritzat hartuta demografia, ekonomia, teknologia, gizarte eta 
ingurumen arloetako bilakaera.
Klima-aldaketa: Lurreko klimaren aldaketa globala
eragiten dute, eta klimaren parametro guztien g
hodei-estaldura, etab., denbora
Klima-aldaketaren inpaktuak
efektuak. 
Mugikortasun jasangarria:Ezaugarri hauek 
irismen eta garapen beharrak asetzeko aukera ematen du, giza osasunarekiko eta 
ekosistemarekiko segurtasunez eta iraunkortasunez, eta belaunaldien arteko parekidetasuna 
sustatzen du; 2) Eskuragarria da, eragin
eskaintzen ditu, eta ekonomia lehiakor baten eta eskualdeko garapen orekatu baten oinarriak 
jartzen ditu; 3) Isurketak eta hondakinak mugatzen ditu, planetak horiek xurgatzeko duen 
gaitasuna aintzat hartuta; baliabide berriztagarrien kontsumoa mugatzen du haien 
ekoizpenaren mailara edo hortik beheiti; baliabide ez
berriztagarrien garapenaren maila berean edo hortik beheiti; eta espazioaren erabilera eta 
zaratak murrizteko ahalegina egiten du.
Naturan oinarritutako Konponbideak
hainbat erronkari konponbidea emateko ekosistemen eta haiek eskaintzen dituzten zerbitzuen 
gainean oinarrituta proposatzen diren ekintza
elikadura-segurtasunaren eta hondamendi
Parke eoliko bat berrindartzea
handitzea da; horretarako, instalatutako haize
dira, eta haien ordez jartzen dira banakako potentzia handiagoa duten sorgailuak
Parke eolikoaren berreraikuntza
baten potentzia handitu gabe, instalazioak aldatz
dira, parke eolikoaren segurtasun
Pobrezia energetikoa:Egoera horretan dago energia
iristen ez den etxea, diru-sarrerak
etxebizitza efizientzia energetiko gutxikoa delako.
Tokiko energia-komunitatea:
edo bestelako erakunde juridikoa da, tokiko akziod
gehienetan balioa lehenesten duena errentagarritasunaren gainetik; sorkuntza banatuan 
jarduten du, eta banaketa-sare baten kudeatzaile, hornitzaile edo agregatzaile baten jarduerak 
egiten ditu, toki batean, mugaz gai
Zero isurketako ibilgailua: Ibilgailu motordunen isurketa kutsagarriak ia erabat deuseztatzeko 
helburuz aplikagarria den arautegian ezarritako estandarrak betetzen dituen ibilgailua da
Zuhurtasun printzipioa:Printzipio hori aintzat har daiteke fenomeno, produktu edo prozesu 
batek ondorio ustez arriskugarriak izan ditzakeenean, ebaluazio zientifiko eta objektibo baten 
arabera, delako ebaluazio horrek arriskua behar den ziurtasunez zehazteko aukerarik ematen 
ez badu, betiere Europako Batasunak emandako Komunikazioetan edo bestelako egintza 
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Karbono dioxidoa atmosferatik erauzi eta lurzoruan, oihanean edo 
itsasoan atxikitzen duten sistemak edo prozesuak dira. Kiotoko Protokoloan karbono
hustulekutzat jotzen dira lurra erabiltzeko hainbat jarduera, erabilera-aldaketa eta oihangintza 

 
aldagaien bilakaeraren XXI. menderako proiekzioak dira, berotegi

efektuko gasen isurketen aurreikuspen desberdinen gainean egiten direnak. Suposizio horiek 
agertokietan, egiantzeko deskribapenak proposatuz etorkizuneko 

ilakaera irudikatzeko, oinarritzat hartuta demografia, ekonomia, teknologia, gizarte eta 
ingurumen arloetako bilakaera. 

Lurreko klimaren aldaketa globala da. Kausa naturalek eta giza jarduerak 
eragiten dute, eta klimaren parametro guztien gainean eragiten du: tenperatura, erauntsiak, 

estaldura, etab., denbora-eskala oso desberdinen arabera. 
aldaketaren inpaktuak:Klima-aldaketak natur sistemen eta giza sistemen gainean dituen 

Ezaugarri hauek ditu: 1) Norbanakoen, enpresen eta gizartearen 
irismen eta garapen beharrak asetzeko aukera ematen du, giza osasunarekiko eta 
ekosistemarekiko segurtasunez eta iraunkortasunez, eta belaunaldien arteko parekidetasuna 
sustatzen du; 2) Eskuragarria da, eraginkortasunez jarduten du, garraiorako aukera desberdinak 
eskaintzen ditu, eta ekonomia lehiakor baten eta eskualdeko garapen orekatu baten oinarriak 
jartzen ditu; 3) Isurketak eta hondakinak mugatzen ditu, planetak horiek xurgatzeko duen 

rtuta; baliabide berriztagarrien kontsumoa mugatzen du haien 
ekoizpenaren mailara edo hortik beheiti; baliabide ez-berriztagarriak erabiltzen ditu ordezko 
berriztagarrien garapenaren maila berean edo hortik beheiti; eta espazioaren erabilera eta 

rrizteko ahalegina egiten du. 
Naturan oinarritutako Konponbideak (NoK):Kontzeptu honen baitan jasotzen dira gizartearen 
hainbat erronkari konponbidea emateko ekosistemen eta haiek eskaintzen dituzten zerbitzuen 
gainean oinarrituta proposatzen diren ekintza guztiak, besteak beste, klima

segurtasunaren eta hondamendi-arriskuen aurrean. 
Parke eoliko bat berrindartzea:Lehendik lanean ari den parke eoliko baten potentzia instalatua 
handitzea da; horretarako, instalatutako haize-sorgailu guztiak edo haietako batzuk kentzen 
dira, eta haien ordez jartzen dira banakako potentzia handiagoa duten sorgailuak
Parke eolikoaren berreraikuntza:Jarduketa honetan, lehendik jardunean ari den parke eoliko 
baten potentzia handitu gabe, instalazioak aldatzeko edo berritzeko zenbait eragiketa egiten 
dira, parke eolikoaren segurtasun-baldintzak eta efizientzia bermatuz eta areagotuz.

Egoera horretan dago energia-horniduraren oinarrizko beharrak asetzera 
sarrerak eskas izateagatik eta, batzuetan, are larriagoa izaten dena, 

etxebizitza efizientzia energetiko gutxikoa delako. 
:Elkarte, kooperatiba, sozietate, irabazi-asmorik gabeko erakunde 

edo bestelako erakunde juridikoa da, tokiko akziodunek edo bazkideek kontrolatzen dutena, 
gehienetan balioa lehenesten duena errentagarritasunaren gainetik; sorkuntza banatuan 

sare baten kudeatzaile, hornitzaile edo agregatzaile baten jarduerak 
egiten ditu, toki batean, mugaz gaindiko eskalan bada ere. 

Ibilgailu motordunen isurketa kutsagarriak ia erabat deuseztatzeko 
helburuz aplikagarria den arautegian ezarritako estandarrak betetzen dituen ibilgailua da

Printzipio hori aintzat har daiteke fenomeno, produktu edo prozesu 
batek ondorio ustez arriskugarriak izan ditzakeenean, ebaluazio zientifiko eta objektibo baten 
arabera, delako ebaluazio horrek arriskua behar den ziurtasunez zehazteko aukerarik ematen 

badu, betiere Europako Batasunak emandako Komunikazioetan edo bestelako egintza 
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erauzi eta lurzoruan, oihanean edo 
itsasoan atxikitzen duten sistemak edo prozesuak dira. Kiotoko Protokoloan karbono-

aldaketa eta oihangintza 

aldagaien bilakaeraren XXI. menderako proiekzioak dira, berotegi-
efektuko gasen isurketen aurreikuspen desberdinen gainean egiten direnak. Suposizio horiek 

agertokietan, egiantzeko deskribapenak proposatuz etorkizuneko 
ilakaera irudikatzeko, oinarritzat hartuta demografia, ekonomia, teknologia, gizarte eta 

ausa naturalek eta giza jarduerak 
peratura, erauntsiak, 

aldaketak natur sistemen eta giza sistemen gainean dituen 

ditu: 1) Norbanakoen, enpresen eta gizartearen 
irismen eta garapen beharrak asetzeko aukera ematen du, giza osasunarekiko eta 
ekosistemarekiko segurtasunez eta iraunkortasunez, eta belaunaldien arteko parekidetasuna 

kortasunez jarduten du, garraiorako aukera desberdinak 
eskaintzen ditu, eta ekonomia lehiakor baten eta eskualdeko garapen orekatu baten oinarriak 
jartzen ditu; 3) Isurketak eta hondakinak mugatzen ditu, planetak horiek xurgatzeko duen 

rtuta; baliabide berriztagarrien kontsumoa mugatzen du haien 
berriztagarriak erabiltzen ditu ordezko 

berriztagarrien garapenaren maila berean edo hortik beheiti; eta espazioaren erabilera eta 

Kontzeptu honen baitan jasotzen dira gizartearen 
hainbat erronkari konponbidea emateko ekosistemen eta haiek eskaintzen dituzten zerbitzuen 

guztiak, besteak beste, klima-aldaketaren, 

Lehendik lanean ari den parke eoliko baten potentzia instalatua 
ztiak edo haietako batzuk kentzen 

dira, eta haien ordez jartzen dira banakako potentzia handiagoa duten sorgailuak. 
Jarduketa honetan, lehendik jardunean ari den parke eoliko 

eko edo berritzeko zenbait eragiketa egiten 
baldintzak eta efizientzia bermatuz eta areagotuz. 

horniduraren oinarrizko beharrak asetzera 
eskas izateagatik eta, batzuetan, are larriagoa izaten dena, 

asmorik gabeko erakunde 
unek edo bazkideek kontrolatzen dutena, 

gehienetan balioa lehenesten duena errentagarritasunaren gainetik; sorkuntza banatuan 
sare baten kudeatzaile, hornitzaile edo agregatzaile baten jarduerak 

Ibilgailu motordunen isurketa kutsagarriak ia erabat deuseztatzeko 
helburuz aplikagarria den arautegian ezarritako estandarrak betetzen dituen ibilgailua da. 

Printzipio hori aintzat har daiteke fenomeno, produktu edo prozesu 
batek ondorio ustez arriskugarriak izan ditzakeenean, ebaluazio zientifiko eta objektibo baten 
arabera, delako ebaluazio horrek arriskua behar den ziurtasunez zehazteko aukerarik ematen 

badu, betiere Europako Batasunak emandako Komunikazioetan edo bestelako egintza 
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juridikoetan ezarritako printzipioak aplikatuz (Zuhurtasun printzipioa baliatzeari buruz 
Batzordeak emandako Komunikazioa/* COM/2000/0001 azkena */ eta ondorengoak).
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juridikoetan ezarritako printzipioak aplikatuz (Zuhurtasun printzipioa baliatzeari buruz 
Batzordeak emandako Komunikazioa/* COM/2000/0001 azkena */ eta ondorengoak).
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juridikoetan ezarritako printzipioak aplikatuz (Zuhurtasun printzipioa baliatzeari buruz 
Batzordeak emandako Komunikazioa/* COM/2000/0001 azkena */ eta ondorengoak). 
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