
 
Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Foru 
Komunitateko interes-taldeen erregistro publikoa arautzen duen 
foru dekretuaren proiektuari buruzkoa. 
 
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore 
publikoari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 133.1 
artikuluak xedatzen duenez, erregelamendu baten proiektua prestatu 
aurretik, kontsulta publiko bat egin behar da, Nafarroako Gobernu 
Irekiaren Atariaren bidez, non jasoko baita zer iritzi duten 
etorkizuneko arauak uki ditzakeen herritarrek eta ordezkaritzarik 
handiena duten erakundeek, honako hauei buruz: ekimenarekin 
konpondu nahi diren arazoak, foru dekretua onesteko premia eta 
egokitasuna, arauaren xedeak eta egon litezkeen beste aukera 
batzuk, arauemaileak eta ez arauemaileak.  
 
Bestalde, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta 
gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak 21. 
artikuluan ezartzen duenez, Nafarroako administrazio publikoek 
argitara eman behar dituzte kontsulta publikoak, foru legeen 
aurreproiektuak eta erregelamendu proiektuak prestatu aurretik 
egindakoak. 
 
 
Bat etorriz aipatutako 133. artikuluan aurreikusitakoarekin, eta 
herritarrek araua egiteko prozeduran parte har dezaten 
ahalbidetzeko, arauaren proiektua prestatu aurretik, kontsulta 
publikorako aldi bat ireki da Gobernu Irekiaren Atariaren bidez, 
jakiteko zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen herritarrek 
eta ordezkaritzarik handiena duten erakundeek honako hauei buruz:  
 

1. Araudietako aurrekariak.  
Foru Dekretu honek garatzen du Gardentasunari, informazio 
publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 
17ko 5/2018 Foru Legearen IV. titulua, eta, zehazki, haren 47.3 
artikulua, erregistroa erregelamendu bidez arautzeko agintzen 
duena.  
 
Gobernu Kontseiluaren 2020ko abenduaren 30eko Erabakiaren 
bidez onetsi zen Nafarroako Gobernuaren 2021erako Urteko 
Araugintza Plana, eta Gobernu Irekiaren Atarian argitaratu zen. 
Plan horretan, 2021ean garatu beharreko arauen artean jasoa 



dago foru dekretu honen proiektua, orain aldez aurretik 
kontsulta publikoa izanen duena.  

 
2. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.  

 
Ideiak eta interesak ordezkatzen dituzten gizarte zibileko 
erakundeak saiatzen dira ideia eta interes horiek gauzatzen; 
horretarako, horiek inplementatzeko ahalmena duten 
arduradun politiko eta administratiboen aurrean eragiteko 
posizioa hartzen dute.  
 
Gardentasunaren kulturak eskatzen du, erabakiak hartzeko 
prozesuetan erakundeak gardenak izateaz gain, haietan 
eragiten saiatzen diren taldeak ere behar bezain ezagunak 
izatea, beren eragiteko jarduera behar adinako ikusgaitasuna 
duten prozesuetan gauzatzea, eta, gainera, konpromisoa 
hartzea ordezkatzen dituzten interesak sustatzerakoan, onartu 
eta errespetatuko dituztela beren esku-hartzearen zilegitasuna 
bermatzen duten jokatzeko jarraibide etikoak.  
 
Hala, erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautuko 
dituen esparru juridikoa finkatuko du aurreikusitako foru 
dekretuak; erregistro horretan inskribatu beharko dira 
Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu 
onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen IV. 
tituluan definitutako eta araututako interes-taldeak. 

 
 

3. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.  
 
Gorago esan denez, Gardentasunari, informazio publikoa 
eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 
5/2018 Foru Legearen 47.3 eta 53. artikuluek agintzen dute 
Interes-taldeen Erregistro Publikoa garatzeko erregelamendu 
mailako arau bat eman dadin. 

 
 

4. Arauaren helburuak.  
 
5/2018 Foru Legearen 47.3 artikuluan ezarritakoa betez eta 
lege horren IV. titulua garatuz, honako hauek arautu behar dira, 
funtzionamendu egokirako beharrezkotzat jotzen diren beste 
alderdi batzuei kalterik egin gabe:  



 
4-1: Interes-taldeen erregistroaren sorrera, bai eta duen 
mendekotasun organikoa eta funtzionala ere.  
 
4-2: Erregistroan izena eman beharra duten pertsonak eta 
erakundeak sailkatzeko irizpideak.  
 
4-3: Aitortzaile bakoitzari eskatzen zaion informazio-maila.  
 
4-4: Interes-taldeek beren eragiteko jardueran bete behar 
duten jokabide-kodearen eduki zehatza.  
 
4-5: Inskribatzeko prozedura, bai eta salaketak ikertzeko eta 
izapidetzeko prozedurak ere eta, azken batean, erregistroko 
inskripzioak eteteko eta baliogabetzeko zehapenak 
ezartzeko organo eskudunak.  
 

 
5. Aukeran dauden beste alternatiba batzuk (arauemaileak eta 

arauemaile ez direnak).  
 
Lege-agindu zehatz bat betez ekin zaio arau-ekimen horri, eta, 
beraz, ez dago arautzailea ez den beste aukerarik, interes-
taldeen erregistro publikoaren araubide juridikoa zehazteko.  
 
Eta arautzeko aukerei dagokienez, aurreko zenbakian 
adierazitako edukia da gutxieneko eta nahitaezko izaeraz 
ezartzen dena.  

 
 
 
 

Iruñea, 2021eko urriaren XXa 


