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I. EBALUAZIOA: SARRERA 

 

 

1. Urteko araugintzaren plangintza. 

 

Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioaren urteko araugintza plana 

plangintza orokorreko tresna da; haren bidez, hurrengo urtean zehar onetsi nahi 

diren arau nagusiak proposatzen dira. Urteko araugintza plana onetsi ondoren 

argitaratu egiten da, herritarrek aldez aurretik eskura eduki dezaten legegintzako 

ekitaldian onetsi nahi diren arauen berri ematen duen dokumentu informatiboa.  

 

Horrez gainera, araugintza planean onetsi gabeko arau batzuk ere agertzen 

dira, hain zuzen ere unitateek eta organoek kronologikoki programatu behar 

dituztenak planaren aldian gauzatzeko.  

 

 

 

Azkenik, urteko araugintza planaren atal batean bertan ezarritakoa 

zenbateraino bete den aztertzen da. Horri esker Administrazioak 

gardentasunaren printzipioa eta kontu eman beharra betetzen ditu, ebaluazio 

honen bidez herritarrek jakin baitezakete Administrazioak bere aurreikuspenak 

bete dituenez. Gainera, ebaluazio horretan oinarrituta legegintza bideratzeko 

erabakiak hartzen ahal ditu. 
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2. 2021eko Araugintza Plana 

 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 

1eko 39/2015 Legeak 132. artikuluan ezartzen duenez, administrazio publiko 

bakoitzak araugintza plana egin behar du urtero; bertan hurrengo urtean 

onesteko asmoa daukan legeen edo arauen ekimenak azaldu behar dira. 

Onetsitakoan, Urteko Araugintza Plana argitaratu eginen da, dagokion 

administrazio publikoaren gardentasunaren atarian. 

 

Foru Komunitatearen esparruan, martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legeak, 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko 

instituzionalari buruzkoak, 129. artikuluan ezartzen duenaren arabera, 

erregelamendu�ahala eta legegintza ekimena gauzatuta, Gobernuak arauen 

kalitatearen eta erregulazio onaren printzipioen arabera jokatuko du. Printzipio 

horietako bat segurtasun juridikoa da. Hori aintzat harturik, eta ordenamendu 

juridikoa aurreikusteko modukoa izatea bermatu nahian, arauak ex ante 

araugintza-plangintza hobetzea sustatzen du. 

 

Ildo beretik, martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legeak 128. artikuluan xedatzen 

du Nafarroako Gobernuak araugintza plan bat onetsiko duela urtero, hurrengo 

urtean onesteko aurkeztuko diren lege edo erregelamendu ekimenak jasoko 

dituena. Gainera, onetsi ondoren, urteko araugintza plana Nafarroako Gobernu 

Irekiaren Atarian argitaratuko da. Azkenik, ezartzen du araugintza planaren 

indarraldia amaitutakoan azalpen publikoa emanen dela haren betetze�mailari 

buruz. Horrenbestez, betetze-mailari buruzko txostena ere Gobernu Irekiaren 

Atarian argitaratu beharko da, herritarrek jakin dezaten zer egin duen Nafarroako 

Gobernuak araugintzaren esparruan. 

 

Aurreko guztiarekin bat etorriz, 2020ko abenduaren 30ean Nafarroako 

Gobernuak erabaki zuen onestea 2021eko Araugintza Plana (hemendik aurrera 

2021eko AP edo Plana); Plana erabaki horren eranskinean azaltzen da. Planaren 

egitura bat dator departamentuen mailako egitura organikoarekin, eta bertan 

departamentu bakoitzak Planaren indarraldian onetsi nahi dituen lege eta 

erregelamendu ekimenei buruz emandako informazioa biltzen da. Gainera, 
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erabaki hori eta eranskina Nafarroako Gobernu Irekiaren Atarian argitaratzeko 

agintzen da. Nolanahi ere, bi dokumentu horiek web orri honetan eskuratzen ahal 

dira: 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gardentasuna/urteko-araudia-plana 

 

3. Ebaluazioari buruzko txostena. 

 

Nafarroako Gobernuaren 2020ko abenduaren 30eko Erabakiaren xedapen 

zatiaren bigarren apartatuan, halaber, honako agindu hau ezartzen da 2021eko 

APren ebaluazioari buruz, martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legeak 128. artikuluan 

xedatzen duenarekin bat etorriz: departamentu bakoitzak 2021erako onetsitako 

Araugintza Plana ebaluatu behar du, bakoitzak bere eskumenen esparruaren 

barruan. Horretarako, departamentu bakoitzak dokumentu bat egin behar du, non 

azalduko baitu nolakoa izan den Planaren betetze-maila bere esparru guztietan, 

eta zehaztu behar du Planean ezarritako arauetatik zein onetsi diren eta zein ez, 

eta onetsi ez direnak zergatik ez diren onetsi azaldu behar da. Dokumentazio 

hori aztertuta, departamentuen arteko koordinazio juridikoaren eta 

administratiboaren gaineko eskumena daukan zerbitzuak ebaluazioari buruzko 

txosten bat eginen du, Planaren aldia amaitzen denetik hiru hilabete pasatu baino 

lehen; ondoren Nafarroako Gobernu Irekiaren Atarian argitaratuko da txosten 

hori.  

 

Urriaren 30eko 259/2019 Foru Dekretuak, Lehendakaritzako, 

Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuaren egitura 

organikoa ezartzen duenak, 18 l) eta 21. artikuluetan esleitzen dion esparru 

materiala eta funtzionala gauzatzeko, ebaluazio-txosten hori egiteko eskumena 

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiko Gobernuaren 

Idazkaritzako eta Araugintzako Zerbitzuari dagokio, Koordinazio Atalaren bidez. 

 

Nafarroako Gobernuaren 2020ko abenduaren 30eko Erabakiaren azalpen 

zatiarekin bat etorriz, eta ebaluazio-txostena egiteko behar den informazio guztia 

biltzeko, Koordinazio Atalak Nafarroako Gobernuko idazkaritza tekniko nagusi 
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guztiei eskatu zien baliabide telematikoen bidez bidaltzeko 2021eko APren 

betetze-mailaren berri ematen duen dokumentua, honako hauek xehatuta: 

• Planean aurreikusitako arauetatik 2021. urtean onetsi direnak. 

• Planean aurreikusitako arauetatik onetsi EZ direnak (egonez gero). 

Halakorik egon bada, zergatik ez den onetsi azaldu behar da. 

• Planaren eranskinean ez agertu arren onetsi diren arauak. 

Eskatutako dokumentazio guztia jaso ondoren, Gobernuaren Idazkaritzako 

eta Araugintzako Zerbitzuak ebaluazio-txosten hau egin zuen 2021eko APren 

betetze-mailari buruz. Printzipioz, txosten honen xedea da azaltzea zenbateraino 

gauzatu den legegintzaren plangintzan ezarritakoa. Hala ere, txosten honetan 

zehar adieraziko den bezala, COVID-19ak ekarri duen osasun-krisiak 

administrazio publiko guztien jardunean izan du eragina, bai eta Foru 

Administrazio Publikoan eta, jakina, horren legegintzako aurreikuspenetan ere. 

2021eko ekitaldiari buruzko ebaluazio egokia egiteko, pandemiak Foru 

Administrazioaren legegintzako ekoizpenean 2020an jada eragin zituen 

gorabeherak jaso behar ditu txosten honek. Izan ere, 2021eko martxoaren 30eko 

txostenean jaso zen bezala, egiteko horren ardura duten langile publikoetako 

batzuk etxean bakartuta egotea, taldeek bilera presentzialak eta organoek saioak 

egiteko eragozpenak eta beste lehentasun handiagoko beste beharrizan batzuei 

(legegintzakoak zein bestelakoak) arreta eman behar izatea kontuan hartu 

beharreko faktoreak dira Nafarroako Gobernuaren 2021. urteko araugintzako 

egintzen emaitzak ebaluatzeko, eta horren guztiagatik ezinbestekoa izan da 

2021eko Araugintza Planean aurreikusitako helburuen ordez beste batzuk 

ezartzea larrialdiak agintaritza administratiboari eta, orokorrean, langile publiko 

guztien jardunari ezarritako ataka gaiztoaren ondorioz. 

 

Aipatu behar da honako hau Foru Administrazio Publikoak martxoaren 11ko 

11/2019 Foru Legearen 128. artikulua betetzeko egin duen araugintzaren 

ebaluazioari buruzko bigarren txostena dela. Aurreko urteetako araugintza 

planak urriaren 1eko 39/2015 Legearen 132. artikuluaren itzalpean baino ez ziren 

egin eta ez zen egin haien ebaluazioari buruzko txostenik, lege horrek ez 

baitzuen halakorik arautzen. Eskema berria askoz egokiagoa da, ezartzen baitu 

arauak plangintza baten ondoren onetsi behar direla eta, gero, helburuak lortu 
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diren ala ez ebaluatu behar dela eta emaitzen berri eman behar dela urteko 

ebaluazio-txostenaren bitartez. Ikuspegi kronologikoa aplikatuta, arau baten 

plangintza haren izapideen eta onespenaren prozeduraren aurretik egiten da, eta 

ebaluazioa zikloaren amaieran egiten da, hau da, haren aplikazioa eraginkorra 

izan dela ebaluatzeko eta helburuen betetze-maila aztertzeko tresna da. Eskema 

honen barruan, ebaluazioaren ezinbesteko osagarri gisa, hasierako plangintzan 

jasota ez zeuden baina onetsi diren legegintzako elementuak ere sartu behar dira 

txosten honetan: 

- lehenik eta behin, hala xedatuta dagoelako Gobernuaren 2020ko 

abenduaren 30eko Erabakian bertan, eta  

- bigarrenik, aurrerago azalduko den bezala, koronabirusari aurre egiteko 

neurriek ekarritako eskakizunek, botere betearazle eta legegile guztien arau-

lehentasunak konprometitu eta baldintzatu dituztelako, eta ez soilik Nafarroako 

Foru Komunitatearenak. 

 

Azaldu den bezala, ikuspegi materialetik, ebaluazio-txosten honetan aztertzen 

da nola aplikatu den 2021eko AP. Hain zuzen ere, batetik aztertzen da plan 

horretan ezarritako proposamenen gauzatze-maila (eta, beraz, zenbat geratu 

den bete gabe), hau da, Planean ezarritako legegintzako ekimenetatik zenbat 

onetsi diren Planaren aldian (2021eko abenduaren 31ra arte) eta nolakoa den 

haiei buruzko balorazioa, eta, bestetik, Planean aurreikusi gabeko zenbat ekimen 

onetsi diren 2021ean eta zein den haiei buruzko balorazioa. Beraz, txosten honen 

esparrutik kanpo daude 2021ko urtarrilaren 1a baino lehen eta urte bereko 

abenduaren 31az gero onetsitako proposamen guztiak. 

 

Egiturari dagokionez, txosten honetan hautatu da datuak departamentuka 

xehatzea, 2021eko APren eranskinean eta 2020ko APren 2021eko martxoaren 

30eko ebaluazio-txostenean egin den bezala, uste baita horrela ebaluazioaren 

edukiaren ikuspegi bateratuagoa eta homogeneoagoa lortzen dela, 

ebaluatutakoarekiko zuzeneko erlazioarekin egiten da eta. Gogoan eduki behar 

da txosten honen helburua ez dela ebazpenik ematea araugintzaren kalitateaz, 

ez abagune politikoari dagozkion gaiez jardutea, baizik eta ebaluatzea 

zenbateraino bete diren Araugintza Planaren eranskinean ezarritako 

aurreikuspenak, betiere kontuan hartuta 2021eko ekitaldian onetsi nahi izan diren 
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lege eta erregelamendu ekimenei buruz departamentuek emandako informazioa 

biltzen dela bertan eta, halaber, betetze-mailaren analisirako ere 

departamentuek emandako informazioa erabili dela. 

 

Planean jasotako araugintzako aurreikuspenak baino harago, eta, hortaz, 

haren gauzapena aztertu baino lehen, 2021eko legegintzako ekitaldian izandako 

legegintzako ekoizpen orokorrari buruzko informazioa eman behar da. Ildo 

horretan, orokorrak ez diren xedapenak kendu ondoren, hauek dira datuak: 

FL 13 

FLD 6 

LFD 6 

FD 23 

FA 38 

LeFD 27 

 

Azalpena: 

- (FL), Foru legeak: 13. 

- (FLD), Foru lege-dekretuak. 6. 

- (LFD), Tributu-harmonizaziorako legegintzako foru dekretuak: 6. 

- (FD), Foru dekretuak: 23. 

- (FA), Foru aginduak: 38. 

- (LeFD), Lehendakariaren foru dekretuak: 27. 

Hau da grafiko erradiala: 

 

13

6

6

23

38

27

0

10

20

30

40

FL

FLD

LFD

FD

FA

LeFD

Legegintzako ekoizpen orokorra 2021



 

 

 
 
 

9 

II. 2021EKO ARAUGINTZA PLANA GAUZATZEA 

 

1. Orokorrean. 

 

2021eko Araugintza Planaren eranskinean 2021eko aldian onetsi nahi ziren 

100 arau ageri ziren. Xehetasunak geroago emanen dira. Banakapena (ikus 

grafikoa): 

 

• 23 foru lege (FL) 

• 71 foru dekretu (FD) 

• 6 foru agindu (FA); erregelamendua ezartzen dute. 
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2021eko abenduaren 31rako, 100 arau horietatik 29 zeuden onetsita: 

 

• 10 foru lege 

• 16 foru dekretu eta 

• 3 foru agindu 

 

Kalkulu azkarra eginda, aurreikusitakoaren % 29 baino ez da bete. Hala ere, 

eta lehenago aipatu den bezala, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren eta 

krisi sozioekonomikoaren ondorioz, ondorio hau ezin da bereizi pandemiak 

eragin dituen gainerako jarduketa administratibo guztietatik, eta, haien artean, 

nabarmendu behar da egoerara moldatzeko egin den araugintzako ahalegin 

handia, 2021eko Araugintza Plana onetsi zenean aurreikusi ez zena. Hain zuzen 

ere, Planean aurreikusi gabeko 60 arau onetsi dira 2021ean: 

 

• 9 foru lege edo foru lege-dekretu. 

• 13 foru dekretu edo legegintzako foru dekretu, eta  

• 38 foru agindu. 

 

Aurrekoari, Lehendakariaren foru dekretuaren forma erabilita1 (LeFD), 

Nafarroako Foru Komunitatean SARS-CoV-2 birusak eragindako infekzioen 

hedapena eragozteko prebentzio neurriak hartu, luzatu edo aldatzeko onetsi 

diren diziplina anitzeko arauak gehitu behar zaizkio. Gai horrek onartu diren 48 

dekretuetatik 27ri eragiten die. Hauek dira dekretu horiek: 3/2021, 6/2021, 

7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021, 14/2021, 15/2021, 

16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021, 21/2021, 22/2021, 23/2021, 

24/2021, 25/2021, 26/2021, 27/2021, 28/2021, 29/2021, 30/2021 eta 31/2021. 

Datuak zehatzago jasotzen dituzten grafikoetan, xedapen horiek 

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko 

Departamentuaren datuetan sartu dira. 

 

                                                 
1 Gobernuko unitate eskuordea, urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuaren 2.2. artikuluan 
ezarritakoaren babesean (errege dekretu horren bidez alarma-egoera deklaratu zen SARS-CoV-
2ak eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko). 
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Horrenbestez, Planetik kanpoko arau horiek bertan aurreikusten direnei 

gehituz gero, guztira onetsitako arauen kopurua (116) hainbeste hurbildu da 

Administrazioak onetsi nahi zituenen kopurura (100), non gainditu egin baitu.  

 

 

 

Hala ere, kontuan hartu behar da arau bakoitzak bere ezaugarriak dituela 

(konplexutasuna eta edukia) eta ez dagoela modurik horien berri emateko 

goikoa bezalako alderatze batean. Dena den, zenbaki-analisi hutsa (% 116) 

estrapolatu ezin bada ere, ongi azaltzen du zergatik ez den egon modurik 

2021eko APren aurreikuspenen % 29 baino gehiago betetzeko. Kopuruetara 

etorrita, 2021eko Araugintza Planetik kanpo onetsitako arauak kontuan 

hartzen badira, nabarmen murrizten da onetsi gabekoaren ehunekoa, % 71tik 

erabat bete arte hain zuzen, eta are gehiago ere, % 16ko gaindikina gertatzen 

da, hurrengo grafikoan ikusten den bezala: 
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Ondoko grafikoetan Planean ezarritako aurreproiektu eta proiektuetatik 

zenbat bete diren azaltzen da, arauaren mailaren arabera xehatuta: 

 

- Foru legeei dagokienez, ehunekoa (% 43) 2020an lortutakoa (% 36) baino 

apur bat handiagoa da. 

 

 

- Foru dekretuei dagokienez, nabarmen hobetu da betetze-ehunekoa (% 23), 

2020koarekin (% 9) alderatuta. 
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- Foru aginduei dagokienez, aldatu egin da joera eta emaitza 2020koa 

baino txarragoa da (% 91tik % 50era egin du behera). Hala ere, planetan 

foru aginduaren formarekin jasotako xedapenen kopurua hain da txikia (6), 

ezen ez baitu benetako eraginik emaitzetan, orokorrean hartuta. 

 

 

 

COVID-19aren ondorioz onetsitako aparteko legeriari dagokionez, nabaria da 

foru aginduak lehenetsi direla, goragoko mailako arauen babespean emanda, 
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haien gaikuntzarekin, alegia. 2021ean, COVID-19aren inguruko arau bereziak 

Lehendakariaren foru dekretuak, foru lege-dekretuak eta Osasun 

Departamentuko kontseilariaren foru aginduak2 izan ziren: 

 

 

 

 

2. Zehaztuta. 

 

Jarraian, 2021ko Araugintza Planeko aurreikuspenen betetze-maila 

zehaztuko dugu. Aurrean aipatu den bezala, ebaluazioa Nafarroako Foru 

Komunitatearen Administrazioaren egitura funtzionaleko departamentuen 

arabera egin da, Planean ezartzen den egiturari jarraikiz. Departamentu3 

bakoitzean, datuen tratamendua hiru ataletan zatitu da: 

 

• 1. 2021eko Araugintza Planean departamenturako aurreikusitako arauak; 

urtean benetan onetsitakoak zehazten dira. 

• 2. Gainerako arauak ez onesteko arrazoiak. 

 

                                                 
2  3/1986 Lege Organikoa, apirilaren 14koa, Osasun Publikoaren arloko Neurri Bereziei buruzkoa, 
eta 14/1986 Lege Orokorra, apirilaren 25ekoa, Osasunari buruzkoa. 
3 Arau honetan ezarritako lehentasun-ordena hartu da aintzat: 22/2019 Foru Dekretua, 
abuztuaren 6koa, Nafarroako Foru Komunitateko Lehendakariarena, Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioaren departamentuen egitura ezartzen duena; bigarren xedapen 
gehigarria. 
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• 3. 2021eko Araugintza Planean aurreikusita ez egon arren 2020an onetsi 

diren arauak. 
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1. LEHENDAKARITZAKO, BERDINTASUNEKO, FUNTZIO PUBLIKOKO 

ETA BARNEKO DEPARTAMENTUA 

 

1.1. ONETSI DIREN PLANAREN BARRUKO ARAUAK: 

Foru lege aurreproiektuen kodea FL da, eta foru dekretu proiektuena, FD. 

Onetsi diren arauak letra lodiz nabarmenduta daude, eta zenbakia, data eta 

argitaratze ofizialari buruzko datuak adierazten dira: 

 

FL 

Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren 15. 

artikulua aldatzen duena, igoera txandako lanpostuek ordezte-tasa jaistea 

saihesteko. 

FL Jokoari buruzko abenduaren 14ko 16/2006 Foru Legea aldatzen duena. 

FD Nafarroako Parte-hartze Demokratikoari buruzko Foru Legea garatzen duena. 

FD 
Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko Foru 

Legea garatzen duena. 

FD 
Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 

zerbitzuko langileen arteko berdintasunerako plana onesten duena. 

FD 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde 

autonomoetan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko deialdietako 

merezimenduen balorazioa arautzen duena. 

FD 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde 

autonomoen zerbitzuko langileek txandaka, gauez eta jaiegunetan lan egiten 

dutenean hartu beharreko diru konpentsazioak arautzen dituen azaroaren 4ko 

225/2002 Foru Dekretua aldatzen duena. 

FD 

Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen opor, lizentzia eta 

baimenen erregelamendua onetsi zuen otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretua 

aldatzen duena. Apirilaren 21eko 29/2021 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen 

(2021eko 104. NAO, maiatzaren 6koa). 

FD 
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde 

autonomoetan zerbitzuak telelan bidez ematea arautzen duena. 

FD 

Nafarroako Berdintasunerako Kontseiluaren eginkizunak, osaera eta 

funtzionamendua arautzen dituen maiatzaren 9ko 22/2012 Foru Dekretua 

aldatzen duena. 

FD 
Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren estatutuak onesten dituen 

260/2019 Foru Dekretua aldatzen duena: egitura organikoaren aldaketa eta 
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berdintasun unitateen atxikipena. Uztailaren 28ko 68/2021 Foru Dekretuaren 

bidez onetsi zen. (2021eko 202. NAO, abuztuaren 27koa). 

FD 
Nafarroako LGTBI+ Kontseilua sortzen duen martxoaren 27ko 34/2019 Foru 

Dekretua aldatzen duena. 

FD Nafarroako LGTBI+ elkarteen erregistroa sortu eta arautzen duena. 

FD 

Nafarroako Gazteriaren Kontseilua arautzen duena, eta Nafarroako Foru 

Komunitateko Gazteriaren Kontseilua sortzen duen 110/1986 Foru Dekretua 

ordeztekoa. 

FD Nafarroako Fundazioen Erregelamenduarena. 

 

 

1.2. PLANEKO GAINERAKO ARAUAK EZ ONESTEKO ARRAZOIAK. 

Hona Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiak adierazi dituen 

arrazoiak: 

 

Foru Lege 

aurreproiektua 

Nafarroako Administrazio 

Publikoen zerbitzuko langileen 

estatutuaren 15. artikulua 

aldatzen duena, igoera 

txandako lanpostuek ordezte-

tasa jaistea saihesteko 

Enplegu publikoan behin-

behinekotasuna murrizteko 

premiazko neurrien abenduaren 28ko 

20/2021 Legea Nafarroako Foru 

Komunitateko arau esparruan 

txertatzen denean izapidetuko da. 

Foru Lege 

aurreproiektua 

Jokoari buruzko abenduaren 

14ko 16/2006 Foru Legea 

aldatzen duena 

Izapideek pandemiaren lehen urtean 

ohikoak izan ziren atzerapenak jasan 

zituzten, eta ezin izan zen deitu 

jokoaren arloko aholku organoa. 

Gero, 2021eko irailean, bertan 

behera utzi zen Nafarroako 

Parlamentuan foru legearen 

proposamen bat aurkeztuko zela 

iragarri zenean. Izan ere, horretarako 

eratutako batzorde txostengilearen 

ondorioak izanen zituen oinarri 

proposamen horrek, eta batzorde 

horri igorri zitzaizkion zerbitzu honek 

egindako lanak. 

Foru Dekretu 

proiektua  

Nafarroako Parte-hartze 

Demokratikoari buruzko Foru 

Legea garatzen duena. 

Prozesua hasita dago, baina ez da 

amaitu. 

Pandemiak parte hartzeko prozesuari 

eragin dio, eta berriro programatu 

behar izan dira aurrez ikusitako 
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proiektuak eta jarduerak: batzuk 

atzeratu dira, beste batzuk 

lehenesteko.  

Tarte honetan, Nafarroako Parte-

hartze Demokratikoari buruzko Foru 

Legea ezartzeko lanaren ardatza izan 

da arauan jasotako herritarrek parte 

hartzeko tresna garatzea eta 

ezartzea. Urte honen amaierarako 

egonen da prest. Halaber, 

aurrerapausoak eman dira haurren 

eta nerabeen parte-hartzeari buruzko 

VI. tituluaren garapenean eta 

aplikazioan.  

Foru Dekretu 

proiektua  

Gardentasunari, informazio 

publikoa eskuratzeari eta 

gobernu onari buruzko Foru 

Legea garatzen duena. 

Prozesua hasita dago, baina ez da 

amaitu. 

2021ean, Lehendakaritzako eta 

Gobernu Irekiko Zuzendaritza 

Nagusiak lehentasun berri gisa ezarri 

zuen gobernu irekiari buruzko plan 

estrategiko bat egitea. Ildo horretan, 

2021eko ekainaren 23an, Nafarroako 

Gobernuak Nafarroako Gobernuaren 

Gobernu Irekiaren I. Plana onetsi zuen 

2021-2023 aldirako.  

Horren ondorioz, atzeratu egin da 

Gardentasunari, informazio publikoa 

eskuratzeari eta gobernu onari 

buruzko Foru Legea garatzen duen 

foru dekretua egiteko prozesuaren 

hasiera. Hala ere, aurrez ikusita dago 

laster jendaurrean jartzea interes-

taldeak arautzen dituen foru 

dekretuaren testu artikuluduna. Arau 

horrek aipatutako foru legea garatzen 

du. 

Foru Dekretu 

proiektua  

Foru Komunitateko 

Administrazioaren eta haren 

erakunde autonomoen 

zerbitzuko langileen arteko 

berdintasunerako plana 

onesten duena. 

2021eko urrian, alderdi hauek 

jasotzen dituen txostena onetsi zen: 

“Emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunaren diagnostiko 

kuantitatiboa Nafarroako Foru 

Komunitateko Administrazioan eta 

haren erakunde autonomoetan” 

deritzonaren emaitza, 

berdintasunaren arloko ahulguneen 

eta indarguneen koadroa eta 

Emakumeen eta Gizonen arteko 
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Berdintasunerako I. Planaren harira 

jorratuko diren lehentasunak.  

Gaur egun, NABI Emakumeen eta 

Gizonen arteko Berdintasunerako I. 

Planaren oinarrizko dokumentua 

prestatzen ari da. 

Foru Dekretu 

proiektua  

Nafarroako Foru 

Komunitateko 

Administrazioan eta haren 

erakunde autonomoetan sartu 

eta bertako lanpostuak 

betetzeko deialdietako 

merezimenduen balorazioa 

arautzen duena. 

Tramitean. 

Foru Dekretu 

proiektua  

Langileek txandaka, gauez eta 

jaiegunetan lan egiten 

dutenean hartu beharreko diru 

konpentsazioak arautzen 

dituen azaroaren 4ko 

225/2002 Foru Dekretua 

aldatzen duena. 

Tramitean. 

Foru Dekretu 

proiektua  

Nafarroako Foru 

Komunitateko 

Administrazioan eta haren 

erakunde autonomoetan 

zerbitzuak telelan bidez 

ematea arautzen duena. 

Tramitean. 

Foru Dekretu 

proiektua  

Nafarroako Berdintasunerako 

Kontseiluaren eginkizunak, 

osaera eta funtzionamendua 

arautzen dituen maiatzaren 

9ko 22/2012 Foru Dekretua 

aldatzen duena. 

Tramitean. 

Foru Dekretu 

proiektua  

Nafarroako LGTBI+ Kontseilua 

sortzen duen martxoaren 27ko 

34/2019 Foru Dekretua 

aldatzen duena. 

LGTBI+ arloko Berdintasunerako 

Zuzendariordetzaren titularra aldatu 

denez, ez da tramitatu aldaketa. 

Foru Dekretu 

proiektua  

Nafarroako LGTBI+ elkarteen 

erregistroa sortu eta arautzen 

duena. 

Erregistro berria sortzeak dakarren 

konplexutasuna dela eta, Elkarteen 

Erregistroarekin aztertu da jada 

dagoen erregistroan “LGTBI+” fitxa 

gehitzeko aukera, LGTBI+ elkarte 

guztiak jasotzeko. Hortaz, jada ez da 

beharrezkoa foru dekretu berezi 

baten bidez arautzea. 
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Foru Dekretu 

proiektua  

Nafarroako Gazteriaren 

Kontseilua arautzen duena, eta 

Nafarroako Foru 

Komunitateko Gazteriaren 

Kontseilua sortzen duen 

110/1986 Foru Dekretua 

ordeztekoa 

2021eko azaroaren 6an amaitu zen 

ekarpenak Gobernu Irekiaren 

Atariaren bidez egiteko epea, eta, 

ekarpen asko jaso direnez, oraindik 

aztertzen ari da zein ekarpen hartu 

behar diren aintzat eta zein ezetsi 

behar den. Hori dela eta, 2022rako 

Araugintza Planean sartu da gaia, 

prozesua oraindik zabalik baitago, 

prozeduraren fase guztiak betetzen 

joateko, behin betiko dokumentua 

egin ondoren. 

Foru Dekretu 

proiektua  

Nafarroako Fundazioen 

Erregelamendua 

Prozesua hasita dago, baina ez da 

amaitu. 

Nafarroako Fundazioei buruzko 

13/2021 Foru Legea ez zen onetsi 

Nafarroako Parlamentuan 2021eko 

ekainaren 30era arte. Onetsi ondoren 

eta garapenari ekin aurretik, 

jarduketa hauek egin dira, 

lehentasunezkoak baitira: fundazioei 

babesletza esleitzea; estatutuen 

eredu eguneratu bat argitaratzea, 

arau berria kontuan hartuta; jada 

eguneratutako babesletzak 

argitaratzea, eta dokumentuen eredu 

eguneratuak ezartzea eta 

argitaratzea.  

 

 

1.3. PLANETIK KANPO ONETSITAKO ARAUAK 

Ez da bat ere jakinarazi. Hala ere, lehenago aipatu den bezala, nabarmendu 

behar da pandemiari aurre egiteko neurriak ezartzen dituzten Lehendakariaren 

27 foru dekretu egin direla, eta Departamentuak ekitaldian zehar 3 proiektu 

proposatu dituela, kasu batzuetan beste departamentu batekin elkarlanean, 

Nafarroako Gobernuak osasun-krisiaren ondorioei aurre egiteko presazko 

neurriak ezartzeko edo kentzeko eta COVID-19arekin loturarik ez duten beste 

gai batzuei buruzko foru lege-dekretuak (2/2021, 4/2021 y 6/2021) onesteko.  

 

 

  



 

 

 
 
 

21 

2. LURRALDE ANTOLAMENDUKO, ETXEBIZITZAKO, PAISAIAKO ETA 

PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA 

 

2.1. ONETSI DIREN PLANAREN BARRUKO ARAUAK. 

Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu 

Estrategikoetako Departamentuari dagokionez, 2021eko Araugintza Planak arau 

hauek zituen: 

 

• Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Lege 

proiektua. 

• Hirigintza planeamendua prestatu eta aplikatzearen arloan, 

administrazioen arteko lankidetza arautzen duen Foru Dekretua. 

• Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitzetan bizi ahal izateko gutxieneko 

baldintzak arautzen dituen Foru Dekretua. 

 

Ez zen hiru arauetatik bakar bat ere onetsi. 

 

 

2.2. PLANEKO GAINERAKO ARAUAK EZ ONESTEKO ARRAZOIAK. 

Hona Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiak adierazi dituen 

arrazoiak: 

 

• Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Lege 

proiektua. 

Abian dago egiteko prozesua. Foru lege hori tramitatzeko, ezinbestekoa da 

Zerbitzu Juridikoaren eta zuzendaritza nagusiko atal guztien arteko koordinazioa 

eta elkarlana. Beste alde batetik, iaz, hausnarketa egin zen Nafarroako Lurralde 

Estrategiaren ( NLE) izaera eta eduki berriaren inguruan. Alderdi horiek adostu 

ondoren, lege berrian jaso beharko dira.  

 

Tamaina handiko proiektu bat da, estatuko araudira egokitu behar baita. 

Horrez gainera, Foru Komunitatearen eremuan, hausnarketa sakona egin behar 

da NLEren izaerari buruz, baita lurraldearen antolamendurako gainerako tresnei 

buruz ere. 
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Labur esanda, indarrean dagoen araudiaren berrikuspenaren arrazoia da 

Nafarroak esparru juridiko eguneratua behar duela, lurraldearen antolamenduari 

eta hirigintzari buruzko eredu berri batean oinarritutakoa, eta eredu horrek aintzat 

hartu behar ditu printzipio hauek: hiri garapen jasangarria eta parte-hartzea, 

gardentasuna eta azkartasuna lurralde- eta hirigintza-jardueran.  

 

Analisirako eta azterketarako epe luze baten ondoren, seguruenik 2022an 

zehar hasten ahalko du tramitazioa Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza 

Nagusiak.  

 

• Hirigintza planeamendua prestatu eta aplikatzearen arloan, 

administrazioen arteko lankidetza arautzen duen Foru Dekretua. 

 

Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu 

Estrategikoetako kontseilariaren irailaren 8ko 34/2021 Foru Aginduaren bidez, 

Udalen hirigintza-plangintza egiteko laguntzen araubidea arautzen duen Foru 

Dekretua egiteko prozedura hasi zen.  

 

Berriro ere, foru dekretu hori egiteko, beharrezkoa izan da Zerbitzu 

Juridikoaren eta Lurralde Plangintzaren Zerbitzua Lurralde eta Paisaia 

Zerbitzuko langileekin koordinatzea. Koordinazio hori oso konplexua izan da 

egoera batzuetan, batez ere plangintzarako laguntza hauek izapidetzen dituen 

bulegoan zegoen pertsonak ardura hori utzi duelako eta Lurralde eta Paisaia 

Zerbitzuko zuzendari izendatu dutelako. Lanpostu horrek eskatzen duen 

dedikazio handiaren ondorioz, apur bat atzeratu da foru dekretuaren tramitazioa.    

 

Hala ere, foru dekretu proiektuaren kontsulta publikoa egin da, Nafarroako 

Gobernu Irekiaren Atarian 2021eko irailaren 15etik 2021eko urriaren 15era arte 

argitaratutako iragarki baten bidez. Helbide elektroniko bat gaitu zen 

iradokizunak aurkezteko. Kontsultarako epe horren barruan, Iruñerriko 

Etxebizitza eta Eraikinak Birgaitzeko Bulegoaren (EEBB) eta Euskal Herriko 

Arkitektoen Elkargo Ofizialaren (EHAEO) ekarpenak jaso ziren. Iradokizun horiek 
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Zerbitzu Juridikoaren eta Lurralde Plangintzaren Zerbitzuko zuzendariaren 

2021eko urriaren 22ko txostenean baloratu ziren. Hala dago argitaratuta 

Gobernu Irekiaren Atarian.  

 

Geroago, 2021eko azaroaren 5ean, jendaurrean jartzeko iragarkia argitaratu 

zen eta Gobernu Irekiaren Atarian sartu zen Udalen hirigintza-plangintza egiteko 

laguntzen araubidea arautzen duen Foru Dekretuaren testua. Halaber, helbide 

elektroniko bat gaitu zen, pertsona eta entitate interesdunek iradokizunak bidal 

zitzaten. Parte hartzeko fase hau 2021eko azaroaren 5etik abenduaren 27ra 

bitartean egon zen gaituta.  

 

Halaber, 2021eko azaroaren 5ean, mezu elektroniko baten bidez, foru 

dekretu proiektuaren kopia bat bidali zitzaien proposatutako erregulazioaren 

eraginpean egon daitezkeen erakunde garrantzitsuenei. Hauek dira erakunde 

horiek: 

 

- Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa (NUKF) 

- Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusia. 

- NASUVINSA.  

- Iruñeko, Erriberako, Iruñerriko, Estellerriko, Tafallako, Sakanako, Baztan-

Bidasoko, Pirinio-Agoizko, Pirinio-Zangozako eta Leitzako Etxebizitza eta 

Eraikinak Birgaitzeko Bulegoak (EEBB). 

- Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala (EHAEO) 

- Euskal Herriko Arkitekto Hirigileen Elkartea (EHAHE).  

- Aparejadoreen, Arkitekto Teknikoen eta Eraikuntzako Ingeniarien 

Nafarroako Elkargo Ofiziala (AATEIEO).  

- Iruñeko Abokatuen Elkargoa (MICAP).  

- Nafarroako Gobernuko departamentuetako idazkaritza tekniko nagusi 

guztiak. 

 
Une honetan, jendaurrean jartzeko eta entzunaldia emateko izapide horretan 

jasotako alegazioak eta iradokizunak aztertzen ari dira. 

 



 

 

 
 
 

24 

Beraz, oso aurreratuta dago tramitazioa eta seguruenik aurtengo lehen 

hiruhilekoan onesten ahalko da.  

 

• Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitzetan bizi ahal izateko gutxieneko 

baldintzak arautzen dituen Foru Dekretua. 

 

Foru dekretu hau egiteko lanak abian dira dagoeneko. Hain zuzen ere, egin 

da jada aurreko kontsulta, 39/2015 Legeak 133. artikuluan arautzen duena, 

2019ko maiatzaren 7tik 28ra bitartean. Horren ondoren testuaren zirriborroa egin 

da; aginduta dagoen bezala, parte-hartze publikoaren prozesua egin zen 2020ko 

uztailaren 3tik irailaren 21era bitartean. Hori dela eta, esan behar da ekarpen 

asko egin direla (40), eta ekarpenak eta arautu nahi den gaia bera oso 

konplexuak direnez, foru dekretu hau ezin izan zen onetsi 2020. urtean. 2021ean, 

nahiz eta Eraikuntza Atalak esfortzu handia egin jasotako ekarpen guztiak 

aztertzeko, lanaren bolumena asko handitu denez, batez ere IDAEren eta 

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruko birgaikuntzarako 

laguntzen tramitazioaren ondorioz, oso zaila izan da foru dekretu proiektua urte 

horretan onestea. 

 

Hala ere, Etxebizitza Zuzendaritza Nagusiak espero du laster berrekitea 

araua tramitatzeko prozesuari, eta horregatik jaso da 2022rako Araugintza 

Planean. 

 

 

2.3. PLANETIK KANPO ONETSITAKO ARAUAK. 

2021ean zehar ez da onetsi Araugintza Planean sartuta ez zegoen araurik. 
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3. LURRALDE KOHESIORAKO DEPARTAMENTUA 

 

3.1. ONETSI DIREN PLANAREN BARRUKO ARAUAK. 

Lurralde Kohesiorako Departamentuari dagokionez, 2021eko Araugintza 

Planak arau hauek zituen: 

 

- Foru Lege proiektua, Nafarroako Toki Administrazioaren Erreformarako 

otsailaren 4ko 4/2019 Foru Legea aldatzen duena. 

- Toki Azpiegituren Plan Zuzentzaileei lotutako Inbertsioei buruzko Foru 

Lege proiektua. 

- Toki Inbertsioei buruzko Foru Lege proiektua. 

- Foru Lege proiektua, toki ogasunek transferentzia arrunten bidez 

Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren zenbatekoa eta 

banaketa ezartzen dituena. 

- Nafarroako toki ogasunen aurrekontuari eta gastu publikoari buruzko Foru 

Dekretu proiektua. 

- Nafarroako toki entitateen aurrekontu egitura onesten duen Foru Dekretu 

proiektua. 

- Nafarroako toki erakundeetan barne-kontrolaren araubide juridikoa 

arautzen duen Foru Dekretu proiektua. 

Gobernuaren 2022 urtarrilaren 21eko saioan4, 2021eko Araugintza Planean 

jasotako aurreikuspen hauei dagozkien foru lege proiektu hauek onetsi dira: 

• Nafarroako Toki Administrazioaren Erreformarako otsailaren 4ko 4/2019 

Foru Legea aldatzen duen Foru Lege proiektua. 

• Toki Azpiegituren Plan Zuzentzaileei lotutako Inbertsioei buruzko Foru 

Lege proiektua. 

• Toki Inbertsioei buruzko Foru Lege proiektua. 

• Toki ogasunek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte 

hartzeko duten funtsaren zenbatekoa eta banaketa ezartzen dituen Foru 

Lege proiektua. 

 

                                                 
4 2022an onetsi direnez, ez dira jotzen Planaren barruan gauzatu diren arautzat. 
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Hala ere, Araugintza Plan hau ez da bete foru legeen 4 proiekturen bidez, foru 

legeen 3 proiekturen bidez baizik (kasu batzuetan beste izen batekin), eta 

Nafarroako toki entitateen finantzaketa berria arautzen duten arauen multzoa 

osatzen dute. 

 

Hauek dira 3 foru lege proiektuak: 

- Nafarroako Foru Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea 

aldatzen duen Foru Lege proiektua. 

Arau honen bidez, foru lege horren 123. artikulua aldatu da. Izan ere, 

Nafarroako Toki Administrazioaren Erreformarako otsailaren 4ko 4/2019 

Foru Legearen bidez aldatu zen artikulu hori, eta, oraingoan, azken foru 

lege horren zortzigarren xedapen iragankorra indargabetu da. 

- Toki ogasunek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte 

hartzeko duten funtsaren zenbatekoa eta banaketa ezartzen dituen Foru 

Lege proiektua. 

- Toki Inbertsioen Plana arautzen duen Foru Lege proiektua 

 

Azken proiektu horrek arau bakar batean jaso ditu plan zuzentzaileei lotutako 

inbertsio programen erregulazioa eta determinazio askeko programen eta toki 

programazioaren inbertsioak. 

 

 

3.2. PLANEKO GAINERAKO ARAUAK EZ ONESTEKO ARRAZOIAK. 

• Nafarroako toki ogasunen aurrekontuari eta gastu publikoari buruzko Foru 

Dekretu proiektua. 

• Nafarroako toki entitateen aurrekontu egitura onesten duen Foru Dekretu 

proiektua. 

• Nafarroako toki erakundeetan barne-kontrolaren araubide juridikoa 

arautzen duen Foru Dekretu proiektua. 

Arau horiek ez dira onartu Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren 

Zuzendaritza Nagusiko hiru zerbitzuen ahaleginak tokiko finantzaketa berria 

arautzeko araudi berrian zentratu baitira, eta, horren ondorioz, gorago aipatutako 

hiru foru lege proiektuak onetsi dira. 
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Foru dekretu proiektu horiek 2022ko Araugintza Planean jaso dira. 

 

3.3. PLANETIK KANPO ONETSITAKO ARAUAK. 

Ez da bat ere adierazi. 

 

 

4. EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA 

 

4.1. ONETSI DIREN PLANAREN BARRUKO ARAUAK. 

• Tributu-neurriei buruzko Foru Legea. Abenduaren 29ko 19/2021 Foru 

Legearen bidez onetsi zen. 

 

• Nafarroako 2021-2024 estatistika plana onetsi eta Nafarroako estatistikari 

buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legea aldatzen duen Foru Legea. 

Maiatzaren 10eko 5/2021 Foru Legearen bidez onetsi zen. 

 

• Sozietateen gaineko Zergari buruzko 26/2016 Foru Legea aldatzeko Foru 

Legea (asimetria hibridoei buruzko Europako zuzentarauaren 

transposizioa). Otsailaren 24ko 2/2021 Foru Lege Dekretuan dago. 

 

• Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen 

10/1996 Foru Legea aldatzeko Foru Legea (Nafarroako Fundazioen Foru 

Legera egokitzeko). Abenduaren 29ko 19/2021 Foru Legean dago. 

 

• Aurrekontuei buruzko Foru Legea. Abenduaren 29ko 18/2021 Foru 

Legearen bidez onetsi da. 

 

• Tributu Harmonizazioari buruzko Legegintzako Foru Dekretua, balio 

erantsiaren gaineko zerga eta energia elektrikoaren ekoizpenaren 

balioaren gaineko zerga aldatzen dituena. Otsailaren 2ko 1/2022 

Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi da. 
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• Nafarroako Estatistika Kontseiluaren Antolamenduaren eta 

Funtzionamenduaren Erregelamendua onesten duen Foru Dekretua. 

Abenduaren 29ko 122/2021 Foru Dekretuaren bidez onetsita zen. 

 

• Egintzak administrazio bidean berrikusteko Erregelamendua aldatzeko 

Foru Dekretua (85/2018 Foru Dekretua, urriaren 17koa, tributuei buruzko 

abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorra egintzak administrazio 

bidean berrikusteari dagokionez garatzeko Erregelamendua onesten 

duena). Otsailaren 17ko 15/2021 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. 

 

• Nafarroako Foru Komunitateko Diru-bilketaren Erregelamendua onetsi 

zuen uztailaren 2ko 177/2001 Foru Dekretua aldatzen duen Foru 

Dekretua. Maiatzaren 19ko 39/2021 Foru Dekretuaren bidez onetsi da. 

 

• Sozietateen gaineko Zergaren 26/2016 Foru Legearen 65.1 artikulua 

garatzen duen Foru Agindua (zinemari lotutako kenkaria). 

 

• Balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua 2021erako garatzen 

duen Foru Agindua. Urtarrilaren 3ko 1/2022 Foru Aginduaren bidez onetsi 

da5. 

 

• 132/2009 Foru Agindua aldatzen duen Foru Agindua. Foru agindu horrek 

aitorpen-likidazioak, autolikidazioak, urteko aitorpen-laburpenak, 

informazio aitorpenak, jakinarazpenak eta zerga arloko araudiak 

eskatutako beste agiri batzuk baliabide telematikoen bidez eta 

ordenagailuak irakurtzen ahal duen euskarriaren bidez aurkeztera 

behartzen duten kasuak arautu zituen. Martxoaren 10eko 33/2021 Foru 

Aginduaren bidez onetsi zen aldaketa. 

 

 

4.2. PLANEKO GAINERAKO ARAUAK EZ ONESTEKO ARRAZOIAK. 

                                                 
5 2022an onetsi da; beraz, onartzeko epeari dagokion parametrotik kanpo dago eta ez da jotzen 
Planaren barruan gauzatu den arautzat. 
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Hona Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiak adierazi dituen 

arrazoiak: 

 

• Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren entitate instrumentalei 

egiten zaizkien mandatuak arautzen dituen Foru Dekretua. 

Arrazoia: tramitean dago. Testua eskuragarri dago, eta paragrafo baten 

edukia zehaztea baino ez da falta. Eduki horretan, kontrol erakundeen eta 

ukitutako erakundeen artean adostasun bat lortu nahi da, legezkotasuna 

beteta. Behin betiko bertsioa dagoenean, Ondare Zerbitzuak tramitatzen 

amaituko du. 

 

• Nafarroako Foru Komunitatearen aldeko legezko oinordetzari aplikatzeko 

prozedura arautzen duen Foru Dekretua. 

Arrazoia: lehenengo, Covid-19aren eraginaren ondorioz, eta, gero, 

erretiroak edo borondatezko eszedentziak eraginda, langile tekniko 

juridiko gutxiago egon direlako, ezin izan da tramitatu. 

 

• Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua 

(174/1999 Foru Dekretua, maiatzaren 24koa, pertsona fisikoen errentaren 

gaineko zergaren erregelamendua onesten duena) aldatzeko Foru 

Dekretua. 

Arrazoia: Nafarroako Kontseiluaren txostena falta da. 

 

 

4.3. PLANETIK KANPO ONETSITAKO ARAUAK. 

Hona Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiak adierazi duena: 

 

• 2/2021 FORU LEGEA, otsailaren 11koa, Nafarroako Foru Komunitatearen 

Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen tasa eta prezio 

publikoei buruzkoa. 

 

• 20/2021 FORU LEGEA, abenduaren 29koa, Nafarroako Toki Ogasunei 

buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatzen duena. 
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• 1/2021 FORU LEGE-DEKRETUA, urtarrilaren 13koa, zerga arloko zenbait 

neurri onesten dituena koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak 

eragindako inpaktuari aurre egiteko. 

 

• 3/2021 FORU LEGE-DEKRETUA, martxoaren 31koa, zeinaren bidez 

ezartzen baita denbora-egozpena, pertsona fisikoen errentaren gaineko 

zergan, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteengatik jasotako 

prestazioen erregularizazioari dagokiona, eta aldatzen baita ondare-

eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren testu 

bategina. 

 

• 5/2021 FORU LEGE-DEKRETUA, ekainaren 2koa, zerga arloko zenbait 

neurri onesten dituena koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak 

eragindako inpaktuari aurre egiteko. 

 

• 2/2021 LEGEGINTZAKO FORU DEKRETUA, ekainaren 23koa, Tributu 

Harmonizazioari buruzkoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 

abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea aldatzen duena. 

 

• 3/2021 LEGEGINTZAKO FORU-DEKRETUA, uztailaren 14koa, Tributu 

Harmonizazioari buruzkoa, balio erantsiaren gaineko zerga eta energia 

elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga aldatzen dituena. 

 

• 4/2021 LEGEGINTZAKO FORU DEKRETUA, uztailaren 28koa, Tributu 

Harmonizazioari buruzkoa, Zerga Bereziei buruzko abenduaren 30eko 

20/1992 Foru Legea eta Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 

abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea aldatzen dituena. 

 

• 5/2021 LEGEGINTZAKO FORU-DEKRETUA, irailaren 22koa, Tributu 

Harmonizazioari buruzkoa, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren 

gaineko zerga aldatzen duena. 
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• 6/2021 LEGEGINTZAKO FORU DEKRETUA, abenduaren 15ekoa, 

Tributu Harmonizazioari buruzkoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari 

buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea aldatzen duena. 

 

• 17/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 5ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko 

kontseilariak emana, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 

erregistro-liburuak eramateko modua arautzen duena. 

 

 

5. GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO 

DEPARTAMENTUA 

 

5.1. ONETSI DIREN PLANAREN BARRUKO ARAUAK. 

 

Foru Lege 

aurreproiektua 

 

Nafarroako 

kooperatibei buruzko 

abenduaren 11ko 

14/2006 Foru Legea 

aldatzen duena. 

Aldaketa hau Klima-aldaketari eta energia-

trantsizioari buruzko Foru Legean sartu da, 

zehazki azken xedapenetako hirugarrenean, 

zeinak 14/2006 Foru Legearen 69. artikulua 

aldatzen baitu.  

Aldaketaren xedea da energia-kooperatibak 

sustatzea, eta, horretarako, aukera ematen 

zaie pertsona juridikoei kooperatiba 

horietako bazkide gisa parte har dezaten, 

Nafarroan eginkizun den energia-trantsizioa 

errazteko. 

 

 

5.2. PLANEKO GAINERAKO ARAUAK EZ ONESTEKO ARRAZOIAK. 

Hona Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiak adierazi dituen 

arrazoiak: 

Foru Lege 

aurreproiektua 

 

Sustapen 

ekonomikoko 

eremuei buruzkoa. 

2021ean zehar, proiektua landu da, eta 

2022an izapideak egiten jarraituko da.  

Arauak toki erakundeentzat izanen dituen 

ondorioen berritasuna eta konplexutasuna 

eta legeak sustapen ekonomikoko eremuak 

finantzatzeko ezartzen dituen nahitaezko 

ekarpenak konfiguratzeko zailtasunak 

kontuan hartuta, komeni da testua berriro 

berrikustea, Ministerioarekin eta autonomia 

erkidegoekin koordinatuta.  
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Foru Lege 

aurreproiektua 

 

Kontsumoari 

buruzkoa. 

2021ean zehar prestakuntza-lanak egin dira. 

Lan asko dago egiteko eta 2022ra luzatu 

behar izan dira lan horiek, eta urte horretan 

onestea dago aurreikusita.  

Foru Dekretu 

proiektua  

Bitartekotza 

turistikoari buruzkoa. 

Ezin izan dira egin lan horiek baliabideak 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo 

Zuzendaritza Nagusian zentratu behar izan 

baitira, sektoreari laguntza emateko neurriak 

ezartzeko, Covid-19ak eragindako osasun 

krisiaren aurrean. 

Zehazki, laguntza emateko ia 2.000 

espediente izapidetu dira, 2021eko aparteko 

deialdian, COVID-19ak eragindako kalte 

ekonomikoak konpentsatzeko laguntzak 

emateko sektore hauei: turismoa, ostalaritza, 

gaueko aisialdia, jarduera horiekin lotutako 

handizkako merkataritza, eta biltzarrak eta 

batzarrak antolatzeko zerbitzuak. 

Foru Dekretu 

proiektua  

Turismoko ostatuei 

buruzkoa 

Foru Dekretu 

proiektua  

Nafarroako Lan 

Autonomoaren 

Kontseilua sortu eta 

osaera, antolamendua 

eta funtzionamendua 

arautzen dituen 

urtarrilaren 30eko 

9/2013 Foru Dekretua 

aldatzen duena. 

Ezin izan dira egin lan horiek baliabideak 

Enpresa Politikaren, Nazioarteko 

Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza 

Nagusian zentratu behar izan baitira, 

sektoreari laguntza emateko neurriak 

ezartzeko, Covid-19ak eragindako osasun 

krisiaren aurrean. 

Zehazki, ahalegin handia egin behar izan da, 

COVID-19aren pandemiaren aurrean, 

enpresen kaudimena sustatzeko laguntzen 

deialdia izapidetzeko. Guztira, 3.300 eskabide 

baino gehiago izapidetu dira, eta 46.940.133 

euro ordaindu dira.  

Foru Dekretu 

proiektua  

Enpresen 

sustraitzearen aldeko 

eta deslokalizazioaren 

aurkako neurriei 

buruzko Foru Legea 

garatzen duena  
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5.3. PLANETIK KANPO ONETSITAKO ARAUAK. 

Ez da bat ere adierazi.  

 

 

6. MIGRAZIO POLITIKETAKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA 

 

6.1. ONETSI DIREN PLANAREN BARRUKO ARAUAK. 

Nafarroako Gobernuaren erabaki bidez onetsitako 2021eko Araugintzako 

Plana dela eta, Idazkaritza Tekniko Nagusiak jakinarazi du Migrazio Politiketako 

eta Justiziako Departamentuak bete egin duela bertan jasotakoa eta erabaki 

horren eranskinean aurreikusitako arau hauek onetsi direla: 

 

- 104/2021 Foru Dekretua, abenduaren 1ekoa, Nafarroako Foru 

Komunitaterako Doako Laguntza Juridikoaren Erregelamendua onesten 

duena. 

 

- 27/2021 Foru Dekretua, apirilaren 14koa, zeinaren bidez sortzen eta 

arautzen baita Nafarroako Foru Komunitateko Bikote Egonkorren Erregistro 

Bakarra. 

 

 

6.2. PLANEKO GAINERAKO ARAUAK EZ ONESTEKO ARRAZOIAK. 

Ez dago ezer esateko, ez baitago plangintzan jasotako araurik onetsi gabe. 

 

6.3. PLANETIK KANPO ONETSITAKO ARAUAK 

Beste alde batetik, Araugintza Planean sartu ez ziren arau hauek onetsi behar 

izan dira: 

 

- 31/2021 Foru Dekretua, apirilaren 21ekoa, azaroaren 11ko 82/2020 Foru 

Dekretua aldatzen duena. Foru dekretu horren bidez Nafarroako Justizia 

Kontseilua sortu zen. 
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- 105/2021 Foru Dekretua, abenduaren 1ekoa, zeinaren bidez onesten baitira 

Justizia Administrazioak erabili beharreko paperaren ezaugarriak Nafarroako 

Foru Komunitaterako. 

 

- 22/2021 Foru Agindua, abuztuaren 2koa, Migrazio Politiketako eta 

Justiziako kontseilariak emana, zeinaren bidez garatzen baita apirilaren 14ko 

27/2021 Foru Dekretua, Nafarroako Foru Komunitateko Bikote Egonkorren 

Erregistro Bakarra sortzen eta arautzen duena. 

 

 

7. HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA 

 

7.1. ONETSI DIREN PLANAREN BARRUKO ARAUAK. 

 

FD 

Apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretua aldatzen duena. Foru dekretu horren 

bidez arautu zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren unibertsitatez 

kanpoko irakasle kidegoei dagozkien lanpostuen hornidura. Ekainaren 2ko 

44/2021 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. 

FD 

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan 

ikasleak onartzeko arauak ezartzen dituena. Apirilaren 28ko 33/2021 Foru 

Aginduaren bidez onetsi zen. 

FD 

Hezkidetza arautzen duena Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemako 

ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan. Abuztuaren 18ko 

72/2021 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. 

FD 

Nafarroako Foru Komunitatean Ardo eta Oliba Olioen teknikari tituluaren egitura 

eta curriculuma ezartzen dituena. Ekainaren 23ko 55/2021 Foru Dekretuaren 

bidez onetsi zen. 

FD 

Nafarroako Foru Komunitatean Pastelgintzako eta Okintzako Eragiketetako 

laguntzailearen Lanbide Heziketa Bereziaren egitura eta curriculuma ezartzen 

dituena. Ekainaren 23ko 54/2021 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. 

FD 

Nafarroako Foru Komunitatean Animazioko Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi 

mailako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena. Ekainaren 

23ko 52/2021 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. 

FD 

Nafarroako Foru Komunitatean Sistema Mikroinformatikoen Muntatze eta 

Mantentze Lanen Eragiketetako laguntzailearen Lanbide Heziketa Bereziaren 

egitura eta curriculuma ezartzen dituena. Ekainaren 23ko 53/2021 Foru 

Dekretuaren bidez onetsi zen. 
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7.2. PLANEKO GAINERAKO ARAUAK EZ ONESTEKO ARRAZOIAK. 

Hona Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiak adierazi dituen 

arrazoiak: 

 

FD 
Nafarroako hezkuntza sisteman 

hizkuntzak ikasteko programak 

arautzen dituena.  

Osasun-krisiak eragindako atzerapena 

eta gero, Hezkuntzari buruzko Lege 

Organikoa aldatu da. Inguruabar hori 

dela eta, foru dekretua prestatzeko 

ardura zutenek erabaki zuten 

hezkuntzako etapa bakoitzaren 

antolaera eta gutxieneko irakaskuntzak 

ezarriko dituzten errege dekretuak 

eman arte atzeratzea foru dekretuaren 

behin betiko tramitazioa. 

FD 
Nafarroako Hezkuntza Bereziko 

Baliabideen Zentroaren (NHBBZ) 

funtzionamendua arautzen duena. 

Une honetan tramitazio fasean dago; 

zehazki, parte hartzeko fasean, 

Gardentasunaren Atarian. 

FD 

Nafarroako Foru Komunitateko 

ikastetxe publiko ez-unibertsitarioen 

funtzionamenduak sortzen dituen 

diru-sarrera eta gastuen araubidea 

ezartzen duena. 

Osasun-krisiak eragindako atzerapena 

eta gero, une honetan testua idazteko 

lanak amaitzen ari dira. 

FD 

Pertsonek lan-esperientzian edo 

prestakuntza bide ez-formaletan 

lortutako lanbide gaitasunak 

ebaluatzeko eta egiaztatzeko 

prozedura Nafarroako Foru 

Komunitatean ezartzeko arauak eta 

horretaz arduratuko den antolaketa 

egitura finkatzen dituena. 

Arau hau ez da onetsi Estatuko 

Gobernuak Lanbide Heziketaren 

Antolaketari eta Integrazioari buruzko 

Lege aurreproiektua egin eta onetsi 

duelako. Izan ere, lege horrek, besteak 

beste, Lanbide Kualifikazioen Katalogo 

Nazionala birmoldatzea aurreikusten du, 

eta katalogoko hori da egiaztatzeko 

prozeduraren egituraren oinarria. Hori 

dela eta, lege hori onartu arte ez da 

zentzuzkoa prozedura hori arautzea, 

prozeduraren erreferente izanen den 

Lanbide Gaitasunen Estandarren 

Katalogoen egitura berria ezagutu gabe. 

FD 

Nafarroako Foru Komunitatearen 

lurralde esparruko Bigarren 

Hezkuntzako ikastetxeen 

Erregelamendu Organikoa –

otsailaren 10eko 25/1997 Foru 

Dekretuaren bidez onetsitakoa– 

Lanbide Heziketara moldatzen 

duena. 

Arau honen onespena atzeratu egin da 

Lanbide Heziketaren Antolaketaren eta 

Integrazioari buruzko Legea onetsi arte, 

Lanbide Heziketako irakaskuntzen 

egitura organiko berria eta Lanbide 

Heziketako ikastetxeetan garatu 

beharreko eginkizun berriak ezartzen 

baititu. 



 

 

 
 
 

36 

FD 

Nafarroako Foru Komunitateko 

hezkuntza sisteman Lanbide 

Heziketaren antolamendua eta 

garapena arautzen dituen 

maiatzaren 26ko 54/2008 Foru 

Dekretua aldatzen duena. 

Une honetan, foru dekretu proiektuaren 

testua behin betikoa da, eta 

Gardentasunaren Atarira bidaliko da, 

araua jendaurrean erakusteko fasea 

hasteko. 

FD 

Lanbide Heziketan, Arte plastikoetan 

eta diseinuan, eta Kirol 

irakaskuntzan espezializatutako 

irakasleak kontratatzeko eta 

izendatzeko erregimena arautzeari 

buruzkoa. 

Arau hau ez da onetsi Lanbide 

Heziketako irakaskuntzetan aritzeko 

esleipena duen irakaslerian eman diren 

aldaketengatik, zeinak Hezkuntzari 

buruzko Lege Organikoaren aldaketak 

eragin baititu. Izan ere, lege berrian, 

unibertsitatekoak ez diren eta LHko 

espezialitate batzuetan Lanbide 

Heziketako goi mailako teknikari titulua 

duten espezialistak izateko aukera 

jasotzen da, baita titulurik ez duten 

adituak izateko aukera ere. Alderdi 

horiek garatuko dituzten arauak eman 

arte itxaron behar da foru dekretu 

berriari ekiteko. 

FD 
Arroila jaitsierako Kirol Teknikariaren 

curriculuma ezartzen duena. 

Foru dekretu proiektua prest dago, eta 

Nafarroako Eskola Kontseiluaren eta 

Nafarroako Lanbide Heziketaren 

Kontseiluaren aginduzko txostenak ditu. 

Gaur egun, erregelamendu-arauak 

onesteko behar diren izapideak 

amaitzen ari dira. 

FD 
Mendi ertaineko Kirol Teknikariaren 

curriculuma ezartzen duena. 

Foru dekretu proiektua prest dago, eta 

Nafarroako Eskola Kontseiluaren eta 

Nafarroako Lanbide Heziketaren 

Kontseiluaren aginduzko txostenak ditu. 

Gaur egun, erregelamendu-arauak 

onesteko behar diren izapideak 

amaitzen ari dira. 

FD 
Eskaladako Kirol Teknikariaren 

curriculuma ezartzen duena. 

Foru dekretu proiektua prest dago, eta 

Nafarroako Eskola Kontseiluaren eta 

Nafarroako Lanbide Heziketaren 

Kontseiluaren aginduzko txostenak ditu. 

Gaur egun, erregelamendu-arauak 

onesteko behar diren izapideak 

amaitzen ari dira. 

FD 
Natura inguruneko eta aisialdiko 

gidari Teknikariaren curriculuma 

ezartzen duena. 

Foru dekretu proiektua prest dago, eta 

Nafarroako Eskola Kontseiluaren eta 

Nafarroako Lanbide Heziketaren 

Kontseiluaren aginduzko txostenak ditu. 

Gaur egun, erregelamendu-arauak 



 

 

 
 
 

37 

onesteko behar diren izapideak 

amaitzen ari dira. 

FD 
Elikagaiak merkaturatzeko 

Teknikariaren curriculuma ezartzen 

duena. 

Foru dekretu proiektua prest dago, eta 

Nafarroako Eskola Kontseiluaren eta 

Nafarroako Lanbide Heziketaren 

Kontseiluaren aginduzko txostenak ditu. 

Gaur egun, erregelamendu-arauak 

onesteko behar diren izapideak 

amaitzen ari dira. 

FD 
Okintzako, gozogintzako eta 

konfiteriako Teknikariaren 

curriculuma ezartzen duena 

Foru dekretu proiektua prest dago, eta 

Nafarroako Eskola Kontseiluaren eta 

Nafarroako Lanbide Heziketaren 

Kontseiluaren aginduzko txostenak ditu. 

Gaur egun, erregelamendu-arauak 

onesteko behar diren izapideak 

amaitzen ari dira. 

FD 
Egurra prozesatzeko eta 

transformatzeko Teknikariaren 

curriculuma ezartzen duena. 

Foru dekretu proiektua prest dago, eta 

Nafarroako Eskola Kontseiluaren eta 

Nafarroako Lanbide Heziketaren 

Kontseiluaren aginduzko txostenak ditu. 

Gaur egun, erregelamendu-arauak 

onesteko behar diren izapideak 

amaitzen ari dira. 

FD 
Uraren kudeaketako Goi-mailako 

Teknikariaren curriculuma ezartzen 

duena. 

Foru dekretu proiektua prest dago, eta 

Nafarroako Eskola Kontseiluaren eta 

Nafarroako Lanbide Heziketaren 

Kontseiluaren aginduzko txostenak ditu. 

Gaur egun, erregelamendu-arauak 

onesteko behar diren izapideak 

amaitzen ari dira. 

FD 

Osasun dokumentazioko eta 

administrazioko Goi-mailako 

Teknikariaren curriculuma ezartzen 

duena. 

Foru dekretu proiektua prest dago, eta 

Nafarroako Eskola Kontseiluaren eta 

Nafarroako Lanbide Heziketaren 

Kontseiluaren aginduzko txostenak ditu. 

Gaur egun, erregelamendu-arauak 

onesteko behar diren izapideak 

amaitzen ari dira. 

FD 
3D animazioetako Goi-mailako 

Teknikariaren curriculuma ezartzen 

duena 

Foru dekretu proiektua prest dago, eta 

Nafarroako Eskola Kontseiluaren eta 

Nafarroako Lanbide Heziketaren 

Kontseiluaren aginduzko txostenak ditu. 

Gaur egun, erregelamendu-arauak 

onesteko behar diren izapideak 

amaitzen ari dira. 
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7.3. PLANETIK KANPO ONETSITAKO ARAUAK 

 

FD 

Nafarroako Foru Komunitatean Kimikako eta Ingurumen Osasuneko goi mailako 

teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena. Ekainaren 23ko 

56/2021 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. 

 

 

8. ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA 

 

8.1. ONETSI DIREN PLANAREN BARRUKO ARAUAK. 

Eskubide Sozialetako Departamentuak 3 lege edo erregelamendu ekimen 

sartu zituen Nafarroako Gobernuak onesteko: 

 

• Haur eta nerabeentzako laguntza eta babesari eta haien eskubideak, 

familiak eta berdintasuna sustatzeari buruzko Foru Lege aurreproiektua 

(izena aldatu, eta Haur eta nerabeentzako laguntza eta babesari, eta 

familia, adingabeen eskubideak eta berdintasuna sustatzeari buruzko 

Foru Lege aurreproiektua izena jarri zitzaion). 

• Gizarteratzeko eta errenta bermaturako eskubideak arautzen dituen 

azaroaren 11ko 15/2016 Foru Legea aldatzeko aurreproiektua. 

• Enpleguko zentro berezien kalifikazioari eta erregistroan sartzeari buruzko 

Foru Dekretu proiektua. 

 

Nafarroako Gobernuak 2021eko azaroaren 24an onetsi zuen Haur eta 

nerabeentzako laguntza eta babesari, eta familia, adingabeen eskubideak eta 

berdintasuna sustatzeari buruzko Foru Lege aurreproiektua, eta hurrengo 

egunean, 2021eko azaroaren 25ean, bidali zen Parlamentura. 

 

 

8.2. PLANEKO GAINERAKO ARAUAK EZ ONESTEKO ARRAZOIAK. 

a) Atzeratu egin da Gizarteratzeko eta errenta bermaturako eskubideak 

arautzen dituen azaroaren 11ko 15/2016 Foru Legearen aldaketaren tramitazioa, 

lotuta dagoelako bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren araudiarekin, eta prestazio 

hori arautzen duen legea ez zen onetsi abenduaren 20ra arte (2021eko 
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abenduaren 21eko BOEn argitaratu zen), Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera 

ezartzen duen abenduaren 20ko 19/2021 Legea izenarekin. 

 

2022ko Araugintza Planean sartu da. 

 

b) Atzeratu egin da Enpleguko zentro berezien kalifikazioari eta erregistroan 

sartzeari buruzko Foru Dekretu proiektuaren tramitazioa, 2021ean zehar Enplegu 

Plana eta Enplegu Politika Aktiboen Plana onetsi eta ezarri direlako, eta haren 

barruan sartzen dira enpleguko zentro bereziekin lotutako jarduketak. 

 

2022ko Araugintza Planean sartu da. 

 

 

8.3. PLANETIK KANPO ONETSITAKO ARAUAK. 

2021ean, irailaren 8ko 78/2021 Foru Dekretua, izapidetu eta onetsi da. Haren 

bidez aldatu egiten da irailaren 20ko 60/2010 Foru Dekretua, Nafarroako Gizarte 

Arretaren Etika Batzordea eta sektoreetako edo zentroetako etika batzordeak 

arautzen dituena. 

 

CEASNAko gaur eguneko kideek proposatuta egin da erreforma hori, 

batzordearen osaera zabaltzeko, eta gehitzen ahal diren pertsona horiek orain 

arteko kideentzat onartutakoak ez zeuden profilak izan ditzakete, eta, 

gehiengoak duen prestakuntza ez badute, Batzordean sartu ondoren 

eskuratzeko aukera jasotzen da.  

 

Idazkaritza Tekniko Nagusiak adierazi du halaber, onetsi ez diren arren, foru 

agindu hauen proiektuak 2021ean izapidetu direla eta aginduzkoak diren 

txostenak egin dituztela kasuan kasuko kontseiluek: 

 

• Foru Agindua, zeinaren bidez arautzen baita erabilera libreko prestazio 

ekonomikoa Nafarroako Foru Komunitateko egoitza-zerbitzuetan bizi 

diren pertsona hauendako: adinekoak, mendekotasun egoeran daudenak, 

desgaitasuna dutenak edo nahasmendu mental larria dutenak. 
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• Foru Agindua, zeinaren bidez aldatzen baita 210/2009 Foru Agindua, 

ekainaren 1ekoa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako 

kontseilariak emana, zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoak arautzen 

dituena. 

• Foru Agindua, zeinaren bidez arautzen baita desgaitasuna duten 

pertsonendako aparkatzeko txartela Nafarroako Foru Komunitatean. 

 

 

9. OSASUN DEPARTAMENTUA 

 

9.1. ONETSI DIREN PLANAREN BARRUKO ARAUAK. 

Urtarrilaren 26ko 3/2022 Foru Dekretua baino ez zen onetsi. Haren bidez, arlo 

soziosanitarioko lotura-hitzarmen bereziak sinatzeko prozedura ezartzen da.  

 

 

9.2. PLANEKO GAINERAKO ARAUAK EZ ONESTEKO ARRAZOIAK. 

Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiak azaldu duenez, jakina denez, 

2021ean ez da amaitu COVID-19aren pandemia; aitzitik, beste lau olatu izan dira 

(3., 4., 5. eta 6. olatuak). Pandemia kudeatzeko inguruabarren ondorioz, 2020an 

bezala, lana modu esponentzialean areagotu da, eta ohiko egitekoak gainditu 

ditu. Egoera horrek eragina izan du unitate organikoetan zein Osasun 

Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusian, eta, araugintzari dagokionez, 

osasunaren arloko prebentziorako arauak prestatu eta onetsi behar izan dituzte, 

premiaz, COVIDak eragindako kutsatzeak saihesteko eta osasun publikoa 

babesteko. 

 

Jarraian, onetsi gabe dauden Planeko arauak zertan diren azaltzen da, 

banaka:  

 

a) Foru Lege aurreproiektua, Nafarroako Osasunari buruzko azaroaren 23ko 

10/1990 Foru Legea aldatzen duena. 
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2021ean ez dira hasi Nafarroako Osasunari buruzko azaroaren 23ko 

10/1990 Foru Legea aldatzeko proiektua prestatzeko izapideak. Gorago esan 

den bezala, 2021ean pandemiak eragindako egoera kudeatu behar izan da, eta, 

horren barruan, lau olatu zail, eta, ondorioz, ez da denborarik izan, ezta giza 

baliabiderik ere, aldatzeko proiektua adosteko eta izapideak hasteko, proiektu 

horretan, kudeaketari eta arlo juridikoari dagokienez, lan egin behar zuten 

pertsonak pandemia kudeatzeko lanetan aritu baitira gehienbat. 

 

b) Zentro soziosanitarioetako arreta farmazeutikoa arautzen duen Foru Dekretua. 

 

Proiektuaz arduratutako unitate organikoa, hau da, Farmazia Antolamendu 

eta Ikuskapenaren Atala gainezka eginda egon da ere osasun krisiaren ondorioz, 

bereziki Nafarroako Foru Komunitatean ezarri diren COVIDaren aurkako txertoen 

albo-ondorioen berri emateko jakinarazpen guztiak kudeatu behar izan dituelako. 

Hala ere, COVIDaren ondorioz aparteko lan-zama handiak izan arren, proiektua 

izapidetzen jarraitu da eta jendaurrean jartzeko izapidea egin da. Dagoeneko 

erantzun dira alegazio guztiak, Gobernu Irekiaren orrian argitaratu den txosten 

batean. 

 

Bestalde, Idazkaritza Tekniko Nagusiak Funtzio Publikoaren Zuzendaritza 

Nagusiari bidali dio foru dekretu proiektua, eta dagoeneko egin du txostena. 

Orain, Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusian dago, txostena eman dezan. 

 

c) Osasun garraioa arautzen duena Foru Dekretua. 

 

2021ean geldituta egon da foru dekretu proiektu honen izapidetzea, osasun 

garraioa kudeatuko duen enpresa publiko bat sortzeko aukeraren 

bideragarritasuna aztertu baita. Hori dela eta, proiektua geldi egon da ondorio bat 

atera, eta osasun garraioa kudeatzeko enpresa publiko bat sortu ala ez erabaki 

arte. Logikoa denez, erabaki horrek eragina izanen du foru dekretu proiektuak 

orain arte izan duen planteamenduan. 
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d) Nafarroan prestazio ortoprotesikoa arautzen duena (kanpoko ortoprotesien 

modalitatea) eta Nafarroako prestazio ortoprotesikoa kudeatzen laguntzen duten 

establezimenduen erregistroa sortzen duen Foru Agindua. 

 

2021ean parte-hartze publikoaren izapidea egin da, testuari egindako 

alegazio guztiak erantzun dira eta, orain, Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusian 

dago. Haren txostena falta da. 

 

Ezin izan da urte horretan zehar onesteko helburua bete ahalegina egin 

delako pandemiaren kudeaketa, kudeaketa horrek ondorioz atzeratutako lana eta 

arau honen tramitazioa, besteak beste, uztartzeko. 

 

e) Foru Agindua, honako hau aldatzen duena: Osasuneko kontseilariaren 

660E/2017 Foru Agindua, azaroaren 17koa, Nafarroako zerbitzu zorro 

osagarrian sartzen dituena, batetik, sexu bereko bikotekideekin bizi diren 

emakumeentzako edo bikotekiderik ez duten emakumeentzako ugalkortasun eta 

ernalketa tratamenduen prestazioak, eta, bestetik, erekzioaren disfuntzio 

iatrogenikoaren tratamendu farmakologikoa. 

 

Proiektuaren tramitazioa hasi zen eta jendaurreko jartzeko fasea egin zen. Ez 

zen ekarpenik jaso. Hala ere, geroago, azaroaren 9an agindu hau onetsi zen: 

SND/2021 Agindua, azaroaren 5ekoa, zeinaren bidez aldatzen baitira, batetik, 

Osasun Sistema Nazionaleko zerbitzu erkideen zerrenda eta horren eguneratze-

prozedura ezartzen dituen irailaren 15eko 1020/2006 Errege Dekretuaren III. 

eranskina, eta, bestetik, Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak 

baimentzeko oinarri orokorrak ezartzen dituen urriaren 10eko 1277/2003 Errege 

Dekretuaren I. eta II. eranskinak. Bertan, Estatuko zerbitzu zorroan sexu bereko 

bikotekideekin bizi diren emakumeentzako edo bikotekiderik ez duten 

emakumeentzako ugalkortasun eta ernalketa tratamenduak gehitu dira. 

Nafarroan jada eskaintzen ari zaizkie in vitro ernalketa tratamendu horiek 

bikotekiderik gabeko emakumeei, eta, beraz, ez dira sartu behar gure zorro 

osagarrian. 
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9.3. PLANETIK KANPO ONETSITAKO ARAUAK. 

Jakinarazitakoaren arabera, bi kategoria bereizi behar dira: 

 

A) Osasun Departamentuaren berezko gaiei buruzko arautegia. 

2021eko Araugintza Planean ez zeuden eta Osasun Departamentuari 

dagozkion gaien arloan onetsi diren beste arau batzuk: 

 

a) 71/2021 Foru Dekretua, uztailaren 29koa, zeinaren bidez sortzen baitira, 

batetik, Nafarroako Foru Komunitatean hiltzeko laguntza emateko Berme eta 

Ebaluazio Batzordea, eta bestetik, Hiltzeko laguntza emateko kontzientzia-

eragozpenak dituzten profesional sanitarioen Erregistroa. 

 

b) 118/2021 Foru Dekretua, abenduaren 22koa, zeinaren bidez sortzen eta 

arautzen baita Nafarroako Foru Komunitateko Bioetika Batzordea. 

 

c) 6/2022 Foru Dekretua, otsailaren 9koa, Nafarroako Foru Komunitateko 

igerilekuen higiene, osasun eta segurtasun baldintzak ezartzen dituen urriaren 

24ko 86/2018 Foru Dekretua aldatzen duena. 

 

B) COVID-19 arauak. 

Osasun Departamentuak 2021ean COVID-19aren arloan eman dituen 

xedapen garrantzitsuak jaso dira. Osasuneko kontseilariaren 35 foru agindu dira. 

 

Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak xedapen 

orokortzat (beharrizanaren ondoriozko erregelamenduak) jo ditu foru agindu 

horiek  Halakoak izapidetu eta onesteko, ez da aplikatzen arauzko xedapenak 

egiteko erabili ohi den prozedura, osasunaren arloko arau bereziak baizik: 

33/2011 Lege Orokorra, urriaren 4koa, Osasun Publikoari buruzkoa; 3/1986 Lege 

Organikoa, apirilaren 14koa, Osasun Publikoaren arloko Neurri Bereziei 

buruzkoa, edo Osasunari buruzko Lege Orokorra. 

 

Tramitazioaren fasean, Osasun Departamentuko unitateek, Nafarroako 

Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak, Osasunbidea-Nafarroako 

Osasun Zerbitzuak eta Idazkaritza Tekniko Nagusiak parte hartzen dute. 
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Halaber, onetsi aurretik, eraginpeko sektore nagusiei jakinarazten zaizkie eta 

parte hartzeko aukera ematen zaie, bai eta xedapenen eraginpeko departamentu 

guztiei ere. Oinarrizko eskubideak murriztea dakarten arauak onetsi aurretik 

baimentzen dira edo, bestela, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko 

Administrazioarekiko Auzien Salak berresten ditu, zuzenean edo zeharka 

pertsonen oinarrizko eskubideak ukitzen baitituzte. 

 

Hau da onetsi diren arauen zerrenda: 

 

-1/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 13koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez luzatzen eta partez aldatzen baitira Osasuneko kontseilariaren 

abenduaren 14ko 63/2020 Foru Aginduaren bidez hartutako prebentzio neurri 

apartekoak Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-2/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 20koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez zati batean aldatzen baitira Osasuneko kontseilariaren 

abenduaren 14ko 63/2020 Foru Aginduan ezarritako neurriak. Foru agindu 

horren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako 

Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak 

izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-3/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 26koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez luzatzen baitira Osasuneko kontseilariaren abenduaren 14ko 

63/2020 Foru Aginduan ezarritako neurriak eta beren aldaketak. Foru agindu 

horren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako 

Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak 

izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-4/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 9koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez luzatzen baitira Osasuneko kontseilariaren abenduaren 14ko 

63/2020 Foru Aginduan ezarritako neurriak eta beren aldaketak. Foru agindu 

horren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako 



 

 

 
 
 

45 

Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak 

izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

 

-5/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 23koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira 

Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz. 

 

-6/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 9koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira 

Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz. 

 

-7/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez luzatzen baita Osasuneko kontseilariaren otsailaren 23ko 5/2021 

Foru Agindua, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu zituena Nafarroako 

Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak 

izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-8/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren martxoaren 23ko 

7/2021 Foru Agindua, zeinaren bidez luzatzen baita Osasuneko kontseilariaren 

otsailaren 23ko 5/2021 Foru Agindua, berariazko prebentzio neurri apartekoak 

hartu zituena Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-9/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 25ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira Milagro 

udalerrirako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan duen 

bilakaeraren ondorioz. 

 

-10/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 29koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez zati batean aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren otsailaren 
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23ko 5/2021 Foru Agindua, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu 

zituena Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-11/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 6koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez luzatzen baita Osasuneko kontseilariaren otsailaren 23ko 5/2021 

Foru Agindua, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu zituena Nafarroako 

Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak 

izandako bilakaeraren ondorioz, baita egin zaizkion aldaketa guztiak ere. 

 

-12/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 20koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez luzatzen baita Osasuneko kontseilariaren otsailaren 23ko 5/2021 

Foru Agindua, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu zituena Nafarroako 

Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak 

izandako bilakaeraren ondorioz, baita egin zaizkion aldaketa guztiak ere. 

 

-13/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 9koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira 

Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz. 

 

-14/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 9koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira Etxarri 

Aranazko udalerrian (Nafarroa), COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz. 

 

-15/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 9koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira 

Lakuntzako udalerrian (Nafarroa), COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz. 

 

-16/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 14koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren maiatzaren 9ko 

13/2021 Foru Agindua, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu zituena 
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Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-17/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 18koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira 

Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz. 

 

-18/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 27koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren maiatzaren 18ko 

17/2021 Foru Agindua, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu zituena 

Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-19/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 1ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira 

Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz. 

 

-21/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 15ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez luzatu eta aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren ekainaren 

1eko 19/2021 Foru Agindua, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu 

zituena Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-22/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 29koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira 

Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz. 

 

-23/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren ekainaren 29ko 

22/2021 Foru Agindua, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu zituena 
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Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-24/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 19koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren ekainaren 29ko 

22/2021 Foru Agindua. Horren bidez, berariazko prebentzio neurri apartekoak 

hartu ziren Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-25/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 22koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren ekainaren 29ko 

22/2021 Foru Agindua. Horren bidez, berariazko prebentzio neurri apartekoak 

hartu ziren Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera 

epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-26/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 27koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez luzatu eta aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren ekainaren 

29ko 22/2021 Foru Agindua. Horren bidez, berariazko prebentzio neurri 

apartekoak hartu ziren Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak 

eragindako egoera epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-27/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 3koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez luzatzen baita Osasuneko kontseilariaren ekainaren 29ko 

22/2021 Foru Aginduaren lehen ataleko 40. puntuaren indarraldia. Foru agindu 

horren bidez, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako 

Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak 

izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-28/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 5ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez izendatzen baitira Nafarroako Foru Komunitatean hiltzeko 

laguntza emateko Berme eta Ebaluazio Batzordeko kideak. 

 

-30/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 17koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez luzatzen baita Osasuneko kontseilariaren ekainaren 29ko 
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22/2021 Foru Aginduaren lehen ataleko 40. puntuaren indarraldia. Foru agindu 

horren bidez, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako 

Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak 

izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-31/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 24koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez luzatzen baita Osasuneko kontseilariaren ekainaren 29ko 

22/2021 Foru Aginduaren lehen ataleko 40. puntuaren indarraldia. Foru agindu 

horren bidez, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako 

Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak 

izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-32/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 31koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez luzatu eta hein batean aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren 

ekainaren 29ko 22/2021 Foru Agindua. Foru agindu horren bidez, berariazko 

prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako Foru Komunitaterako, 

COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izandako bilakaeraren 

ondorioz. 

 

-33/2021 FORU AGINDUA, irailaren 8koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez hein batean aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren ekainaren 

29ko 22/2021 Foru Agindua. Horren bidez, berariazko prebentzio neurri 

apartekoak hartu ziren Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak 

eragindako egoera epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz. 

 

-34/2021 FORU AGINDUA, irailaren 14koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez luzatu eta hein batean aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren 

ekainaren 29ko 22/2021 Foru Agindua. Foru agindu horren bidez, berariazko 

prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako Foru Komunitaterako, 

COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izandako bilakaeraren 

ondorioz. 

 

-35/2021 FORU AGINDUA, irailaren 29koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez bertan behera uzten baitira COVID-19ak eragindako egoera 
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epidemiologikoa dela-eta hartu eta indarrean diren berariazko neurrien 

ondoriozko murrizketak. 

 

-60/2021 FORU AGINDUA, azaroaren 24koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak ezartzen baitira COVID-

19ak eragindako egoera epidemiologikoaren ondorioz. 

 

-63/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 27koa, Osasuneko kontseilariak emana, 

COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoaren ondorioz berariazko 

prebentzio neurri apartekoak ezartzen dituena eta Osasuneko kontseilariaren 

azaroaren 24ko 60/2021 Foru Agindua aldatzen duena. 

 

 

10. HERRITARREKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA 

 

10.1. ONETSI DIREN PLANAREN BARRUKO ARAUAK. 

Ez da araurik aipatu behar departamentu honi dagokionez, 2021eko 

Araugintza Planean ez baitzen jaso haren araugintzako egintzarik. 

 

 

10.2. PLANEKO GAINERAKO ARAUAK EZ ONESTEKO ARRAZOIAK. 

Ez dago ezer esateko, gorago adierazitako arrazoi beragatik. 

 

 

10.3. PLANETIK KANPO ONETSITAKO ARAUAK. 

Idazkaritza Tekniko Nagusiak adierazi du ez dela onetsi Araugintza 

Planean hasieran ezarri ez zen araurik 

 

 

11. UNIBERTSITATEKO, BERRIKUNTZAKO ETA ERALDAKETA 

DIGITALEKO DEPARTAMENTUA 

 

11.1. ONETSI DIREN PLANAREN BARRUKO ARAUAK: 

Ez da araurik aipatu behar departamentu honi dagokionez, 2021eko 

Araugintza Planean ez baitzen jaso haren araugintzako egintzarik. 
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11.2. PLANEKO GAINERAKO ARAUAK EZ ONESTEKO ARRAZOIAK. 

Ez dago ezer esateko, gorago adierazitako arrazoi beragatik. 

 

 

11.3. PLANETIK KANPO ONETSITAKO ARAUAK. 

Idazkaritza Tekniko Nagusiak adierazi du otsailaren 10eko 10/2021 Foru 

Dekretua onetsi zela, azaroaren 11ko 255/2015 Foru Dekretua aldatzeko. Haren 

bidez arautu zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko informazio 

geografikoaren tratamendua. 

 

 

12. LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA 

 

12.1. ONETSI DIREN PLANAREN BARRUKO ARAUAK. 

1. Foru Lege aurreproiektua, Nafarroako Abereen Osasunari buruzko azaroaren 

16ko 11/2000 Foru Legea aldatzen duena. Maiatzaren 10eko 8/2021 Foru 

Legearen bidez onetsi zen. 

 

2. Foru Dekretu proiektua, Nafarroako arrantza eremuak antolatzeko plan 

zuzentzaileak onesten dituena. Apirilaren 28ko 34/2021 Foru Dekretuaren bidez 

onetsi zen. 

 

3. Foru Dekretu proiektua, Nafarroako Basogintzako Kontseilua sortzen duena. 

Ekainaren 23ko 57/2021 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. 

 

12.2. PLANEKO GAINERAKO ARAUAK EZ ONESTEKO ARRAZOIAK. 

Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiak adierazitakoaren arabera, 

2021eko Araugintza Planean jasotako arau ia guztiak onetsi dira edo tramitean 

daude. 

 

Hau da tramitazioaren egoera: 
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1. Zuzeneko salmentari eta zirkuitu laburrei buruzko Foru Lege proiektua. 

Tramitazioa Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren 2021eko 

apirilaren 21eko 58/2021 Foru Aginduaren bidez hasi zen. Nekazaritzako 

Ustiategien eta Elikagaien Sustapenerako Zerbitzuak 2021eko maiatzean egin 

zuen aldez aurreko kontsulta publikoa. Lege aurreproiektua egiteko, aurreikusita 

zegoen Nekazaritzako Elikagaien Teknologien eta Azpiegituren Institutua 

sozietate publikoari laguntza teknikoa emateko mandatua egitea, beste 

autonomia erkidegoetan eta Europako beste erregio batzuetan argitaratutako 

zuzeneko salmentari buruzko arauak bildu, eta haien analisi konparatiboa egin 

zezan, bildutako araudiarekin txosten bat egin zezan eta Nafarroako 

nekazaritzako elikagaien sektoreko operadoreekin lan bilerak antola zitzan. 

Mandatua ezin izan zen formalizatu uztailaren ia amaierara arte, eta ezin izan 

dira amaitu jarduketak 2021ean; beraz, hasieran aurreikusita egon arren, ezin 

izan da egin aurreproiektuaren proposamena. Gaur egun, dokumentua lantzen 

ari da, eta espero da prest egonen dela martxoaren amaierarako. 

 

2. Nekazaritzako Elikagaien Kalitateari buruzko Foru Lege proiektua. 

Tramitazioa Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren 2021eko 

apirilaren 21eko 57/2021 Foru Aginduaren bidez hasi zen. Nekazaritzako 

Ustiategien eta Elikagaien Sustapenerako Zerbitzuak 2021eko maiatzean egin 

zuen aldez aurreko kontsulta publikoa. Lege aurreproiektua egiteko, Zuzeneko 

Salmentari eta Zirkuitu Laburrei buruzko Foru Lege proiektuan aipatutako 

mandatu bera zegoen aurreikusita, INTIAk laguntza teknikoa eman zezan, 

2017tik aurrera kalitatearen arloan emandako edo aldatutako legeen analisi 

konparatiboa egiteko. Mandatuaren onespena atzeratu egin zenez, zuzeneko 

salmentari eta zirkuitu laburrei buruzko legearen kasuan bezala, ezinezkoa izan 

da lanak amaitzea aurrez ikusitako epeen barruan. Gaur egun, aurreproiektuaren 

zirriborroa lantzen ari da, eta espero da prest egonen dela martxoaren 

amaierarako. 

 

3. Nafarroako Ehizari eta Arrantzari buruzko abenduaren 22ko 17/2005 Foru 

Legea aldatzen duen Foru Lege proiektua.  

Tramitazioa Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren urriaren 

15eko 178/2020 Foru Aginduaren bidez hasi zen. Basoen eta Ehizaren 
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Zerbitzuak 2020ko azaroan egin zuen aldez aurreko kontsulta publikoa. Batzorde 

txostengile bat sortu da Parlamentuan, eta dagoeneko amaitu ditu bere lanak eta 

ondorioen dokumentu bat egin du. 

 

4. Nafarroako Ingurumen Kontseiluari buruzko Foru Lege proiektua.  

Tramitazioa Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren urtarrilaren 

31ko 22E/2020 Foru Aginduaren bidez hasi zen. Basoen eta Ehizaren Zerbitzuak 

2021eko uztailean egin zuen aldez aurreko kontsulta publikoa. Foru lege 

aurreproiektua egin da, eta parte-hartze publikoaren izapidea 2022ko otsailean 

eginen da. 

 

5. Nafarroako Foru Komunitatearen lurraldean nekazaritzako elikagai 

ekologikoen ekoizpena, prestakuntza eta merkaturatzea arautzen dituen foru 

dekretua. 

Foru dekretu proiektua jendaurrean jarri zen, nahitaezko izapidea baita, 

2021eko uztailaren 5etik 2021eko uztailaren 23ra bitartean, bi egun horiek barne. 

Jendaurrean egondako epe hori igarota, 17 alegazio jaso ziren eta behar bezala 

aztertu eta baloratu ziren, parte-hartze publikoari buruzko azken txostenean 

jasotakoaren arabera (2021eko abuztuaren 10ekoa da). Alegazio horietan 

jasotako zenbait planteamendu testuan sartu dira. Foru dekretuak onesteko 

ezarritako izapideei jarraikiz, hauek egin dira: justifikazio memoria, memoria 

ekonomikoa, sexuaren ondoriozko eraginari buruzko txostena, Nafarroako 

Berdintasunerako Institutuaren txostena, karga administratiboen azterketa eta 

txosten juridikoa. 

 

6. Lagun egiteko animaliak Nafarroan babesteari buruzko apirilaren 4ko 19/2019 

Foru Legea garatzen duen Foru Dekretua. 

Tramitazioa Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren 2020ko 

irailaren 3ko 154/2020 Foru Aginduaren bidez hasi zen. Parte-hartze publikoaren 

izapidea 2021eko urrian egin zen, eta, amaitu ondoren, Abeltzaintza Zerbitzuak 

aurkeztutako alegazioak aztertu zituen, eta proiektuaren azken bertsioa idazten 

ari da. Toki Araubideko Batzordera eta Nafarroako Kontseilura bidali baino lehen, 

alegazio berriak aurkeztu dituzte Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak 

eta Nafarroako Ehiza Federazioak, eta aztertzen ari dira. 
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7. Osasun hondakinei buruzko Foru Dekretua 

Arau honen tramitazioa Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 

Administrazioko kontseilariaren ekainaren 28ko 168/2018 Foru Aginduaren bidez 

hasi zen. 2020an, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak Osasun Departamentura 

bidali zuen, azter zezan. Tramitazioa atzeratu egin da SARS-CoV-2 birusak 

eragindako pandemia dela eta. 

 

8. Hondakinen kudeaketarako azpiegitura edo instalazioak dituzten udalerriei 

eman beharreko kalte ordaina arautzen duen Foru Dekretua. 

Arau horren tramitazioa Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren 

2020ko urriaren 9ko 173/2020 Foru Aginduaren bidez hasi zen. Ingurumen 

Zuzendaritza Nagusiak tramitazioan atzera egitea erabaki du, arauan jasotako 

zenbait alderdi lege bidez arautu behar baitira. 

 

9. Nafarroako ehizari eta arrantzari buruzko 17/2005 Foru Legea garatzeko 

Erregelamendua onetsi zuen ekainaren 11ko 48/2007 Foru Dekretua aldatzen 

duen Foru Dekretua. 

Ez da hasi tramitatzen, oraindik ez delako onetsi Nafarroako ehiza eta 

arrantzari buruzko Foru Legearen aldaketa. 

 

10. Ekitaldi publiko jasangarriei buruzko Foru Dekretua. 

Tramitazioa Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren 2019ko 

urriaren 2ko 23/2019 Foru Aginduaren bidez hasi zen. 

 

11. Onura Publikoko Mendien Katalogoa eguneratzen duen Foru Dekretua. 

Tramitazioa Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren 2020ko 

apirilaren 17ko 65/2020 Foru Aginduaren bidez hasi zen. Entzunaldiaren 

izapidea eskaini zaie ukitutako toki erakundeei. 

 

12. Ingurumenean eragina duten jarduerak arautzen dituen Foru Legearen 

Erregelamendua onesten duen Foru Dekretua. 

Espedientea tramitazioaren azken fasean dago. 
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12.3. PLANETIK KANPO ONETSITAKO ARAUAK. 

Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiak adierazi du bi arau onetsi 

direla: 

 

1. Klima-aldaketari eta energia-trantsizioari buruzko Foru Legea. 

 

2. 207E/2021 Foru Agindua, abuztuaren 3koa, Landa Garapeneko eta 

Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita pertsonen 

osasunari edo segurtasunari, nekazaritzari, basogintzari, abeltzaintzari edo basa 

faunari kalte handiak egiten dizkieten ehiza-espezieak kontrolatzeko metodoak 

arautzen dituen xedapena. 

 

 

13. KULTURA ETA KIROL DEPARTAMENTUA 

 

13.1. ONETSI DIREN PLANAREN BARRUKO ARAUAK: 

Ez dago. 

 

13.2. PLANEKO GAINERAKO ARAUAK EZ ONESTEKO ARRAZOIAK. 

Hiru arau hauek zeuden jasota 2021eko Araugintza Planean: 

 

- Nafarroako Kirol Erregistroa arautzen duen Foru Dekretua. 

- Kirolaren arloko lanbideetan aritzeko aldi baterako gaikuntzen araubidea 

onesten duen Foru Dekretua. 

- Kirolaren arloko lanbideetan aritzeko behar den lehen sorospenetako gaitasuna 

egiaztatzeko baldintzak eta prozedura ezartzen dituen Foru Agindua. 

 

Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiak adierazi dituen arrazoiak: 

18/2019 Foru Legea (apirilaren 4koa, Nafarroan kirol-lanbidean hasteari eta 

jarduteari buruzkoa) garatzeko hiru arau hauek 2021. urtean onesteko 

aurreikuspena foru legean ezarritako epeen ondorioz ezarri zen. Epe horiek 

amaituta, bertan ezarritako betebehar batzuk bete behar dira. 

 



 

 

 
 
 

56 

6/2020 Foru Lege Dekretuak (ekainaren 17koa, premiazko neurriak onesten 

dituena COVID-19 koronabirusaren osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre 

egiteko) 18/2019 Foru Legea (apirilaren 4koa, Nafarroan kirol-lanbidean hasteari 

eta jarduteari buruzkoa) aldatu zuen (azken xedapenetako laugarrena): aurrean 

aipatutako epealdiak luzatu zituen eta amaitzeko datak ezarri zituen (2021. 

urtean eta 2022. urtean, kasuan kasukoa). 

 

Foru lege-dekretu horren hitzaurrean, legea aldatzeko arrazoi hau agertzen 

da: 

 

 

“Kirolaren arloan, COVID-19ak eragindako alarma-egoerak eta osasun-krisiak 

eragin nabarmena izan dute kirol-erakundeen jardueran, kirol-lanbideetan aritzen 

diren edo jardun nahi duten pertsonen jardueran, prestakuntza ematen duten 

zentro eta enpresetan, bai eta arlo horretan eskumena duten administrazio 

publikoen funtzionamenduan ere. 

Hori dela eta, beharrezkoa da Nafarroan kirol-lanbidean hasteari eta 

jarduteari buruzko apirilaren 4ko 18/2019 Foru Legean jasotako epeak luzatzea, 

epe horiek bukatu baino lehen bete behar baitira lege-testu horretan jasotako 

hainbat betebehar. Foru lege-dekretu honen azken xedapenetako laugarrenean 

jorratzen da gai hori”. 

 

Foru lege-dekretu hori Nafarroako Parlamentuko Osoko Bilkuraren 2020ko 

ekainaren 25eko Erabakiaren bidez baliozkotu zen. 

 

Hala ere, osasun-krisiak eragindako egoerak berriro eragotzi du arau horien 

tramitazio eraginkorra. 2021ean deklaratutako alarma egoera berriak eragindako 

neurri murriztaileek kirol jardueran eragin nabarmena izaten jarraitu dute, baita 

administrazio publikoen, kirol erakundeen prestakuntza-zentroen eta enpresen 

funtzionamendu arruntean ere, jarduera gelditu eta murriztu egin behar izan baita 

ekitaldi horretan, denbora luzez. Lehen sorospenen arloko prestakuntzarekin 

zuzeneko lotura duten prestakuntza-jarduera presentzialak eteteak aurrez 

ikusitako erregelamenduzko xedapena behar bezala izapidetzea eragotzi du 
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(batez ere Nafarroan kirol arloko lanbideak gauzatzeko lehen sorospenetako 

hasierako prestakuntza egiaztatzeko modua arautuko duena). 

 

Gainera, xedapen horiek izapidetzeko, ezinbestekoa zen Osasun 

Departamentuaren eta Hezkuntza Departamentuaren arteko lankidetza, eta 

departamentu horiek osasun-krisia kudeatzeko jarduketa asko bereganatu behar 

izan zituzten, eta, beraz, ezin izan zituzten baliatu lankidetza horretarako behar 

ziren baliabide guztiak. Bestalde, Hezkuntza Departamentuak lanbide gaitasunak 

aitortzearekin eta egiaztatzearekin lotutako eginkizunak bereganatu ditu epe 

horretan (lehen Nafarroako Enplegu Zerbitzuak betetzen zituen), eta horrek 

eragina izan du arauen tramitazioan. Horrez gainera, Telekomunikazioetako eta 

Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusiaren laguntza behar zen Nafarroako 

Kirolaren Erregistro berria diseinatu eta ezartzeko. Zeregin horretan 

hautemandako zailtasun teknikoek ere geldotu dute aipatutako foru dekretuaren 

tramitazioa. 

 

Nafarroan kirol arloko lanbideak gauzatzeko lehen sorospenetako hasierako 

prestakuntza egiaztatzeko modua arautuko duen foru dekretuak gainerakoek 

baino premia handiago zuen, lehen sorospenetako hasierako prestakuntza hori 

2022ko urtarrilaren 1etik aurrera eskatzen baita. Hala ere, 2022rako Nafarroako 

Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 29ko 18/2021 Foru Legearen azken 

xedapenetako lehenaren bidez, Nafarroan kirol-lanbidean hasteari eta jarduteari 

buruzko apirilaren 4ko 18/2019 Foru Legearen laugarren xedapen iragankorraren 

1. apartatua aldatu zen eta 2022ko irailaren 1era arte luzatu kirolaren arloko 

lanbideak gauzatzeko lehen sorospenetako kualifikazioari lotutako baldintza 

eskatzeko epea. 

 

 

 

13.3. PLANETIK KANPO ONETSITAKO ARAUAK. 

Azkenik, Idazkaritza Tekniko Nagusiak adierazi du 2021. urtean ez dela 

onetsi Araugintza Planean ezarrita ez zegoen araurik. 
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III. EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

Bildutako datuak aztertu dira eta 2021eko APren edukiarekin alderatu dira. 

Horretan oinarrituta, honako ondorio hauek atera daitezke: 

 

1. Lehenbizikoa. 

 

Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioaren 2021eko Araugintza 

Planaren edukiari zorrotz helduta, txosten honetako ondorioa nahitaez izan behar 

da haren % 29 bete dela. Beraz, kopuruak orokorrean hartuta, Planaren betetze-

maila urritzat jo behar da, adierazleen eskala hau kontuan hartuta: 

 

 

 

 

KALIFIKAZIOA EBALUAZIOA

OSO URRITZAT
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Hala ere, zerbait hobetu da 2020ko Araugintza Planari buruzko datuekin 

alderatuta, haren betetze-maila oso urritzat jo baiten. Kontuan hartu behar da 

gehikuntza ez dela soilik ehunekoari dagokionez; zenbakiei begiratuta ere, 

2021eko aurreikuspenean 2020koan baino arau gehiago zeuden (100 eta 95, 

hurrenez hurren). Bi parametro horiek batera ikus daitezke barra-grafiko honetan: 

 

 

Baita tamaina-grafikoan ere: 
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Beste alde batetik, aurreko legegintzako ekitaldiko ebaluazioan bezala, 

berriro ere agerikoa da Planaren betetze-maila asko aldatzen dela departamentu 

batetik bestera. Hurrengo taulan 2021eko emaitzak xehatuta agertzen dira: 

 

 

 

 

E/E= Ez dagokio ehunekorik 

 

  

2021eko 

UAP-tik 

onetsi diren 

arauak

2021eko 

UAP-ean 

aurreikusi-

tako arauak

Betetze- 

mailaren 

ehunekoak

2 15 13,33

0 3 0

0 7 0

12 15 80

1 7 14,29

2 2 100

7 24 29,17

1 3 33,33

1 6 16,67

0 0 N/P

0 0 N/P

3 15 20

0 3 0

29 100 29ERABATEKOAK

Landa Garapena eta Ingurumena

Kultura eta Kirola

Unibertsitatea, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitala

Garapen Ekonomikoa eta Enpresariala

DEPARTAMENTUAK

Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio Publikoa eta Barnea

Lurralde Antolamendua, Etxebizitza, Paisaiak eta Proiektu Estrategik.

Lurralde Kohesioa

Ekonomia eta Ogasuna

Migrazio Politika eta Justizia

Hezkuntza

Eskubide Sozialak

Osasuna

Herritarrekiko Harremanak
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Taulako datuak azalera-grafiko batera pasatuta, hau ateratzen da: 

 

 

 

Esan den bezala, itxurazko desberdintasunak egoera epidemiologikoak 

araugintzaren arloan ekarritako eskakizunen ondorio dira neurri handi batean. 

Kontuan hartzen badira 2021eko Araugintza Planean aurretiaz jasota ez zeuden 

legegintzako egintzen datuak, emaitzak oso bestelakoak dira: 
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Hortaz, aurreko taulak hobeki islatzen du 2021eko legegintzako ekoizpena, 

departamentuka xehatuta. 

 

2021ean onetsi ez ziren Planeko 71 arauei dagokienez, idazkaritza tekniko 

nagusiek emandako datuetatik ondorioztatzen da haien ehuneko oso txikia dela 

(% 32,39) egiteko izapideren bat egin gabe dutenak, eta gehienak (% 67,61%) 

izapidetzen ari direla6. Hala ateratako datuek grafiko hau osatzen dute: 

 

 

  

                                                 
6 Ildo horretan, nabarmendu behar da zenbait arauren tramitazioa 2022ko urtarrilean amaitu zela. 
Ikusi 4 eta 5 zenbakiko oharrak. 

2021eko 

UAP-tik 

onetsi diren 

arauak

2021eko 

UAP-ean 

aurreikusi-

tako arauak

UAP-tik 

kanpoko 

onetsi di-

ren arauak

Betetze- 

mailaren 

ehunekoak

2 15 30 213,33

0 3 0 0

0 7 0 0

12 15 11 153,33

1 7 0 14,29

2 2 3 250

7 24 1 33,33

1 3 1 67

1 6 38 650

0 0 0 N/P

0 0 1 N/P
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Unibertsitatea, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitala

Lurralde Antolamendua, Etxebizitza, Paisaiak eta Proiektu Estrategik.
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Ekonomia eta Ogasuna

Garapen Ekonomikoa eta Enpresariala

Migrazio Politika eta Justizia

DEPARTAMENTUAK

Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio Publikoa eta Barnea
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2. Bigarrena. 

 

Lehenago esan den bezala, kontuan edukita COVID-19aren pandemiaren 

ondoriozko ezohiko inguruabarrak eta ebaluazio-jarduera orok zorroztasunaz 

gainera ezinbesteko dituen helburuak, mundu osoa hartu duen gaixotasun 

pandemiko batek sorrarazi dituen ezohiko ondorioen aurka borrokatu nahian 

ezinbestekotzat jo diren legegintzako neurriak ezartzeko asmoarekin onetsi diren 

Planean aurreikusi gabeko arauen ponderazioa baloratu behar da. Larrialdiak 

eragindako arautegia oso ugaria da. Ondoko irudian alderatuta ageri dira 

larrialdiko arauak eta 2021eko Araugintza Planaren barruan onetsitako arauak: 
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Ikusten den bezala, Planetik kanpo onetsitako legeria planaren barruan 

onetsitakoa halako hiru da. Horrek argi erakusten du pandemiak eragin izugarria 

izan duela, txosten honetan behin eta berriz adierazi den bezala. 

 

 

3. Hirugarrena. 

 

Planaren betetze-maila urria izanagatik, lehen ondorioan azaltzen den 

bezala, hala ere horrek ez digu besterik gabe pentsarazi behar Nafarroako Foru 

Komunitatearen Administrazioak 2021. urtean gaizki erabili duenik bere 

legegintzako ahalmena. Aitzitik, bigarren ondorioan azaltzen den egoera dela 

eta, ezinbestekoa da biak batera aztertzea. Izan ere, osasun-larrialdiari aurre 

egiteko onetsi den legeriaren ugaritasunak Planaren burutzapenean izan den 

urritasuna konpentsatzen du; are gehiago, gainditu ere egiten du. Horrenbestez, 

hori guztia gogoan hartuta, honako hau da hirugarren ondorioa: % 29ko betetze-

maila, urria izan arren, bidezkoa eta egokia da, gorago azaldutako adierazleen 

taularen arabera. 
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Iruña, 2022ko martxoaren 25a, Gobernuaren Idazkaritzako eta Araugintzako 

Zerbitzua. 
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