
IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA 
Estatutuak aldatzea 

Iruñerriko Mankomunitateak, 2010eko maiatzaren 27an egindako batzarrean, hasiera batez onetsi zuen 
Mankomunitate horren estatutuak aldatzea. 
 
Hasiera bateko onespen hori hilabetez agerian utzi zen Mankomunitateari atxikitako udaletako idazkaritzetan, 
eta aldi horretan ez zen inolako alegazio, eragozpen edo oharrik aurkeztu. 
 
Administrazio Departamentuari eskatutako txostena jasota, Estatutuen proiektuaren aldaketa Iruñerriko 
Mankomunitatea osatzen duten udal bakoitzeko osoko bilkuren esku jarri zen onar eta berrets zezaten; 
gutxienez tokiko entitate horien bi herenen aldeko botoa lortu zen, eta, hartara, onartu zen behin betiko testua 
Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu behar da, Nafarroako Tokiko Administrazioari buruzko 6/1990 
Foru Legearen –uztailaren 2koa– 50. artikuluan xedatutakoa betetze aldera. 
 

 
IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAREN ESTATUTUAK 

 
ZIOEN AZALPENA  
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/90 Foru Legeak Foru Komunitateko toki erakundeen araubide 
juridikoa aldatu zuen erabat. Hartaz, lege hori promulgatzeak ekarri zuen Iruñeko Mankomunitatearen Estatutuak 
aldatzeko behar ziren izapideak gauzatzea, haren edukia errealitate juridiko berrira egokitzeko xedez. 
 
Ondoren, aldaketa zehatzak izan dira, besteak beste: 1999ko urtarrilean egindakoa, alderdi politikoak 
erakundean osatu ondoren Mankomunitatearen Batzorde Iraunkorraren talde berria eratzea xede zuena; eta, 
bestalde, 1999ko azaroan egindakoa, Mankomunitatearen organoen arteko eskumenen banaketa Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak eragindako aldaketetara egokitzea xede zuena.  
 
Une honetan egokitzapen berriak egin behar dira zenbait aldaketa gertatu direlako, bai Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen duen Legean, Toki Gobernua Modernizatzeko 57/2003 Legearen eta Sektore Publikoaren 
kontratuen 30/2007 Legearen bidez, bai Nafarroako Toki Administrazioko Foru Legean, Nafarroako Toki 
Araubidea eguneratzeko 11/2004 Foru Legearen eta otsailaren 14ko 1/2007 Foru Legearen bidez –azken horrek 
sakonki aldatu zuen kontratazio publikoa Tokiko Araubideari dagokionez, baita Kontratu Publikoen 6/2006 Foru 
Legea ere, ekainaren 9koa. 
 
Egokitzapen horiek zehatzak dira une honetan ere, aipatutako legeek ez baitute eragin kuantitatiborik izan 
mankomunitateen erregimenean. Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 47. artikuluak egin du alor 
horretako aldaketa bakarra. Toki erakundeei emandako abantailen aldean mankomunitateek zituzten abantailei 
egindako hainbat muga ezeztatu ditu artikulu horrek. Orain ahalbidetzen du estatutuek horiek guztiak jasotzea. 
Mankomunitateari interesatzen zaio hori, besterentzeko eskumenari dagokionez batez ere, eskumen hori ez 
izateak eragozpen nabaria ekartzen baitie eragina jasotzen duten udalei.  
 
Lege horietan egindako beste aldaketa bat, estatutu hauei eragiten diena, kontratazio alorreko eskumenen 
banaketari dagokio. Udaletarako xedatu den erregimena jaso da horretarako, ohi den bezala. 
 
Legezko eguneratze horiekin batera, izaera praktikoa duten beste batzuk egin dira. Horien helburua izan da 
estatutuetako xedapen batzuk eguneratzea hasierako onarpen hartatik iragandako urteetan Iruñerriko 
Mankomunitateak izan duen bilakaerara.  Hartaz, honako hauek sartu dira bosgarren artikulura: urte hauetan 
barna hartutako eskumenak, Eskualdeko Hiri Garraioa, Taxi Zerbitzua eta Ibai Parkearen Kudeaketa. Ildo 
beretik, egun zentzurik ez duten hainbat xedapen gehigarri eta iragankor ezabatu dira testutik, horietan 
aurreikusi den bezala gauzatu baitira bai kontzejuak banantzea, bai egin gabe zeuden integrazioetarako 
eremuak zehaztea. Halaber, kendu dira ondokoei egindako aipamenak: Uraren Ziklo Integrala eta Hondakinen 
Kudeaketa, biak desagertu direlako; eta ACPSA eta RCPSA kudeaketarako erakundeak, biok elkarturik SCPSA 
sortu zelako. 
 
Halaber, xedapen indargabetzailea ezabatu da, helbururik ez duelako eta ondokoei buruzkoa delako: 
desagertutako erakunde horiei buruzkoa eta Mankomunitatearen lehenbiziko Estatutuei buruzkoa. Izan ere, 
orain aldatzen diren eta indarrean dauden estatutu horiek ordezkatu zituzten.  
 
I. TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK 
 
I. KAPITULUA 
 
1. artikulua. 13.a artikuluan zerrendatutako udalek osatzen duten toki entitatea denez, Iruñerriko 
Mankomunitateak izaera eta ahalmen juridikoa eta autonomia du bere helburu espezifikoak betetzeko, eta 
estatutu hauetan xedatutakoak arautuko du erakundea. 
 
2. artikulua. Iruñerriko Mankomunitatea Iruñean kokatuta dago. 
 
3. artikulua. Iruñerriko Mankomunitatearen lurralde esparrua da dagokion zerbitzuaren titulartasuna duten 
udalena, titulu honen laugarren kapituluan xedatutakoarekin bat. 



 
4. artikulua. Bere eskumenen alorrean, Mankomunitateari dagozkio Toki Administrazioari buruzko Foru Legeak 
Nafarroako udalei ematen dizkien ahalmenak eta abantailak.  
 
II. KAPITULUA. XEDEA 
 
5. 1. artikulua. Mankomunitatearen xedea da legez araututako hainbat eskumen gauzatzea, hurrengo kapituluan 
zehazten den lurralde esparruaren barnean. Ondoko gaiei buruzkoak dira, eta horien titulartasuna dagokio 
Mankomunitateari: 
a) Edateko urez hornitzea, estolderia eta hondakin urak sanotzea eta araztea. 
b) Hiri hondakinak biltzea, tratatzea, eta aprobetxatzea. 
c) Bidaiarien garraio publikoa. 
d) Taxi zerbitzua Iruñerriko Baterako Taxi Zerbitzurako Eremuan.  
e) Iruñerriko Ibai Parkea kudeatzea. 
 
2. Halaber, Mankomunitatearen xedea da -neurria egokia eta beharrezkoa dela ziurtatzen duen txostenaren 
bidez- hainbat gairi lotutako ekonomia jarduerak egitea, une oro horien titulartasuna duena, kapitulu honetan 
xedatutakoari jarraikiz. 
 
6. artikulua. Aurreko kapituluan xedatutakoez gainera, Mankomunitateak udal eskumenak gauzatu ahalko ditu 
ondoko gaietan, aldez aurretik horien titulartasuna hartzen badu:  
 
1. Hirigintza antolakuntza, kudeaketa, jarduketa eta araudia; etxebizitzak sustatzea eta kudeatzea; parkeak eta 
lorategiak, hiri errepide publikoak zolatzea, eta bideak eta landa-bideak zaintzea. 
2. Ondare historiko artistikoa.  
3. Ingurumena babestea. 
4. Hornidurak, hiltegiak, feriak, azokak, eta kontsumitzaileak eta erabiltzaileak defendatzea. 
5. Hilerriak eta hileta zerbitzuak 
6. Kaleak garbitzea. 
7. Kultur eta kirol jarduerak edo instalazioak, aisialdirako jarduerak, turismoa.  
 
7. artikulua. Mankomunitateak onartu ahalko du eskumenen gauzatzea ordezkatzea, baita horiek transferitzea 
edo deszentralizatzea ere, erakundearen xedeari dagozkion gaietan, betiere edozein administrazio publikok 
egiten badu. 
 
III. KAPITULUA. ADMINISTRAZIOEN ARTEKO HARREMANAK 
 
8. artikulua. Sinatzen diren administrazio hitzarmenen bitartez garatuko da Mankomunitatearen eta gainerako 
administrazio publikoen arteko ekonomia, teknika eta administrazioari buruzko kooperazioa. 
 
IV. KAPITULUA LURRALDE ESPARRUA ETA IRAUPENA 
 
9. artikulua. Bere eskumenak gauzatzeko, Mankomunitateak hartzen duen lurralde esparrua da dagokion 
zerbitzuaren titulartasuna hartua duen horrena, ondoko mugekin bat: 
 
1. Beren barrutiaren barnean kontzejurik ez duten udalen kasuan, Mankomunitatea izanen da behar den gaiaren 
gainean xedatutako eskumenen titularra, eta gauzatu beharko ditu udal barruti osoan. 
 
2. Beren barrutiaren barnean kontzejuak dituzten udalen kasuan, Mankomunitateak izanen du zerbitzuei 
dagozkien eskumenen titulartasuna soilik kontzejuen lurralde esparruetan. 
  
a) Iruñerriko Mankomunitateak eskumenaren titulartasuna hartua zuen horietan, 1990eko abenduaren 31 baino 
lehen edo dagokion udalak eskatu ondoren. 
 
10. 1. artikulua. Barnean ez dauden kontzejuen kasuan, aurreko atalarekin bat, kokalekua duten udalak eskatu 
ahalko du Mankomunitateak gaietariko baten gaineko eskumenak hartzeko, baldin eta horren xede badira 
kontzejuaren lurralde esparruan. 
 
2. Eskumenak hartzeko hitzarmena, aurreko atalak aipatua, Batzar Orokorrak ebatziko du, legezko gehiengo 
osoak aldeko botoa emanik. 
 
II. TITULUA. MANKOMUNITATEAREN ANTOLAKUNTZA 
I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRA 
 
11. artikulua. Ondoko organoei dagozkie Mankomunitatea gobernatzea eta administratzea: 
 
a) Mankomunitateburua eta Mankomunitateburuordea. 
b) Batzar Orokorra. 
c) Gobernuko Batzorde Iraunkorra. 
d) Kontuen Batzorde Berezia. 
 
Araudi Organikoaren bidez aurrekoen osagarriak diren beste organo batzuk xedatu eta arautu ahalko dira. 
 



II. KAPITULUA. BATZARRA 
 
12. artikulua. Mankomunitatearen Batzar Orokorrak ordezkatuko ditu Mankomunitateko udalak. Horien kide 
hautetsiek osatuko dute —barnean dagoen udal bakoitzak proposatuta eta mankomunitateburuak izendatuta— 
edo, bestela, behar den alorreko ordezkariek, kapitulu honetan xedatutakoarekin bat. 
 
Saio publikoan osatzen da, udal hauteskundeak egin ondoko hiru hilabeteko epearen barnean. 
  
Mankomunitatearen kideen estatutua Araubide Organikoaren xedea izanen da, toki erregimeneko legediak toki 
erakundeen kideetarako araututakoarekin bat. 
 
13. artikulua. Batzarreko kideen kopurua izanen da ondoko arauak ezartzetik ateratzen dena. 
 
a) Gobernu organo goren horretako ordezkaritzaren ondorioetarako, hurrengo alorrak xedatzen dira, ondoko 
zerrendan agertzen diren udalek osatuak: 

 
ALORRA                                                                                                                 ORDEZKARIAK 

ANTSOAIN 1 
ARANGUREN 1 
BARAÑAIN 3 
BERIAIN 1 
BERRIOZAR 1 
BURLATA 3 
EGUES 1 
ESTERIBAR 1 
UHARTE 1 
NOAIN (ELORTZIBAR) 1 
ORKOIEN 1 
IRUÑA 27 
ATARRABIA 2 
ZIZUR NAGUSIA 1 

 

ADIOS – AÑORBE  – ENERITZ – LEGARDA  – MURUZABAL – TIRAPU –  
UKAR  –  UTERGA  

1 

ANUE  – EZKABARTE  – LANTZ  – OLAIBAR  – ULTZAMA  1 
ATEZ – BASABURUA  – BERRIOBEITI – IMOTZ  – TXULAPAIN  – ODIETA 1 
BERASKOAIN  – BIDAURRETA  – ZIRITZA  – ETXARRI – ETXAURI –  
GIRGILLAO  – ZABALTZA  

1 

BIURRUN – OLKOTZ – TIEBAS-MURU ARTEDERRETA 1 
ZIZUR - GALAR 1 
GOÑI  – OLLO  1 
IBARGOITI  – ELO  1 
ITZA  – OLTZA  1 

 

 
 
b) Alor bakoitzak egokitu zaizkion ordezkariak izateko eskubidea izanen du. Ondoko prozedurari jarraikiz 
izendatuko dira ordezkariak:   
  
Udal bakar batek osatutako alorrak badira, udal horretako osoko bilkurak izendatuko ditu ordezkariak.  
 
Udal batzuk alor berekoak badira, alorrean dauden udalerrietako udalen osoko bilkurek izendatuko dituzte 
ordezkariak bere kideen artean. Alor bakoitzean izendatutako guztiak bildurik, zerbitzua benetan ematen den 
lurralde esparruko —udalerri bat edo batzuk— zuzenbideko biztanleen arabera ondokoetariko bat adostuko dute 
boto haztatuz: edo horietariko batzuei alorra ordezkatzeko ardura ematea, edo, bestela, karguan txandakatzeko 
sistema bat. Horretarako, bakoitza karguan aritzeko epeak finkatuko dira. Dena den, epe hori ez da urtebetekoa 
baino laburragoa izanen. 
 
c) Iruñeko Udalerriak izanen du gainerako erakundeek guztira dituzten adina ordezkari.  
 
14. artikulua. Udalerriak sortu eta ezeztatzen diren kasuetan, baita haien barrutiak aldatzen diren horietan ere, 
prozesutik sortutako Toki Erakundeek errealitate berrira egokitu beharko dute Mankomunitatean duten 
ordezkaritza, ondoko arauekin bat: 
 
a) Alor zehatz baten barnean izanda, udalerri berririk sortzen ez duen barrutien aldaketa bada, ez da 
ordezkaritzaren aldaketarik izanen Mankomunitatean.  
 
b) Udalerriek bat egiten badute, udalerri bat bestean sartzen bada, edo horietariko bat bereizten bada beste bat 
independentea eratzeko, desagertu den udalerriaren ordezkariak utzi beharko du kargua, edo, bestela, udalerri 
independente berriak izendatu beharko du ordezkaria. Horrela zuzenduko da 13. artikuluan xedatutako sistema. 
 
15. artikulua. Oro har, Batzarreko kideak kargutik kenduko dira ondoko kasuotan: 
 



a) Haien korporazioko kide gisa aginpidea bukatzeagatik, eta Batzarreko kide gisa beren egikizunetan jarraitu 
beharko dute ohiko administraziorako soilik, harik eta horien ondorengoek kargua hartu arte. Halaber, aldi 
horretan ezin izanen da inolaz ere ebazpenik hartu, baldin eta ebazpen horietan legez gehiengo kualifikatua 
behar bada. 
 
b) Epai irmoa, heriotza edo ezintasuna gertatzeagatik, edo udaleko zinegotziak edo Mankomunitateko 
Batzarreko kideak karguari uko egiteagatik. Kasu horretan, ordezkariak udalerri batzuek osatutako alor bat 
ordezkatzen badu, kide berria izendatu beharko da alorreko ordezkariek proposatuta. 
16. artikulua. Ondoko eskumenak ditu Batzarrak: 
 
1. 1. Mankomunitateburua hautatzea eta kargutik kentzea, zentsura mozio bidez, baita berak proposatutako 
konfiantzako mozioa bozkatzea ere, hauteskundeen legedi orokorrarekin bat. 
 
2. Mankomunitatearen gobernu organoen eta Sozietate Kudeatzailearen jarduera kontrolatzea eta ikuskatzea. 
 
3. Kontzentratuta ez dauden organoak sortzea, egoitzaren kokapena aldatzea, Mankomunitatearen izena edo 
bere logotipoa aldatzea, udalez gaindiko antolakuntzetan parte hartzeari dagozkion ebazpenak. 
 
4. Araubide organikoa onartzea, baita Mankomunitatearen eskumena diren gainerako xedapen orokorrak ere. 
 
5. Zerga izaera duten berezko baliabideak zehaztea, aurrekontuak onartzea eta aldatzea, bere eskumeneko 
gaietan gastua xedatzea eta kontuak onartzea. 
 
6. Zerbitzu publikoak eta udalekotzeko espedienteak kudeatzeko moduak onartzea. 
 
7. Beste administrazio publikoek eginda, eskumenak eskuordetzea onartzea 
 
8. Langileen plantilla eta lanpostuen zerrenda onartzea, funtzionarioen ordainsari osagarri finkoen eta aldian 
behingoen zenbatekoa finkatzea, eta behin-behineko langileen kopurua eta erregimena zehaztea. 
 
9. Egintza judizial eta administratiboak gauzatzea, eta Mankomunitatea defendatzea eskumen osoa duen 
gaietan.  
 
10. Koordinaziorako edo lankidetzarako hitzarmenak onartzea beste administrazio publiko batzuekin. 
 
11. Mankomunitatearen egintzen kaltegarritasun-adierazpena egitea. 
 
12. Ondasun publikoen kalifikazio juridikoa aldatzea. 
 
13. Mota guztietako kreditu eragiketak hitzartzea, diruzaintzari dagozkion hauek izan ezik: likidatutako azken 
ekitaldiko eragiketa arruntengatik likidatu diren diru sarreren ehuneko bost gainditzen ez dutenak.  
 
14. Mota guztietako kontratazioak, mankomunitateburuari dagokionak izan ezik. 
 
15. Obra eta zerbitzuen proiektuak onartzea, kontratatzeko edo esleitzeko eskumena badu, eta aurrekontuetan 
oraindik aurreikusita ez badaude. 
 
16. Ondasunak erostea eta besterentzea, mankomunitateburuari dagozkion kasuetan izan ezik. 
 
17. Batzarrari egokitu behar zaizkionak, horiek onartzeak gehiengo berezia eskatzen baitu. 
 
18. Legeek berariaz egokitzen dizkioten gainerakoak. 
 
17. artikulua. Batzarrak mankomunitateburuaren edo Gobenu Batzarraren esku uzten ahal ditu bere eskumenak, 
osorik edo zati bat, onartzeko gehiengo berezia eskatzen duten horiek izan ezik. 
 
III. KAPITULUA. MANKOMUNITATEBURUA 
 
18. artikulua. Mankomunitatearen mankomunitateburua Batzarra eratzen den saioan hautatzen da, ondoko 
prozedurari jarraikiz: 
 
a) Beren hautagaitza aurkezten duten kide guztiak aurkezten ahal dira kargurako hautagai.  
b) Horietako batek kideen botoen gehiengo osoa lortzen badu, hautetsi izendatuko da. 
c) Horietako bakar batek gehiengo hori lortzen ez badu, bigarren bozketa eginen da, eta hautagai izendatuko da 
botoen gehiengo sinplea lortzen duena.  
d) Berdinketa gertatzen bada, boto kopuru bera lortu dutenen artean hautetsi izendatuko da biztanle kopuru 
gehien ordezkatzen dituen erakundeko kidea. 
e) Kide batzuen artean berdinketa gertatzen bada eta horiek ordezkatzen badute biztanle kopuru gehien duen 
erakundea, hautaketa irabaziko du dagokion udalean herritarren botoen kopururik handiena lortu duenak. 
 
19. artikulua. Mankomunitateburuordea askatasunez izendatu eta kargutik kenduko du mankomunitateburuak 
Gobernu Batzorde Iraunkorreko kideen artean. 
 



Mankomunitateburuaren eskumena izanen da mankomunitateburua bere egikizun guztietan ordezkatzea, hura 
kanpoan denean, edo gaixotasun edo ezintasun bat duenean bere eginkizunetan aritzeko. Halaber, 
mankomunitateburuaren eginkizunetan aritu ahalko da, lehendakaritza hutsik gelditzen bada, harik eta 
mankomunitateburu berriak kargua hartu arte. 
 
20. artikulua. Ondoko eskumenak ditu mankomunitateburuak: 
 
1. Erakundearen gobernua eta administrazioa zuzentzea. 
2. Mankomunitatearen ordezkaria izatea. 
 
3. Mankomunitateko organo guztien saioetan mankomunitateburu aritzea eta horietarako deialdiak egitea, eta 
berdinketetan erabakitzea kalitateko botoa erabilita. 
 
4. Mankomunitatearen zerbitzuak eta obrak zuzentzea, ikuskatzea eta bultzatzea. 
 
5. Urtero, azaroaren 1a baino lehen aurrekontuen proiektua Batzarrera bidaltzea, idazkariak eta kontu 
hartzaileak aldez aurretik txostena eginik. 
 
6. Bere eskumenen mugen barnean gastuak xedatzea eta ordainketak agintzea, diru sarrerak gauzatzea eta 
kontuak ematea xede duten dokumentuei baimena ematea, baita ekonomia garatzea eta kudeatzea ere, 
onartutako aurrekontuari jarraikiz. 
 
7. Aurrekontuan aurreikusitako epe luzerako kreditu eragiketak hitzartzea, baldin eta ekitaldi bakoitzaren 
barnean beren zenbateko metatuak gainditzen ez badu ekonomia likidatutako azken ekitaldian eragiketa 
arruntengatik diru sarrera aitortuen ehuneko hamar. 
 
8. Aurrekontuan aurreikusitako epe motzerako kreditu eragiketak hitzartzea, baldin eta izaera horretako bizirik 
dauden eragiketen zenbateko metatuak —eragiketa berria barne— gainditzen ez badu ekonomia likidatutako 
azken ekitaldian eragiketa arruntengatik diru sarrera aitortuen ehuneko hamabost. 
 
Lehenbiziko saioan mankomunitateburuak aurreko bi atalek aipatzen dituzten eragiketen berri emanen dio 
Batzarrari. 
 
9. Enplegu publikoko eskaintza onartzea Batzarrak onartutako aurrekontuarekin eta plantillarekin bat, langileak 
aukeratzeko eta lanpostuak betetzeko lehiaketetarako oinarriak onartzea, eta finkoak eta aldian behingoak ez 
diren ordainsari osagarriak banatzea. 
 
10. Langile guztien nagusia izatea, eta langileak izendatzea eta zehapenak jartzea. Halaber, eginkizun horien 
barnean daude Mankomunitateko funtzionarioak zerbitzutik kentzea eta lan-kontratudun langileak kanporatzea. 
Azken bi kasu horien berri eman beharko dio Batzarrari, egiten den lehenbiziko saioan. 
 
11. Egintza judizial eta administratiboak gauzatzea eta Mankomunitatea defendatzea eskumena duen gaietan, 
beste organo baten esku utzitako horietan ere, eta, premiazkoa bada, Batzarraren eskumenak diren gaietan. 
Kasu horretan erabakiaren berri eman beharko dio Batzarrari egiten den lehenbiziko saioan, horrek onar dezan. 
 
12. Batzarrari kaltegarritasun-adierazpena proposatzeko ekimena, mankomunitateburuak eskumena duen 
gaietan. 
 
13. Mankomunitatearen interesetan arrisku larria badago, behar diren neurri egokiak hartuko ditu, pertsonalki eta 
bere erantzukizunpean. Berehala eman beharko dio horien berri Batzorde Iraunkorrari edo Batzarrari, 
eskumenen arabera. 
 
14. Aginteari men ez egiteagatik izandako hutsegiteak zigortzea, baita udal ordenantzak urratzeagatik gertatuak 
ere, eskumen hura beste organo batzuena den kasuetan izan ezik. 
 
15. Urteko kontratazioak, horien zenbatekoak aurrekontuaren diru sarreren %10 gainditzen ez badu. Halaber, ez 
dute sei milioi eurotik gorakoak izan behar, urte anitzekoak barne, beren iraupena lau urtetik gorakoa ez bada. 
Betiere, bere urteko kuoten zenbateko metatuak ez du gainditu beharko ez zehaztutako portzentajea, lehen 
ekitaldiko aurrekontuen ohiko baliabideei dagokiena, ez zehaztutako zenbatekoa.  
 
16. Obra eta zerbitzuen proiektuak onartzea, horiek kontratatzeko edo esleitzeko eskumena badu, eta 
aurrekontuetan aurreikusita badaude. 
 
17. Kostubidez ondasunak eskuratzea, horien zenbatekoak ondokoak gainditzen ez baditu: aurrekontuaren 
baliabide arrunten %5, eta zuzeneko kontratazioari aplikatzen ahal zaion muga orokorraren %50.  
 
18. Ondasunak besterentzea, horien zenbatekoak ondokoak gainditzen ez baditu: aurrekontuaren baliabide 
arrunten %5, eta zuzeneko kontratazioari aplikatzen ahal zaion muga orokorraren %50.  
 
19. Mankomunitatearen ebazpenak argitaratzeko, gauzatzeko eta betearazteko agintzea. 
 
20. Araudi organikoak egokitzen dizkion eskumenak, baita, zer organori zehaztu gabe, legeak toki erakundeei 
egokitzen dizkienak ere. 



 
21. Halaber, mankomunitateburuaren eskumena da mankomunitateburuordea izendatzea. 
 
21. artikulua. Mankomunitateburuak utzi ahalko ditu bere eskumen generikoak bai Batzorde Iraunkorraren esku 
—organo kolegiatu gisa—, bai bertako edozein kideren esku.  Halaber, Batzarreko edozein kideren aldeko 
ordezkatze bereziak egin ahalko ditu gai zehatzak zuzentzeko eta kudeatzeko. 
 
 
IV. KAPITULUA. GOBERNU BATZORDE IRAUNKORRA 
 
22. artikulua. Mankomunitateburuak eta kideek osatuko dute Gobernu Batzorde Iraunkorra. Lehenengoak 
organo horretako mankomunitateburua izan beharko du, eta bigarrenak Batzarreko kideak. 
 
Batzorde Iraunkorraren osaketaren proportzionaltasuna izanen da bai Batzar Nagusian ordezkatuta dauden 
udalen eta bai aipatutako gobernu organoaren barnean dauden talde politikoen araberakoa. 
 
Mankomunitateburuak izendatuko ditu Gobernu Batzorde Iraunkorreko kideak, alderdi politikoen eledunek 
proposatu ondoren, Araudi Organikoan xedatutakoarekin bat. 
 
Ondoko zereginak dagozkio Gobernu Batzorde Iraunkorrari: mankomunitateburuari aldi oro laguntzea, Batzarrak 
edo mankomunitateburuak haren esku uzten dituen eskumenak gauzatzea, eta Araubide Organikoarekin bat 
egokitzen zaizkion txostenak, irizpenak, ikerketak eta kontrolerako jarduerak egitea. 
23. artikuluak. Batzarraren eta mankomunitateburuaren eskumenek, baita Gobernu Batzorde Iraunkorraren 
horiek ere, ez dituzte bazterrean utziko zerbitzuak emateko sortu diren merkataritza sozietateei emandako 
eskumenak. 
 
III. TITULUA. GOBERNU ORGANOEN FUNTZIONAMENDUA 
 
24. artikulua. Funtzionamenduari dagokionez, Mankomunitatearen organo kolegiatuak bi motatakoak dira: ohiko 
saioak (aldez aurretik zehaztua dute maiztasuna) eta saio bereziak (premiazkoak izaten ahal dira gainera) 
 
25. artikulua. Ebazpenak egiten dira, oro har, bileran dauden kideen gehiengo soilez. Gehiengo kualifikatuaren 
aldeko botoa beharko da legeak edo Araudi Organikoak hala eskatzen badute. 
 
IV. TITULUA. ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK 
 
I. KAPITULUA. ONDASUNAK 
 
26. artikulua. Honako hauek osatzen dute Mankomunitatearen ondarea: erabilpen publikoko ondasunen edo 
ondarezko ondasunen multzoak, eta bereak diren eskubideek eta akzioek. 
 
27. artikulua. Mankomunitatearen erabilpen publikoko ondasunak dira, alde batetik, erabilpen edo zerbitzu 
publikorako higiezinak eta, bestalde, legez halako izaera dutenak. 
 
28. artikulua. Mankomunitatean sartzean, udalerriek ondasunak eta eskubideak horri utzi beharko dizkiote doan, 
baita eskubideak eta betebeharrak transmititu ere, Mankomunitateak titulartasuna bere gain hartuta dituen 
zerbitzu guztiei lotuak.  
 
29. artikulua. Bere ondasunei dagokienez, legeak Toki Erakundeei oro har ematen dizkien ahalmenak ditu 
Mankomunitateak.  
 
II. KAPITULUA. ZERBITZUAK 
 
30. artikulua. Bere xede diren zerbitzuak emateko, Mankomunitateak zuzeneko kudeaketa erregimena xedatu 
ahalko du merkataritza sozietate baten edo batzuen bidez. Horien kapital osoak horrena izan behar du, eta 
sozietate anonimoak izanen dira, edo, bestela, legeak xedatzen duen kudeatzeko beste edozein izaera hartuko 
dute. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
31. artikulua. Haren barnean dauden erakundeek Mankomunitateari eskatu beharko diote txostena, hiri 
antolamendurako tresnak onartu baino lehen, Mankomunitatearen xede diren zerbitzuak emateko aukerei 
buruzkoak, eta jarduera sailkatuetarako eta irekitzeko lizentziak eman baino lehen. 
 
V. TITULUA. OGASUNA 
 
32. artikulua. Honako baliabide hauez elikatuko da Mankomunitateko ogasuna: 
 
a) Bere ondarearen errendimendutik eta zuzenbide pribatuko gainerakoetatik etortzen diren diru sarrerak 
b) Berezko zergak. Behar diren zerga ordenantzek arautuko dituzte zergak ezartzea, antolatzea eta horiek 

ordainaraztea. 
c) Foru Komunitatearen eta Estatuaren zergetan dauden partaidetzak. 
d) Diru laguntzak. Ezin izanen dira aplikatu beren helburua ez den gaietan. Behar denean, salbuespen bakarra 

izanen dira itzultzerik ez duten soberakinak, baldin eta haien erabilpena kontzesioan aurreikusita ez badago. 
e) Hitzartutako kreditu eragiketen emaitza. 



f) Isunen eta zehapenen emaitza. 
g) Erakunde integratuen gainean xedatzen ahal diren ekarpen generikoak edo espezifikoak, irizpide 

objektiboekin eta proportzionaltasun irizpideekin bat. 
h) Legez dagokien beste edozein diru sarrera. 
 
33. artikulua. Mankomunitatearen diru sarrerak atxikitzen zaizkio zerbitzutik edo jardueratik eratorritako 
betebeharrak betetzeari, baldin eta horiek finantzatzeagatik haiek ezarri edo bildu baziren.  
34.1 artikulua. Mankomunitatearen barnean dauden udalerriek horren zorrak ordaintzeko betebeharra hartzen 
dute, proportzionalki zuzenbideko biztanle kopuruaren arabera, bere baliabideak aski ez direnean. 
 
2. Mankomunitateak Nafarroako Gobernuari eskatu ahalko dio udalerriek Mankomunitateari eman behar 
dizkioten kopuruen ordezko ordainketa, sartuta dauden udalerrien kontura, baldin eta Mankomunitateak 
ordainketa eskatu badu eta udalak ez badu ordaindu. 
 
VI. TITULUA. LANGILEAK 
 
35. artikulua. Bi langile mota egonen dira Mankomunitatearen zerbitzuan: funtzionarioak, erregimen finkoan edo 
aldi baterako kontratatuak; eta behin-behineko langileak, legediak eta dagokion plantilla organikoak xedatzen 
dutenari jarraikiz. 
 
VII. TITULUA. KIDEEK BAT EGITEA ETA BEREIZTEA 
 
36. artikulua. Batzarrak zehaztutako arrazionaltasun eta zuzentasun irizpideekin bat, Mankomunitatearekin bat 
egin ahalko dute hala eskatzen duten udalerriek, betiere Nafarroako Gobernuak onartutako plan sektorialei edo 
zuzentzaileei jarraikiz.  
 
37. artikulua. Udalerriak bat egiteko eskaera aurkeztu ondoren, honako izapide hauei jarraituko zaie: 
 
a) Batzarraren aldeko txostena, eta ildo horretako ebazpena hartuko da gehiengo osoaren aldeko botoa izanik. 
b) Jendaurrean jartzea 15 laneguneko epean. 
c) Epe hori iraganik, alegaziorik aurkeztu ez bada, behin betikoa izanen da bat-egitea. Kontrakoa gertatuz gero, 
Batzarrak quorum berbera izanik ebatzi beharko ditu aurkeztutako erreklamazio edo iradokizunak, eta behin 
betiko erabakia hartuko du. 
 
38.1. artikulua. Aurreko artikuluan ezarritako prozedurarekin bat, sartuta dauden erakunde batzuk bereiztea 
onartu ahalko da. Horretarako, eskatzaileak ondokoak betetzeko berme zehatzak eskaini beharko ditu: 
zerbitzuak behar bezala emateko eta bere alorreko jarduerak ongi egiteko, bereiztearekin Mankomunitatearen 
interes orokorrei kalterik ez egiteko eta honek zerbitzua ematen jarraitzeko aukera izateko.  
 
2. Batzarraren erabakiak beharko ditu Mankomunitatearen eta bereizten den erakundearen ondasun, eskubide 
eta betebeharren bereizketaren ondorioak. 
 
VIII. TITULUA. ESTATUTUAK ALDATZEA ETA MANKOMUNITATEA DEUSEZTATZEA 
 
39. artikulua. Estatutuak aldatzeko, legez ezarritako arauekin bat jokatu beharko da. 
 
40. artikulua. Mankomunitatea osorik deuseztatzeak beharko ditu Estatutuak aldatzeko xedatu diren izapide 
berberak.  
 
XEDAPEN GEHIGARRIAK 
 
LEHENBIZIKOA 
1. Mankomunitatearekin bat egiteko aldeko txostenak, Batzarrak onartuak eta 37. artikuluak aipatzen duenak, 
zehaztuko du eskatzaileak alorretan sartzea, eta, behar izatera, behar diren ordezkariak izendatuko dira.  
 
Iruña, 2011ko otsailaren 15a. Mankomunitateburua, Javier Torrens Alzu. 


