
IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA/IRUÑERRIKO ZERBITZUAK S.A. HARREMANEN ARAUDIA 
 
 
ARRAZOI-AZALPENA 
 
Iruñerriko Mankomunitateak eskuduntzak, legez ezarririk, egitaratzea du helburu Estatutuen 5. eta 6. 
artikuluetan aipatzen diren gaietan. Gaiak, beren aldetik, bat datoz zerbitzu publiko multzo batekin.  
 
Mankomunitatea "Iruñerriko Zerbitzuak, S.A." Sozietateko kapitalaren jabea da, zegokion unean hartutako 
erabakiaren ondorioz, eta 7/85 Legeak, Tokiko Araubideko Oinarrien Lege Arau-emaileak, 85.3.c 
artikuluan ezartzen duen gestio zuzeneko erara zerbitzuak egiteko. Sozietateak giza-baliabide eta 
baliabide materialen bidez egiten dizkie zerbitzuak hiritarrei; hala ere, Mankomunitateak du zerbitzuen 
titulartasuna. 
 
Mankomunitatearen eta Sozietatearen arteko harremanen esparrua, hala ere, desegokia azaldu zaigu, bai 
arrazoi juridikoak bai arrazoi ekonomomikoak direla eta. Sozietatea sortu zenetik, taxutu gabe daude 
Sozietatearen funtzioak eta bere jatorriko erakundearenak, eta, horren ondorioz, Sozietateak ez dizkie 
hiritarrei eskaintzen zerbitzuak, Mankomunitateari baizik. Ondoren, Mankomunitatea hasten da harreman 
juridikoetan zerbitzuen erabiltzaileekin, hau da, kontratuak egiten dizkie, eta, kontraprestazioen truke, 
kobratu egiten die. 
 
Baina Oinarrien Legeak eta 6/90 Foru Legeak ez dute prozedura hori ezarri. Zerbitzuak Aurrera eramateko 
Tokiko Entitateak sortutako instrumentu juridikoa da zerbitzuak eskatu edo erabiltzen dituzten hiritarrekin 
izan beharreko harremanak bere gain hartu behar dituena. 
 
Ez dago beste modurik, bi entitateek ordenamendu juridikoarekin eta, zehazki, araudi fiskalarekin bat egin 
dezaten. 
 
Mankomunitateari, zerbitzuaren titularra den aldetik, ordenamendu juridikoak ezarritako Sozietatearen 
zuzendaritza-, kontrol- eta ikuskaritza-ahalmenak dagozkio, araudi honek biltzen dituenak. 
 
Modu berean, prozedura inportanteenen garapenean Sozietateak errespetatu behar dituen arauak ematen 
dira, modu berritzaile batean. Era horretara, Mankomunitatearen aurrean errekurtsotartertzearen bidez, 
hiritarrek eskura dute eskumen kontentzioso-administratiboa, Sozietatearen jokabidea fiskalizatu ahal 
duena, Administrazio Publikoak urratu behar ez dituen oinarrizko eskubideekin zerikusirik duten alderdiei 
dagokienez. 
 
Halaber, Sozietatearen kontratu-iharduera Europar Batasunaren zuzentarauen eta Administrazio 
Publikoen Kontratuei buruzko Legearen menpe jartzen da, xedapen hauek ukitzen dituzten 
suposamenduei dagokienez. 
 
 
I. XEDAPEN OROKORRAK 
 
1. artikulua. Zerbitzuak. 
 
1.-Mankomunitateak hiritarrei zerbitzuak egitea du helburu, eta Mankomunitateak du zerbitzuon 
titulartasuna, Mankomunitatearen Estatutuen 5. eta 6. artikuluen arabera. 
 
2.-"Iruñerriko Zerbitzuak, S.A." Sozietateak goiko paragrafoak aipatzen dituen zerbitzuak egingo ditu, 
Batzar Nagusiak hartutako akordioei jarraiki. 
 
2. artikulua. Eskuduntzak. 
 
1.-Mankomunitateari Sozietatearen goi-zuzendaritza, kontrol eta ikuskaritza funtzioak dagozkio, kasu 
bakoitzerako araudi honetan ezarririkoaren arabera. 
 
2.-Mankomunitateak bere egiten du ondoko eskuduntza espezifikoen erabilpena: 
 
a) Hainbat urtetarako inbertsio-programa onartzea. 
 
b) Erabiltzaileei zerbitzuak egiteagatik tarifak onartzea, aurrekontu-ekitaldi bakoitzaren Aurrekontu 
Orokorra tramitatzean. 



 
c) Beharrezkotzat jotzen dituen ondasunak eskuratzea eta besterentzea. 
 
d) Dituen xedeak betetzeko Sozietateak eskatzen dituen eskubide eta ondasunak adskribatzea. 
 
Eskubide eta ondasunak adskripzioan aurreikusten zen xede konkreturako beharrezkoak ez direnean, 
Sozietateak Mankomunitateari jakinarazteko beharra du, Mankomunitateak desadskripzioa eta, hala 
badagokio, desafektazioa egin ditzan. 
 
e) Nafarroako Toki Entitateen Ondasunen Erregelamenduaren IV. kapituluak ondasunen titularrari ematen 
dizkion eskubide eta beharrak erabiltzea, haien barnean ondokoak izanik: defentsa, kontserbazioa, 
berreskurapena, ikerketa, mugaketa, ofiziozko berreskurapena, utzerazpena eta santzionatzekoa. 
 
Aurreko paragrafoan aipaturiko egintzak Mankomunitateko ondasun guztiei dagozkie, Sozietateak 
ondasunen gainean dituen eskubideei eusten badie ere; ondasunak adskribaturik edo adskribatu gabe 
egon daitezke. 
 
f) Beste Administrazio Publikoekin lankidetza- hitzarmenak egitea, lanak eta guztien intereseko zerbitzuak 
elkarrekin egiteko. 
 
g) Bere eskuduntzako zerbitzuak arautu, aldatu edo bertan behera uzteko ahalmen osoa izatea, 
ordenamendu juridikoan ezarririkoaren arabera. 
 
Zerbitzuen erabiltzaileen eta Sozietatearen arteko harreman juridikoak eta ekonomikoak, besteak beste, 
arautzearren, Mankomunitateak dagozkion Ordenantzak onartuko ditu. Ordenantzek ekonomiahalmen 
gutxikoen edo babesa berezia behar duten gizarte-taldeen aldeko xedapenak izan ahalko dituzte. 
 
h) Santzionatzeko ahalmena erabiltzea. 
 
3.-"Iruñerriko Zerbitzuak, S.A." Sozietateari dagokio enpresa-ihardueraren egitea osorik. Horretarako, 
ondoko funtzio eta eskuduntzak "Iruñerriko Zerbitzuak, S.A" Sozietatearenak dira: 
 

− "Iruñerriko Zerbitzuak, S.A." Sozietatearen esku utziriko zerbitzuen erabiltzaileekin izan 
beharreko harreman juridikoaren titularitatea. 

 
− Zerbitzuak egiteagatik erabiltzaileek emandako kontraprestazioak biltzea. 

 
− Zerbitzua finantzatzeko, legez bereak izan daitezkeen sarrera osagarriak haien artean, edozein 

Administrazio Publikotatik edo Entitatetatik, aldez aurretik eskatu ondoren, jaso dezakeen 
dirulaguntzarik lortzea. Halaber, Sozietateak Mankomunitateak lorturiko diru-laguntzak 
Sozietateak gestionatzen dituen zerbitzuak finantzatzekoak jasoko ditu. 

 
− Zerbitzuak behar den moduan egingo direla bermatu ahal izateko beharrezkoak diren 

ikuskaritzaeta zuzendaritza-ahalmenak erabiltzea. 
 

− Beharrezkoak izan litezkeen ondasun higigarri eta higiezinak lortzea eta besterentzea. 
 

− Mankomunitateak, hala badagokio, Sozietateari adskribaturiko ondasunak erabiltzea, dituen 
xedeak betetzearren. 

 
− Zerbitzuak egin ahal izateko beharrezkoak diren obrak egitea, araudi honetan bilduriko printzipio 

eta arauen arabera. 
 

− Zerbitzuak era hobeago batera ustiatzeko egokitzat jotzen dituen iharduerak taxutzea; 
horretarako, egokitzat joko dituen egintzak. Sozietatearen esku dauden zerbitzu publikoen oinarri, 
garapen edo ondorio baldin badira burutuko ditu. 

 
4.- Zerbitzuen ematerako, zaintzarako eta ikuskapenerako beharrezko den laguntza teknikoaren alorreko 
jarduketa materialak, ondoan aipatzen direnak, burutzeko ardura ematea Iruñerriko Zerbitzuak, E.A.-ri: 
Eskualdeko Hiri Garraio eta taxi zerbitzuen alorretako gainbegiratzea eta kontrola, zerbitzuen ikuskapena 
eta zaintza, aholkularitza, zerbitzuen antolatzeko eta moldatzeko proposamenak egin eta Garraio 
zerbitzuak era egokian emateko beharrezko diren besteak oro. 
 



 
II. IRUÑERRIKO ZERBITZUAK S.A. SOZIETATEAREN ERREGIMEN JURIDIKOA 
 
3. artikulua. 
 
1.-Sozietatea, eskubide pribatuko entitatea den aldetik, ordenamendu honen xedapenei loturik dago oro 
har. 
 
2.- Aurreko atalean ezarritakoa hala delarik ere, ondoren ageri diren kasuetan aplikagarri dira jarraian 
azaltzen diren arauak: 
 
a) Elkarteak eginen dituen lan, hornidura eta laguntza kontratuak zein lan publikoen eta zerbitzuen 
emakidak, Kontratu Publikoei buruzko 6/2006 Foru Legearen II. Liburuan ezarritakoen arabera prestatuko 
eta esleituko dira, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen VI. Tituluan 
aurreikusita dauden eta aplikagarri zaizkion zehaztapenak kontuan harturik, eta haien eraginei eta 
iraungipenari dagokionean, zuzenbide zibil edo merkataritza-zuzenbidearen xedapenez arautuak izanen 
dira, 6/2006 Foru Legearen III. Liburuan ezarritako erreklamazio erregimenari uko egin gaberik. 
 
b) Uraren alorrean Elkarteak eginen dituen lan, hornidura eta laguntza kontratuak, baldin eta 2004/17/CE 
Zuzentarauaren aplikazio eremuan sarturik badaude, zein uraren, energiaren, garraioen eta posta 
zerbitzuen alorretako kontratuak esleitzeko prozeduren koordinazioaz ari baita, haiek arautzen dituen 
administrazio-legeriaren arabera esleituak izanen dira. Hala ere, erreklamazio gaietan 6/2006 Foru 
Legearen xedapenak izanen dira aplikatzekoak. 
 
c) Goian aipaturiko arautegiez gain, Elkartearen kontratu-jardunari aplikatzekoak direnak, horren 
Administrazio Kontseiluak onetsi eta prozedura alderdiak arautu eta kontratatzeko eskumena esleitzen 
duten kontratu-arauen menpeko izanen da Elkartea. 
 
d) Langileen aukeraketa deialdi publikoaren bidez garatua izanen da, berdintasun, meritu eta gaitasun 
irizpideak baliaturik. 
 
e) Jabetza Elkartearena deneko ondasun higiezinen besterentzea enkante publikoaren bidez garatua 
beharko du, trukatzeko gaiak izan ezean. 
 
f) Aurretik zioa ezaguturik, Elkarteak erabiltzen ez den ondasunik dohainik utzi ahal izanen du, gizarte-
onurarako edo erabilpen publikoko xedetarako. 
 
4. artikulua. Sozietatearen egintzei aurka egitea. 
 
Sozietatearen egintzei aurka egin ahal izango zaie Mankomunitateko presidentearen aurrean, 
sozietatearen erantzuna jakinarazia izan eta hilabeteko epean, eta ondoko betekizun hauek beteta: 
 

a) Sozietatearen ebazpen egintza guztien aurka jarri ahal izango da errekurtsoa, bai eta tramitekoen 
aurka ere, gaiaren muina zuzenean edo zeharka erabakitzen badute, baldin eta prozedura bati 
jarraipena ematea galarazten badute, defentsarik eza sortzen badute edo ezin konponduzko 
kaltea bidezko eskubideei eta interesei, eta interesdun izaera dutenak dira horretarako 
zilegitasuna dutenak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Prozedura Administratibo 
Erkideari buruzko Legearen arabera. 

b) Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da. 
c) Epean ebazpena ez emateagatik administrazioaren isilbidea gertatzen bada, ezetsitzat joko da, 

Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
30/1990 Legearen 43. artikuluan ezarrita dauden eraginetarako. 

 
Ez da egokia izango errekurtsoa jartzea, interesdunek SCPSAren kontratu publikoei dagozkien egintzen 
aurka egin nahi duten kasuetan, Nafarroako Kontratu Publikoen 6/2006 Foru Legearen 210. artikuluaren 
eta hurrengoen arabera. 
 
5. artikulua. Erantzukizuna.  
 
Elkarteak kudeaketa egiten duen bere ardurapeko zerbitzu publikoen funtzionamenduaren ondorioz 
herritarren ondasunetan edo eskubideetan eragin daitezkeen kalte eta galerengatik erantzukizuna hartuko 
du, eta Administrazio Publikoen ondare-erantzukizuna eratzen duten irizpideak aplikagarri izanen zaizkio. 
 



6. artikulua. Ondasunen adskripzioa.  
 
Mankomunitateak Sozietateari adskribatu ahalko dio sozietateak kudeatu behar dituen zerbitzuei atxikitako 
ondare guztia. Horrelakoetan, Sozietateak ondoko eskubide eta beharrak izango ditu: 
 
a) Adskribaturik dituen ondasunak erabiltzea, ondasunen izaeraren arabera. 
b) Aipaturiko ondasunak amortizatzea. 
c) Dagozkion ondasunen kontserbazioa eta mantenimendua 
d) Arrazoi tekniko edo ekonomikoak direla eta, inbertsio berriak edo birjarpenerakoak egitea, 
Sozietatearen ondareak gutxienez gaur egungo eraginkortasun- eta kalitate-maila berma dezan 
zerbitzuetan. 
e) Adskribaturiko ondasun eta eskubideek adskripzioan berean aurreikusiriko xede konkreturako 
beharrezkoak izateari uzten diotenean, "Iruñerriko Zerbitzuak, S.A." Sozietateak Mankomunitateari 
jakinarazi beharko dio, eta desadskripzioa egingo da. 
 
7. artikulua. Publikotasuna.  
 
1. Abonatuek, Elkartearen artxibategietan dauden erregistroak eta agiriak, beren kontratazio-espedientea 
osatzen dutenak, eskura izateko eskubidea dute. 
 
2. Elkarteak informazio-buletina argitaratuko du, aintzat hartzeko datu zein erabakiak jendarteratzekoan 
komenigarritzat jotzen denetan. 
 
3. Elkartearen jardunbideak, kasu orotan, Norberaren Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren 
xedapenak begiratu beharko ditu, abonatuen eta langileen datu pertsonalak gordetzen dituzten fitxategi 
automatizatuen inguruan, Datuak Babesteko Agentzian aitorturik daudenak. 
 
 
III. IRUÑERRIKO ZERBITZUAK S.A. SOZIETATEAREN ERREGIMEN EKONOMIKOA 
 
8. artikulua. Aurrekontuak. 
 
Sozietateak ondoko dokumentuak egin eta Mankomunitateari helaraziko dizkio urtero, irailaren 15 baino 
lehen: 
 
a) Gastu eta sarreren aurreikuspen-orria, bere aldetik, ondokoek osatzen dutena: 
 

− Ustiapen-kontuak. 
− Beste emaitzen kontuak. 
− Galdu-irabazien kontuak. 
− Kapitalaren aurrekontuak. 

 
b) Urteko egintza-, inbertsio- eta finantzazio- programa, ondokoa bilduko duena: 
 

− Ekitaldian zehar egiteko inbertsio errealen eta finantz inbertsioen egoera. 
− Inbertsioen finantzaketa-iturrien egoera, bereziki Mankomunitatearen aldetik jasotzekoak diren 

aurreikusiriko ekarpenak. 
− Lortu nahi diren xedeen zerrenda eta aurreikusitako errenten zerrenda. 
− Ekitaldian zehar egitekoak diren egintzen memoria. 

 
Urteko programa Mankomunitateak onarturiko hainbat urtetarako inbertsio planen araberakoa izango da, 
horrelakorik bada. 
 
9. artikulua. Kontabilitatea. 
 
1. Aurreikuspen-orriak, ustiapen-kontuak, beste emaitzen kontuak eta galdu-irabazien kontuak espainiar 
enpresetarako indarrean dagoen Kontabilitateko Plan Orokorraren arabera edo, bestela, sektore-
egokitzapenen arabera egin eta aurkeztu beharko dira. 
 
2. Modu berean, Sozietatea, bere iharduenean, aurreko paragrafoak aipaturiko kontabilitateerregimenaren 
menpean jarriko da, bere operazioen kontuak operazioen izaera edozein izanda ere Kontuen Ganbararen 
aurrean emateko beharrari kalterik egin gabe. 
 



10. artikulua. Tarifak. 
 
1. Elkartea bere jardunbidean ekonomia eta eraginkortasun irizpideei lotuko zaie, diru-sarrerek finantza 
oreka bermatzea beste helbururik ez dutela, nolaz tarifen zenbateko osoak kudeatzen den zerbitzu 
bakoitzaren emate-kostua betetzen duen. Delako kostuaren zehaztapenerako, gastu zuzenak eta 
zeharkako gastuak, gutxienik, kontuan hartuko dira, barne harturik finantza-, amortizazio- eta ibilgetu-
gastuak eta kontagarri diren gastu orokorrak ere. 
 
2. Mankomunitatearen Batzarreak onetsiko ditu tarifak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean, Elkarteak 
proposamena egin eta gero, toki araubideari eta toki ogasunei buruzko legerian aurreikusten den 
prozedurari jarraiki. 
 
11. artikulua. Mankomunitatearen kontrola.  
 
Ondokoak Mankomunitatearen esku, kontuhartzailetzaren bidez, egongo dira: 
 

− Sozietatearen kontabilitatea kontrolatu eta ikuskatzea, Batzordeak ezarririko prozedurei jarraiki. 
 

− Finantz kontrola, Sozietatearen funtzionamendu ekonomiko-finantzarioa egiaztatu beharko 
duena. 

 
− Eraginkortasun-kontrola, helburuen betetze-maila aldian-aldian egiaztatu behar duena. 

 
12. artikulua. Kanpo-kontrola. 
 
1. Derrigor betebeharreko legeria aplikagarriari ezertan ere utzi gabe, Elkarteak bere kontuen fiskalizazioa 
kontu-ikuskaritza independente baten menpe jarriko du. 
 
2. Aurreko atalak aipatzen duen Kontu Ikuskaritza Mankomunitatearen Batzarre Nagusiak hautatuko du 
aldi jakin baterako, eta ondoren, Elkartearen Batzorde Nagusiak hautaturikoa epe bererako Elkartearen 
Kontu-Ikuskari izendatu beharko du. 
 
3. Elkarteak, hala nola Mankomunitateak ere, bere kudeaketa ekonomikoa kanpo-fiskalizazioaren menpe 
edukiko du, Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legean eta Kontu Ganbarari buruzko 19/1984 Foru 
Legean ezarritakoak betez. 
 
13. artikulua. Urteko kontuak. 
 
1. Kontseiluak aurreko eikitaldi ekonomikoaren egoera eta kontuen proposamena egin eta helduarazi 
beharko dio Mankomunitateko presidenteari, urteroko martxoaren 31 baino lehen. 


