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1.- AURREKARIAK ETA ARAUDIA. 
 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 
ondokoa ezartzen du 132. artikuluan:  
 
132. artikulua. Arau-plangintza. 
 
1. Urtez urte, administrazio publikoek argitara emango dute araugintza-plan bat, eta hartan 
jasoko dira hurrengo urtean onesteko igorriko diren lege- edo erregelamendu-ekimenak. 
 
2. Onetsitakoan, Urteko Araugintza Plana argitaratu egingo da, dagokion administrazio 
publikoaren gardentasun-atarian.  
 
2017ko apirilaren 3an, Iruñerriko Mankomunitateko lehendakariak ebazpen hau hartu zuen: 
 
1.- 2017rako Araudi Plana onesteko txostenari hasiera ematea.   
 
2.- Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietateak ordenantzen araudi egokitzapena egiteko 
proposamenak 30 egun balioduneko epean aurkez ditzala agintzea, behar bezala arrazoituta, 
eranskinean zehaztutako informazio egituraren arabera.  
 
3.- Mankomunitateko Aholkularitza Juridikoko zuzendariak Mankomunitateko ordenantzen eta 
erregelamenduen araudi egokitzapenerako behin betiko proposamenak egin ditzala agintzea, 
eta, idazkaritza nagusiarekin koordinatuta, Araudi Plana egin dezala eta bai haren izapideak 
bideratzeari buruzko txostena ere.   
 
Epea igarota, Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietateak ez du araudi egokitzapena egiteko 
proposamen bakar bat ere aurkeztu.  
 
Tokiko erakundeen araudi ahalmena ordenamendu juridikoa berritu ahal izateko legeak 
emandako ahalmena edo ahala da, izaera orokorreko xedapenen bidez, erregelamendu 
mailakoen bidez.  
 
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak, 4. artikuluan, hauei aitortzen die ahalmen 
hori:  
 
1. Lurralde-mailako herri-administrazio direnez, eta beren eskumen-eremua kontuan hartuz, 
hauek dagozkie udalerriei, probintziei eta uharteei: 
 
a) Erregelamenduak egin eta beren buruak antolatzeko ahalak. 
b) Zergetako eta finantzetako ahalak. 
c) Programazio eta plangintzarako ahala. 
d) Jabetza kentzeko ahala eta beren ondasunak beren kabuz ikertu, mugatu eta 
berreskuratzeko ahala. 
e) Bere egintzak zuzenbidearen araberakoak direla jotzen da eta bete beharrekoak dira.  
f) Egintzak nahitaez betearazteko ahala, eta zehatzeko ahala. 
g) Beren egintzak eta erabakiak beren kabuz berrikusteko ahala.  
h) Herri-ogasunari bere kredituei dagokienez aitortzen zaizkion lehentasun, lehenespen eta 
gainerako prerrogatibak, Estatuko eta autonomia erkidegoetako ogasunei dagozkienei kalterik 
egin gabe; beren ondasunak eta eskubideak enbargaezinak dira, legeetan ezartzen denaren 
arabera.  
 



2. Aurreko zenbakian erabakitakoa, udalerriarena baino eremu txikiagoko lurralde-erakundeei 
eta, halaber, eskualdeei, metropolialdeei eta gainerako toki-erakundeei aplikatu ahal izango 
zaie, eta autonomia erkidegoetako legeek zehaztu beharko dute ahal horietatik zeintzuk izango 
diren aplikagarri, mankomunitateen kasua salbuespen dela, hurrengo paragrafoan 
xedatutakoaz arautzen baitira. 
 
3. Udalerrien mankomunitateei, beren eskumeneko zerbitzuak bete zein obrak egiteko, artikulu 
honetako 1. paragrafoan adierazi eta beren eskuetan zehaztutako ahalak dagozkie. 
Estatutuetan aurreikuspenik jasota egon ezik, aipatutako paragrafoan zerrendatutako ahal 
guztiak dagozkie, beren helburua betetzeko beharrezkoak diren heinean, ahal horietako 
bakoitzari aplikatu beharreko legediaren arabera, kasu biotan. 
 
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legeak, 47. artikuluan, Nafarroako 
mankomunitateen ahalmenak arautzen ditu:  
 
1. Nafarroako udalak elkar daitezke beren artean edo beste autonomia erkidego batzuetako 
udalekin, obrak elkarrekin egin eta haien eskumenekoak diren zerbitzu jakin batzuk emateko. 
 
2. Mankomunitateek nortasun eta ahalmen juridikoaren jabe dira haien helburu berariazkoak 
betetzeko, eta beren Estatutuen bidez arautzen dira.  
 
3. Mankomunitateen helburuen barrenean ezin izanen dira elkartutako udalen eskumen guztiak 
sartu. 
 
4. Udalei aitorturiko ahalmen eta eskubideak mankomunitateei ere aplikatuko zaizkie, beren 
Estatutuetan ezarritakoari jarraikiz. Estatutuetan aurreikusirik ez dauden gaietan, udalen 
ahalmen eta eskubide guztiak izanen ditu, betiere beharrezkoak badira bere helburua 
betetzeko, eta ahalmen horietako bakoitzari aplikatzekoa zaion legeriarekin bat; horrekin 
guztiarekin ere, Foru Komunitatearena izanen da desjabetzeko ahalmena, nahitaez okupatu 
beharreko ondasunak udal bat baino gehiagotan badaude; betiere mankomunitateak eskaturik 
eta haren onurarako erabiliko du ahalmen hori.   
 
Eta Mankomunitatearen estatutuek, 4. artikuluan, hau jasotzen dute: 
 
Bere eskumenen alorrean, Mankomunitateari dagozkio Toki Administrazioari buruzko Foru 
Legeak Nafarroako udalei ematen dizkien ahalmenak eta abantailak.  
 
Erregelamenduak egiteko ahala toki autonomiaren adierazpidea da, Konstituzioan aitortua eta 
Tokiko Autonomiaren Europako Kartak hitz hauen bidez definitutakoa: tokiko erakundeek beren 
afera publikoen zati garrantzitsu bat antolatu eta kudeatzeko eskubidea eta gaitasuna, legearen 
esparruan, beren erantzukizunpean eta beren herritarren mesederako. 
 
Mankomunitateak erregelamenduak egiteko duen ahala gauzatzea dakarten arau juridikoek 
Mankomunitatearen Batzar Nagusian dute jatorria. Izan ere, estatutuen 16.4 artikuluan jasota 
dagoenaren arabera, organo horri dagokio hasierako onespena eta behin betikoa.  
 
Ondoko eskumenak ditu Batzarrak: 
…. 
4. Araubide organikoa onartzea, baita Mankomunitatearen eskumena diren gainerako xedapen 
orokorrak ere.  
 
 
2.- MANKOMUNITATEAREN ARAUDIA. 
 
Mankomunitateak arau hauek ditu onartuta eta indarrean:  
 



1.- ERREGELAMENDUAK 
 
• Iruñerriko Mankomunitatearen antolamendu eta funtzionamendu erregelamendua. 
• IM-SCPSAren harremanen erregelamendua. 
 
2.- ORDENANTZAK 
 
• Uraren Ziklo Integrala kudeatzea arautzeko ordenantza. 
• Hornidura sareen ordenantza.   
• Saneamendu sareen ordenantza.   
• Ibai Parkea erabiltzeko ordenantza.  
• Hiri hondakinak kudeatzea arautzeko ordenantza. 
• Iruñerriko Mankomunitatearen esparruan euskara erabiltzea arautzeko ordenantza. 
• Eskualdeko Hiri Garraioa kudeatzea arautzeko ordenantza.  
• Eskualdeko Hiri Garraioaren gizarte tarifak arautzeko ordenantza.   
• Iruñerrian taxi zerbitzua batera emateko lurralde eremuan taxi zerbitzua arautzeko 

ordenantza.    
• Iruñerrian taxi zerbitzua batera emateko lurralde eremuan taxi zerbitzuaren ordenantza 

teknikoa.  
• Iruñerriko Mankomunitatearen administrazio elektronikoaren ordenantza.  
 
3.- ORDENANTZA FISKALAK 
 
• Dokumentuak jaulki eta bideratzeagatiko tasak arautzeko zerga ordenantza.  
• Uraren Ziklo Integraleko prezioen ordenantza. 
• Hondakinen prezioen ordenantza.  
• Iruñerrian taxi zerbitzua batera emateko lurralde eremuan taxiari buruzko tasak arautzeko 

zerga ordenantza.  
 

Taxi zerbitzuaren diru-laguntzak arautzeko ordenantza bat onartzeko tramitazioa hasi da. 
 

Beste alde batetik, komenigarria litzateke Mankomunitateak ordenantza hauek onestea: 
 

• Gardentasunari buruzko ordenantza. 
 
IRUÑERRIKO ZERBITZUAK, S.A. 
 
SCPSAren Administrazio Kontseiluak akordio hauek onartu ditu, Iruñerriko herritarrei eta 
enpresei eragiten dietenak:   
 
• SCPSA-REN KONTRATAZIO ARAUAK. 
• ORDENANTZAREN MENDE EZ DAUDEN TARIFAK, 2017.  
 
 
3.- ONESTEKO PROZEDURA.  
 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
133. artikuluan jasota dagoenaren arabera –herritarrek lege-mailako arauak eta 
erregelamenduak egiteko prozeduran parte hartzea arautzen du–:  
 
1. Legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, 
kontsulta publiko bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, eta 
jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek eta antolakunderik 
ordezkagarrienek puntu hauei buruz:  
 



a) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak. 
b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. 
c) Arauaren helburuak. 
d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak.  
 
2. Ekimenaren testua idatzi aurreko kontsultaren kalterik gabe, arauak pertsonen eskubide eta 
interes legitimoei eragiten dienean, zuzendaritza-zentro eskudunak dagokion webgunean 
argitaratuko du testua, ukitutako herritarrei entzunaldia emateko eta beste pertsona eta entitate 
batzuek egin ditzaketen ekarpen gehigarriak jasotzeko. Era berean, zuzenean eska dakieke 
iritzia arauaren eraginez beren eskubide edo interes legitimoak ukitzen zaizkien pertsonak 
biltzen edo ordezkatzen dituzten eta beren helburuak arauaren xedearekin zerikusi zuzena 
duten antolakunde edo elkarte legez aitortuei.  
 
3. Artikulu honetan araututako kontsulta, entzunaldia eta informazio publikoa halako moldez 
egin beharko dira, non arauaren hartzaile potentzialek eta hari buruz ekarpenak egiten 
dituztenek beren iritzia emateko aukera izango baitute. Horretarako, haien esku jarri beharko 
dira behar diren dokumentuak; dokumentu argiak, zehatzak eta gaiari buruz iritzia emateko 
informazio guztia biltzen dutenak.  
 
4. Artikulu honetan aurreikusitako kontsultaren, entzunaldiaren eta informazio publikoaren 
izapideak egin gabe utz daitezke Estatuaren Administrazio Orokorraren, administrazio 
autonomikoaren, toki-administrazioaren edo haien mendeko edo haiei lotutako antolakundeen 
aurrekontuei edo antolaketari buruzko arauetan edo hala justifikatzen duten interes publikoko 
arrazoi astunak daudenean.  
 
Arau-proposamenak jarduera ekonomikoan eragin nabarmenik ez daukanean, xede dituen 
hartzaileei betebehar handirik ezartzen ez dienean edo gai baten alderdi partzialak arautzen 
dituenean, egin gabe utz daiteke artikulu honen lehenengo zenbakian araututako kontsulta 
publikoa. Administrazio batek legegintza-ekimena edo erregelamenduak egiteko ahala baliatzea 
erregulatzen duen araudiak aurreikusten badu prozedura horiek presaz izapidetu behar direla, 
horregatik izapidea kenduz gero hartan dioenari jarraituko zaio. 
 
Herri kontsultaren hartzaileak arauak uki ditzakeen antolakunderik ordezkagarrienak eta 
pertsona fisikoak dira. 
 
Planteatzen da Mankomunitateko Batzorde Iraunkorra izatea erregelamendu edo ordenantza 
bat aldatu edo sortzeko ekimenen aurretiko herri kontsulta egin behar izatea hitzartzen duena.  
 
39/2015 Legeak ez du ezartzen aurretiko kontsultaren epea. Orientagarria izan daiteke 39/2015 
Legearen 83. artikuluan jendaurreko informaziorako ezarrita dagoen epea, 20 egun 
baliodunekoa, eta kontsulta bakoitzean doitu daiteke, txosten bakoitzaren inguruabarrak aintzat 
hartuta.  
 
Kontsulta Mankomunitatearen webgunearen bidez bideratu beharko da, eta, argitasun 
handiagoarekin jokatze aldera, herritarrek parte hartzeko atalean sartu beharko da –hain zuzen, 
Gardentasun Atariaren bidez sartzeko modua izango da– eta Egoitza Elektronikoko iragarki 
taulan.  
 
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan 
jasota dagoenaren arabera, ordenantzak onesteko prozedura hau da:  
 
1. Toki entitateko osoko bilkurak hasierako onespena ematea, kasu honetan Iruñerriko 

Mankomunitateko Batzar Nagusiak.  
 
2. Onespen-erabakia jendaurrean edukitzea gutxieneko epean –hogeita hamar egunean– 

Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Mankomunitateko iragarki oholean iragarkia jarri 



ondotik, herritarrek eta bidezko interesa dutenek espedientea aztertu eta erreklamazio, 
kexa edo oharrak aurkez ditzaten.  

 
3. Aurkezten diren erreklamazio, kexa edo oharrak ebaztea, eta behin betiko onespena 

ematea.   
 
Dena dela, hasierako onespena behin betiko bilakatuko da, baldin eta erreklamazio, kexa edo 
oharrik aurkezten ez bada. Kasu horretan, ondorio juridikoak sortzeko, gertaera hori, behin 
betiko testuarekin batera, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da. 
 
 
4.- ARAUDIA ALDATZEKO PROPOSAMENAK EGITEKO TRESNAK. 
 
Prozedura sistematiko eta egituratu bati jarraitu beharko zaio, Arauen eraginaren analisiari 
buruzko memoria arautzen duen uztailaren 3ko 1083/2009 Errege Dekretuaren 2. artikuluko 
eskakizunei egokituta ahal den neurrian:  
 
a) Proposamenaren egokitasuna. 
b) Edukia eta azterketa juridikoa. Araua indarrean jartzen denean indargabetuko diren arau 
guztien zerrenda zehatza hartuko du barnean. 
c) Proposatutako araua nola egokitzen zaion eskumen banaketaren ordenari, horren gaineko 
analisia. 
d) Ekonomia eta aurrekontu eragina. Arauak ukitutako sektoreen, taldeen edo eragileen 
gaineko eragina hartuko du, barnean hartuta konpetentziaren gaineko eragina, eta bai 
administrazio kargak detektatu eta neurtzea ere.  
e) Genero arrazoiarengatiko eragina: proiektua onestetik etor daitezkeen ondorioak aztertu eta 
baloratuko dira, desberdintasunak kentzeko ikuspegitik eta emakumeen eta gizonen arteko 
aukera eta tratu berdintasunerako helburuak lortzen laguntzeko ikuspegitik, abiaburuko 
egoeraren adierazleak, emaitzen aurreikuspenekoak eta lehen xedapen gehigarriak aipatzen 
duen Gida Metodologikoan bildutako eragin aurreikuspenekoak abiapuntu hartuta.  
 
2. Eragin normatiboaren analisiaren memoriak edo oroitidazkiak barnean hartuko du 
proposatzen duen organoaren iritziz nabarmentzekoa izan litekeen beste edozein alderdi, arreta 
berezia jarrita gizarte eta ingurumen arloko eraginetan eta aukera berdintasunaren, 
bereizkeriarik ezaren eta ahalmen urritasunen bat duten pertsonen irisgarritasun unibertsalaren 
arloan izan daitekeen eraginean.  
 … 
Bereziki, memoriaren behin betiko bertsioak barnean hartuko du entzunaldiko izapidean 
egindako kontsulten erreferentzia, bereziki autonomia erkidegoei, eta ordenamendu juridikoak 
exijitutako beste txosten edo irizpen batzuk, izapidetzean bideratutakoak. Helburua izango da 
jasota gelditzea haietan dauden oharrak, eta entzunaldiko izapidearen emaitza, nola hartu 
dituen aintzat araua proposatu duen organoak.  

 
Horretarako, gainera, tresna hauek erabili ahal izango dira: 
 
1.- Eragin normatiboaren analisiaren memoria egiteko Gida Metodologikoa, Ministroen 
Kontseiluak onartua 2009ko abenduaren 11n. Eragin normatiboaren analisia egiteko eta 
egitasmo normatiboen memoria idazteko jarraibide orientagarriak ditu gidak, Arauen eraginaren 
analisiari buruzko memoria arautzen duen uztailaren 3ko 1083/2009 Errege Dekretuaren lehen 
xedapen gehigarriaren arabera.   
 
Gida horretan aurreikusitako irizpideak modu malguan eta proportzionatuan aplikatuko dira, 
aurreikuspenak proiektu jakin bakoitzera egokituta eta araua onartzeak ekar ditzakeen eraginen 
garrantzia kontuan hartuta.  
 



Horrenbestez, gida ez da arau bat, dokumentu bat baizik, non, ahalik eta era zabalenean, 
eragin normatiboaren analisiaren memoria egiteko bete daitezkeen alderdi guztiak biltzen diren. 
Ez du xedapen izaera, memoria egiteko tresna metodologiko bat baita, eta, hortaz, edukia, 
aukera guztiak jasotzeko beharrezkoa den zabaltasunarekin garatzen dena, egitasmo 
normatibo bakoitzaren kasu zehatzari egokitu beharko zaio. 
 
Hartara, zenbaitetan gidak planteatuko ditu proposamen normatibo batzuetan baloratu edo 
aztertu beharko ez diren alderdiak, eta, koherentzian, memorian sartu ere egin beharko ez 
direnak.  
 
2.- Teknika normatiboko arauak, 2005eko uztailaren 22ko Ministroen Kontseiluko Akordioan 
daudenak (2005eko uztailaren 29ko EAOn kaleratutakoak).  
 
3.- Lurralde Politikako eta Administrazio Publikoko Ministerioaren eta Nafarroako Gobernuaren 
arteko lankidetza hitzarmena, elkarri administrazio elektronikoko zerbitzuak emateko. 
 
4.- Web zerbitzuen bidez Datuen Bitartekotzarako Plataformako SCSP datuak Egiaztatzeko eta 
Kontsultatzeko Zerbitzuen Katalogoa.   
 
5.- GEISER/Orve plataforma, erregistro elektronikoan eta erregistroen interkonexio sistemara 
sartzeko mekanismoa.  
 
 
5.- PROGRAMAZIOA. 
 
2017. urtea: 
 
1.- Ordenantza hauek aldatzeko prozedurak amaitzea:  
 
• Eskualdeko Hiri Garraioko gizarte tarifak arautzeko ordenantza.  
• Iruñerrian taxi zerbitzua batera emateko lurralde eremuan taxi zerbitzua arautzeko 

ordenantza. 
• Iruñerrian hiri garraioaren zerbitzu publikoa arautzeko ordenantza.  
 
2.- Iruñerrian taxi zerbitzua batera emateko lurralde eremuan taxi zerbitzuaren diru-laguntzak 
arautzeko ordenantza onartzeko prozedura amaitzea.  
 
3.- Iruñerriko Mankomunitatearen administrazio elektronikoaren ordenantza aldatzea, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legera eta 
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legera egokitzeko. 
 
4.- Gardentasunari buruko ordenantza onartzea. 
 
5.- Iruñerriko Mankomunitatearen antolamendu eta funtzionamendu erregelamendua aldatzea, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legera eta 
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legera egokitzeko. 
 
6.- Uraren Ziklo Integrala kudeatzea arautzeko ordenantza aldatzea, Nafarroan hirigintza 
iraunkorra, hiri-berrikuntza eta hirigintza-jarduera laguntzeko neurriei buruzko martxoaren 5eko 
5/2015 Foru Legera egokitzeko.  
 
7.- Iruñerriko Mankomunitatea-Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatearen harremanen 
erregelamendua aldatzea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legera eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 
40/2015 Legera egokitzeko. 
 



8.- Dokumentuak jaulki eta bideratzeagatiko tasak arautzeko zerga ordenantza aldatzea, plan 
honetan dauden erabakiak aintzat hartuta, eta bai Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide 
Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean daudenak ere. 
 
2018. urtea: 
 
• Hiri hondakinak kudeatzea arautzeko ordenantza. 
 
• Iruñerriko Mankomunitatearen esparruan euskara erabiltzea arautzeko ordenantza. 
 
Urtero berrikusi eta eguneratuko dira ordenantza fiskalak.   
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