
 

Or.: 1 

 

 

Esp.: 2022/028 Foru Dekretua, Kontratazio Publikorako Batzordearen osaera 

aldatzen duena. 

 

Ekainaren 26ko 74/2019 Foru Dekretuaren bidez, Kontratazio Publikoaren 

Batzordea arautzen da, Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru 

Legean ezarritako aurreikuspenak garatzeko. 

 

Onetsi zenetik denbora igaro denez, eta Ekonomia eta Ogasuneko 

kontseilariak, Kontratazio Publikorako Batzordeko buru denak, hala eskatuta, organo 

horren osaera eguneratuko da. 

 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru Sektore Publiko 

Instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 128. artikulutik 133. 

artikulura arautzen da herritarrek arauak egiteko eta horietan parte hartzeko 

prozedura.  Zehazki, 133. artikuluak honako hau ezartzen du: “1. Lege aurreproiektu bat 

edo erregelamendu proiektu bat prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat sustatzen ahalko da 

lege aurreproiektuetarako, eta hori sustatu beharko da erregelamendu proiektuetarako, 

Nafarroako Gobernu Irekiaren Atariaren bitartez; eta bertan jasoko da zer iritzi duten datorren 

arauaren eraginpean gerta litezkeen subjektu eta ordezkaritasun handieneko erakundeek puntu 

hauei buruz: 

a) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak. 

b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den. 

c) Arauaren helburuak. 

d) Aukeran dauden beste alternatiba batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez 

 

direnak)”. 



 

Or.: 2 

 

Bestalde, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta 

gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 46. artikuluak dioenez 

“Foru lege honen ondorioetarako, interes taldetzat joko dira, edozein estatutu juridiko izanik 

ere, jarduerak Nafarroan betetzen dituzten erakunde edo pertsonak, profesionalki, jarduera 

osoan edo zati batean, hauetan aritzen direnak: araugintzako politikak edo arau-xedapenak 

egiteko prozesuetan eragitea, zuzenean nahiz zeharka, edo horien aplikazioan, edo erabakiak 

hartzean, norbere interesak, hirugarrenenak edo erakundeenak edo interes orokorrak ere 

defendatuz; hori, halere ez da eragozpena izanen biltzeko eta informazioa eskuratzeko edo 

eskariak egiteko banakako eskubideez baliatzeko”. 

 

KPFLk Kontratazio Batzordearen osaera arautzen du 119.2 artikuluan, hain 

zuzen ere kontratazio publikoaren interes-taldeak aipatuz, nahiz eta aipamen hori 

inplizitua izan.  Ondorioz, zentzuzkoa dirudi ulertzea Kontratazio Batzordea osatzen 

duten erakundeek ordezkatzen dituztela talde horiek, eta berariaz parte hartu behar 

dutela entzunaldi publikoaren izapidean. 

Aurrekoarekin bat etorriz, honako hau proposatzen da:  

2.- Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Ondare Zerbitzua izendatzea 

erregelamendu-xedapenaren espedientea egiteko eta izapidetzeko eskumena duen 

organo espezifiko gisa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-

sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 128. 

artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren mende egonen dena.  

 



 

Or.: 3 

2.- Kontsulta publikoaren izapidea hastea, Nafarroako Gobernuko Gobernu 

Irekiaren Atariaren bidez, eta kontsulta hori berariaz bideratzea gutxienez, 

Kontratazio Publikoaren Batzordean ordezkatuta daudenekin identifikatzen diren 

interes-taldeetara. 

 

Iruñean, 2022ko ekainaren 29an 

 

Ondare Zerbitzuko zuzendaria 

 

 

 

Marta Echavarren Zozaya 

 

Aurrekontuaren zuzendari nagusiak O.E. 

 

 

 

Begoña Urrutia Juanicotena 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria   


