
 

 

 

  

 

ALDEZ AURREKO JENDAURREKO KONTSULTA 

 

1. IZENBURUA:  

Aldez aurreko jendaurreko kontsulta, proiektu hau prestatu aurretik: Enpresen sustraitzearen 
aldeko eta enpresen deslokalizazioaren aurkako neurriei buruzko abenduaren 16ko 18/2020 
Foru Legea garatzeko erregelamendua. 

2. XEDEA:  

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari 
buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 133.1 artikuluak xedatu bezala, 
etorkizuneko arauaren eraginpean gerta litezkeen subjektuek eta ordezkaritza handieneko 
erakundeek honako alderdi hauen gainean duten iritzia jaso nahi da:  
 
a) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.  
b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.  
c) Arauaren helburuak.  
d) Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak).  

 
 
a) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.  

 
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta foru-sektore publiko instituzionala 
osatzen duten entitateen laguntzak jasotzen dituzten enpresen betebeharrak eta mugak 
abenduaren 16ko 18/2020 Foru Legean zehaztu ziren, enpresen sustraitzearen aldeko 
eta enpresen deslokalizazioaren aurkako neurriei buruzkoan. 
 
Une honetan, egokia da erregelamendu xedapen bat onestea, foru lege hori aplikatzeko 
behar diren xedapenak jasoko dituena. 
 

b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.  
 
Abenduaren 16ko 18/2020 Foru Legearen xedapen gehigarri bakarrean ezarri zen 
Nafarroako Gobernuak lege hori garatzeko eta aplikatzeko behar ziren erregelamendu 
xedapenak onetsiko zituela.  
 
Beraz, gaikuntza horren arabera, foru lege horren erregelamendua prestatzeko prozedura 
hasi da. 
 

c) Arauaren helburuak.  
 
Printzipioz, hauek lirateke erregelamenduaren helburuak: 
 

 Foru legea aplikatzeko eremu subjektiboa eta objektiboa zehaztea, bai eta Nafarroako 
enpresek laguntza publikoak jasotzeko hartu behar duten konpromisoa arautzea ere.  

 

 Araua aplikatzeko deslokalizazio kasuak zehaztea, enpresak deslokalizatzeko 
beharrezkoak diren baldintzak identifikatuta, baita salbuespenezko kasuak ere.  
 

 Enpresak deslokalizatzeko deklarazio prozedura arautzea, prozedura hasten denetik 
ebazten den arte, jendaurreko informazioaren eta entzunaldiaren izapideak barne, bai 
eta prozeduraren iraungipena eta preskripzioa ere.  
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 Enpresak deslokalizatzeko deklarazioaren eta premiamendu bidearen ondorioz 
laguntzak itzultzeko prozedura zehaztea. 

 
d) Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak).  

 
Ez da aurreikusten beste konponbiderik (arauemailerik edo arauemaile ez denik). 
 

 
Iruñean, 2022ko urriaren 3an. 
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