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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
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1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK
-- 41/2019 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, nazioarteko mugikortasunerako doktoratu aurreko laguntzen 2019ko
deialdia ebazten duena.		
-- AKATS ZUZENKETA, Lehendakaritzako eta Gobernu
Irekiko zuzendari nagusiak emandako urtarrilaren 7ko
1E/2020 Ebazpenarena. Haren bidez, deialdi bat onetsi
da toki entitateei, toki ekintzako taldeei, garapenerako

1513

1.7. BESTELAKOAK

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA
-- 1E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana,
zuzentzen duena Ingurumeneko eta Lurraldearen
Antolamenduko zuzendari nagusiaren abenduaren
4ko 15E/2019 Ebazpenean atzemandako akatsa.
Ebazpen horren bidez, hasiera batez onetsi zen Erripagañako Udalez gaindiko Plan Sektorialeko B-5.2
lurzatiaren xehetasun azterketa, Adania Residencial
SLk sustatua.		

ORRIALDEA

lankidetzako GKEei, herritarren elkarteei eta irabaziasmorik gabeko beste entitate batzuei dirulaguntzak
emateko, 2020an Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte hartzea bultzatu eta sustatzeko proiektuak
garatzeko. DDBN identifikazioa: 491460.		

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

-- 3/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 21ekoa, Lurralde
Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu
Estrategikoetako kontseilariak emana, Estíbaliz López
Mariñelarena andrea Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako
Departamentuko Proiektu Estrategikoen Azterketa
eta Plangintzarako Ataleko buru izendatzen duena
bitarte baterako.		

A
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-- 161/2019 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari
nagusiak emana, prozedura hasten duena Nafarroako
Foru Komunitatea deklaratzeko Celia Tornos Turrillas
andrearen abintestato jaraunsle (GP 2017158).		
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-- 197/2019 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, indarrik gabe uzten duena Zizur Txikiko “Foro Europeo, Escuela de Negocios
de Navarra” Lanbide Heziketako ikastetxe pribatuak
duen baimena Saskibaloiko erdi mailari dagokion kirol
irakaskuntzen hasierako zikloa emateko.		

1514

-- 198/2019 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Pianoa musika
tresnaren espezialitatea inskribatzen duena Musika
eta Dantza Eskolen Berariazko Erregistroan, Leringo
Udalaren Musika Eskolak eman ditzakeen irakasgaien
atalean.		

1514

-- 351E/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko
zuzendariak emana, zeinaren bidez ofizioz berrikusten
baita hondakin ez arriskutsuen transferentzia zentroa
eta zabortegia den instalazio baten ingurumen baimen
integratua. Instalazioa Arbizuko udal-mugartean dago,
eta Sakanako Mankomunitatea da titularra.		

1515

-- 352E/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko
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zuzendariak emana, zeinaren bidez baimena ematen
baita aldaketa nabarmena egiteko esnetarako behi
aziendaren instalazio batean. Instalazioa Murillo el
Cuendeko udal-mugartean dago, eta Esparza Hnos
1316 ENSa da titularra.		
-- 3E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 3koa, Ekonomia
Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ofizioz aldatzen baita
zerriak gizentzeko instalazio baten ingurumen baimen
integratua. Instalazioa Biurrun-Olkozko udal-mugartean dago, eta SC Otazu Loitegui José Javier y María
Lourdes da titularra.		
-- 4E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 3koa, Ekonomia
Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ofizioz berrikusten
baita magnesita fabrikatzeko instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioa Esteribarko
udal-mugartean dago, eta Magnesitas Navarras SA
da titularra.		
-- 7E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Ekonomia
Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita funtzionamendu baldintzak aldatzea Murietako udal-mugartean
hodi zentrifugatuak fabrikatzen dituen instalazio baten
ingurumen baimen integratuan, Schmidt-Clemens
Spain SA titularrak hala eskatuta.		
-- 11E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Ekonomia
Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berraztertzen baita
Iruñeko udal-mugartean hondakinak kudeatzen dituen
instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Ecoiruña Tratamiento de Residuos
SL da.		
-- 17E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko
zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita
Oltza Zendeako udal-mugartean ibilgailu motordunak
fabrikatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen
integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzeko eskaera. Jardueraren titularra Volkswagen
Navarra SA da.		
-- 19E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Ekonomia
Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita Noain Elortzibarko udal-mugartean orga jasotzaileak fabrikatzen
eta merkaturatzen dituen instalazio baten ingurumen
baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzetarako eskatutako aldaketa. Jardueraren titularra
Unicarriers Manufacturing Spain SA da.		
-- 4E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen
ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi:
“Zigaurreko hustubiderako eta arazteko proiektua, 1.
fasea”, Baztango udal-mugartean. 		
-- 360E/2019 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Lekunberriko
industrialderako OPM16 gas naturalaren hornidurarako antena proiektuari buruzko ingurumen eraginaren adierazpena egiten duena. Sustatzailea Nedgia
Navarra SL da. 		
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-- JENDAURREAN JARTZEA. “Zangoza-Oibar” eta
“Zangoza-Kaseda” lineak Ezporogin eta Zaren lotzeko
aireko linearen aurreproiektua.		
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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako
egoerak
3/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 21ekoa, Lurralde Antolamenduko,
Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, Estíbaliz López Mariñelarena andrea Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako
Departamentuko Proiektu Estrategikoen Azterketa eta Plangintzarako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako
Foru Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak xedatzen duenez,
atalburutzak eta bulegoburutzak bitarte baterako bete daitezke, organo
eskudunak egindako izendapenaren bidez; burutza horiek betetzen dituztenek nahitaez Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioak edo hari
atxikiak izan beharko dute.
Bestalde, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta forusektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legearen bosgarren xedapen gehigarriak ezartzen duenez, kasuan kasuko
unitate organikoa zein departamenturi dagoen atxikirik, departamentu
horren titularrak eginen ditu bitarte baterako izendapenak, funtzio publikoaren arloan eskudun den departamentuak aldeko txostena eman ondoren.
Halaber, izendatua izateko proposatu den pertsona zein departamenturi
dagoen atxikirik, departamentu horren titularrak onartu beharko du.
Funtzio Publikoak aldeko txostena eman ondoan, eta Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari
buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legeak eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen organoetako
langileen arloko eskudantziak zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005
Foru Dekretuak emandako ahalmenak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Estíbaliz López Mariñelarena andrea Lurralde Antolamenduko,
Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuko
Proiektu Estrategikoen Azterketa eta Plangintzarako Ataleko buru izendatzea bitarte baterako.
2. Foru agindu hau jakinaraztea interesdunari, Funtzio Publikoko
Zuzendaritza Nagusiari, Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiari
eta Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiari.
3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 21ean.–Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilaria, José María
Ayerdi Fernández de Barrena.

F2001119

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA
HIRIGINTZA
1E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Lurraldearen Antolamenduko
zuzendari nagusiak emana, zuzentzen duena Ingurumeneko eta
Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiaren abenduaren
4ko 15E/2019 Ebazpenean atzemandako akatsa. Ebazpen horren
bidez, hasiera batez onetsi zen Erripagañako Udalez gaindiko
Plan Sektorialeko B-5.2 lurzatiaren xehetasun azterketa, Adania
Residencial SLk sustatua.
Akats bat atzeman da Ingurumeneko Lurraldearen Antolamenduko
zuzendari nagusiaren abenduaren 4ko 15E/2019 Ebazpenean, zeinaren
bidez hasiera batez onetsi baitzen Erripagañako Udalez gaindiko Plan
Sektorialeko B-5.2 lurzatiaren xehetasun azterketa, Adania Residencial
SLk sustatua.
Bat eginik abuztuaren 14ko 86/2019 Foru Dekretuarekin, zeinak Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako
Departamentuaren oinarrizko egitura ezartzen baitu, honako hau dioen
tokian:
“Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusia.”
Honako hau behar du:
“Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusia.”

Kontuan harturik akats material bat dela, edonoiz zuzendu daitekeena,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren
1eko 39/2015 Legearen 109.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, bidezkoa
da lehenbailehen zuzentzea.
Lurralde eta Paisaia Zerbitzuaren 2019ko abenduaren 24ko txostena
ikusirik, eta Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru
Legearen testu bateginarekin bat (uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako
Foru Dekretuaren bidez onetsia), eta Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuaren egitura
organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 262/2019 Foru Dekretuaren bidez
eman dizkidaten ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Honela zuzentzea Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak abenduaren 4an eman 15E/2019 Ebazpenean
atzemandako akatsa:
Honako hau dioen tokian:
“Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusia.”
Honako hau behar du:
“Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusia.”
2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, eta
Eguesibarko Udalari eta espedientearen sustatzaileari igortzea, jakinaren
gainean egon daitezen eta behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 15ean.–Lurralde Antolamenduko zuzendari
nagusia, Izaskun Abril Olaetxea.
F2000706

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA
BEKAK
41/2019 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Unibertsitateen zuzendari
nagusiak emana, nazioarteko mugikortasunerako doktoratu aurreko laguntzen 2019ko deialdia ebazten duena.
Unibertsitateen Zerbitzuko zuzendariak txosten bat aurkeztu du, nazioarteko mugikortasunerako doktoratu aurreko laguntzen programaren
espedientearekin zerikusia duten inguruabarrak azaltzeko. Unibertsitateen
eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak abuztuaren 7an emandako
484/2019 Ebazpenaren bidez onetsi zen laguntza horietarako 2019ko
deialdia (2019ko 172. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, irailaren 2koa).
Balorazio Batzordea azaroaren 5ean eratu zen, eta oinarrietan ezarritakoari jarraikiz, laguntzak eman eta ukatzeko behin-behineko zerrenda
onetsi zuen aho batez, bilkurako aktan jasotzen den bezala. Behin-behineko
zerrenda horien jendaurreko epea iraganik, batzordeak, azaroaren 21eko
bilkuran, zerrendei eragiten dieten beste inguruabarrei buruzko iritzia
eman zuen, eta laguntzak eman eta ukatzeko behin betiko proposamena
egin zuen. Hurrengo tramitea eman eta ukatu diren laguntzen ebazpena
onestea da.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko
instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32.1.d)
artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, eta kontuan harturik Unibertsitateen Zerbitzuak emandako txostena,
EBAZTEN DUT:
1. I.A eranskinean agertzen diren pertsonei atzerrian egonaldi laburrak
egiteko laguntzak ematea. Egonaldien iraupena eta laguntza bakoitzaren
zenbatekoa eranskin horretan azaltzen dira.
2. I.B eranskinean ageri diren pertsonei atzerrian dauden zentroetara
aldi baterako lekualdatzeak egiteko laguntzak ematea. Egonaldien iraupena
eta laguntza bakoitzaren zenbatekoa eranskin horretan azaltzen dira.
3. Laguntza ukatzea II. eranskinean ageri diren pertsonei, eskaera
guztiei erantzuteko aurrekontuetan behar adina diru ez egoteagatik, deialdiaren 9. oinarriarekin bat.
4. Interesdunek behin-behineko zerrenden jendaurreko epean egindako alegazioei erantzuna ematea, III. eranskinean azaltzen den moduan.
5. Urte anitzeko 204.573 euroko gastua ezartzea, 2019. eta 2020.
urteetako aurrekontuko “Prestakuntzako eta Ikerketa eta Garapeneko (I+G)
Planerako laguntzak” izeneko 411001-41210-4800-322302 partidaren kargura (kontabilitateko espedientea: 40005647). Gastua honela banatuko da:
2019KO
AURREKONTUA

Egonaldi laburretarako laguntzak

87.201

2020KO
AURREKONTUA

0

GUZTIRA

87.201
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2019KO
AURREKONTUA

2020KO
AURREKONTUA

GUZTIRA

88.029

29.343

117.372

175.230

29.343

204.573

Aldi baterako lekualdatzeetarako
laguntzak

6. Beheko taulan zerrendatutako entitate laguntzaileei 175.230 euro
ordaintzeko agindua ematea, haiei atxikita dauden ikertzaileentzako laguntzen lehen ordainketa gisa. 2019ko aurrekontuko “Prestakuntzako eta
Ikerketa eta Garapeneko (I+G) Planerako laguntzak” izeneko 41100141210‑4800-322302 partidaren kargura eginen da ordainketa, honako
datu hauekin bat:
ENTITATEA

ZENBATEKOA
(EUROAK)

IFZ

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Q3150012G

68.949,75

Nafarroako Unibertsitatea

R3168001J

102.080,25

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala (UHUN)

Q2818016D

4.200,00

Abonuak, guztira

175.230

IV. eranskinean azaltzen da diru kopuru horietatik zenbat egotzi behar
dioten entitate laguntzaileek beren ikertzaileenak diren eta dirulaguntza
jaso duten jarduketetako bakoitzari.
7. Ebazpena eta eranskinak igortzea Ogasun Departamentuak Hezkuntzakoan duen kontu-hartzaile delegatuari, Unibertsitateen Zerbitzura, Aurrekontuen eta Kudeaketa Ekonomikoaren Atalera, Ikerketarako eta Nazioarteratzeko
Laguntzen Bulegora, Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegora eta laguntzen
Balorazio Batzordeko kideei, behar diren ondorioak izan ditzaten.
8. Ebazpen hau laguntzak kudeatzeko ardura duten unibertsitateei
igortzea, bakoitzari dagozkion eranskinekin batera.
9. Ebazpen hau eskatzaile guztiei banan-banan jakinaraztea, baita
dagozkien eranskinak ere.
10. Ebazpen hau eta I.A, I.B eta II. eranskinak Nafarroako Aldizkari
Ofizialean eta www.nafarroa.eus web-orrian argitara daitezela agintzea.
11. Ebazpen honen kontra gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke,
Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariari
zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean.
Iruñean, 2019ko abenduaren 13an.–Unibertsitateko zuzendari nagusia,
Ana Jesús Burusco Juandeaburre.

I.A ERANSKINA
Egonaldi laburretarako laguntzak. Onartutako eskaerak, unibertsitatez unibertsitate
Nafarroako Unibertsitate Publikoa IFZ Q3150012G
LAGUNTZA
ONURADUNA

HELMUGA ZENTROA

Egonaldia

Bidaia

Asegurua

GUZTIRA

Hasteko
eguna

Bukatzeko
eguna

Egunak

2019

CERVERA GABALDA, Laura María

University of Gdansk

1.488

600

300

2019/11/3

2019/12/20

47

2.388

FUENTES LORENZO, Omar

University of Sannio

3.939

600

300

2019/12/30

2020/3/29

90

4.839

GASTEARENA BALDA, María Lourdes

(KCL) King's College

5.217

600

300

2019/9/17

2019/12/15

89

6.117

GONZÁLEZ BORJA, María Iranzu

Queen’s University Belfast

5.275

600

300

2019/10/1

2020/1/1

90

6.175

HERMOSO HUMBERT, Alejandra

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador

2.849

1.000

300

2019/12/30

2020/3/28

90

4.149

HERRERA ÁLVAREZ, Ximena Michelle

University of Leeds

5.275

600

300

2019/12/21

2020/3/21

90

6.175

RUIZ DE SABANDO EGUIZÁBAL, Ainara

University of Glasgow

5.275

600

300

2019/8/19

2019/11/19

90

6.175

SANTAMARÍA ARANA, Leticia

Université Catholique de Louvain

3.774

600

300

2019/12/1

2020/2/28

90

4.674

TORRALBA FERNÁNDEZ, Francisco Javier

Valentziako Unibertsitate Politeknikoa

2019/4/1

2019/6/30

90

GUZTIRA, NUP

3.600

300

0

36.692

5.500

2.400

3.900
44.592

Nafarroako Unibertsitatea IFZ R3168001J
LAGUNTZA
ONURADUNA

HELMUGA ZENTROA

Egonaldia

Bidaia

Hasteko
eguna

Asegurua

GUZTIRA
Bukatzeko
eguna

Egunak

2019

DE NAVASCUÉS MARTÍNEZ, Santiago

Universität de Genève

3.151

300

300

2019/12/16

2020/2/16

62

FÉLIX SORIANO, Elisa

Ohio State University

3.740

1.000

0

2019/6/17

2019/9/30

90

3.751
4.740

GALARREGUI MIQUELARENA, Cristina

Universidade Federal de Viçosa

3.694

1.000

0

2019/5/27

2019/8/27

90

4.694

GOÑI CASTAÑÓN, Francisco Xabier

University of Notre Dame du Lac

3.740

1.000

300

2019/9/4

2019/12/4

90

5.040

GOÑI CIAURRIZ, Leire

Txileko Unibertsitatea

1.482

1.000

300

2019/11/29

2020/2/2

60

2.782

HERSHEY DE LA CRUZ, María Soledad

Harvard University

3.740

900

300

2019/12/22

2020/3/22

90

4.940

LOPERENA BARBER, Maite

Université d’Aix -Marseille 2-Université de la Méditerranée

4.366

300

300

2019/12/1

2020/3/1

90

4.966

MARTÍ ANDRÉS, Gloria

University Medical Center of Ljubljana

1.624

600

300

2019/10/1

2019/11/15

45

2.524

SANZ SERRANO, Julen

Maastricht University

4.072

600

300

2019/12/27

2020/3/27

90

4.972

29.609

6.700

2.100

GUZTIRA, NU

38.409

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala (UHUN) IFZ Q2818016D
LAGUNTZA
ONURADUNA

MORENTIN ENCINA, Javier

HELMUGA ZENTROA

Egonaldia

Balear Uharteetako Unibertsitatea
UHUN GUZTIRA

Bidaia

Asegurua

3.600

300

300

3.600

300

300

GUZTIRA

Hasteko eguna

Bukatzeko
eguna

2019/9/15

2019/12/15

Egunak

90

2019

4.200
4.200

I.B ERANSKINA
Aldi baterako lekualdatzerako laguntzak. Onartutako eskaerak, unibertsitatez unibertsitate
Nafarroako Unibertsitate Publikoa IFZ Q3150012G
LAGUNTZA
ONURADUNA

HELMUGA ZENTROA

Egonaldia

Bidaia

Asegurua

Hasteko
eguna

Bukatzeko
eguna

Egunak

2019

2020

Guztira

HUALDE VIDAURRE, Mikel

École Normale Supérieure (CNRS)-Institut Jean Nicod

7.374

140

300 2019/12/16

2020/5/16

152

5.860,50

1.953,50

7.814

MANOTAS HIDALGO, Beatriz

Università Roma Tre

5.340

600

300

2019/12/1

2020/3/31

122

4.680,00

1.560,00

6.240

MARÍN EDERRA, Diana

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)

9.702

200

300 2019/12/12

2020/6/29

200

7.651,50

2.550,50

10.202

2020ko otsailaren 7a, ostirala

26. zenbakia - 1513. orrialdea
LAGUNTZA

ONURADUNA

MOLINA ÁLVAREZ, Inés

HELMUGA ZENTROA

Egonaldia

Humboldt-Universität Berlin
GUZTIRA, NUP

Bidaia

7.321

600

29.737

1.540

Asegurua

Hasteko
eguna

300 2019/12/28

Bukatzeko
eguna

Egunak

2020/6/28

180

1.200

2019

2020

Guztira

6.165,75

2.055,25

8.221

24.357,75

8.119,25

32.477

Nafarroako Unibertsitatea IFZ R3168001J
LAGUNTZA
ONURADUNA

HELMUGA ZENTROA

Egonaldia

Bidaia

Asegurua

Hasteko
eguna

Bukatzeko
eguna

Egunak

2019

2020

Guztira

CASAS OLCOZ, Ana María

University of Aarhus

6.906

300

300

2019/8/15

2019/12/15

122

5.629,50

1.876,50

7.506

CUEVAS SIERRA, Amanda

Instituto Weizmann de Ciencias

5.294

150

300

2019/8/19

2019/12/16

119

4.308,00

1.436,00

5.744
10.054

GÓMEZ DONOSO, Clara

Deakin University

8.754

1.000

300 2019/12/10

2020/6/29

200

7.540,50

2.513,50

HUESA BERRAL, Carlos

Netherlands Cancer Institute

8.324

600

300 2019/12/15

2020/6/15

184

6.918,00

2.306,00

9.224

N’GATTA, Donald Koffi Cyrille

Chicago Booth Business School

10.970

1.000

300

2019/9/23

2020/6/13

264

9.202,50

3.067,50

12.270

NOVOA JASO, María Fernanda

St Mary’s University

6.448

600

300

2019/9/1

2019/12/19

110

5.511,00

1.837,00

7.348

RIVADULLA DURÁN, Almudena

Northwestern University

8.061

1.000

300

2019/9/23

2020/4/1

194

7.020,75

2.340,25

9.361

ROMANOS NANCLARES, Andrea

Harvard University

7.604

1.000

YURRITA LOZANO, Miguel

Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

8.053

600

ZULATEGUI BEÑARÁN, Javier

Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
GUZTIRA, NU

300 2019/12/15

2020/6/15

183

6.678,00

2.226,00

8.904

300

2019/9/15

2020/3/31

198

6.714,75

2.238,25

8.953

2019/8/20

2019/12/20

120

4.881

350

300

75.295

6.600

3.000

4.148,25

1.382,75

5.531

63.671,25

21.223,75

84.895

II. ERANSKINA
Egonaldi laburrak egiteko laguntzak. Ukatutako eskaerak
ESKATZAILEA

JATORRIZKO ZENTROA

EGUNAK

ARRAZOIA

ABASCAL IMÍZCOZ, Ángela

Nafarroako Unibertsitatea

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa

HELMUGA ZENTROA

67

Ukatutako eskaera, aurrekontuan behar beste diru ez
izateagatik

BROTONS ARNAU, Sofía

Nafarroako Unibertsitatea

University of Otago

90

Ukatutako eskaera, aurrekontuan behar beste diru ez
izateagatik

CELAYA AZANZA, Guillermo

Nafarroako Unibertsitatea

University of Notre Dame

90

Ukatutako eskaera, aurrekontuan behar beste diru ez
izateagatik

CHINCHILLA ADELL, Mónica

Nafarroako Unibertsitatea

Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI)

90

Ukatutako eskaera, aurrekontuan behar beste diru ez
izateagatik

LÓPEZ PATIÑO, Carmenza Liliana

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Technological University Dublin

90

Ukatutako eskaera, aurrekontuan behar beste diru ez
izateagatik
F1916263

AKATS ZUZENKETA, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emandako urtarrilaren 7ko 1E/2020 Ebazpenarena.
Haren bidez, deialdi bat onetsi da toki entitateei, toki ekintzako
taldeei, garapenerako lankidetzako GKEei, herritarren elkarteei
eta irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuei dirulaguntzak
emateko, 2020an Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte hartzea bultzatu eta sustatzeko proiektuak garatzeko. DDBN
identifikazioa: 491460.
2020ko 17. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 27koan,
aipatutako 1E/2020 Ebazpena argitaratu zen, eta akats bat atzeman
da eskaera aurkezteko 1.2 eranskineko ereduetako batean, zehazki, 6.
ereduan (Memoria eta gastuen justifikazioa). Beraz, bidezkoa da iragarki
honen bidez eredu osoa argitaratzea, akatsa zuzentzearren.
6. eredua: “Memoria eta gastuen justifikazioa”.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 28an.–Nafarroako Aldizkari Ofiziala.
F2001282

1.7. BESTELAKOAK
161/2019 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Aurrekontuen, Ondarearen
eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak emana, prozedura
hasten duena Nafarroako Foru Komunitatea deklaratzeko Celia
Tornos Turrillas andrearen abintestato jaraunsle (GP 2017158).
Ondare Zerbitzuak jakin du Celia Tornos Turrillas andrea zendu dela
eta ez daukala jaraunsle ezagunik.
Nafarroako Ondareari buruzko apirilaren 4ko 14/2007 Foru Legeak,
24.5 artikuluan, xedatzen du Nafarroako Foru Komunitatearen aldeko
legezko oinordetza eginen dela lege horrexetan, Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren arauetan eta aplikatzekoak diren arau osagarri edo
erregelamenduzkoetan ezarritakoari jarraikiz.
Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilari buruzko Konpilazioaren edo Nafarroako Foru Berriaren 300. Legearen arabera, berriz, legezko oinordetzara
joko da baldin eta jarauntsi osoa edo zati bat xedatu ez bada testamentu

bidez, oinordetza-itun baten bidez edo, konpilazio horrekin bat etorrita,
oinordetza gauzatzeko baliozko beste modu baten bidez.
Foru Berriaren 304. Legeak legezko oinordetzarako hurrenkera ezartzen
du tronkalak ez diren ondasunentzat: legearen 1. puntutik 5.era bitartean
puntuetan zehazten dira ondoz ondoko deiak, eta 6.enean agintzen da
ezen, aurreko zenbakietan aipaturiko ahaiderik izan ezean, Nafarroako Foru
Komunitatea izanen dela oinordeko; horrek, jaraunspenaren ondasun eta
eskubideen likidazioa egin ondotik, interes sozialeko xedeetarako erabiliko
du jarauntsia, Nafarroako Aurrekontu Orokorretan xede horietarako aurreikusia dagoen aurrekontu zuzkidura handituz. Era berean, 307. Legean
zehazten da zein ahaideri deituko zaien ondasun tronkalen oinordeko
izateko, eta azken paragrafoan ezartzen denez, “halako ahaiderik izan
ezean, oinordetza gauzatuko da 304. Legearekin bat etorriz”.
Celia Tornos Turrillas andrea, Elon (Nafarroa) jaioa 1924ko apirilaren
14an, Irunberrin (Nafarroa) zendu zen 2014ko azaroaren 7an. Irunberrin
izan zuen azken helbide ezaguna, “San Isidro” zahar etxean.
Hona hemen orain arte identifikatu diren eta hildakoari egozten
zaizkion ondasunak (alde batera utzi gabe hemendik aurrera ere ager
litezkeenak):
–Banku-kontu bat Banco Santander entitatean (IBAN 0049 2729 5321
9443 9973); 2018ko abenduaren 31n, 2.940,09 euroko saldoa zuen.
–Akzioak eta partaidetzak Banco Santander Central Hispano GE
entitatean (ISIN kodea: ES0155818034).
–Baloreak, aseguruak eta errentak Banco Santander Central entitatean (Baloreen identifikazioa: ES0113900J37); 2014ko abenduaren 31n,
8.853,14 euroko saldoa zeukan.
–Ondasun higiezin bat: nekazaritzako biltegia, Eloko Merkatu plazako
5.ean (behea).
–Ondasun higiezin bat: etxebizitza, Eloko Txantrea kaleko 3.ean
(behea).
–Ondasun higiezin bat: landa lurzatia, lehorreko lurra, Berro alderdian.
Eloko katastroko 2-304 lurzatia.
Espedientean daude kausatzailearen erregistro zibileko hitzez hitzezko
jaiotza-ziurtagiria eta heriotza-ziurtagiria eta Azken Nahien Erregistroarena; azken horretatik ondorioztatu da ez zuela testamenturik egin. Hori
horrela izanik, ezein ahaideren berririk ez dagoenez, bidezkoa da hasiera
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ematea Nafarroako Foru Komunitatea abintestato jaraunsle deklaratzeko
prozedurari.
Horrenbestez, Nafarroako Ondareari buruzko 14/2007 Foru Legearen
24.5 artikuluak emandako ahalmenak erabiliz eta Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 264/2019
Foru Dekretuaren 8. artikuluak esleitutako eskumena erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Hasiera ematea Nafarroako Foru Komunitatea Celia Tornos Turrillas andrearen abintestato jaraunsle deklaratzeko prozedurari.
2. Ebazpen hau Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitara dadila agintzea, eta Irunberriko eta Eloko udaletara
igortzea bertako iragarki-taulan jar dadin hilabeteko epean.
3. Hilabeteko epea irekitzea. Epe horretan, edozein interesdunek
alegazioak edo dokumentuak edo egoki jotzen dituen beste juizio-elementu batzuk aurkezten ahal ditu, toki honetan: Ekonomia eta Ogasun
Departamentuko Ondare Zerbitzuko Ondarearen Kudeaketa Juridikoaren
Atala, Yanguas y Miranda kalea 27-2., 31003 Iruña.
4. Ebazpen hau igortzea Ondarearen Kudeaketa Juridikoaren Atalera
eta Administrazio Laguntzako Bulegora (Ondare Zerbitzua, Ekonomia eta
Ogasun Departamentua).
Iruñean, 2019ko azaroaren 27an.–Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusia, Begoña Urrutia Juanicotena.

5.–“Bidaia Agentziak eta Ekitaldien Kudeaketa” heziketa zikloa, “Ostalaritza eta Turismoa” lanbide arlokoa: 2 unitate goizeko txandan (1 lehenbiziko
mailan eta 1 bigarren mailan); gehienez ere 40 ikaspostu.
6.–“Gizarte eta Kirol Animazioa eta Irakaskuntza” heziketa zikloa,
“Gorputz eta Kirol Jarduerak” lanbide arlokoa: 2 unitate (1 lehenbiziko
mailan eta 1 bigarren mailan); gehienez ere 60 ikaspostu.
3. Ebazpen hau ikastetxearen titularrari jakinaraztea, eta aditzera
ematea haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daitekeela, Hezkuntza
Departamentuko kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik
hasita hilabeteko epean.
4. Ebazpen hau igortzea Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusira,
Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Ikastetxeen Finantzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Atalera, Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegora eta
Nafarroako Gobernuko Unibertsitateaz Kanpoko Ikastetxeen Erregistrora.
5. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Iruñean, 2019ko abenduaren 11n.–Hezkuntzako zuzendari nagusia,
Gil Sevillano González.

197/2019 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari
nagusiak emana, indarrik gabe uzten duena Zizur Txikiko “Foro
Europeo, Escuela de Negocios de Navarra” Lanbide Heziketako
ikastetxe pribatuak duen baimena Saskibaloiko erdi mailari dagokion kirol irakaskuntzen hasierako zikloa emateko.

Leringo Udaleko alkate udalburuak eskaera egin zuen Pianoa espezialitatea herriko udalaren musika eskolan inskribatzeko, bertan irakasteko;
ikusirik horren aurrean ireki den espedientea.
Ikusirik Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak eman duen aldeko txostena.
Kontuan harturik Musika eta Dantza Eskolen sorrerari eta funtzionamenduari buruzko oinarrizko arauak onesten dituen abenduaren 21eko
421/1992 Foru Dekretuaren 29. artikuluan xedatutakoa.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko
instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32.1.d)
artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, eta Hezkuntzako Ikuskapen
Zerbitzuak proposaturik,
EBAZTEN DUT:
1. Nafarroako Gobernuaren Musika eta Dantza Eskolen Berariazko
Erregistroan Pianoa espezialitatea inskribatzea Leringo Udalaren Musika
Eskolak ematen duen irakaskuntza gisa (ikastetxearen kodea: 31013987).
Inskripzioak 2019ko irailaren 19tik aurrera izanen ditu ondorioak, egun
horretan sartu baitzen Hezkuntza Departamentuan ikastetxeko titularraren
eskaera aipatu irakaskuntza inskribatzeko.
2. Adieraztea ezen eskola horrek une honetatik aurrera inskribatuta
izanen dituen ikasketak Hezkuntzari buruzko Lege Organikoaren 48.3
artikuluan ezarritakoak direla. Irakasgai hauek dira:
a) Oinarrizko eskaintza, abenduaren 21eko 421/1992 Foru Dekretuaren 9. artikuluko 1. apartatuko a), b) eta c) letretan ezarritako antolamenduari jarraikiz:
–Instrumentu-praktika: klarinetea, zeharkako flauta, gitarra, perkusioa,
pianoa, saxofoia, tronboia eta tronpeta.
–Instrumentu-praktikaren osagarri den musika prestakuntza: musika-hizkuntza.
–Ahots eta instrumentu jarduerak taldean: abesbatza, ganbera musika,
gazteen orkestra eta gazteen banda.
b) Oinarrizko eskaintzan ez dauden beste irakasgai batzuk (9.2 artikulua): haurtzaindegi musikala eta musika hastapenak 8 urtetik beherako
ikasleentzat.
3. Gogoraraztea eskolaren osaera aldatuz gero, eta aldaketak
421/1992 Foru Dekretuaren 29. artikuluan araututakoa ukitzen badu,
Hezkuntza Departamentuari jakinarazi beharko zaiola.
4. Ebazpen hau Leringo Udalari jakinaraztea, eta adieraztea administrazioaren ebazpen honen kontra administrazio publiko interesdunak
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko duela, Nafarroako
Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua,
argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, alde batera utzi
gabe aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen ekainaren 13ko 29/1998 Legearen 44.
artikuluan ezarritako moduan eta epeetan.
5. Ebazpen hau igortzea Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Arte
Ikasketen Atalera eta Nafarroako Gobernuko Unibertsitateaz kanpoko
Ikastetxeen Erregistrora.
6. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Iruñean, 2019ko abenduaren 11n.–Hezkuntzako zuzendari nagusia,
Gil Sevillano González.

F2000730

Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak
maiatzaren 10ean eman 284/2019 Ebazpenaren bidez, baimena eman
zitzaion Zizur Txikiko “Foro Europeo, Escuela de Negocios de Navarra”
Lanbide Heziketako ikastetxe pribatuari Saskibaloiko erdi mailako kirol
irakaskuntzen hasierako zikloa emateko.
Baimen horrek baldintza zuen 2019/20 ikasturtea hasi baino lehen
ikastetxearen titularrak aurkeztea irakasleei eta kirol materialari buruzko
dokumentazioa.
Ikusirik Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak egin txostena, non zehazten
baita irakaskuntzak murriztu behar direla Saskibaloia kenduz, ez baita
betetzen ikastetxearen titularrak aipatutako dokumentazioa aurkeztu behar
zuela ezartzen zuen baldintza.
Ikusirik, gainera, ikastetxeak ez dituela irakaskuntza horiek martxan
jarri.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore
publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen
32.1.d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, eta Hezkuntzako
Azpiegituren Zerbitzuak proposaturik,
EBAZTEN DUT:
1. Indarrik gabe uztea Zizur Txikiko “Foro Europeo, Escuela de Negocios de Navarra” Lanbide Heziketako ikastetxe pribatuak (ikastetxearen
kodea: 31008864) duen baimena Saskibaloiko erdi mailari dagokion kirol
irakaskuntzen hasierako zikloa 2019/20 ikasturtean emateko.
2. Adieraztea ikastetxearen datu hauek inskribatuko direla Hezkuntza
Departamentuko Unibertsitateaz Kanpoko Ikastetxeen Erregistroan:
–Izen generikoa: Lanbide Heziketako ikastetxe pribatua.
–Berariazko izena: “Foro Europeo, Escuela de Negocios de Navarra”.
–Helbidea: Esparza Bidea kalea 5.
–Herria: Zizur Txikia.
–Udalerria: Zizur.
–Titularra: Athenea Business & Education Group SL.
–Ematen dituen irakaskuntzak:
a) Goi mailako Lanbide Heziketa, osaera hau duela:
1.–“Administrazioa eta Finantzak” heziketa zikloa, “Administrazioa eta
Kudeaketa” lanbide arlokoa: 2 unitate (1 lehenbiziko mailan eta 1 bigarren
mailan); gehienez ere 60 ikaspostu.
2.–“Zuzendaritzarako Laguntza” heziketa zikloa, “Administrazioa eta
Kudeaketa” lanbide arlokoa: 2 unitate (1 lehenbiziko mailan eta 1 bigarren
mailan); gehienez ere 60 ikaspostu, goizeko txandan.
3.–“Marketina eta Publizitatea” heziketa zikloa, “Merkataritza eta
Marketina” lanbide arlokoa: 2 unitate (1 lehenbiziko mailan eta 1 bigarren
mailan); gehienez ere 60 ikaspostu.
4.–“Nazioarteko Merkataritza” heziketa zikloa, “Merkataritza eta Marketina” lanbide arlokoa: 2 unitate arratsaldeko txandan (1 lehenbiziko mailan
eta 1 bigarren mailan); gehienez ere 40 ikaspostu.

F2000775

198/2019 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari
nagusiak emana, Pianoa musika tresnaren espezialitatea inskribatzen duena Musika eta Dantza Eskolen Berariazko Erregistroan,
Leringo Udalaren Musika Eskolak eman ditzakeen irakasgaien
atalean.

F2000776

2020ko otsailaren 7a, ostirala
351E/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren
eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren
bidez ofizioz berrikusten baita hondakin ez arriskutsuen transferentzia zentroa eta zabortegia den instalazio baten ingurumen
baimen integratua. Instalazioa Arbizuko udal-mugartean dago,
eta Sakanako Mankomunitatea da titularra.
Instalazio horrek badu ingurumen baimen integratua, Ingurumenaren
eta Uraren zuzendari nagusiak apirilaren 30eko 888/2008 Ebazpenaren
bidez emana, gero Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren apirilaren 24ko 304E/2015 Ebazpenaren bidez eguneratua.
2018ko azaroaren 23an, titularrak aldaketa eskatu zuen ingurumen
baimen integratuaren baldintzetan, handitu ahal izateko Arbizu-Lakuntzako
hondakin uren araztegira ebakuatzen den lixibiatuaren bolumena, egunean
100 m³-raino handituz.
2018ko abenduaren 14an, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuak txosten bat egiteko eskatu zion NILSAri titularrak lixibiatu-isuria handitzeko egindako eskaeraren eta Arbizu-Lakuntzako hondakin uren araztegiaren
funtzionamendu egokiaren arteko bateragarritasunari buruz.
2019ko urtarrilaren 4an, NILSA sozietate publikoak txostena aurkeztu
zuen eta adierazi zuen eskatutako bolumena egun baimendutakoa halako
hiru dela eta, beraz, beharrezkoa zela azterketa berria egitea, argitzeko
nolako eragina duen isuri horrek hondakin uren udal araztegian, horren
gaineko erabakia hartu baino lehen.
Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren
5eko 91E/2019 Ebazpenaren bidez, behin-behineko baimena eman zen
lixibiatu-isuria handitzeko, gehienez sei hilabeterako, NILSAk beharrezkoa
zen azterlana egin zezan.
2019ko abuztuaren 9an, NILSA sozietate publikoak txostena eman
zuen eta bertan adierazi onargarria zela lixibiatu-isuria handitzea, egunean
100 m³-ko isurketa gehienez, baldin eta NTKren karga, osotara, ez bazen
egunean 6,6 kg baino handiagoa.
Zerbitzu honek uste du eskatutako aldaketa onargarria dela, eskatzen dena bat datorrelako instalazioak ingurumen aldetik eduki beharreko
funtzionamendu egokiarekin. Horregatik, bidezkoa da ingurumen baimen
integratua aldatzea.
Kasu honetan, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren
Legearen testu bateginaren 26. artikuluaren a) letran aurreikusitako inguruabarrak gertatzen dira (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege
Dekretuak onetsi zuen lege hori), eta horrenbestez, bidezkoa da ofizioz
berrikustea ingurumen baimen integratuan ezarritako baldintzak, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legea garatu eta industriako
isurien Erregelamendua onesten duen urriaren 18ko 815/2013 Errege
Dekretuaren 16.5 artikuluan aurreikusitako administrazio prozedurarekin
bat.
Ebazpen proposamena instalazioaren titularrari entzunaldia emateko
tramitean egon da hamar egunez, eta hark ez du proposamenaren aurkako
alegaziorik aurkeztu.
Adierazitakoarekin bat, eta Ingurumeneko zuzendari nagusiaren azaroaren 8ko 107/2019 Ebazpenaren bidez eskuordeturik ditudan eskumenak
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehendabizikoa.–Ofizioz berrikustea Arbizuko udal-mugartean dagoen
hondakin ez arriskutsuen transferentzia zentroaren eta zabortegiaren instalazioaren ingurumen baimen integratua. Hortaz, instalazioak eta jarduerak
berak instalazioari ingurumen baimen integratua emateko, eguneratzeko
eta aldatzeko lehendik tramitatutako espedienteetan ezarritako baldintzak
bete beharko dituzte, eta, horiez gainera, ebazpen honen eranskinean
adierazitako baldintzak eta neurriak. Instalazioaren titularra Sakanako
Mankomunitatea da.
Bigarrena.–Ebazpen honetan jasotzen diren baldintzak ez betetzeak
berekin dakar ingurumeneko diziplina-neurriak hartzea, hain zuzen ere,
Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bateginaren (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren
bidez onetsia) IV. tituluan jasotakoak, ezertan galarazi gabe sektoreko
legerian ezarritakoa, aplikagarri izaten segituko baitu, eta, horren osagarri,
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005
Foru Legearen VI. tituluan ezarritako zehapen-araubidean jasotakoak.
Hirugarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Laugarrena.–Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen,
eta espedientean interesa dutenek, administrazio publikoek izan ezik,
gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean. Administrazio publikoek
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuari aurretiazko
errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa

26. zenbakia - 1515. orrialdea
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako
moduan eta epean. Epeak ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik
aurrera kontatuko dira.
Bosgarrena.–Ebazpen hau Sakanako Mankomunitateari, Arbizuko
Udalari eta NILSAri igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2019ko abenduaren 26an.–Ekonomia Zirkularraren eta Klima
Aldaketaren Zerbitzuko zuzendaria, Pedro Zuazo Onagoitia.
Oharra: ebazpen honetan aipatzen diren eranskinak interesdunen eskura egonen
dira Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan (González Tablas kalea 9,
behea, Iruña), Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuan, eta Nafarroako Gobernuaren webgune honetan: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/
Evaluacion+ambiental/Autorizaciones+ambientales/.

F2000042

352E/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren eta
Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez
baimena ematen baita aldaketa nabarmena egiteko esnetarako
behi aziendaren instalazio batean. Instalazioa Murillo el Cuendeko
udal-mugartean dago, eta Esparza Hnos 1316 ENSa da titularra.
Instalazio horrek badu ingurumen baimen integratua, Ingurumenaren
eta Uraren zuzendari nagusiaren abenduaren 10eko 2476/2009 Ebazpenaren bidez emana.
2018ko abuztuaren 8an, titularrak instalazioa aldatzeko proiektua
jakinarazi zuen. Horren arabera, aziendarentzako lau nabe eta haien
patioak kendu nahi ziren, eta horien ordez, estabulazio nabe berri bat jarri
eta minden fase likidoa beste instalazio batera ponpatzeko sistema bat
instalatu. Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuak 2019ko otsailaren
6an emandako irizpenaren arabera, aldaketa hori “ez funtsezkoa” da,
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005
Legea garatzen duen Erregelamenduaren 25. artikuluan ezarritako
irizpideei jarraikiz (erregelamendu hori abenduaren 28ko 93/2006 Foru
Dekretuaren bidez onetsi zen). Horregatik, ez da beharrezkoa ingurumen
baimen integratu berria ematea. Baina aldaketa “nabarmena” dela zioen,
aldaketa handiak ekartzen baititu instalazioaren funtzionamendu-baldintzetan. Hortaz, aldaketak ingurumen baimen integratuan jaso behar dira,
eta hura aldatu.
2019ko maiatzaren 17an, titularrak ingurumen baimen integratua
aldatzeko eskaera egin zuen zegokion proiektua gauzatu ahal izateko,
zehazki hau: aziendarentzako lau nabe eta haien patioak kentzea, eta
horien ordez, estabulazio nabe berri bat jartzea eta minden fase solidoa
bereizteko eta fase likidoa ponpatzeko sistema bat instalatzea.
Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren abenduaren 23ko 448/2014 Foru Aginduaren 5. artikuluan
xedatutakoarekin bat, atmosferara emisioak egiteko baimena sartu da,
Airearen Kalitateari eta Atmosfera Babesteari buruzko azaroaren 15eko
34/2007 Legearen 13. artikulua aplikatuta eskatzen dena; izan ere, artikulu
horretan ezartzen denez, atmosfera kutsa dezaketen jardueren katalogoko
A edo B taldeetako jardueraren bat garatzen duten instalazioek autonomia
erkidegoaren administrazio baimena izan beharko dute aurretik.
Espedientea tramitatu da Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamenduaren 29.
artikuluan ezarritako prozedurari jarraikiz. Erregelamendu hori abenduaren
28ko 93/2006 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen.
Bestalde, instalazioaren ingurumen baimen integratua osatzen duten
eranskinen formatua eguneratu da, aurretik ezarrita zeuden baldintzak
aldatu edo berririk sartu gabe.
Ebazpen proposamena instalazioaren titularrari entzunaldia emateko
tramitean egon da hamar egunez, eta hark ez du proposamenaren aurkako
alegaziorik aurkeztu.
Adierazitakoarekin bat, eta Ingurumeneko zuzendari nagusiaren azaroaren 8ko 107/2019 Ebazpenaren bidez eskuordeturik ditudan eskumenak
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehendabizikoa.–Baimentzea Murillo el Cuendeko udal-mugartean
dagoen esnetarako behi aziendaren instalazio baten aldaketa nabarmena,
proiektu hau gauzatu ahal izateko: aziendarentzako lau nabe eta haien
patioak kentzea, eta horien ordez, estabulazio nabe berri bat jartzea eta
minden fase solidoa bereizteko eta fase likidoa ponpatzeko sistema bat
instalatzea. Hortaz, instalazioak eta jarduerak berak ingurumen baimen
integratuaren administrazio espedienteetan adierazitako baldintzak bete
beharko dituzte, eta, betiere, ebazpen honen eranskinetan adierazitako
baldintzak. Instalazioaren titularra Esparza Hnos 1316 ENSa da.
Bigarrena.–Instalazio horren lurzoru urbanizaezinean jarduteko
baimena aldatzea, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko
abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legean aurreikusitakoaren arabera, aurkeztutako dokumentazioarekin bat eta kontuan hartuta ebazpen honen
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IV. Eranskinean jasotako determinazioak bete beharra. Ebazpen honek
babesten duen jardueraren edo jarduketen exekuzioa edo abian jartzea
jakinarazpena egiten denetik bi urteko epean gauzatu beharko da gehienez
ere; epe hori amaituta, besterik gabe agortuko dira baimenaren ondorioak,
eta eraginkortasunik gabe geratuko da.
Hirugarrena.–Nafarroako Foru Komunitateko Hondakinen Ekoizpenaren
eta Kudeaketaren Erregistroan hondakin arriskutsuen ekoizle gisa zentroak 15P02178090102009 zenbakiarekin duen inskripzioa mantentzea, eta
hondakin ez-arriskutsuen ekoizle gisa inskribatzea, 5P03178090102019
zenbakiarekin. Sortzen ahal dituen hondakinak ingurumen baimen integratu
honen III. eranskinean ageri dira. Hondakinen ekoizpenean egiten den edozein
aldaketa Nafarroako Gobernuko Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuari jakinarazi beharko zaio, aipatutako erregistroan sartzeko.
Laugarrena.–Abeltegiko simaurrak sortu eta kudeatzeko
1780100153/1/4 plana onestea.
Bosgarrena.–Atmosferara emisioak egiteko baimena ematea, zeina
jasota baitago Airearen Kalitateari eta Atmosfera Babesteari buruzko azaroaren 15eko 34/2007 Legearen 13.2 artikuluan, bat etorriz Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren abenduaren
23ko 448/2014 Foru Aginduaren 5. artikuluan xedatutakoarekin. Ingurumen
baimen integratuaren II. eranskinean jasotzen da instalazioak zer emisio
egiten ahalko dituen atmosferara eta zer baldintza bete beharko dituen.
Baimenak zortzi urteko indarraldia izanen du, eta epe hori igarotakoan,
berritzeko aukera izanen da iraupen bereko epeetarako. Atmosferara
egiten diren emisioetan izandako edozein aldaketa Nafarroako Gobernuko
Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuari jakinarazi beharko zaio.
Seigarrena.–Aldaketa funtzionamenduan hasi baino lehen, titularrak
abian jartzearen gaineko erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko du Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuan, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren abenduaren
23ko 448/2014 Foru Aginduaren 16. artikuluan xedatutakoarekin bat.
Zazpigarrena.–Titularrak proiektua gauzatu dela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena aurkezten duen egunetik hasiko dira aplikatzen
ebazpen honetan ezarritako baldintzak, eta, zeinahi kasutan, aldaketa abian
jartzen den unetik. Bien bitartean, indarrean dagoen ingurumen baimen
integratuan ezarritako baldintzak aplikatuko dira.
Zortzigarrena.–Ebazpen honetan jasotzen diren baldintzak ez betetzeak berekin dakar ingurumeneko diziplina-neurriak hartzea, hain zuzen
ere, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu
bateginaren IV. tituluan jasotakoak (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako
Errege Dekretuak onetsia), ezertan galarazi gabe sektoreko legerian ezarritakoa, aplikatzekoa izaten segituko baitu, eta horren osagarri, Ingurumena
Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearen
VI. tituluan ezarritako zehapen araubidean jasotakoak.
Bederatzigarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea.
Hamargarrena.–Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen,
eta interesdunek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari
zuzendua, hilabeteko epean. Administrazio publikoek administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du
galarazten Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin ahal
izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean. Epeak
ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aurrera kontatuko dira.
Hamaikagarrena.–Ebazpen hau igortzea Esparza Hnos 1316 ENSari,
Murillo el Cuendeko Udalari, Abeltzaintza Zerbitzuari, Lurralde eta Paisaia
Zerbitzuari eta Ingurumena Zaintzeko Atalari, behar diren ondorioak izan
ditzan.
Iruñean, 2019ko abenduaren 26an.–Ekonomia Zirkularraren eta Klima
Aldaketaren Zerbitzuko zuzendaria, Pedro Zuazo Onagoitia.

3E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 3koa, Ekonomia Zirkularraren eta
Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez
ofizioz aldatzen baita zerriak gizentzeko instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioa Biurrun-Olkozko udal-mugartean dago, eta SC Otazu Loitegui José Javier y María Lourdes
da titularra.

bidez emana, gero Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren urriaren 31ko 295E/2017 Ebazpenaren bidez eguneratua eta Ingurumenaren
eta Uraren zuzendari nagusiaren ekainaren 29ko 244E/2018 Ebazpenaren
bidez ofizioz aldatua.
Instalazioarentzat indarrean den ingurumen baimen integratuak eskatzen du kontrola dadila mindak kanpoko ponpatze hobitik pilaketa putzura
eramaten dituen lurpeko hodiaren iragazgaiztasuna. Kontrol hori urtero
egiten du, martxoaren 31 baino lehen, ikuskapen entitate onartu batek.
2018ko abuztuaren 10ean, titularrak kontrolerako sistema hori aldatzeko eskaera egin zuen. Honako hau proposatu zuen: ikuskapen entitate
onartu batek hasierako iragazgaiztasun proba bat egitea, eta abeltegiko
langileek ikusizko kontrola egitea urtean hirutan edo lautan, hain zuzen
ere mindak lurpeko hodiaren bidez ponpatzen direnean.
Titularrak honela arrazoitzen du kontrolerako sistema aldatzeko eskaera: hodiak luzera murriztua dauka (245 metro), urtean hirutan edo lautan
baino ez da erabiltzen bi egunez, eta landa lurzati batean lurperatua dago,
non lurzorua buztintsua eta iragazkortasun gutxikoa baita, akuiferoak
kutsatzeko arriskurik gabe, eta ihesik izanez gero, lurraren iragazgaiztasuna
dela-eta, berehala ikusiko litzateke lur azalean.
Eskaeraz gain, entitate onartu batek 2018ko uztailaren 3an egindako
iragazgaiztasun proba baten emaitzak aurkeztu ditu titularrak, eta emaitzak
onak izan dira.
Zerbitzu honen ustez, titularrak kontrolerako planteatutako baldintzak
bat datoz instalazioaren ingurumen funtzionamendu egokiarekin eta teknika
erabilgarri onenen aplikazioarekin.
Kasu honetan, ikusi da Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko
martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzen duen Erregelamenduaren
27. artikuluko c) letran aurreikusitako inguruabarrak gertatzen direla, eta,
horrenbestez, bidezko da ingurumen baimen integratuan ezarritako baldintzak ofizioz aldatzea, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko
martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzen duen Erregelamenduaren
28. artikuluan aurreikusitako administrazio prozedurarekin bat, iritzita
aldaketa-espediente hau ez dela jendaurrean jarri behar.
Ebazpen proposamena instalazioaren titularrari entzunaldia emateko
tramitean egon da hogeita hamar egunez, eta hark ez du proposamenaren
aurkako alegaziorik aurkeztu.
Adierazitakoarekin bat, eta Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiaren urriaren 4ko 760/2016 Ebazpenaren bidez
eskuordetuak ditudan eskumenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehena.–Ofizioz aldatzea Biurrun-Olkozko udal-mugartean dagoen eta
SC Otazu Loitegui José Javier y María Lourdes titularraren jabetzakoa den
zerriak gizentzeko instalazioaren ingurumen baimen integratua, ebazpen
honen eranskinean zehaztutako aldaketen arabera. Hortaz, instalazioak eta
jarduerak berak instalazioari ingurumen baimen integratua eman, eguneratu
eta aldatzeko lehendik tramitatutako espedienteetan ezarritako baldintzak
bete beharko dituzte, eta, horiez gainera, ebazpen honen eranskinetan
adierazitako baldintzak eta neurriak.
Bigarrena.–Ebazpen honetan jasotzen diren baldintzak ez betetzeak
berekin dakar ingurumeneko diziplina-neurriak hartzea, hain zuzen ere,
Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bateginaren (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren
bidez onetsia) IV. tituluan jasotakoak, ezertan galarazi gabe sektoreko
legerian ezarritakoa, aplikagarri izaten segituko baitu, eta, horren osagarri,
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005
Foru Legearen VI. tituluan ezarritako zehapen-araubidean jasotakoak.
Hirugarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Laugarrena.–Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen,
eta espedientean interesa dutenek, administrazio publikoek izan ezik,
gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean. Administrazio publikoek
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuari aurretiazko
errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako
moduan eta epean. Epeak ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik
aurrera kontatuko dira.
Bosgarrena.–Ebazpen hau igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan,
SC Otazu Loitegui José Javier y María Lourdes titularrari eta BiurrunOlkozko Udalari.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 3an.–Ekonomia Zirkularraren eta Klima
Aldaketaren Zerbitzuko zuzendaria, Pedro Zuazo Onagoitia.

Instalazio horrek badu ingurumen baimen integratua, Ingurumenaren
eta Uraren zuzendari nagusiaren otsailaren 14ko 0322/2008 Ebazpenaren

Oharra: Ebazpen honetan aipatzen diren eranskinak interesdunen eskura egonen
dira Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan (González Tablas kalea 9,

Oharra: ebazpen honetan aipatzen diren eranskinak interesdunen eskura egonen
dira Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan (González Tablas kalea 9,
behea, Iruña), Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuan, eta Nafarroako Gobernuaren webgune honetan: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/
Evaluacion+ambiental/Autorizaciones+ambientales/.
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behea, Iruña), Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuan, eta Nafarroako Gobernuaren webgune honetan: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/
Evaluacion+ambiental/Autorizaciones+ambientales/.
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4E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 3koa, Ekonomia Zirkularraren eta
Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez
ofizioz berrikusten baita magnesita fabrikatzeko instalazio baten
ingurumen baimen integratua. Instalazioa Esteribarko udal-mugartean dago, eta Magnesitas Navarras SA da titularra.
Instalazio horrek badu ingurumen baimen integratua, Ingurumenaren
eta Uraren zuzendari nagusiaren apirilaren 30eko 0889/2008 Ebazpenaren bidez emana, gero Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariaren
urriaren 28ko 381E/2015 Ebazpenaren bidez eguneratu zena eta Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 6ko
148E/2017 Ebazpenaren bidez aldatu zena, instalazioa TEOei buruzko
ondorioei buruzko 2013/163/EB Erabakira egokitzeko.
2019ko maiatzaren 16an, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak eskaera egin zion Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuari
ingurumen baimen integratua berrikusteko prozedurari hasiera emateko,
eta instalazioaren titularrari dokumentazio teknikoa eskatu zitzaion, instalazioaren isurketa baldintzak berrikuste aldera.
2019ko maiatzaren 20an, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuak titularrari eskatu zion Ebroko Konfederazio Hidrografikoak eskatutako
dokumentazioa, eta 2019ko abuztuaren 9an aurkeztu zuen titularrak.
2019ko abuztuaren 14an, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuak Ebroko Konfederazio Hidrografikoari igorri zion titularrak
aurkeztutako dokumentazioa.
Ebroko Konfederazio Hidrografikoak, 2019ko azaroaren 6an, instalazio
horren hondakin urak isurtzearen onargarritasunari buruzko beste txosten
lotesle bat eman zuen. Han baldintza berri batzuk ezarri ziren, ingurumen
baimen integratuari erantsi beharrekoak.
Uste da ezen, kasu honetan, gertatzen direla Kutsaduraren Prebentzio
eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bateginaren 26. artikuluaren d)
letran aurreikusitako inguruabarrak (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako
Errege Dekretuak onetsi zuen lege hori), eta horrenbestez, bidezkoa da
ofizioz berrikustea ingurumen baimen integratuan ezarritako baldintzak,
Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legea garatu eta industriako isurien Erregelamendua onartzen duen urriaren 18ko 815/2013
Errege Dekretuaren 16.5 artikuluan aurreikusitako administrazio prozedurarekin bat.
Ebazpen proposamena instalazioaren titularrari entzunaldia emateko
tramitean egon da hamabost egunez, eta ez du proposamenaren aurkako
alegaziorik aurkeztu.
Adierazitakoarekin bat, eta Ingurumeneko zuzendari nagusiaren azaroaren 8ko 107/2019 Ebazpenaren bidez eskuordeturik ditudan eskumenak
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehena.–Ofizioz berrikustea Esteribarko udal-mugartean magnesita
fabrikatzen duen instalazio baten ingurumen baimen integratua, ebazpen
honen eranskinean zehaztutako aldaketen arabera. Hortaz, instalazioak
eta jarduerak berak instalazioari ingurumen baimen integratua eman, eguneratu eta aldatzeko lehendik tramitatutako administrazio espedienteetan
ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta, horiez gainera, ebazpen
honen eranskinean adierazitako baldintzak eta neurriak. Instalazioaren
titularra Magnesitas Navarras SA da.
Bigarrena.–Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 6ko 148E/2017 Ebazpenaren bidez instalazio honi emandako
ingurumen baimen integratuan hondakinen produkzioari eta kudeaketari
buruz agertzen diren baimen eta inskripzioen indarraldia mantentzea,
ebazpen honetan xedatutakoaren aurka ez dauden bitartean.
Hirugarrena.–Hondakin urak jabari publiko hidraulikora isurtzeko baimena eguneratzea, Jabari Publiko Hidraulikoaren gaineko Erregelamenduaren
245. artikulua aplikatuz eskatzen dena, Uren Legearen testu bategina
onesten duen uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren
hamargarren xedapen gehigarriarekin bat.
Ingurumen baimen integratuaren II. eranskinean jasotzen dira zer
isurketa egiten ahalko diren eta instalazioak zer baldintza bete beharko
dituen. Baimenak bost urteko indarraldia du, eta iraupen bereko epeetarako berritutzat joko da, baldin eta isurketek unean-unean indarra duten
ingurumen kalitatearen arauak betetzen badituzte.
Indarraldi horretan zehar legeriak isurketen baimenetarako epe luzeago
bat ezarriko balu, ez litzateke eragozpen teknikorik izanen, besterik gabe,
hasierako epea arauak ezartzen duen gehieneko eperaino zabaltzeko. Nolanahi ere, legeek ezarritako kasuetan, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak
organo autonomikoari eskatzen ahalko dio ingurumen baimen integratua
aldatzeko prozedurari ekiteko (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako

Errege Dekretuaren bidez onetsi zen Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol
Integratuaren Legearen testu bateginaren 26. artikulua eta uztailaren 20ko
1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren 104. artikulua).
Legediak eskatutako kasuetan, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak
erakunde autonomikoari eskatzen ahalko dio ingurumen baimen integratua
aldatzeko prozedura hasteko (Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bategina onetsi zuen abenduaren 16ko 1/2016
Legegintzako Errege Dekretuaren 26. artikulua eta Urei buruzko Legearen
testu bategina onetsi zuen 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren 104.
artikulua).
Bereziki, ezustean gertatzen direnean lehenago baimena ez ematea
edo, emanez gero, bestelako baldintzetan ematea ekarriko luketen gorabeherak. Horien barruan sartzen dira titularrak aitortu gabeko gorabeherak
edo argibideak, horiek ere baimena ez ematea edo bestelako baldintzetan
ematea ekarriko luketenean.
Ohiz kanpoko kasuetan, lehorteengatik edo ofizialki deklaratutako
muturreko egoera hidrologikoengatik, arroko erakundeak isurketaren baldintzak alda ditzake kalitate helburuak, ingurumen arloko kalitate arauak
eta ingurune hartzailearen ingurumen helburuak bermatzeko.
Hondakin urak isurtzeko ezarritako baldintzak behin eta berriro ez
betetzea, isurketarako baimena kentzeko arrazoia izanen da, Jabari Publiko
Hidraulikoaren gaineko Erregelamenduaren 263. eta 264. artikuluetan
ezarritako prozedurarekin bat.
Isurketa baimenak ez du baliorik izanen, baldin eta ur publikoak erabiltzeko Ebroko Ur Konfederazioak emandako nahitaezko emakidarik
ez bada (Uren Legearen testu bateginaren 59. artikulua) edo ustiatzeko
eskubidea frogatzen ez bada. Horrenbestez, eskubide hori aldatzen bada,
beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko da isurketa baimenari dagozkion aldaketak egiteko, hala badagokio.
Laugarrena.–Titularrak honako jarduketa hauek egin beharko ditu
gehienez ere bi hilabeteko epean, ebazpen hau ematen denetik aurrera
zenbatzen hasita:
a) Ebroko Konfederazio Hidrografikoari laginak hartzeko guneetako
segurtasuna eta osasuna hobetzeari dagokionez egiten diren erreformen
berri ematea.
b) Emaria –berehalakoa eta metatua– neurtzeko sistema bat instalatzea, 2 zenbakiko metatze-guneko euritako jariatze-uretarako, instalazioaren euri-ur orokorretarako eta Txondola idoiko 1 zenbakiko gainezkatze
gunerako.
c) Justifikatzea kutsadurarik gabeko euritako jariatze-uren fluxuak
bereizi direla flotazio prozesuko uren fluxutik, tratamendu sistemara sartu
aurretik.
Bosgarrena.–Instalazioan ikuskatu den zatia funtzionamenduan hasi
baino lehen, titularrak martxan jartzearen gaineko erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko du Landa Garapeneko eta Ingurumeneko
Departamentuan, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren
abenduaren 23ko 448/2014 Foru Aginduaren 16. artikuluan xedatutakoarekin bat.
Seigarrena.–Ebazpen honetan jasotzen diren baldintzak ez betetzeak berekin dakar ingurumeneko diziplina-neurriak hartzea, hain zuzen
ere, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu
bateginaren (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren
bidez onetsia) IV. tituluan jasotakoak, ezertan galarazi gabe sektoreko
legerian ezarritakoa, aplikagarri izaten segituko baitu, eta, modu subsidiarioan, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren
22ko 4/2005 Foru Legearen VI. tituluan ezarritako zehapen-araubidean
jasotakoak.
Zazpigarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Zortzigarrena.–Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen,
eta interesdunek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari
zuzendua, hilabeteko epean. Administrazio publikoek administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du
galarazten Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin ahal
izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean. Epeak
ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aurrera kontatuko dira.
Bederatzigarrena.–Ebazpen hau igortzea Magnesitas Navarras SAri,
Esteribarko Udalari eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoari, behar diren
ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 3an.–Ekonomia Zirkularraren eta Klima
Aldaketaren Zerbitzuko zuzendaria, Pedro Zuazo Onagoitia.
Oharra: ebazpen honetan aipatzen diren eranskinak interesdunen eskura egonen
dira Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan (González Tablas kalea 9,
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behea, Iruña), Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuan, eta Nafarroako Gobernuaren webgune honetan: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/
Evaluacion+ambiental/Autorizaciones+ambientales/.
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7E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Ekonomia Zirkularraren eta
Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez
onartzen baita funtzionamendu baldintzak aldatzea Murietako
udal-mugartean hodi zentrifugatuak fabrikatzen dituen instalazio
baten ingurumen baimen integratuan, Schmidt-Clemens Spain SA
titularrak hala eskatuta.
Instalazio horrek badu ingurumen baimen integratua, Ingurumen,
Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako kontseilariaren uztailaren
31ko 403/2007 Foru Aginduaren bidez emana, gero Ingurumenaren eta
Uraren zuzendari nagusiaren maiatzaren 9ko 192E/2014 Ebazpenaren
bidez eguneratua, eta ondoren Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariaren maiatzaren 29ko 135E/2017 Ebazpenaren bidez
aldatua.
2019ko irailaren 9an, titularrak eskatu du ingurumen baimen integratuan
dauden baldintzak aldatzeko. Zehazki, honako hauek: 1. isurketa fokua
kentzea, granailaketaren aurreko hodien barneko puzteari dagokiona, eta
isurketa foku berri bat paratzea, 14.a, piezetara sartzeko likidoak kabina
automatikoan aplikatzeari dagokiona, planta funtzionamenduan dagoen
denboraren %5etik behera martxan dagoena eta isurketak ikatz aktibatuko
iragazki batekin tratatzen dituena.
Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuak, aurkeztutako
eskaera aztertuta, onargarria dela ondorioztatu du; izan ere, eskatzen dena
bat dator instalazioak ingurumen aldetik eduki beharreko funtzionamendu
egokiarekin eta teknika erabilgarri onenen aplikazioarekin.
Kasu honetan, ikusi da Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko
martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzen duen Erregelamenduaren
27. artikuluko d) letran aurreikusitako inguruabarrak gertatzen direla, eta,
horrenbestez, bidezko da ingurumen baimen integratuan ezarritako baldintzak ofizioz aldatzea, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko
martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzen duen Erregelamenduaren
28. artikuluan aurreikusitako administrazio prozedurarekin bat, iritzita
aldaketa-espediente hau ez dela jendaurrean jarri behar.
Ebazpen proposamena instalazioaren titularrari entzunaldia emateko
tramitean egon da hogeita hamar egunez, eta hark ez du proposamenaren
aurkako alegaziorik aurkeztu.
Adierazitakoarekin bat, eta Ingurumeneko zuzendari nagusiaren azaroaren 8ko 107/2019 Ebazpenaren bidez eskuordeturik ditudan eskumenak
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehendabizikoa.–Onartzea instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzea, titularrak hala
eskatuta. Instalazioak hodi zentrifugatuak fabrikatzen ditu Murietako
udal-mugartean, eta Schmidt-Clemens Spain SA da titularra. Hortaz, instalazioak eta jarduerak berak instalazioari ingurumen baimen integratua
emateko eta aldatzeko lehendik tramitatutako administrazio espedienteetan
ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta, horiez gainera, ebazpen
honen eranskinean adierazitako baldintzak.
Bigarrena.–Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren maiatzaren 9ko 192E/2014 Ebazpenaren bidez instalazio horri emandako
ingurumen baimen integratuan hondakin-uren isurketei eta hondakinen
produkzioari buruzko baimen eta inskripzioen indarraldia mantentzea,
ebazpen honetan xedatutakoaren aurka ez dauden bitartean.
Hirugarrena.–Ebazpen honetan bildu diren baldintzak ez betetzeak
berekin dakar ingurumeneko diziplina-neurriak hartzea, hain zuzen ere,
Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bategina
onesten duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren
IV. tituluan jasotakoak, ezertan galarazi gabe sektoreko legerian ezarritakoa, aplikagarri izaten segituko baitu, eta, horren osagarri, Ingurumena
Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearen
VI. tituluan ezarritako zehapen araubidean jasotakoak.
Laugarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Bosgarrena.–Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta
interesdunek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko errekurtsoa jar
dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua,
hilabeteko epean. Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du
galarazten Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin ahal
izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean. Epeak
ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aurrera kontatuko dira.

Seigarrena.–Ebazpen hau Schmidt‑Clemens Spain SAri eta Murietako
Udalari igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 14an.–Ekonomia Zirkularraren eta Klima
Aldaketaren Zerbitzuko zuzendaria, Pedro Zuazo Onagoitia.
Oharra: ebazpen honetan aipatzen diren eranskinak interesdunen eskura egonen
dira Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan (González Tablas kalea 9,
behea, Iruña), Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuan, eta Nafarroako Gobernuaren webgune honetan: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/
Evaluacion+ambiental/Autorizaciones+ambientales/.
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11E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Ekonomia Zirkularraren eta
Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez
berraztertzen baita Iruñeko udal-mugartean hondakinak kudeatzen
dituen instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Ecoiruña Tratamiento de Residuos SL da.
Instalazio horrek badu ingurumen baimen integratua, Ingurumenaren eta
Uraren zuzendari nagusiak ekainaren 24ko 1041/2011 Ebazpenaren bidez
emana, gero Ingurumen Kalitatearen eta Aldaketa Klimatikoaren zuzendariaren urriaren 5eko 356E/2015 Ebazpenaren bidez eguneratu zena.
Aparatu Elektriko eta Elektronikoen Hondakinei buruzko otsailaren
20ko 110/2015 Errege Dekretuak 2015eko otsailaren 22an hartu zuen
indarra, eta bere bosgarren xedapen iragankorrean, instalazioen baimenak
berraztertzeari buruzkoan, alegia, hau ezarri zuen: aparatu elektriko eta
elektronikoen hondakinak kudeatzeko instalazioek baimenaren berrikuspena eskatu behar dutela, Errege Dekretua indarrean jarri eta sei hilabeteko
epean, horren aurreikuspenetara egokitzeko, hala behar denean.
Ebazpen honetan aipatzen den instalazioak hondakinak kudeatzeko
baimena du, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko uztailaren 28ko
22/2011 Legean ezarriarekin bat. Baimen hori jasoa dago instalazioaren
ingurumen baimen integratuan, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari
nagusiaren ekainaren 24ko 1041/2011 Ebazpenaren bidez emanikoan.
Hori horrela izanik, 2017ko urriaren 2an, beharrezkoa zen dokumentazio teknikoa aurkeztu zuen instalazioaren titularrak, haren ingurumen
baimen integratuan jasotako baldintzak otsailaren 20ko 110/2015 Errege
Dekretuan ezarritako baldintzetara egokitzeko (errege dekretu horrek
hizpide ditu aparatu elektriko eta elektronikoen hondakinak), eta ingurumen
baimen integratua berriz aztertzeko eskaera egin zuen.
Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuak, aurkeztutako eskaera
aztertuta, onargarria dela ondorioztatu du; izan ere, eskatzen dena bat
dator instalazioak ingurumen aldetik eduki beharreko funtzionamendu
egokiarekin eta teknika erabilgarri onenen aplikazioarekin.
Kasu honetan, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzen duen Erregelamenduaren 27.
artikuluko d) letran aurreikusitako inguruabarrak gertatzen direla ikusi da,
eta, horrenbestez, bidezko da ingurumen baimen integratuan ezarritako
baldintzak ofizioz aldatzea, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko
martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzen duen Erregelamenduaren
28. artikuluan aurreikusitako administrazio prozedurarekin bat, aldaketaespediente hau ez dela jendaurrean jarri behar iritzita.
Ebazpenaren proposamena instalazioaren titularrari entzunaldia emateko
tramitean egon da 30 egunez. Ebazpen honen eranskinean jaso dira titularrak
aurkeztu dituen alegazioen zerrenda eta haiei emandako erantzunak.
Adierazitakoarekin bat, eta Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiaren urriaren 4ko 760/2016 Ebazpenaren bidez
eskuordetuak ditudan eskumenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehena.–Iruñeko udal-mugartean hondakinak kudeatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratua berraztertzea, Aparatu Elektriko
eta Elektronikoen Hondakinei buruzko otsailaren 20ko 110/2015 Errege
Dekretuari egokitzeko. Hortaz, instalazioak eta jarduerak berak instalazioari
ingurumen baimen integratua emateko lehendik tramitatutako administrazio
espedienteetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta, horiez
gainera, ebazpen honen I. eranskinean adierazitako baldintzak. Instalazio
horren titularra Ecoiruña Tratamiento de Residuos SL da.
Bigarrena.–Suteen aurkako segurtasun neurriak direla eta (abenduaren
3ko 2267/2004 Errege Dekretua), instalazioan biltegiratutako hondakin
kopuruak ez du handitu behar ingurumen baimen integratua ematen duen
espedientearen dokumentazio teknikoan kalkulatutako arrisku intrintsekoaren maila.
Hirugarrena.–Ebazpen honetan jasotzen diren baldintzak ez betetzeak
berekin dakar ingurumeneko diziplina-neurriak hartzea, hain zuzen ere,
Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bateginaren IV. tituluan jasotakoak (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege
Dekretuak onetsia), ezertan galarazi gabe sektoreko legerian ezarritakoa,
aplikatzekoa izaten segituko baitu, eta subsidiarioki, Ingurumena Babesteko
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Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearen VI. tituluan
ezarritako zehapen araubidean jasotakoak.
Laugarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Bosgarrena.–Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta
interesdunek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko errekurtsoa jar
dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua,
hilabeteko epean. Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du
galarazten Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin ahal
izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean. Epeak
ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aurrera kontatuko dira.
Seigarrena.–Ebazpen hau Ecoiruña Tratamiento de Residuos SLri eta
Iruñeko Udalari igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 14an.–Ekonomia Zirkularraren eta Klima
Aldaketaren Zerbitzuko zuzendaria, Pedro Zuazo Onagoitia.
Oharra: ebazpen honetan aipatzen diren eranskinak interesdunen eskura egonen
dira Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan (González Tablas kalea 9,
behea, Iruña), Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuan, eta Nafarroako Gobernuaren webgune honetan: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/
Evaluacion+ambiental/Autorizaciones+ambientales/.
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LER KODEA

DESKRIBAPENA

17E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Ekonomia Zirkularraren
eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren
bidez onesten baita Oltza Zendeako udal-mugartean ibilgailu
motordunak fabrikatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzeko
eskaera. Jardueraren titularra Volkswagen Navarra SA da.
Instalazio horrek badu ingurumen baimen integratua, Ingurumenaren
eta Uraren zuzendari nagusiaren azaroaren 23ko 2361/2007 Ebazpenaren
bidez emana; gero, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren uztailaren 5eko 10/2012 Foru Aginduaren bidez aldatu
zen, eta gerora, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren irailaren
29ko 1537/2011 Ebazpenaren bidez aldatu zen; azkenik, Ingurumenaren
eta Uraren zuzendari nagusiaren apirilaren 25eko 158E/2014 Ebazpenaren
bidez eguneratu zen.
2019ko ekainaren 18an titularrak ingurumen baimen integratuan dauden baldintzak aldatzeko eskatu zuen. Zehazki, honako hauek:
–Instalazioan sortutako hondakinen zerrendan sartzea LER kode hauek
dituztenak: 160122, 161001*, 190806* eta 200121*.
–Lurruntze-oxidazio (D9) prozesuan kudeatzen diren hondakinen
zerrendan sartzea koipea kentzeko ultrairagazketaren kontzentratua.
Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuak berrikusi du
aurkeztutako eskaera, eta balorazio hau egin:

BALORAZIOA

160122

Pieza konplexuak, plastikoz, ehunez eta osagai metaliko txikiz Irizten da birkodetze egokiagoa dela egun instalazioan sortzen den hondakin baterako.
Onartzen da sortutako hondakinen zerrendan sartzea
osatuak

161001*

Uraren eta glikolaren nahasketa

Onartzen da sortutako hondakinen zerrendan sartzea

190806*

Ioi-trukagailuak diren erretxina aseak edo erabiliak

Irizten da birkodetze egokiagoa dela egun instalazioan sortzen den hondakin baterako.
Onartzen da sortutako hondakinen zerrendan sartzea

200121*

Hodi fluoreszenteak eta merkurioa duten bestelako hondaki- Onartzen da sortutako hondakinen zerrendan sartzea
nak

110113*

Koipea kentzeko ultrairagazketaren kontzentratua

Onartzen da kudeatu beharreko hondakinen zerrendan sartzea

Onartutako aldaketek ez dute eragozten instalazioaren funtzionamendu
egokia ingurumenari dagokionez, eta bat datoz ingurumen baimen integratuan ezarritako gehieneko emisio mailarekin eta gainerako betebeharrekin,
bai eta teknika erabilgarri onenak aplikatzeko irizpidearekin ere.
Kasu honetan, ikusi da Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko
martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzen duen Erregelamenduaren
27. artikuluko d) letran aurreikusitako inguruabarrak gertatzen direla, eta,
horrenbestez, bidezko da ingurumen baimen integratuan ezarritako baldintzak ofizioz aldatzea, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko
martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzen duen Erregelamenduaren
28. artikuluan aurreikusitako administrazio prozedurarekin bat, iritzita
aldaketa-espediente hau ez dela jendaurrean jarri behar.
Ebazpen proposamena instalazioaren titularrari entzunaldia emateko
tramitean egon da hogeita hamar egunez, eta hark ez du proposamenaren
aurkako alegaziorik aurkeztu.
Adierazitakoarekin bat, eta Ingurumeneko zuzendari nagusiaren azaroaren 8ko 107/2019 Ebazpenaren bidez eskuordeturik ditudan eskumenak
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehendabizikoa.–Eskatutako aldaketa onartzea Oltza Zendeako
udal-mugartean ibilgailu motordunak fabrikatzeko dagoen instalazio baten
ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzetarako.
Hortaz, instalazioak eta jarduerak berak instalazioari ingurumen baimen
integratua emateko eta aldatzeko lehendik tramitatutako administrazio
espedienteetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta, horiez gainera, ebazpen honen eranskinetan adierazitako baldintzak. Instalazioaren
titularra Volkswagen Navarra SA da.
Bigarrena.–Ebazpen honetan jasotzen diren baldintzak ez betetzeak
berekin dakar ingurumeneko diziplina-neurriak hartzea, hain zuzen ere,
Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bateginaren (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren
bidez onetsia) IV. tituluan jasotakoak, ezertan galarazi gabe sektoreko
legerian ezarritakoa, aplikagarri izaten segituko baitu, eta, horren osagarri,
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005
Foru Legearen VI. tituluan ezarritako zehapen-araubidean jasotakoak.
Hirugarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Laugarrena.–Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta espedientean interesa dutenek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko
errekurtsoa jar dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari

zuzendua, hilabeteko epean. Administrazio publikoek administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du
galarazten Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin ahal
izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean. Epeak
ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aurrera kontatuko dira.
Bosgarrena.–Ebazpen hau Volkswagen Navarra SAri eta Oltza Zendeako Udalari igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 16an.–Ekonomia Zirkularraren eta Klima
Aldaketaren Zerbitzuko zuzendaria, Pedro Zuazo Onagoitia.
Oharra: ebazpen honetan aipatzen diren eranskinak interesdunen eskura egonen
dira Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan (González Tablas kalea 9,
behea, Iruña), Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuan, eta Nafarroako Gobernuaren webgune honetan: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/
Evaluacion+ambiental/Autorizaciones+ambientales/.
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19E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Ekonomia Zirkularraren eta
Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez
onesten baita Noain Elortzibarko udal-mugartean orga jasotzaileak
fabrikatzen eta merkaturatzen dituen instalazio baten ingurumen
baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzetarako
eskatutako aldaketa. Jardueraren titularra Unicarriers Manufacturing Spain SA da.
Instalazio horrek badu ingurumen baimen integratua, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren abuztuaren 30eko 290/2007
Foru Aginduaren bidez emana, gero Ingurumenaren eta Uraren zuzendari
nagusiaren maiatzaren 25eko 596/2012 Ebazpenaren bidez aldatua eta Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren azaroaren 13ko 512E/2014
Ebazpenaren bidez eguneratua.
2019ko irailaren 13an, titularrak eskatu zuen ingurumen baimen
integratuan sartutako baldintzak aldatzeko, zehazki, ingurumen baimen
integratuaren III. eranskinean, sortutako hondakinen zerrendan, honako
kodeak dituzten hondakinak sartzea: LER 160504* (aerosol hutsei dagokiena), 160602* (litiozko eta nikel-kadmiozko pilei dagokiena) eta 160603*
(merkurioa duten pilei dagokiena).
Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuak, aurkeztutako eskaera
aztertuta, onargarria dela ondorioztatu du; izan ere, eskatzen dena bat
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dator instalazioak ingurumen aldetik eduki beharreko funtzionamendu
egokiarekin eta teknika erabilgarri onenen aplikazioarekin.
Kasu honetan, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzen duen Erregelamenduaren 27.
artikuluko d) letran aurreikusitako inguruabarrak gertatzen direla ikusi da,
eta, horrenbestez, bidezko da ingurumen baimen integratuan ezarritako
baldintzak ofizioz aldatzea, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko
martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzen duen Erregelamenduaren
28. artikuluan aurreikusitako administrazio prozedurarekin bat, aldaketaespediente hau ez dela jendaurrean jarri behar iritzita.
Ebazpen proposamena instalazioaren titularrari entzunaldia emateko
tramitean egon da hogeita hamar egunez, eta hark ez du proposamenaren
aurkako alegaziorik aurkeztu.
Adierazitakoarekin bat, eta Ingurumeneko zuzendari nagusiaren azaroaren 8ko 107/2019 Ebazpenaren bidez eskuordeturik ditudan eskumenak
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehendabizikoa.–Noain Elortzibarko udal-mugartean orga jasotzaileak fabrikatzen eta merkaturatzen dituen instalazio baten ingurumen
baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzetarako eskatutako
aldaketa onartzea. Hortaz, instalazioak eta jarduerak berak instalazioari
ingurumen baimen integratua emateko eta aldatzeko lehendik tramitatutako
administrazio espedienteetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte,
eta, horiez gainera, ebazpen honen eranskinetan adierazitako baldintzak.
Instalazioaren titularra Unicarriers Manufacturing Spain SA da.
Bigarrena.–Suteen aurkako segurtasuna dela eta (abenduaren 3ko
2267/2004 Errege Dekretua), instalazioan biltegiratutako hondakin kopuruak ez du handitu behar ingurumen baimen integratua ematen duen
espedientearen dokumentazio teknikoan kalkulatutako arrisku intrintsekoaren maila.
Hirugarrena.–Ebazpen honetan bildu diren baldintzak ez betetzeak
berekin dakar ingurumeneko diziplina-neurriak hartzea, hain zuzen ere,
Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bategina
onesten duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren
IV. tituluan jasotakoak, ezertan galarazi gabe sektoreko legerian ezarritakoa, aplikagarri izaten segituko baitu, eta, horren osagarri, Ingurumena
Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearen
VI. tituluan ezarritako zehapen araubidean jasotakoak.
Laugarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Bosgarrena.–Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta
interesdunek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko errekurtsoa jar
dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua,
hilabeteko epean. Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du
galarazten Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin ahal
izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean. Epeak
ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aurrera kontatuko dira.
Seigarrena.–Ebazpen hau Unicarriers Manufacturing Spain SAri eta
Noain-Elortzibarko Udalari igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 16an.–Ekonomia Zirkularraren eta Klima
Aldaketaren Zerbitzuko zuzendaria, Pedro Zuazo Onagoitia.
Oharra: ebazpen honetan aipatzen diren eranskinak interesdunen eskura egonen
dira Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan (González Tablas kalea 9,
behea, Iruña), Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuan, eta Nafarroako Gobernuaren webgune honetan: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/
Evaluacion+ambiental/Autorizaciones+ambientales/.
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4E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko
zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen
diona proiektu honi: “Zigaurreko hustubiderako eta arazteko
proiektua, 1. fasea”, Baztango udal-mugartean.
2019ko uztailaren 17an ingurumen ukipenetarako baimena eskatu zen
goian aipatutako espedienterako. Espedientea abenduaren 28ko 93/2006
Foru Dekretuaren 2C eranskineko N) epigrafean sartua dago (Uraren goi
hornidurarako eta saneamendurako hodiak, lurzoru urbanizaezinean paratzen
direnean eta dekretu horren beste eranskin batean bilduta ez daudenean).
Foru dekretu horrek Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onetsi zuen.
Abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 36. artikuluak ezartzen
du Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako kontseilariak
ebazpen arrazoitua emanen duela ingurumen ukipenetarako baimena
eman edo ukatzeari buruz.

Foru dekretu horren 31.2 artikuluak ezartzen du ingurumen ukipenetarako baimenak bere baitan bilduko duela lurzoru urbanizaezinean
baimen daitezkeen jardueretarako baimena ere, eta uztailaren 26ko 1/2017
Legegintzako Foru Dekretuak, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari
buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duenak, 117. artikuluan
ezarritako ondorioak izanen dituela.
Proiektatutako jarduketak helburu du Zigaurreko hondakin urak eraman
eta araztea, zenbait etxebizitzak ezin baitituzte ur horiek tratatu. Proiektuan,
hondakin urak bideratzeko kolektore bat eginen da, Zigaurretik gainezkabidea duen putzu septiko bateraino (hori ere proiektatu da), eta efluentea
lotuko da Iruritan Baztango saneamendurako kolektore nagusiarekin.
Egokia izanik eta ibilgu egokirik ez dagoenez gero hondakin uren sare
berritik hara isurtzeko, beharrezkotzat jo da obren lehenengo fase bat
egitea hustubiderako kolektore bat, putzu septiko bat eta infiltrazio sistema
bat (gainezkabidea) eraikitzeko. Obren bigarren fase baterako geroratu
da efluentea Baztango saneamendurako kolektore nagusiarekin lotzea
Iruritako udal-mugartean, eta sarbideak eta urbanizazioa egitea. Jarduketa
eremua Belate ES2200018 kontserbazio bereziko eremuan dago.
Espedientean Lurraldearen Antolamenduaren eta Estrategiaren Atalak
emandako txostena jaso da. Ingurumen Eraginaren Atalak aldeko txostena
eman du.
Espedienteko txostenak ikusirik, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren
11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluan ezarritakoa betez; Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioaren departamentuen egitura ezartzen
duen Nafarroako Foru Komunitateko Lehendakariaren abuztuaren 6ko
22/2019 Foru Dekretua betez eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko
Departamentuaren oinarrizko egitura ezartzen duen urriaren 23ko 258/2019
Foru Dekretua betez,
EBAZTEN DUT:
1. Ingurumen ukipenetarako baimena ematea proiektu honi: “Zigaurreko hustubiderako eta arazteko proiektua, 1. fasea”, Baztango udal-mugartean. Sustatzailea Nafarroako Toki Azpiegiturak SA da.
2. Baimen honek neurri hauek aplikatzeko betebeharra ezartzen du:
Ingurumen arlokoak:
–Obrak hasten direnean, landare lurreko geruza kendu eta aparte
pilatuko da, hondeaketaren gainerako materialetatik bereiz, bukaeran
obrek ukitutako gainazalak lehengoratzeko lanetan erabili ahal izateko.
Horietan, landare lurra barreiatu eta profilatuko da, inguruko lurrarekin
doitze fisiografiko egokia izan arte.
–Hustubiderako kolektorearen zanga Zigaurreko bidearen erditik joanen
da, bidearen bi bazterretako erretenak ukitu gabe.
–Zerbitzurako eta mantentze-lanetarako zelaia egiteko, ez dira ukituko
bide ertzeko zuhaitzak.
–Zuhaitz eta/edo zuhaixkak kendu behar badira, horren berri eman
eta baimena eskatu behar zaio aldez aurretik Basoak Kudeatzeko Atalari,
bat etorriz Nafarroako Oihan Ondarea Babestu eta Garatzeari buruzko
abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legean xedatutakoarekin (otsailaren
21eko 3/2007 Foru Legeak aldatu zuen lege hori) eta hura garatzen duen
erregelamenduarekin.
–Lanek adarretan eta enborretan ebakiak eta urradurak egiten badituzte, lanak bukatutakoan errepasatuko dira, eta, hala, mozketa garbiak
eta inausketa ongi eginak geldituko dira, zuhaitzek ez dezaten osasun
problemarik izan.
–Sortzen diren hondakinak edo soberako materialak egoki kudeatu
beharko dira, beren izaeraren arabera, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean eraikuntzako eta eraispenetako hondakinen sorrera eta kudeaketa
arautzen dituen martxoaren 28ko 23/2011 Foru Dekretuarekin bat.
–Lanak bukatuta, garbitzeko kanpaina bat eginen da, proiektuaren
jarduketa eremuan gelditzen diren hondar eta zabor guztiak kentzeko.
–72 ordu lehenago, gutxienez, obrak hasiko direla jakinaraziko dio sustatzaileak Ingurumena Zaintzeko Atalari (Bidasoko Koordinazio Unitatea).
Horretarako, gmabidasoa@navarra.es helbidera mezu elektronikoa bidali
beharko dio edo 608245812 telefonora deitu.
Hirigintza arlokoak:
–Baimen honen babesean lurzoru urbanizaezinean baino ezin da
jardun.
–Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bateginaren 111.2 artikuluaren arabera, instalazioaren edo azpiegituraren elementu irtenek 3 metroko zortasun eremua errespetatu beharko
dute, bide publikoen kanpoko bazterretik neurtuta.
–Baimen honek ez du babesten lurzoru urbanizaezinaren gainean
dauden edo horren gainean paratu gogo diren jarduerak saneamendu
sarera lotzea.
–Egin gogo den jarduerak uki ditzakeen edo hartarako trabagarri izan
daitezkeen azpiegitura eta zortasunei dagokienez, sustatzaileak, obrak
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egin baino lehen, behar diren kontsultak eginen ditu, eta, hala badagokio,
behar diren baimen guztiak eskuratuko ditu kasuan kasuko gaian eskudun
diren organoetatik.
–Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bateginaren 117.4 artikuluan xedatutakoarekin bat, ebazpen honen
bidez babesten diren jarduera edo jarduketak egin edo martxan jarri beharko dira baimena eman eta bi urteko epean. Epe hori iragandakoan,
baimenaren ondorioak bukatuko dira, eta ez du eraginkortasunik izanen.
Jarduera uzteak berarekin ekarriko du jardueraren titularrak ukitutako
lurrak lehengoratu beharra, gehienez ere bost urteko epean, eraikuntzak
eraitsita eta/edo kenduta. Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari
buruzko Foru Legearen testu bateginaren 119. artikuluarekin bat, lizentzia
eman baino lehen, udalak sustatzaileari eskatuko dio aitorpen baten bidez
konpromisoa har dezala, baimendutako jarduera utziz gero, bost urteko
epean, gehienez, lurzorua lehengoratzeko.
3. Baimen honek, gainera, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren
26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 117. artikuluan ezarritako
ondorioak izanen ditu; izan ere, artikulu horretan lurzoru urbanizaezinean
eginen diren jarduerak baimentzeko prozedura ezartzen da.
4. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta espedientean interesa dutenek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko
errekurtsoa jar dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean.
Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen
ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten
Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin ahal izatea,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.
Epeak ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aurrera kontatuko
dira.
5. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
6. Ebazpen hau igortzea Lurraldearen Antolamenduaren Atalera,
Baztango Udalera, Ingurumena Zaintzeko Atalera (Bidasoko Koordinazio
Unitatea) eta interesdunari, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 14an.–Biodibertsitatearen Zerbitzuko
zuzendaria, Enrique Eraso Centelles.

gurtasunaren Zerbitzuak proiektua jendaurrean jarri zuenean alegazioak
aurkeztu zituzten interesdun guztiei ere. Izapide hori ebazpen honen II.
eranskinean jasorik dago. Ukituriko administrazio publiko eta pertsona
interesdun horiek hogeita hamar egun balioduneko epea izan zuten, jakinarazpena jaso zutenetik hasita, txostenak igortzeko eta egokitzat jotzen
zituzten alegazioak egiteko.
3.–Ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta hasteko eskaera.
Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen
39.1 artikuluarekin bat etorriz, 2019ko uztailaren 15ean Nedgia Navarra SAk
dokumentazioa aurkeztu zuen ingurumen ebaluazio arruntaren hasiera eskatzeko, eta Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuak
dokumentazio hori Ingurumen Ebaluazioaren Bulegoari helarazi zion.
I. eranskinean labur azaltzen da sustatzaileak aurkeztutako proiektua,
eta aukera edo korridore guztiak deskribatzen dira. Sustatzaileak 1. aukeraren 4. aldaera hautatu du eragin txikieneko aukeratzat. Hautatutako
trazadura 14.671 metro luze izanen litzateke. Ahal den heinean, zanga
makinaz hondeatzea da asmoa, 0,8 eta 1,5 metro bitarteko sakoneran.
Gasbidea instalatzeko beharrezkoa da 8 metroko zabalerako lan-pista
bat eraikitzea. Behin obrak amaiturik, 3 metroko bide-zortasuna geldituko
litzateke. Zangak 30 zentimetroko zabalera izanen du, gehi hodiaren neurria
(6 eta 8 hazbete).
Ingurumen eraginari buruz sustatzaileak aurkeztu duen azterketak
dioenez, hautatutako aukeraren eta aldaeraren eragin nagusiak landare-estalduraren, paisaiaren eta ur-aprobetxamenduen gainekoak izanen lirateke.
Zehazki, landare-estalduraren gaineko eragina moderatutzat kalifikatzen da,
eta gehienbat eragin itzulgarria izanen omen da, zuzenketa neurriak jarriz
gero. Zuhaitzak moztu eta sastrakak garbituko diren lur zerrendak 8 metroko
zabalera du; hori bai, lanak bukatutakoan, lehenago kendutako lurra berriro
zabalduko da, eta, basoa zeharkatuz gero, 8 metro horietatik 5 basoberritu
eginen dira. Aralarko hego-magalaren balio estetikoen eta paisaia-balioen
gaineko eragina honela kalifikatzen du ingurumen dokumentuak: larria,
baina bateragarrirantz eboluzionatzen ari dena. Uren aprobetxamenduaren
gaineko eragina obren fasean baino ez litzateke gertatuko. Prebentzio eta
zuzenketa neurriak jarri behar lirateke hura kontrolatzeko eta ahal den
neurrian arintzeko. Trazadura NA-7500 errepidearen eraginpeko eremuan dago. Errepide horrek “Aralar mendilerroa” ES2200020 kontserbazio
bereziko eremua (KBE) mugatzen du 4,7 kilometroko tartean (eremuaren
mugek 14,67 kilometro dituzte guztira).

F2000610

4.–Espedientean dauden txostenak.
360E/2019 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Ingurumeneko zuzendari
nagusiak emana, Lekunberriko industrialderako OPM16 gas naturalaren hornidurarako antena proiektuari buruzko ingurumen
eraginaren adierazpena egiten duena. Sustatzailea Nedgia Navarra
SL da.
INGURUMEN ERAGINAREN EBALUAZIO ARRUNTA
1.–Sustatzailearen eskaera.
2019ko martxoaren 29an, Celestina López Morte andreak, Nedgia
Navarra SA ordezkatuz, eta Hidrokarburoen Sektoreari buruzko urriaren 7ko
34/1998 Legearen 73. artikuluan eta Ingurumen Eraginaren Ebaluazioari
buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. artikuluan ezarritakoa
aplikaturik, “Lekunberriko industrialderako 16 bar-eko (GPA) OPMko hornidurarako antena Nafarroako Foru Komunitatean” proiektuaren gehigarria
aurkeztu zuen, ingurumen eraginaren ebaluazio arruntaren prozedura
hasteko eta administrazio baimena, proiektuaren onespena eta, zehazki,
onura publikoaren aitorpena lortzeko. Espediente horren aurrekariak
ebazpen honen II. eranskinean jasorik daude.
Proiektuaren xedea da gasbide bat eraikitzea, 16 bar-eko operazio
presio maximoa izanen duena, hodi bidez Lekunberriko hirigunea eta
industrialdea gasez hornitzeko. Hala, etorkizunean eraitsi eginen dira gas
natural likidotuaren egungo bi estazioak.
2.–Jendaurreko informazioa eta kontsulta egitea ukituriko administrazio
publikoei eta interesdunei.
2019ko 77. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, apirilaren 24koan, argitaratutako iragarkiaren bidez, Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria
Segurtasunaren Zerbitzuak 30 egunez jendaurrean jarri zituen proiektua eta
ingurumen dokumentazioa, 21/2013 Legearen 36. artikuluan adierazi bezala.
Horren emaitza ebazpen honen III. eranskinean ageri da laburbilduta.
Halaber, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013
Legearen 37.1 artikuluarekin bat etorriz, Energiaren, Meatzaritzaren
eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuak kontsulta egin zien Arakilgo,
Larraungo eta Lekunberriko udalei. Kontsulta egin zitzaien Madotz, Alli,
Astitz, Egiarreta, Etxarren, Madotz eta Oderizko kontzejuei ere, bai eta
lehenagoko izapide batean Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Se-

–Espedientean jasorik dago Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren
2019ko urriaren 14ko txostena. Erakunde horrek txostenean dio egokitzat jotzen duela ingurumen eraginari buruz aurkeztu den azterketa, eta
adierazten du azterketan bertan eta ingurumena zaintzeko programan
jasotako prebentzio eta zuzenketa neurri guztiak bete beharko direla, bai
eta proiektatu den jarduketak ur-ingurunean ahalik eta ukipen txikiena
izateko beharrezkoak diren neurriak ere. Bermatu behar da, halaber, ez dela
aldaketa nabarmenik eraginen inguruko dinamika hidrologikoan, eta une
oro segurtatuko da azaleko eta lurpeko uren kalitatea. Konturik handienaz
jardun beharko da obren fasean, eta arreta berezia jarri Larraun ibaia eta
Altzoko erreka gurutzatzean, ur-laster horien gaineko ukipena ahalik eta
txikiena izan dadin. Azkenik, ur-laster garrantzitsuak gurutzatzen direnean
zulatze gidatuaren teknika erabiliko da, ibai eta urertzen gaineko ukipenak
ahal den heinean arintzeko.
–Espedientean jasorik dago Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiko Ondare Historikoaren Zerbitzuaren txostena. Bertan
adierazten du ez duela ukipenik sumatzen, Ondare Arkitektonikoaren
Atalaren eskumeneko gaiei dagokienez.
–Espedientean jasorik dago Ingurune Naturalaren Zerbitzuko Eskualde
Atlantikoa Kudeatzeko Atalaren txostena. Txosten horrek adierazten du,
ingurumen kontuei dagokienez, ebaluatu egin beharko dela ea teknikoki
posible den gasbidearen trazadura Natura 2000 Saretik kanpo kokatzea,
ahal den neurrian. Gainera, Aralar mendilerroan dauden Batasunaren
intereseko habitatak aipatzen ditu, zeinak kontuan hartu beharko baitira,
ez ukitzeko; eta Lekunberriko industrialdearen inguruetan intereseko flora
duten gune hezeak ere aipatzen ditu. Adierazten du, halaber, aintzat hartu
beharko direla landaredia lehengoratzeko neurriak, batez ere errepide eta
belardi ertzetako palaxuak lehengoratzekoak, eta eskatzen du, 4. aukera
hautatuz gero, Madotz eta Etxeberri artean lehendik dauden bideak erabil
daitezela, inguruko landarediaren gaineko ukipena murrizteko. Azkenik, Nafarroako Oihan Ondarea babestu eta garatzeari buruzko 13/1990 Foru Legea
aplikatuta, zenbait ohar egiten ditu, ebazpen honetako baldintzen atalean
jaso direnak (okupatutako eremua basoberritzea, kanona eta abar).
5.–Espedientearen azterketa.
Biodibertsitatearen Zerbitzuko Ingurumen Eraginaren Atala ados agertu
da sustatzailearen azterketarekin, zeinean landarediaren eta paisaiaren
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gaineko ukipenak aipatzen baitira proiektuaren ukipen nagusitzat. Ur-ingurunearen gainean gertatzen ahal diren ukipenak ere kontrolatu egin
behar dira, sustatzaileak Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren txostenari
jarraituz proiektatu dituen prebentzio eta zuzenketa neurrien bidez.
Landarediak obraren fasean jasanen ditu ukipen nagusiak, basoak
—hostozabal autoktonoak, bereziki— zeharkatzen dituzten tarteetan,
zeren lanerako zerrenda bat irekiko baita, 8 metro zabal. Eragina arintzat
kalifikatzen ahal da. Gero 8 metro horietatik 5 basoberritu eginen dira, eta
horrenbestez eragina bateragarritzat jo daiteke, nahiz eta denbora luze samarra beharko den basoa erabat gara dadin. Trazadurak belardi eta larreak
zeharkatzen dituen tarteetan ingurua askoz lasterrago lehengoratuko da.
Paisaiari dagokionez, Etxeberritik Aralar mendilerrorantz igotzen den tartean gertatuko da ukipen nagusia, KBEtik kanpo. Basoan 8 metroko zerrenda
ireki beharko da, oso bistan dagoen eta malda handia duen leku batean.
Sustatzaileak aurkeztu duen azken konponbidea (1. aukeraren 4. aldaera)
paisaian ukipen txikiagoa sortzen du aurretik aurkeztutako 1. aukeraren
2. aldaerak baino. Izan ere, lehendik dauden bideak baliatzen ditu neurri
batean, tarte laburragoak ditu balio ekologiko handiko basoetan barrena, eta
zeharkatzen dituen zonak ez dira 2. aldaerakoak bezain maldatsuak.
Natura 2000 Sarearen gaineko ukipenei dagokienez, 4. aldaera Aralarko KBEaren ekialdeko mugatik doa, NA-7500 errepidearen albotik, zehazki
4,7 kilometroko tarte batean. Aukera horrek ez du Batasunaren intereseko
habitat bakar bat ere ukitzen, eta ez du ukipen nabarmenik sortzen eremu
hori izendatzean aintzat hartu ziren elementu nagusietan ere. Horregatik
uste da proiektuak ez diola kalterik eginen Aralarko KBEari.
Hala, bada, Ingurumen Eraginaren Atalak uste du proiektua bideragarria
dela ingurumenaren ikuspegitik, eta proiektuaren aldeko txostena egin
du. Betiere, aurkeztutako dokumentazioan azaltzen diren prebentzio eta
zuzenketa neurriak bete beharko dira, bai eta ebazpen honetan jasotako
baldintzak ere.
Espedientearen azterketa teknikoa eginda, Biodibertsitatearen Zerbitzuak ondorioztatu du ingurumen eraginaren ebaluazioaren prozedura
egokiro burutu dela, eta horregatik proposatzen du ingurumen eraginaren
adierazpen aldekoa egitea “Lekunberriko industrialderako OPM16 gas
naturalaren hornidurarako antena” proiektuari. Nedgia Navarra SLk sustatu
du proiektu hori.
Adierazitakoarekin bat, eta honako hauek ematen dizkidaten eskudantziak erabiliz: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legearen 32. artikulua, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
departamentuen egitura ezartzen duen Nafarroako Foru Komunitateko
lehendakariaren abuztuaren 6ko 22/2019 Foru Dekretua eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen
duen urriaren 23ko 258/2019 Foru Dekretua.
EBAZTEN DUT:
1. Ingurumen eraginaren adierazpena egitea, “Lekunberriko industrialderako OPM16 gas naturalaren hornidurarako antena” proiektuaren
aldekoa. Proiektuaren sustatzailea Nedgia Navarra SA da.
2. Espedienteari atxikitako dokumentazio teknikoan jasotako ezaugarrien arabera eginen da jarduera, eta prebentzio eta zuzenketa neurriak
ere beteko dira, honako baldintza hauez gainera:
Obraren aurretik:
–Proiekturako administrazio-baimena onetsi baino lehen, eta Nafarroako Oihan Ondarea babestu eta garatzeari buruzko 13/1990 Legeari
jarraikiz, zeharkatuko diren onura publikoko mendiei dagokienez, hornidura-antenaren onura publikoa mendiaren onura publikoaren gainetik dagoela
deklaratu beharra dago. Hala eginez gero, Eskualde Atlantikoa Kudeatzeko
Atalaren txostenaren arabera, kanon bat ezarriko da, urtero eguneratzen
ahalko dena, Nafarroako Oihan Ondarea babestu eta garatzeari buruzko
13/1990 Foru Legearekin bat.
–Sustatzaileak basoberritze proiektua aurkeztu beharko du, eta proiektu horren eremua ez da okupatutako eremua baino txikiagoa izanen,
Nafarroako Oihan Ondarea babestu eta garatzeari buruzko 13/1990 Foru
Legearekin bat.
–Zuhaitzak mozteko, Basoak Kudeatzeko Atalaren baimena beharko
da. Basozaingoa Ingurumena Zaintzeko Ataleko langileek markatuko dituzte
zuhaitzak. Enpresa eskatzaileak hitz egin beharko du ukitutako titularrekin,
hornidura-antenako lan-zerrendetatik ateratzen den zuraren edo egurraren
xedea zehazteko. Titularrek etxerako egur sortak egitea erabakitzen badute,
enpresak akordio batera iritsi beharko du, ea zur edo egur hori non utziko
duen, geroago bana dadin.
–Obrak hasi baino lehen, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako
Zuzendaritza Nagusiaren aldeko txostena lortu behar da, ondare arkeologikoak jasan ditzakeen ukipenei buruz.
–Sustatzaileak ingurumenaren jarraipen eta zaintza plana aurkeztuko
du Ingurumen Eraginaren Atalean, bai obren faserako eta bai gasbidearen funtzionamendu-faseko lehen urteetarako ere. Obra egokiro egiteko
beharrezkoak diren ekintza guztiak bilduko ditu, kontuan harturik ebazpen
honetan ezarritako baldintzak, proiektuaren edukia eta sustatzaileak aurkeztutako ingurumen dokumentua. Aurreikusitako zuzenketa-neurrietarako
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aurrekontua (besteak beste, obrek basoan ukitutako guneak lehengoratzekoa) eta gauzatze epea ezarriko ditu, baita lanak egiteko eta txostenak
aurkezteko kronograma ere.
–Lekunberriko industrialdera iritsi aurretiko tartean, 1 x 1 km-ko UTM
laukian, Nafarroako Florako Espezie Mehatxatuen Katalogoan jasotako
espezie hauek daude: Orchis laxiflora, Epipactis palustris eta Sanguisorba
officinalis. Obra hasi baino lehen, floran aditua den espezialista batek
azterketa egin beharko du, lan-pistaren trazaduran espezie horiek ez direla
ukituko ziurtatzeko. Horri buruzko txostena aurkeztu beharko da Ingurumen
Jarraipenaren Bulegoan (seguimiento.ambiental@navarra.es).
–Obra hasi baino lehen, batik bat baso eta zuhaiztiak ukitzen dituzten
tarteetan, hornidura-antenaren trazadura aztertu beharko du faunan (batez
ere abifaunan) espezialista den aditu batek, ea espezie mehatxaturik dagoen,
eta, hala bada, espezie hori ez ukitzeko neurri egokiak hartuko dira, bereziki
ugalketa sasoian. Horri buruzko txostena aurkeztu beharko da Ingurumen
Jarraipenaren Bulegoan (seguimiento.ambiental@navarra.es).
Obraren fasean:
–Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko teknikariek
obraren zuinketan parte hartuko dute. Horretarako, gutxienez 72 ordu
lehenago abisua emanen zaio Ingurumen Jarraipenaren Bulegoari (seguimiento.ambiental@navarra.es).
–Enpresa sustatzaileak ingurumen arloko prestakuntza duen arduradun bat jarri beharko du obraren jarraipena egiteko eta ebazpen honetan
jasotako baldintza guztiak zaintzeko, bai eta aurkeztutako proiektuan eta
ingurumen eraginaren azterketan jasotako neurriak ere. Halaber, proiektuan aurreikusi gabeko kalterik gerta ez dadin arduratuko da. Ingurumen
Jarraipenaren Bulegoan aurkeztu beharko dira obren bilakaerari buruzko
hiru hilean behingo txostenak, bai eta obraren amaierako txostena ere.
Bertan jasorik utziko dira inguruabar aipagarri guztiak, zuzenketa neurriak,
aurreikusi gabeko ingurumen eraginak eta abar. Halaber, aurreikusitako
zuzenketa neurrien ebaluazioari buruzko txostenak aurkeztuko dira obrak
amaitu eta hurrengo hiru urteetan.
–Trazadurak baso autoktonoak zeharkatzen dituen tarteetan, ahalik eta
kalte txikiena eginen da zuhaitzen mozketa edota inausketekin. Lan-zerrendaren zabalera 8 metrotik 6ra murriztuko da, teknikoki ahal denean.
–Ez dira inola ere ukituko ezarritako lan-zerrendatik kanpoko zonak.
Hori bereziki garrantzitsua da lan-zerrenda 6210 “Albitz-belardi kantauriarrak” Batasunaren intereseko habitatera hurbiltzen den tokietan, Oderitz eta
Astitz parean. Habitat hori ezin izanen da inola ere ukitu. Obraren zuinketan
erabakiko da non kokatu materialak metatzeko guneak eta horrelakoak.
–Obrak aldatzen dituen eremu guztiak lehengoratu beharko dira.
–Lur soberakinik edo bestelako material soberakinik izanez gero,
baimendutako hondakin-kudeatzaile batek kudeatu beharko du. Aurrez
baimendu gabeko isurketa-eremuen beharra izanez gero, obrak hasi baino
nahikoa denbora lehenago izapidetuko dira, ingurumen ukipenetarako
baimenaren bitartez.
–Ur-ingurunean sortzen ahal diren ukipenei dagokienez, Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren 2019ko urriaren 14ko txostenaren arabera,
ingurumen eraginaren azterketan eta ingurumena zaintzeko programan
jasotako prebentzio eta zuzenketa neurri guztiak bete beharko dira, bai
eta proiektatu den jarduketak bere eremuko ur-ingurunean ahalik eta
ukipen txikiena izateko beharrezkoak diren neurriak ere. Bermatu behar
da, halaber, ez dela aldaketa nabarmenik eraginen eremuko dinamika hidrologikoan, eta une oro segurtatuko da azaleko eta lurpeko uren kalitatea.
Konturik handienaz jardun beharko da obren fasean, eta arreta berezia
jarri Larraun ibaia eta Altzoko erreka gurutzatzean, ur-laster horien gaineko
ukipena ahalik eta txikiena izan dadin.
–Ur-laster garrantzitsuak gurutzatzen direnean —esaterako Larraun
ibaia, Lekunberriren hegoaldean— zulatze gidatuaren teknika erabiliko
da, ibai eta urertzen eta horiei lotutako landarediaren gaineko ukipenak
ahal den heinean murrizteko.
–Organo substantiboak baiesten baldin badu 10. alegazioa, Ignacio
Aizpun jaunak egina, ezin izanen dira ukitu errekako jabari publiko hidraulikoaren zortasun-eremua (5 metro) eta lotutako landaredia, eta, beraz,
eremu hori balizatu egin beharko da.
–Organo substantiboak baiesten baldin badu 11. alegazioa, Astizko
Kontzejuak egina, Herri Lanetako zuzendari nagusiaren urriaren 18ko
232/2019 Ebazpenari jarraituz, Ingurumen Eraginaren Atalak dio aldaketa
horrek ez duela ingurumenean ukipen nabarmenik sortuko, betiere ebazpen
honetan ezarritako baldintzak betetzen badira; batez ere, ez bada ukitzen
6210 “Albitz-belardi kantauriarrak” Batasunaren intereseko habitata, Astitz
inguruetan.
–Aurreikusi gabeko anomaliaren bat aurkitzen bada hondeatze-lanetan
—esaterako, aldaketak geruzetan edo horien ezaugarrietan, leizeak, gas
jarioak, eroanbideak, eraikuntzen hondarrak, etab.—, obra gelditu eginen da
eta gertatutakoa lehenbailehen jakinaraziko zaie zuzendaritza fakultatiboari
eta erakunde eskudunei, behar diren neurriak hartzeko.
–Behin obrak amaituta, lehengoratu egin beharko dira ukitutako bide
guztiak, bai eta lan-zerrendak gurutzatzen dituen toki-ibilbideak edota
natura-ibilbideak ere; esaterako, Oderitz eta Astitz artean daudenak.
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3. Sustatzaileak abala jarri behar du, Hidrokarburoen Sektoreari
buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legearen 73.4 artikuluarekin bat etorriz. Abal
horrek bermatuko du behar bezala gauzatuko direla proiektua bera eta
aurreikusitako zuzenketa eta prebentzio neurriak, eta aurreikusi gabeko
ingurumen-gorabeherak zuzenduko direla, halakorik gertatuz gero.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 41.3
artikuluan ezarritakoari jarraikiz.
5. Ebazpen hau jakinaraztea Industria Antolamenduaren, Azpiegitura
Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuari, Biodibertsitatearen Zerbitzuko
Ingurumen Eraginaren Atalari, Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko Basoak
Kudeatzeko Atalari, Ingurumen Kudeaketaren Kalitatearen eta Zaintzaren
Zerbitzuko Ingurumena Zaintzeko Ataleko Sakana-Mendialdeko koordinazio
unitateari, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko Lurraldearen Antolamenduaren
Atalari, Arakilgo, Larraungo, Lekunberriko eta Irurtzungo udalei, Madozko,
Alliko, Astizko, Egiarretako, Etxarrengo, Etxeberriko eta Oderizko kontzejuei
eta Irurtzun-Etxeberri Fazeroari.
6. Ebazpen hau jakinaraztea Astiz-Irujo Fundazioari,Mariano Ramón
Legarra Villanueva jaunari, Juan María Michaus Villanueva jaunari, María
Dolores Valverde Lamsfus andreari, Fermín Galarza Larrayoz jaunari,
Emilio Azpirotz Satrustegi jaunari, Rubén Goñi Urroz jaunari, Lorenzo
Echarri Iribarren jaunari, M.ª Pilar Martija Azcue andreari, Luis Marcelo
Los Arcos Pérez jaunari, Vicente Azpiroz Oquiñena jaunari, Fermín Iriarte
Olaechea jaunari, Juan Percaz Arrayago jaunari, Martín Arroqui Latasa
jaunari, José Ignacio Aizpun Etulain jaunari, Fco. Javier Iriarte Ollo jaunari,
Sustraia Erakuntza Fundazioari, Margarita Oderiz Zubillaga andreari, Kalaxka Elkarteari, Venancio Astiz Buldain jaunari, Victoriano Arano Arrechea
jaunari eta Antonia Galarza Arangoa andreari.
Iruñean, 2019ko abenduaren 31n.–Ingurumeneko zuzendari nagusia,
Pablo Muñoz Trigo.
I. ERANSKINA
Proiektuaren deskribapena eta aukeren azterketa
Proiektuaren xedea da 16 bar-eko OPMko gasbidea eraikitzea, hodi
bidezko gas hornidura eman ahal izateko bai Lekunberriko hiriguneari bai
industrialdeari. Horretarako hiru aukera edo korridore nagusi planteatu
ditu Nedgia SAk: Sakanatik abiatu eta Astiztik pasatzen dena, zenbait
aldaerarekin; Irurtzundik abiatu eta Plazaola trenbidearen trazadurari jarraitzen diona; eta Leitzatik abiatzen dena. Plazaola trenbide berdearen
trazadurari dagokion aukera baztertu egin du sustatzaileak, hiru arrazoirengatik: lan-zerrendaren zabalera ez delako eraikuntzarako teknikoki
behar den adinakoa; trazadura horrek tunelak zeharkatzen dituenez, asko
zailduko litzatekeelako eraikuntza; eta trazaduraren zati bat Nafarroako
Gobernuaren errepide-sareko galtzada delako. Leitzatiko alternatiba ere
baztertu egin da hornikuntza-antena kolokan egonen litzatekeelako; izan
ere entrega-puntuan dagoen berme-presioak ezin du bermatu Lekunberriko
industrialdearen hornikuntza.
Horregatik guztiagatik, planteatutako hiru aukera nagusietatik sustatzaileak bakarra jotzen du bideragarritzat: 1. aukera, Astiztik pasatzen
dena; eta horren lau aldaera dira aztergai, Sakanatik Oderitzeraino, hortik
aurrera denek trazadura berdintsua izanen bailukete, NA-7500 errepidearen inguruetan. Errepide hori “Aralar” ES2200020 kontserbazio bereziko
eremuaren ekialdeko muga da.
Sakanatik abiatzen den 1. aukera horren 1. eta 3. aldaerak baztertu
egin ditu sustatzaileak, paisaian eta Natura 2000 Sarean sortuko lituzketen
eraginak kritikotzat jotzen dituelako. Biak Arakilgo udal mugartetik abiatu
eta Aralarko KBEan barneratzen dira kareharrizko harkaizti bat zeharkatuz.
Inguru horretan flora guztiz espezializatua dago, endemismo ugarikoa, eta
Batasunaren intereseko UE 8210 habitata ere badago. Gasbidea habitat
horretatik pasatuz gero, oso zaila eta zalantzazkoa izanen litzateke hura lehengoratzea. Gainera, tarte horretan paisaiaren gaineko eragina oso handia
litzateke. Ingurumen Eraginaren Atala azterketa horrekin ados dago.
Ingurumen eraginaren ebaluazio erraztua izapidetzean, sustatzaileak 1. aukeraren 2. aldaera jo zuen ingurumen eragin txikienekotzat.
Ebaluazio horri buruzko ebazpenean —”13E/2019 Ebazpena, urtarrilaren
8koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak
emana, ingurumen eraginaren txostena ematen duena proiektu honetarako:
Lekunberriko industrialderako 16 bar-eko OPM hornidura-antena; Sustatzailea Nedgia Navarra SA da”— ondorioztatu zen aldaera horrek ondorio
nabarmenak sortzen ahal zituela ingurumenean, eta, beraz, ingurumen
eraginaren ebaluazio arrunta egin behar zitzaiola, Ingurumen Ebaluazioari
buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen III. eranskinean ezarritako
irizpideei jarraituz.
1. aukeraren 4. aldaerak 2. aldaeratik nahiko gertu dauka trazadura
gehiena, baina hobekuntza hauek eskaintzen ditu ingurumenaren ikuspuntutik:
Eragin txikiagoa du Aralarko hego-mazelako baso autoktonoetan eta
paisaian. Izan ere, 4. aldaerak lehendik dauden baso-pistak erabiltzen ditu
zenbait tartetan, eta trazadura aldatu zaio haran hondoko baso hostoza-
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bal misto bat (Quercus sp. ugarikoa) saihesteko. Horren ordez belardiak
eta landatutako Pinus nigra sail bat ukitzen ditu, ingurumen balio askoz
apalagoa dutenak. Gainera, 4. aldaerak toki maldatsu batzuk zeharkatzen
dituen arren, 2. aldaerakoak baino leunagoak dira. Horrenbestez, trazadura
ez da hain agerian gelditzen eta eragin txikiagoa du paisaian. Baso-pista
utzi ondoren trazadura pagadi eta belardietan barrena doa Oderitz parera
iritsi arte.
Oderiztik aurrera, 2. eta 4. aldaerak NA-7500 errepidearen ondoko
pasabide batetik doaz, eta belardiak eta baso hostozabal mistoak (pagoak,
haritzak, lizarrak, astigarrak, hurritzak, etab.) zeharkatzen ditu. Lekunberriko
hirigunearen inguruan, errepidetik aldentzen hasten da, industrialdera
ailegatu arte. Tarte horretan 2. aldaera NA-7500 errepidearen ekialdetik
doa, eta 4. aldaera mendebaldetik. Oderitz eta Alli artean errepide hori
Aralarko kontserbazio bereziko eremuaren muga da, eta lurraren malda
aldatzen den zonan eraikita dago. Hala, 2. aldaera lur maldatsuagoan
zehar doa, baso eta sastraka artean, eta 4. aldaera lur leunagoan, belardi eta larre artean, eta basoguneren bat ere zeharkatzen du. Horrek
garrantzi berezia hartzen du bi aukera horietatik eragin txikiena izanen
duena hautatzerakoan, zeren lur maldatsua lantzen zailagoa izanen baita
eta hondakin gehiago sorraraziko baititu. Gainera, zenbat eta pikoagoa
malda, orduan eta nabarmenagoa izanen da paisaiaren gaineko eragina,
ingurumen eraginaren azterketak berak dioen bezala. 2. aldaerak dituen
bi inguruabar horiek, alegia, lurra maldatsuagoa izateak eta paisaiaren
gaineko eragin handiagoa sortzeak, zaildu eginen dute obrek aldatutako
eremuak lehengoratu eta berreskuratzea. Beraz, ikuspuntu horretatik eragin
txikienekoa 4. aldaera litzateke, sustatzaileak hautatu duena. Ingurumen
Eraginaren Atala horrekin ados dago.
Behin obrak bukatu eta ukitutako gune guztiak lehengoratuta daudenean, ez da sortuko ez hesi-efekturik ez konektibitate galerarik, gasbidea
lur azpian egonen delako eta soildutako zortasun-eremua 3 metro zabal
izanen delako, baso-pista asko edota lurraldean dauden beste azpiegitura
lineal asko baino estuagoa.
Natura 2000 Sarearen ukipenak.
4. aukeraren trazadura, sustatzaileak hautatu duena, KBEaren muga
den errepidearen albotik doa landazabalean zehar. Inguru horretan baso
hostozabal misto autoktonoak eta landatutako harizti amerikarrak larre eta
belardiekin txandakatzen dira.
Hautatutako aukeraren trazadurak ez du Batasunaren intereseko
habitat bat ere ukitzen KBEan. Beraz, ez du eremu horren osotasunaren
gaineko ukipenik sortzen habitatak ukitzearen ikuspegitik, arloko legerian
jasotako eran.
“Baso autoktonoak” eta “belardi eta sastrakadiak” gako elementutzat
jotzen dira KBEa Kudeatzeko Planean. Nolanahi ere, sortuko diren ingurumen ukipenak moderatutzat kalifikatzen ahal dira, eta bateragarri bilakatzen
ahal dira aurreikusten diren zuzenketa eta prebentzio neurriak hartuz gero;
bereziki, lan-zerrendan zortasunik ez duen zona (lan-zerrendak zabaleran
duen 8 metroetatik 5 metro) landareztatuz gero.
II. ERANSKINA
Aurrekariak
2018ko ekainaren 25ean, Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria
Segurtasunaren Zerbitzuak Lekunberriko industrialderako OPM 16 antenaren espedientearen ingurumen eraginaren ebaluazio erraztua hasteko
eskaera igorri zion Lurralde eta Paisaia Zerbitzuari, proiektua Ingurumen
Ebaluaziori buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen II. eranskineko
4.e) multzoan sailkatuta zegoelako, eta, beraz, ingurumen eraginaren
ebaluazio erraztuaren prozedura zegokiolako.
Proiektuaren xedea da 16 bar-eko OPMko gasbidea eraikitzea, hodi
bidezko gas hornidura emateko bai Lekunberriko hiriguneari bai industrialdeari. Hala, etorkizunean eraitsi eginen dira gas natural likidotuaren
egungo bi estazioak.
Nedgia Navarra SAk bere ingurumen dokumentuan hiru aukera
aurkeztu ditu Lekunberriko industrialdea gasez hornitzeko antenaren
trazadurarako.
–1. Astiztik abiatzen den trazadura.
–2. Irurtzundik abiatu eta Plazaolaren bide berdeari jarraitzen dion
trazadura.
–3. Leitzatik abiatzen den trazadura.
Nedgia Navarra SAk aukera bakarra jotzen du bideragarritzat: Astiztik
abiatzen dena (bere aldaerekin).
Nedgia Navarra SAk, gainera, trazaduraren hiru aldaera planteatu
ditu, Sakanan lehendik dagoen saretik hasi eta Oderizko hegoalderaino.
Oderizko hegoaldeko puntu horretatik aurrera trazadura bakarra aurreikusi
du Lekunberriko industrialderaino:
Nedgia Navarra SAren arabera, trazaduraren 2. aldaerak sortzen du
eragin txikiena ingurunean. Hona hemen aldaera horren ezaugarriak:

1524. orrialdea - 26. zenbakia
Hautatu den aldaera Arakilgo udal mugartean dagoen Etxeberriko
Kontzejuko hiri lurzorutik abiatzen da, eta gero, mendiaren hego-magaleko
aldapa latzetan kokatuta dauden baso-eremuak ukitzen ditu. Aralarko
mendi-magaleko igoeraren hasieran haritz kandudunez (Q. robur) osaturiko
multzoak daude, eta gorago, ametz ilaundunez (Q. humilis) osaturikoak.
Gune horretan espezie horietako zuhaitz asko dauden arren, Nafarroako eskualde atlantikoan, orokorrean, ez dira oso ugariak. Baso horrek
aniztasun itzela du eta oso ongi kontserbatuta dago. Zuhaitz asko enbor
lodidunak dira eta, hainbatek barrunbeak dituztenez, balio handia dute
inguruko faunarentzat. Gero, aldapan gora egin ahala, trazadurak pagadiak zeharkatzen ditu, eta harkaitz-azaleratzeak dituen goi-larre batera
ailegatzen da. Ondoren, pagadiak zeharkatzen ditu berriro ere, behera
bidean, eta Oderizko inguruetara ailegatzen da. Puntu horretatik aurrera,
trazadura NA-7500 errepidearen ondoko pasabide batetik doa, eta belardiak
eta baso mistoak zeharkatzen ditu (pagoak, haritzak, lizarrak, astigarrak,
hurritzak). Lekunberriko hirigunearen inguruan, errepidetik aldentzen hasten
da, industrialdera ailegatu arte.
21/2013 Legearen 46. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, Lurralde eta
Paisaia Zerbitzuak kontsulta egin zien ukitutako administrazio publikoei
eta interesdunei, beren eskumeneko gaietan oharrak edo iradokizunak
egin zitzaten. Kontsulta egin zitzaien Arakilgo, Larraungo eta Lekunberriko
Udalei, Ingurune Naturalaren Zerbitzuko Eskualde Atlantikoa Kudeatzeko
Atalari, Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiari, Herri
Lan Zuzendaritza Nagusiari, Plazaola Partzuergoari, Ekologistak Martxan
erakundeari, Gurelurri, Lurra izeneko lurraren defentsarako erakundeari
eta Sustrai Erakuntza Fundazioari. Herri Lan Zuzendaritza Nagusiaren
erantzuna jaso zen.
Horrez gain, 2018ko 140. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, uztailaren
20koan, argitaratutako iragarkiaren bidez, Energiaren, Meatzaritzaren
eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuak jendaurrean jarri zuen Nedgia
Navarra SAk eginiko eskaera, Hidrokarburoen Sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legean aurreikusitako ondorioetarako. Hona hemen
eskaera hori: “Lekunberriko industrialderako 16 bar-eko OPM antenaren
administrazio-baimena eta exekuzio proiektua onartzea, eta haren onura
publikoaren deklarazioa egitea”.
Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiaren
urtarrilaren 8ko 13E/2019 Ebazpenaren bidez, ingurumen eraginaren txostena formulatu zen Nedgia Navarra SA enpresak sustatutako “Lekunberriko
industrialderako 16 bar-eko OPM hornidura-antena” proiektuari buruz;
ondorioztatu zen proiektuak ingurumenean eragin nabarmenak izaten
ahal zituela, eta, hortaz, ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta egin
behar zitzaiola, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013
Legearen III. eranskinean ezarritako irizpideen arabera.
Ebazpen hori jakinarazi zitzaien Ingurumen Eraginaren eta Paisaiaren
Atalari, Lurraldearen Antolamenduaren eta Estrategiaren Atalari, Ingurune Naturalaren Zerbitzuaren barneko Kantaurialdeko Kudeaketa Atalari,
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuaren
barneko Azpiegitura Energetikoen Atalari, Larraungo Udalari, Arakilgo
Udalari, Lekunberriko Udalari, Alliko Kontzejuari, Astizko Kontzejuari, eta
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuaren
jendaurreko aldian alegazioak aurkeztu zituzten interesdun guztiei. Zehazki, Astiz-Irujo Fundazioari, Mariano Ramón Legarra jaunari, Juan María
Michaus jaunari, María Dolores Valverde andreari, Fermín Galarza jaunari,
Emilio Azpirotz jaunari eta Rubén Goñi jaunari.
III. ERANSKINA
Alegazioak
NEDGIA NAVARRA SAk 2019ko martxoaren 29an aurkeztutako
eskaera dela eta jaso diren alegazioak eta txostenak
Kontsulten izapidearen eta jendaurreko aldiaren ondorioz jaso diren
txostenak eta alegazioak behean ageri dira zerrendatuta eta laburbilduta.
Gainera, ingurumen edukia duten alegazioak aztertzen dira, eta organo
substantiboaren irizpenpean uzten dira gainerako alderdiak.
1. alegazioa.

Lorenzo Echarri Iribarren jauna.

Lorenzo Echarri jauna 24. poligonoko 38. lurzatiaren (NA-LA-022) jabea
da. Alegazioan dio ez dagoela ados trazaduraren aldaketarekin, zeinak
kontserbazio bereziko eremu bat ukitzen baitu. Uste du Oderizko mugartean
ukitutako eremu zuhaiztuna askoz handiagoa dela, eta eroanbidea herritik
askoz hurbilago pasatzen dela.
Mistotzat kalifikatuta dago NA-LA-022 finka, eta eroanbidea handik pasatzeak finkan eraikitzeko aukera oro deuseztatuko du. Horregatik, uste du ez
dela nahikoa proposatutako kalte-ordaina. 2014. urtean lurzatiaren kalifikazioa
aldatzeko eta hiri lurzati bihurtzeko eskatu zela jakinarazten du. Kontzejuak
eskaera onetsi zuen, baina Larraungo Udalak oraindik ez du onetsi.
Erantzuna.–Alegazioaren ingurumen edukiari dagokionez, eta, zehazki,
Natura Sarean dagoen Aralarko KBEaren gaineko ukipenak direla eta,
erantzuna emanda dago ebazpen honen I. eranskinean.
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2. alegazioa.

Juan María Michaus Villanueva jauna.

Juan María Michaus jaunak, maiatzaren 23ko eskabidean, Lekunberriko 12. poligonoko 563., 611., 562., 561., 560. eta 552. finken gaineko
ukipena saihesteko eskatzen du. Beste trazadura bat proposatzen du,
paralelo doan udal bidetik, eta ingurumenean eta basoan eragin txikiagoa
izanen lukeela dio. Obrak bukatu ondoren bideak orain dauden bezala utzi
behar liratekeela gaineratzen du.
Erantzuna.–Ingurumen Eraginaren Atalak adierazi du hautatutako
aukera bideragarritzat jotzen dela ingurumenaren ikuspuntutik. Ebazpen
honetako baldintzetan badago jasorik ukitutako bideak lehen bezala utzi
beharko direla.
3. alegazioa. Raúl Oroz Martín jauna, M.ª Pilar Martija Azcue andrea
ordezkatuz.
M.ª Pilar Martija andreak maiatzaren 27ko 2019/428528 eskabidean
adierazten du Oderizko (Larraun) 24. poligonoko 374. lurzatiaren (NALA-024) jabea dela. Alegazioan azaltzen du ez dagoela ados Nedgia
Navarra SAk planteatutako trazadurarekin, eta bere lurzatia hiri lurzatitzat
kalifikatzeko gai dela, zeren eta 2019ko apirilean urbanizazio proposamen
xehakatua igorri baitzion Larraungo Udalari, hiriguneari hiru etxebizitza
eransteko aukera jasotzen zuena. Horrenbestez, eskatzen du gas hodiaren
trazadura alda dadila bere lurzatia ukitzen duen zatian.
4. alegazioa.–Luis Marcelo Los Arcos Pérez jauna.
Luis Marcelo Los Arcos jaunak, ekainaren 3ko eskabidean, adierazten
du proiektuak ez dituela aipatzen obretan azaleratzen ahal diren leize eta
kobazuloak. Antzinako gizakien hilobiak aurkitzeko aukera ere aipatzen du,
halakoak ohikoak baitira kobazuloetan. Beraz, beharrezkotzat jotzen du espeleologoek parte hartzea (zerbait berria aurkituz gero), leizeak eta kobazuloak
aztertzeko, barruan zer dagoen jakiteko eta aurkitutakoa babesteko.
Erantzuna.–Alegazio hori aintzat hartu da ebazpen honetako baldintzetan.
5. alegazioa.

Vicente Azpiroz Oquiñena jauna.

Vicente Azpiroz jauna Larraungo 23. poligonoko 403. eta 411. lurzatien
(NA-LA-054 eta NA-LA-060) jabea da. Ekainaren 4ko 2019/459641 eskabidean adierazten du 2019ko maiatzaren 5ean egindako Batzarrean aho batez
onetsi dela eroanbidea Astizko hirigunean barrena joatea, egungo NA-7500
errepideari jarraituz hirigunea pasatu arte. Kontzejuak hiri lurzoruaren hirigintza-hedapena aurreikusten du. Proiektatutako trazadura ES22000020
kontserbazio bereziko eremutik igarotzen dela gaineratzen du.
Erantzuna.–Alegazioaren ingurumen edukiari dagokionez, eta, zehazki,
Natura Sarean dagoen Aralarko KBEaren gaineko ukipenak direla eta,
erantzuna emanda dago ebazpen honen I. eranskinean.
6. alegazioa.

Fermín Iriarte Olaechea jauna.

Fermín Iriarte jauna Larraungo 23. poligonoko 415. lurzatiaren (NALA-063) jabea da. Ekainaren 4ko eskabidean alegatzen du proiektatutako
trazadura ES22000020 kontserbazio bereziko eremutik igarotzen dela.
Proposatzen du trazadura alda dadila eta bere finka gurutzatzen duen
goi tentsioko linea elektrikoaren mendebaldetik joan dadila, horrela ukipen
txikiagoa sortuko bailuke.
Erantzuna.–Alegazioaren ingurumen edukiari dagokionez, eta, zehazki,
Natura Sarean dagoen Aralarko KBEaren gaineko ukipenak direla eta,
erantzuna emanda dago ebazpen honen I. eranskinean.
Azpiegitura egungo linea elektrikoen inguruetan kokatzeari dagokionez,
Nedgia SAk adierazi du linea elektrikoekin paralelo doan hodia lineetatik
halako distantzia batera kokatu behar dela, altzairuzko hodiari korrosioaren
kontrako babes katodikoa jarri behar zaiolako eta, gainera, hala agintzen
duelako ITC-LAT-07 araudi elektrikoak berak, eta, hortaz, ez dela bideragarria trazadura alegatzaileak proposatu duen moduan aldatzea.
7. alegazioa.

Juan Percaz Arrayago jauna.

Juan Percaz jauna Sagarra-Astitz-Larraungo 23. poligonoko 405.
lurzatiaren (NA-LA-056) jabea da. Ekainaren 4ko eskabidean adierazten
du 2019ko apirilean bere lurzatiaren antolamendua aldatzeko proposamena bidali ziola Larraungo Udalari, bi etxebizitza eraiki ahal izateko. Gas
hodiaren trazadura aldatzea proposatu du: behin 405. finkara iritsita, hodia
linea elektrikoarekin paralelo kokatzea, lineatik ahalik eta hurbilen.
8. alegazioa.

Martín Arroqui Latasa jauna (1. alegazioa).

Martín Arroqui jaunak, ekainaren 4ko eskabidean, alegazioak aurkeztu
ditu Larraungo 23. poligonoko 400. lurzatiari buruz (NA-LA-050) eta 23.
poligonoko 25. lurzatiari buruz (NA-LA-058).
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Alegazioetan adierazten du 400. lurzatiaren sailkapena mistoa dela, eta
gas hodiaren trazadura aldatzeko eskatzen du, finkaren mugatik joan dadin,
NA-7500 errepidearen trazadurarekin paralelo. 25. lurzatiari dagokionez,
adierazten du haren sailkapena aldatu eta urbanizagarri bihurtzeko eskaera
aurkeztekotan dela. Gas trazaduraren aldaketa ere eskatu du.
9. alegazioa.

Martín Arroqui Latasa jauna (2. alegazioa).

Martín Arroqui jaunak, ekainaren 4ko eskabidean, alegazioak aurkeztu
ditu 23. poligonoko 396. lurzatiari buruz (NA-LA-045), 23. poligonoko
428. lurzatiari buruz (NA-LA-070) eta 23. poligonoko 402. lurzatiari buruz
(NA-LA-053), zeina mistotzat sailkatuta baitago.
Adierazten du 2019ko maiatzaren 5ean egindako Batzarrean aho batez
onetsi dela eroanbidea Astizko hirigunean barrena joatea, eta Astizko hiri
lurzoruaren hirigintza-hedapena aurreikusten duela Kontzejuak. Ohartarazten du kontserbazio bereziko eremu bat ukitzen duela sustatzaileak
proposatutako trazadurak, eta gaineratzen du eroanbideak inpaktu handia
duela ikuspegian eta horrek eragina izan lezakeela Astizko Aterpearen
erabileran.
Erantzuna.–Alegazioaren ingurumen edukiari dagokionez, eta Natura
Sarean dagoen Aralarko KBEaren gaineko ukipenak direla eta, erantzuna
emanda dago ebazpen honen I. eranskinean.
10. alegazioa.

José Ignacio Aizpun Etulain jauna.

José Ignacio Aizpun jaunak ekainaren 3ko eskabidean alegatzen du
ezen trazaduraren proposamen berriak ukipen handiagoak eragiten dituela
Arakilgo 4. poligonoko 256. eta 248. lurzatietan. Aldaketa-proposamenaren planoa igorri du; bertan errekatik hurbilago dago eroanbidearen
trazadura.
2019ko irailaren 10ean, Nedgia Navarra SAk eskabidea aurkeztu
dio Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuari.
Bertan, Arakilgo 4. poligonoko 37. lurzatiaren inguruan Etxeberriko Kontzejuarekin lortutako akordioa ikusirik, onartu egiten du José Ignacio Aizpun
Etulain jaunak aurkeztutako alegazioa. Arakilgo 4. poligonoko 256. eta
248. lurzatien gaineko ukipen berriak direla eta alegatzaile horrekin egin
duen akordioa ere aurkeztu du.
Ingurumen Eraginaren Atalak alegazio hori jaso du ebazpen honetako
baldintzetan.
11. alegazioa. Astizko Kontzejua.
Astizko Kontzejuak ekainaren 4ko eskabidean adierazten du ezen
2019ko maiatzaren 5ean egindako Batzarrean aho batez onetsi dela
eroanbidea hirigunean barrena joatea, eta Astizko hiri lurzoruaren
hirigintza-hedapena aurreikusten duela Kontzejuak. Gaineratzen du
proiektatutako trazadura ES2200020 kontserbazio bereziko eremutik
igarotzen dela.
Erantzuna.–Alegazioaren ingurumen edukiari dagokionez, eta, zehazki,
Natura Sarean dagoen Aralarko KBEaren gaineko ukipenak direla eta,
erantzuna emanda dago ebazpen honen I. eranskinean.
Hiri lurzoruan zehar doan trazadurari dagokionez, espedientean jasorik dago Herri Lanetako zuzendari nagusiaren urriaren 18ko 232/2019
Ebazpena, zeinaren bidez Nedgia Navarra SAri baimena ematen baitzaio
NA-7500 errepideko galtzadaren zati bat okupatzeko, ezkerreko erreian,
10+590 eta 10+730 KPen artean.
12., 14., 16. eta 18. alegazioak. Fco. Javier Iriarte Ollo jauna, Sustraia Erakuntza Fundazioa, Kalaxka Elkartea eta Irurtzun-Etxeberri
Fazeroa.
Honako hau adierazi dute, laburbilduta, Francisco Javier Iriarte jaunak,
Etxeberriko (Arakil) 4. poligonoko 247. lurzatiaren (NA-AR-022) jabeak,
ekainaren 3ko eskabidean, Sustraia Erakuntza Fundazioak, ekainaren
5eko eskabidean, Kalaxka Elkarteak, ekainaren 4ko eskabidean, eta
Irurtzun-Etxeberri Fazeroak, ekainaren 10eko eskabidean:
1. Alternatibei buruz aurkeztu den azterlana, korridore aukerei eta
bideragarritasunaren azterketari dagokienez, batere zehaztasunik gabekoa
da.
2. Hautatutako aukerak gizakiak gutxi eraldatu dituen eta balio
natural handia gordetzen duten naturagune batzuk zeharkatzen ditu, eta
“Aralarko mendilerroa” ES2200020 kontserbazio bereziko eremua edota
haren eragin zuzena jasotzen duten guneak ukitzen ditu. Adierazten
du, halaber, gasbideak konektibitate galera ekarriko duela, hesi-efektua
sortuz, eta horren ukipena, txikia izanagatik ere, garrantzitsua izanen
dela.
3. Proiektuak akuifero garrantzitsu batzuk eta haien birkarga eremuak
ukitzen ditu, jendearentzako edateko uraren hornidura arriskuan jarriz.
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4. Proiektuak ez du planteatzen zer neurri hartuko liratekeen obrak
egin bitartean kobazulo edo leizeren bat agertuko balitz.
5. Proiektuak eragin sozioekonomikoa planteatzen du, zeharkatzen
dituen landa-eremuetan. Lurraldea zatitzen du, eta zortasunak sortzen
ditu, desegituratze soziala eraginez, baita nekazaritza eta abeltzaintzako
jardueretan jarraitzeko zailtasun handiagoak ere. Lurraldean biztanleria
finkatzeko bidea ematen duten jarduerei eragiten die.
Hori guztia ikusirik, aurrean aipatutako alegatzaileek eskatzen dute ez
dadila onetsi proiektuaren ingurumen eraginaren azterketa, eta ingurumen
eraginaren adierazpena kontrakoa izan dadila.
Erantzuna:
1. Alegazioei erantzunez, sustatzaileak Leitzatik eta Irurtzundik
abiatzen diren trazadurak baztertzeko arrazoiak azaldu ditu. Ingurumen
edukirik ez duten alderdiak hartu ditu oinarritzat, neurri handian:
Zehazki, Leitzatik abiatzen den trazadurari dagokionez, adierazi du
garraio eta banaketa enpresen legezko betebeharra dela horniduraren
gutxieneko presioa bermatzea beren konexio guztietan, bai zuzeneko
erabiltzaileei eta bai beste enpresa banatzaile batzuei ere. Leitzan hasten
den konexioa Nortegas enpresatik abiatuko litzateke, eta enpresa horrek
gutxieneko presioa bermatzen du Nedgia SAren banaketa sareari gasa
entregatzen dion puntuan, baina bermatutako presio hori ez da nahikoa
Nedgia SAk ere gutxieneko presioa bermatu ahal diezaien bere sarera
konektatzen diren erabiltzaile berriei, Lekunberriko industrialdekoak tartean
direla, eta jada sarera konektaturik dauden erabiltzaileen hornidura kolokan
egonen litzateke.
Irurtzundik irteten den trazadurari dagokionez, azterlan bat aurkeztu
du non adierazten baita zein diren eraikuntza arazorik gabeko tarteak
eta zein halako arazoak dituzten tarteak. Zehazki, hauek izanen lirateke
eraikuntza arazoetako batzuk:
a) A-15 autobiako zortasun-eremuaren gaineko ukipena.
b) Eraikuntza lanen zailtasuna, bi tartetan. Tarte horietan Plazaolaren
bide berdea NA-1300 errepidearen, Larraun ibaiaren eta A-1 autobiaren
artetik doa, eta gidatutako bi zulaketa egin beharko lirateke, 400 metrokoa
eta 800 metrokoa, NA-1300 errepidea eta A-15 autobia gurutzatu ahal
izateko.
c) Ingurumen eragin larria, 1.700 metroko eta 2.950 metroko bi
tartetan. Izan ere, ingurumen balio handiko zuhaiztietan zehar 8 metro
zabaleko lan-zerrenda ireki beharko litzateke.
Aukerak alderatuta, sustatzaileak dio hautatutako aukera dela onena.
2. Hautatutako aukeraren eta aldaeraren proiektu zehatzaren ingurumen ukipenak ebazpen honen I. eranskinean aztertzen dira, Natura 2000
Sarearen gaineko ukipenak eta konektibitatea barne direla.
3. Espedientean jasorik dago Ebroko Konfederazio Hidrografikoak
emandako txostena. Aldekoa da, baina baldintza gisa adierazten du zenbait
neurri aintzat hartu behar direla eta, gainera, sustatzaileak ingurumen
eraginaren azterketan jasotako prebentzio eta zuzenketa neurri guztiak
ezarri behar dituela.
4. Sustatzaileak hau adierazi du bere erantzunean: aurreikusi gabeko
anomaliaren bat aurkitzen bada hondeatze-lanetan —esaterako, aldaketak
geruzetan edo horien ezaugarrietan, leizeak, gas jarioak, eroanbideak,
eraikuntzen hondarrak, aztarna arkeologikoak, etab.—, obra gelditu eginen
da eta gertatutakoa lehenbailehen jakinaraziko zaie zuzendaritza fakultatiboari eta erakunde eskudunei, behar diren neurriak hartzeko.
5. Sustatzaileak bere erantzunean esan du eroanbidea lur azpian egonen dela, eta, beraz, ez duela trabarik eginen animalien edo nekazaritzako
ibilgailuen joan-etorrietan. Belardi eta larreak mantendu eginen dira, eta ez
da landa-eremuan inolako ondoriorik sortuko ikuspuntu sozioekonomikotik,
zuhaitzik gabeko hiru metroko zerrendatik harago, halakorik izanen den
tarteetan.
13. alegazioa.

Oderizko Kontzejua.

Ekainaren 5eko eskabidean, Oderizko Kontzejuak adierazten du
Batzarrean aho batez onetsi dela eroanbidea 2. aukeraren arabera igaro
dadila hirugunetik, aldaketa txiki bat eginda.
15. alegazioa.

Margarita Oderiz Zubillaga andrea.

Margarita Oderiz andrea 24. poligonoko 33. eta 376. lurzatien (NA-LA025 eta NA-LA-026) jabea da. Ekainaren 6ko 2019/468149 eskabidean
adierazten du 376. lurzatia mistotzat sailkatuta dagoela, eta, gainera,
aurreikusita dagoela bi lurzatien antolamendua aldatzeko proposamena
aurkeztea, urbanizagarri bihurtzeko.
Trazadura aldatzeko eskatzen du, eta Oderizko Kontzejuak bezala 2.
aukeraren alde egiten du, eragin txikiagoa duelako ikuspuntu sozioekonomikotik eta ingurumen aldetik.
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Erantzuna.–Sustatzaileak hautatutako aukera eragin txikienekotzat
jotzeari dagokionez, eta, zehazki, 1. aukeraren 2. eta 4. aldaeren ingurumen
ukipenen azterketari dagokionez, kontu horiek guztiak ebazpen honetan
jasotako azterketa teknikoan jorratzen dira. Horrenbestez, sustatzaileak
hautatutako aukerak eta aldaerak alegatzaileak eskatutakoak baino ingurumen eragin txikiagoa dutela uste da.
17. alegazioa.

Venancio Astiz Buldain jauna.

Venancio Astiz jaunak, ekainaren 6ko eskabidean, honako hau adierazten du, laburbilduta:
–Proiektuak Larraungo 21. poligonoko 518., 484., 482. eta 150. lurzatiak ukitzen ditu (NA-LA-078, NA-LA-085, NA-LA-090 eta NA-LA-094).
Bera da lurzati horien jabea.
–Urriaren 7ko 34/1998 Legean eta abenduaren 27ko 1434/2002 Errege
Dekretuan ezarritakoa ikusirik, trazaduraren ordezko aukera teknikoak
planteatu behar dira, beraren jabetzako finken gaineko ukipena ahalik eta
txikiena izan dadin, printzipio hau errespetatuz: “saihestu behar da jabetza
pribatuak ukitzea, edozein motatakoak direla ere”.
–Proposatzen du gasbidearen trazadura aldatu eta birplantea dadila
aipatutako lau lurzatien parean, eta lehendik dagoen linea elektrikoaren
ondoan koka dadila.
Eskatzen du, hori guztia ikusita, erabaki dadila atzera egitea proiektuaren egungo tramitazioan, proiektu berri bat egin dadila, errealitatearen
eta arrazionaltasun logiko eta teknikoaren araberakoa, eta proiektuan
jasotakoaren ordez beste trazadura bat onets dadila, linea elektrikoaren
trazadurarekin bat eginen duena.
19. alegazioa. Victoriano Arano Arrechea jauna eta Antonia Galarza
Arangoa andrea.
Victoriano Arrano Arrechea jauna eta Antonia Galarza Arangoa andrea
21. poligonoko 520. eta 515. lurzatien (NA-LA-077 eta NA-LA-073) jabeak
dira; ekainaren 10eko 2019/480141 eskabidean adierazten dute ez daudela
ados trazadura-aldaketarekin. Gainera, azaltzen dute ez daudela ados
sustatzaileak proposatu dituen kalte-ordainekin.
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Lekunberriko Udalaren txostenak.
Baimena emateko prozeduraren esparruan Udalak bi eskabide aurkeztu ditu:
1. Maiatzaren 14ko eskabidea, eta, hari erantsita, 2019ko maiatzaren
9ko txostena, zeinean baloratzen baita erabileraren eta aurreikusitako
obren hirigintza-bateragarritasuna. Ez du txostenik eman espedientearen
ingurumen edukiei eta tramitazioari buruz.
2. Ekainaren 26ko eskabidea, eta, hari erantsita, 2019ko ekainaren
25eko txostena, zeinean baloratzen baita proiektuaren hirigintza-bateragarritasuna. Ez du txostenik eman espedientearen ingurumen edukiei eta
tramitazioari buruz.
Arakilgo Udalaren txostena.
Arakilgo Udalak eskabidea aurkeztu du maiatzaren 31n, eta, hari
erantsita, Alkatetzaren 102 zenbakiko Ebazpena, maiatzaren 28koa.
Arakilgo Udalaren iritziz:
Alternatibei buruz aurkeztu den azterlana, korridore aukerei eta bideragarritasunaren azterketari dagokienez, batere zehaztasunik gabekoa
da.
–Hautatutako aukerak gizakiak gutxi eraldatu dituen eta balio natural
handia gordetzen duten naturagune batzuk zeharkatzen ditu, eta “Aralarko
mendilerroa” ES2200020 kontserbazio bereziko eremua edota haren eragin
zuzena jasotzen duten guneak ukitzen ditu.
–Proiektuak akuifero garrantzitsu batzuk eta haien birkarga eremuak
ukitzen ditu, jendearentzako edateko uraren hornidura arriskuan jarriz.
–Proiektuak ez du planteatzen zer neurri hartuko liratekeen obrak egin
bitartean kobazulo edo leizeren bat agertuko balitz.
–Proiektuak eragin sozioekonomikoa planteatzen du, zeharkatzen
dituen landa-eremuetan.
Hori guztia ikusirik, aurrean aipatutako alegatzaileek eskatzen dute ez
dadila onetsi proiektuaren ingurumen eraginaren azterketa, eta ingurumen
eraginaren adierazpena kontrakoa izan dadila.
Erantzuna.–Ingurumen alderdiei dagokienez, txosten horren edukia
12., 14., 16. eta 18. alegazioen berdin-berdina da. Beraz, erantzuna jada
emanda dago alegazio horien erantzunetan.
F2000063

Espedientean jasotako beste txosten batzuk
Ondare Historikoaren Zerbitzuaren txostena.
Ondare Historikoaren Zerbitzuak txostena eman du 2019ko apirilaren
17an. Bertan adierazten du ez duela ukipenik sumatzen, Ondare Arkitektonikoaren Atalaren eskumeneko gaiei dagokienez.
Herri Lan Zuzendaritza Nagusiaren txostena.
2019ko ekainaren 5ean, Herri Lanetako zuzendari nagusiak Azterlan
eta Proiektuen Zerbitzuaren txostena eta Zainketa Zerbitzuaren txostena
igorri ditu.
Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak txostenean adierazten du kontuan
hartu beharko dela 2010-2018 aldirako III. Errepide Plan Zuzendarian
jasotako 182. jarduketa, eta, horrenbestez, NA-7500 toki errepidea gurutzatu ondoren errepidearen albotik doan zatian tartea utzi beharko dela,
noizbait galtzada zabaltzen bada horrek ez dezan eraginik izan Nedgia
Navarra SAk sustatutako zerbitzuan.
Zainketa Zerbitzuak txostenean zenbait ohar egiten ditu, gai hauek
direla eta: errepide sarekoak diren zirkulazio bideetako babes-eremua, eraikuntza-lerroa eta publizitaterik gabeko eremua, zulaketa gidatuaren bidez
egindako gurutzaguneak, errepidearekin paralelo kokatutako azpiegiturak,
tutueriak eta kutxatilak. Nafarroako errepide sarearen gaineko ukipena
dela eta, Zainketa Zerbitzuak honako hau gehitzen du: sustatzaileak, lanak
egin aurretik, eta horiek baimentzeko nahitaezko eskaerarekin batera, egin
beharreko obrak argi zehazten dituen dokumentazio teknikoa aurkeztuko
du, hala badagokio, baimentzeko.
Halaber, espedientean jasorik dago Herri Lanetako zuzendari nagusiaren urriaren 18ko 232/2019 Ebazpena, zeinaren bidez Nedgia Navarra
SAri baimena ematen baitzaio NA-7500 errepideko galtzadaren zati bat
okupatzeko, ezkerreko erreian, 10+590 eta 10+730 KPen artean. Astizko
hiri lurzorutik doa, eta puntu horretatik aurrera errepidetik bereizten da
kale eta bideetan barrena jarraitzeko.

JENDAURREAN JARTZEA. “Zangoza-Oibar” eta “Zangoza-Kaseda”
lineak Ezporogin eta Zaren lotzeko aireko linearen aurreproiektua.
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko
4/2005 Foru Legea garatzen duen Erregelamenduaren 35. artikuluan
xedaturikoa betez, ondoren aipatzen den espedientea jendaurrean egonen
da hogeita hamar egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentuaren bulegoetan (González Tablas kalea
9, Iruña), jendea hartzeko orduetan, jarduera horretan interesa dutenek
azter dezaten eta, nahi izanez gero, bidezkotzat jotzen dituzten alegazio,
iradokizun eta oharrak aurkez ditzaten epe horretan.
Jendaurreko aldia hasiko da iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratutakoan. Hortik aurrera, dokumentazioa web-orri honetan egonen
da ikusgai: https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/partaidetza/prozesuak.
Agiriak sarbide hauetatik ere eskura daitezke zuzenean:
Gaztelaniazko URLa:
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/participacion/procesos/plan-salud-navarra-2019-000120
Euskarazko URLa:
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/partaidetza/prozesuak/00010015-2019-000120
Aditzera ematen den egintza: ingurumen ukipenetarako baimena.
Jarduera: “Zangoza-Oibar” eta “Zangoza-Kaseda” lineak Ezporogin
eta Zaren lotzeko aireko linearen aurreproiektua.
Sustatzailea: I-DE Redes Electricas Inteligentes SAU.
Udalerriak: Ezporogi eta Zare.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 8an.–Ingurumeneko zuzendari nagusia,
Pablo Muñoz Trigo.
F2000252
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN
PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ERANSKINA
–Onartuak:

CARLOS GARCÍA MUÑOZ

–Baztertuak: inor ez.

ARANTZA
Zerbitzu anitzetako arduraduna.
Izendapena
Arantzako Udalak, 2019ko 3. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 4an, argitaratu zituen zerbitzu anitzetako arduradunaren lanpostua
betetzeko deialdiaren oinarriak.
Zerbitzu anitzetako arduraduna izendatzeko proposamena 2019ko 178.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, irailaren 10an.
Arantzako Udalak, 2019ko azaroaren 28an egindako bileran, erabaki
zuen Angel Urtxegi Telletxea izendatzea Arantzako Udaleko zerbitzu anitzetako arduradun (C maila).
Deialdiko 9. oinarrian jasotako aginduei jarraituz, izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, behar diren ondorioak sor ditzan.
Arantzan, 2020ko urtarrilaren 29an.–Alkatea, Dabid Iturria Almandoz.
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TUTERA
Deialdia, erdi mailako teknikari izateko hiru lanpostu,
B mailakoak, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko.
Izendapen proposamena
Hautaprobak bukaturik erdi mailako teknikari izateko hiru lanpostu,
B mailakoak, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko deialdian,
honako kode eta destinoak dituzten lanpostuetarako:
–1 Ekonomiaren eta Ogasunaren Alorrean (0506B09802).
–1 Langileriaren Administrazio Unitatean (0508B09803).
–1 Tutera-Kultura enpresa-entitate publikoan (0672B09801).
Deialdi hori 2019ko 160. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, abuztuaren 16an, eta deialdi horren 9. oinarrian ezarritakoa betez,
kalifikazio epaimahaiak izendapen proposamena igorri dio Alkatetzari
Ana Carmen Gárate Martínezen eta Ana Cristina Martínez Cisnerosen
alde, gainditu duten izangaiak baitira eta, beraz, deitutako lanpostuak
bete baititzakete.
Interesdunek 30 egun naturaleko epea izanen dute, iragarki honetatik
aitzina, Tuterako Herriko Etxean deialdiaren 9.2 oinarrian agertzen den
dokumentazioa aurkezteko.
Tuteran, 2020ko urtarrilaren 28an.–Alkate udalburua, Alejandro Toquero
Gil.
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VILLATUERTA
Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko
C mailako lanpostu bat betetzeko. Izangai onartuen
behin betiko zerrenda
2019ko 136. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, uztailaren 15ean, argitaratu zen deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu bat betetzeko
(C maila), Villatuertako Udaleko D mailako funtzionarioen arteko lehiaketa
murriztuaren bidez, plantillako lanpostu kopurua handitu gabe.
Alkatetzaren 2019ko azaroaren 15eko 118/2019 Ebazpenaren bidez
onetsi zen deialdian onartu eta baztertutako izangaien behin-behineko
zerrenda, 2019ko 252. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zena,
abenduaren 26an.
Jendaurreko epea iragan denez erreklamaziorik aurkeztu gabe, bidezkoa da zerrenda behin betikoa bilakatzea, deialdiaren 5.3 oinarrian
ezarritakoarekin bat.
Horiek horrela,
EBAZTEN DUT:
1. Deialdian onartu eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda
onestea, ebazpen honen eranskinean jasotzen baita.
2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela
agintzea.
Villatuertan, 2020ko urtarrilaren 16an.–Alkatea, María José Calvo
Meca.
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ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE
ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
Deialdia, administrari laguntzaile lanpostua betetzeko izangaien
zerrenda bat eratzeko. Onartuen eta baztertuen behin-behineko
zerrenda
Mankomunitateko burutzak urtarrilaren 24an eman 4/2020 Ebazpenaren bidez onetsi zen administrari laguntzaile lanpostua betetzeko izangaien
zerrenda bat eratzeko deialdiaren onartuen eta baztertuen behin-behineko
zerrenda.
Deialdia 2019ko 233. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
azaroaren 26koan.
–Onartuak:
ALFARO FRANCÉS, CRISTINA
AMILIBIA SALGADO, AMAIA
ANDRÉS CAMBRONERO, XABIER
ANTOÑANA GARRALDA, DAVID
APEZTEGIA MENDIBERRI, NEREA
BARROSO NEVADO, MARÍA
BENGOECHEA COBO, AMAYA
FERNÁNDEZ REDÍN, IZASKUN
GABIRONDO JARONES, AMAIA
GARCÍA EQUIZA, SUSANA
GOIKOETXEA ZELAIA, AINHOA
GOÑI FLORES, MAIALEN
GRACIA ESPARZA, LOREA
HUARRIZ ADOT, JOSEBA
JAUREGI KINTANA, MIREN
LARRANUA USUNÁRIZ, NEKANE
MARITORENA GAMBOA, BEATRIZ
MARTÍN COBOS, NATALIA
NAVARRO ANDUEZA, FELISA
OSÉS RIPALDA, LARRAITZ
OTERMIN BERAZA, AINHOA
PALACIOS ECHAVE, IOSU
PÉREZ CÁNOVAS, LEYRE
PERURENA JAURENA, ITZIAR
SANTAMARÍA SANTAMARÍA, NAIARA
SANZOL YABAR, IDOIA
SUÑEN ARANDIA, EKAITZ
URDÍN SOLA, JAVIER
URRASTABASO PÉREZ, IBAI
ZABALETA GÓMEZ, MAITE
ZUBIETA GAINZA, AITZIBER

–Baztertuak:
3.2 a) oinarriaren dokumentazioa falta da:
LÓPEZ GOIKOETXEA, ESTIBALIZ

3.2 b) oinarriaren dokumentazioa falta da:
MUÑOA LARREA, KARMELE

3.2 b) oinarriaren dokumentazioa falta da:
TIRAPU LIZASO, ANDREA

Baztertuek 10 egun balioduneko epea izanen dute, behin-behineko
zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
zenbatzen hasita, erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute,
horiek zuzentzeko.
Altsasun, 2020ko urtarrilaren 24an.–Mankomunitateko burua, Francisco
Javier Paz Miño.

L2001203

ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE
ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
Deialdia, gizarte-langile lanpostua betetzeko izangaien zerrenda
bat eratzeko. Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda
Mankomunitateko burutzak urtarrilaren 24an eman 3/2020 Ebazpenaren bidez onetsi zen gizarte-langile lanpostua betetzeko izangaien
zerrenda bat eratzeko deialdiaren onartuen eta baztertuen behin-behineko
zerrenda.
Deialdia 2019ko 233. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
azaroaren 26koan.

1528. orrialdea - 26. zenbakia
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–Onartuak:

GARCÍA RAZQUIN, NEKANE
GOIKOETXEA LASA, KATTALIN ANNE
ETXEBERRIA SAMPEDRO, ARIANE
LÓPEZ DE SOSOAGA ARENAL, OIHANA
BASABE DÍAZ, IRUNE
ARBIZU PERPIÑA, MARINA
ITOIZ BURGUETE, REBECA
MORENO LÓPEZ, LOREA
AZPARREN EGUILLOR, NAIA
MARTÍNEZ DEL CID, MAITE
ALFARO FRANCÉS, CRISTINA
ESLAVA ABAURREA, ZURIÑE
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, GARAZI
JUANICORENA ELIZALDE, NATALIA
MARTINCORENA GONZÁLEZ, MAIDER
MONTEANO LA HOZ AGURTZANE
NAVARRO SAN EMETERIO, EIDER
GRACIA ESPARZA, LOREA

–Baztertuak:
3.2 a) eta b) oinarrien dokumentazioa falta da:
RUIZ LODOSO, MAIALEN

Baztertuek 10 egun balioduneko epea izanen dute, behin-behineko
zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
zenbatzen hasita, erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute,
horiek zuzentzeko.
Altsasun, 2020ko urtarrilaren 24an.–Mankomunitateko burua, Francisco
Javier Paz Miño.

L2001204

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA
Aldaketa, Moncayoko Ur Mankomunitateko arduradun izateko bi
lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian
Mankomunitateko buruak urtarrilaren 10ean emandako 3/2020 Ebazpenaren bidez erabaki zen aldaketa onestea arduradun izateko bi lanpostu
oposizio-lehiaketa bitartez betetzeko deialdian eta hura betearazteko
oinarrietan. Moncayoko Ur Mankomunitatearen plantilla organikoan 6
zenbakiarekin eta 8 zenbakiarekin identifikaturik daude lanpostuak, eta
2019ko lan publikoaren eskaintzan bete beharrekoak dira, 2019ko 156.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baitzen, 2019ko abuztuaren
12koan.
Deialdi hau eginen da aplikatu beharreko araudian xedatuari eta honako
oinarri hauetan ezartzen denari jarraikiz:
OINARRIAK
1. oinarria.–Arau orokorrak.
1.1. Deialdi honen xedea da Moncayoko Ur Mankomunitateko arduradun izateko bi lanpostu, funtzionarioen araubidean, oposizio-lehiaketa
bidez betetzea. Haietako bat igoera txandarako erreserbatzen da, txanda
murriztuan betetzeko.
1.2. Bi lanpostu horiek txanda irekiaren eta igoera txandaren artean
banatuko dira, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren
bidez onetsitako Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen
Estatutuaren testu bateginaren 15.3 artikuluan ezarririko formulari jarraikiz,
hau da:
–Lehenbizikoa, txanda irekirako.
–Bigarren lanpostua, igoera txandarako.
Igoera txandako lanpostuak hutsik geldituz gero, izangaiek hautaprobak
gainditzeko behar den gutxieneko puntuazioa atera ez dutelako, txanda
irekikoei gehituko zaizkie. Bestalde, igoera txandako lanpostu hutsen
kopurua baino izangai gehiagok gainditzen badituzte probak, txanda
horretan probak gainditu arren lanposturik eskuratzen ez dutenek aukera
izanen dute txanda irekiko lanpostu hutsak eskuratzeko, txanda horretako
izangaiekin lehian eta lortutako azken puntuazioaren arabera.
Lan poltsa sortuko da hautapen prozesu hau gainditzen duten izangaiekin, puntuazio ordenari zorrotz jarraituz, eta indarrean izanen da 5
urtez edo beste deialdi bat egin bitartean. Hurrengo deialdia bost urtetik
beherako epean egiten bada, zerrenda indarrean egonen da bigarren
lekuan, harik eta bost urte bete arte.
1.2. Hautapen probak 7. oinarrian ezarritakoak izanen dira eta lehiaketaldia ere baloratuko da, baldintza hauen 7.1 oinarrian ezarri bezala.
1.3. Hautapen prozesu honen ondorioz egiten den kontratazioa
funtzionarioen araubidekoa izanen da.
Bi hilabeteko probaldia ezartzen da eta horretan administrazio kontratatzaileak bere iritziaren arabera ezeztatzen ahalko ditu prozesu honetan
hautatutako langileekin formalizatutako kontratazioak.

1.4. Lanaldia administrazio deitzaileak ezartzen duena izanen da;
betiere zerbitzuaren beharren araberakoa. Hala ere, noiznahi aldatzen
ahalko da.
1.5. Lanpostuek C mailari dagozkion oinarrizko lansariak izanen
dituzte, Ordainsarien behin-behineko erregelamenduan ezarritakoari
jarraituz, eta onesten diren osagarriak, administrazio kontratatzailearen
plantilla organikoan ezarritakoak.
1.6. Lanpostuak bete gabe utz ditzake epaimahaiak, baldin irizten
badio izangaietatik bakar batek ere ez duela lanpostuan aritzeko behar
bezalako jakintza mailarik, gaitasunik edo prestakuntzarik.
1.7. Bete beharreko eginkizunak:
Izendatuek beteko dituzten eginkizunak izanen dira beraien maila eta
kategoriari dagozkionak eta, bereziki, NAPIk eginiko azterlanaren arabera,
lanpostuaren deskribapenean agertzen direnak.
–Hornidura eta saneamendu sareak kontrolatu eta mantentze-lanak
egitea; bai eta sareak osorik berritzea ere.
–Mankomunitateko biltegi eta instalazioen kontrola eta jarraipen etengabea egitea, haien parametro guztiei dagokienez.
–Laginak hartzea, uraren analisiak egiteko.
–Kontsumorako kloroaren maila egunero kontrolatzea.
–Uraren zerbitzuarekin zerikusia duen edo hari eragiten dion edozein
gorabehera hasiera batez kontrolatzea eta berehala haren berri ematea
arduradun nagusiari.
–Kontagailuak ezarri, kontrolatu eta haien irakurketa egitea.
–Matxurak lokalizatu, atzeman eta konpontzea, putzuak ordeztu eta
konpontzea, bai eta kalteak ere.
–EUTEetan (Edateko Ura Tratatzeko Estazioak), urtegietan eta haien
instalazioetan kontrol- eta mantentze-lanak egitea.
–Igeltserotza lanak egitea.
–Atzerako hondeamakinekin lan egitea.
–Obren kontrola eta jarraipena egitea.
2. oinarria.–Izangaien betebeharrak.
2.1. Oposizio honetan onartuak izateko, izangaiek, eskabideak
aurkezteko epea amaitzen den egunean, honako baldintza hauek bete
beharko dituzte:
a) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina ez gainditzea.
b) Batxilergo, bigarren graduko Lanbide Heziketa edo haien balio
bereko tituluaren jabe izatea, gutxienez.
c) Bete behar diren eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisikoa
eta psikikoa izatea.
d) Eginkizun publikoak betetzeko desgaitua edo gabetua ez izatea,
eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizia ez izatea.
e) C motako gidabaimena edukitzea.
Gidarien Gaitasun Agiria (GGA) izan beharko du, izendapena baino
lehen.
2.2. 3. oinarrian ezarritakoa izan ezik, azterketa gainditu eta lanpostua
eskuratzen duen izangaiak arestiko betebeharrak frogatu beharko ditu
deialdi honen 8. oinarriak xedatzen duen eran eta epean. Hori guztia
bete beharko da eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerako,
hautapen prozesu osoan izendapen eguna arte bete ere.
3. oinarria.–Eskabideak.
3.1. Deialdi honetan parte hartu ahal izateko eskabideak, Moncayoko Ur Mankomunitateko erregistro orokorrean aurkeztu beharko dira,
30 egun naturaleko epean, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita, azken eguneko 14:30 arte. Eskabidea I. eranskineko ereduari lotuko zaio, eta ondoko agiriekin batera
aurkeztuko da:
a) NANaren edo identifikatzeko baliokidea den agiriaren fotokopia.
b) Lehiaketaren baremoko irizpideen arabera baloratzen ahal diren
merezimendu guztiak frogatzen dituen dokumentazioa. Epaimahaiak ez
ditu aintzat hartuko jatorrizko agiriarekin edo fotokopia konpultsatuarekin
frogaturik ez dauden merezimenduak.
3.2. Eskabideak aurkezteko epea luzaezina da.
4. oinarria.–Behin-behineko zerrendak.
Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren, izangai onartuen eta
baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratuko da Nafarroako Aldizkari
Ofizialean, Moncayoko Ur Mankomunitateko iragarki-taulan eta https://
www.aguasdelmoncayo.es/ web-orrian.
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Hamar egun balioduneko epean, iragarkia Moncayoko Ur Mankomunitatearen iragarki-taulan eta webgunean argitaratu eta biharamunetik
hasita, izangaiek erreklamazioak egin edo eskabideko akatsak zuzentzen
ahalko dituzte.
Inor baztertzen ez bada, zuzenean argitaratuko da behin betiko zerrenda, eta zerrenda horretan bertan jarriko dira hautaprobak egiteko
eguna, ordua eta tokia.
5. oinarria.–Behin betiko zerrendak.
Aurreko oinarrian aipatu epea bukatu eta aurkezten diren alegazioak
ebatzi ondoren, Mankomunitateko Burutzak ebazpena emanen du izangai
onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak onesteko; horiek Moncayoko Ur Mankomunitatearen iragarki-taulan eta web-orrian jarriko dira
jendaurrean, hautapen proba egiteko eguna eta tokia adierazita.
6. oinarria.–Kalifikazio epaimahaia.
6.1. Kalifikazio epaimahaia honako kide hauek osatuko dute:
–Epaimahaiko burua: Ramón Martinez Zardoya, Moncayoko Ur Mankomunitateko burua.
–Ordezkoa: Tirso Calvo Zardoya, Moncayoko Ur Mankomunitateko
buruordea.
–Lehen epaimahaikidea: Alfonso García Puvía, Moncayoko Ur Mankomunitateko ingeniari teknikoa.
–Ordezkoa: Luis M.ª Santesteban Arana, Mairagako Mankomunitateko
ingeniari teknikoa.
–Bigarren epaimahaikidea: Fabián Cornago Murillo, Mairagako Ur
Mankomunitateko arduradun nagusia.
–Ordezkoa: Ricardo Aldaz Pérez, Mairagako Ur Mankomunitateko
arduradun nagusia.
–Epaimahaikidea: Jesús Lázaro Sesma, Moncayoko Ur Mankomunitateko langileen ordezkaria.
–Epaimahaikidea: Moncayoko Ur Mankomunitateko langileen ordezkariak berak izendatzekoa.
–Idazkaria: Sonia Mateo Ortega, Moncayoko Ur Mankomunitateko
idazkaria.
–Ordezkoa: Juan Antonio Pérez Rodríguez, Buñuelgo Udaleko idazkaria.
6.2. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta jardun ere, kideen gehiengo osoa gutxienez bildu gabe. Halaber, mahaiburuak eta idazkariak
bertan egon beharko dute, eraketa baliozkoa izan dadin. Epaimahaiak
aholkulari adituen laguntza izan dezake, proba batzuetan nahiz guztietan
laguntzeko.
6.3. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdi honen oinarrien
interpretazio eta aplikazioaren inguruko arazoak.
6.4. Epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote eta
epaimahaiko buruari hala jakinarazi, baldin Sektore Publikoaren Araubide
Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean abstentziorako aurreikusiak dauden arrazoiak gertatzen badira.
Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea, inguruabar horietako bat gertatzen denean.
Epaimahaia aldatzen bada, epaimahaikideek beraiek uko egiteko edo
haiek errekusatzeko legez ezarritako kasuak direla eta, aditzera emanen
da, izangai onartuen eta baztertuen zerrendekin batera.
6.5. Hautaprobak hasi baino lehen eratuko da epaimahaia.
7. oinarria.–Proben nondik norakoa.
Probak egiteko denbora eta modua epaimahaiak erabakiko du.
7.1. Lehiaketaldia.
Epaimahaiak izangaiek agiri bidez frogaturik aurkezturiko merezimenduak baloratuko ditu, baremo honen arabera:
a) Lanbideko merezimenduak: (15 puntu gehienez).
Azken 10 urteetan uretako ofizial lanpostuko lanetan edo deialdikoaren
antzeko ezaugarriak dituen lanpostu batean aritu izana (C mailakoa).
–Administrazio publiko baten ur zerbitzuan: 4 puntu, urte bakoitzeko.
–Enpresa edo entitate pribatu baten ur zerbitzuan: 3 puntu, urte bakoitzeko.
Urte kopurua osoa ez bada, proportzioan dagokion puntuazioa emanen
da.
Mekanikari, eraikuntzako ofizial, plantetako mantentze-lanetan, iturgin
edo elektrikari lanetan jarduteagatik: (10 puntu gehienez).
–Administrazio publiko batean: 3 puntu, urte bakoitzeko.
–Enpresa edo entitate pribatuetan: 2 puntu, urte bakoitzeko.

26. zenbakia - 1529. orrialdea
da.

Urte kopurua osoa ez bada, proportzioan dagokion puntuazioa emanen

b) Prestakuntza ikastaroak, bete beharreko lanpostuarekin zerikusia
badute: 0,5 puntu esleituko dira, prestakuntzaldiko 35 orduko. 5 puntu,
gehienez.
c) Titulazio akademikoak (deialdiko 2.1 b) oinarrian ezarritakoa salbu).
3 puntu, gehienez.
1) Unibertsitateko diplomadun, ingeniari tekniko, arkitekto tekniko,
Lanbide Heziketako hirugarren graduko titulua edo horien baliokidea izatea,
deialdi honen lanpostuarekin zerikusia badu: puntu bat.
2) Unibertsitateko lizentziadun, ingeniari edo arkitekto titulua edo
horien baliokidea izatea, deialdi honen lanpostuarekin zerikusia badu:
2 puntu.
–Lehiaketaldian 23 puntu lortzen ahal dira gehienez ere.
Aipatu balorazio irizpideak aplikatzeko, arau hauek hartuko dira
kontuan:
–Baloratu behar den urte kopurua osoa ez bada, proportzioan dagokiona emanen zaio.
–Ez dira bi aldiz zenbatuko baremoko talde berean dauden zerbitzuak
denbora berean egin badira.
–Kontuan hartuko dira, soilik, eskabideak aurkezteko unean jatorrizko
agiriaren edo kopia konpultsatuaren bidez frogatzen diren merezimenduak.
7.2. Oposizioaldia.
–Lehen proba: Erantzun laburreko eta/edo test motako galdera batzuei
erantzun beharko zaie idatziz, II. eranskineko gaiei buruz.
Proban test moduko galderei erantzun beharko zaie, zenbait erantzunen artean bat aukeratuz, eta/edo erantzun laburreko galdera batzuei,
gehienez ere 60 minutuz. Galdera horiek deialdi honetako eranskineko
gaiei buruzkoak izanen dira. Oker erantzuten den galdera bakoitzagatik
zuzen erantzundakoari ematen zaion balorearen %25 kenduko da. 25
puntu emanen dira, eta gutxienez ere 12,50 puntu beharko dira proba
gainditzeko.
–Bigarren proba: Galdera teoriko-praktiko batzuei erantzun beharko
zaie idatziz, II. eranskineko gaiei buruz. 25 puntu emanen dira, eta gutxienez
ere 12,50 puntu beharko dira proba gainditzeko.
Probak plika bidezko gutun-azal itxien bidez eginen dira, eta argitara
emanen dira kalifikazioen zerrenda eta esleitutako plika zenbakia. Plikak
noiz eta non irekiko diren (eguna, ordua eta tokia) 48 ordu lehenago adieraziko da, gutxienez. Irekitze hori jendaurrean eginen da.
–Hirugarren proba: Hirugarren ariketa (praktikoa): Bi kasu praktiko
edo gehiago argitu, egin, gauzatu beharko dira, deialdian zehaztutako
lanpostuaren eginkizunekin ikustekoa dutenak, epaimahaiak ezartzen
duen denbora epean. Horiek gauzatzeko beharrezko bitarteko guztiak
jarriko dira izangaien eskura (ibilgailuak, makineria, tresnak, objektuak,
gauzak, tresneria eta materiala) eta ez da onartuko emandakoez bestelako
bitartekorik erabiltzea. Epaimahaiak egin aurreko unean bertan planteatuko
du egin beharreko ariketa.
Ariketa honetan balioetsiko dira izangaiek egiaztatutako eta frogatutako
ezagutza profesionalak, bai eta bikaintasuna, trebetasuna eta zuzentasuna
lanak egitean.
Ariketak 27 puntu izanen ditu gehienez eta bazterturik geldituko dira
gutxienez 13,5 puntu eskuratzen ez dituzten izangaiak.
Bigarren ariketa hau eginen dute soilik aurreko probak gainditu dituztenek.
–Laugarren proba: Proba psikoteknikoak izanen dira, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko lantaldeak prestatuak. Baztergarriak
izanen dira eta haietan izangaiek eginkizunetan aritzeko duten gaitasuna
baloratuko da. Atal honetan, gehienez ere, 10 puntu lor daitezke eta bazterturik geldituko dira 5 puntura iristen ez diren izangaiak.
7.3. Izangaietako batek ere ez baditu proba guztiak gainditzen
edo gaindituta ere kontratatua izaterik nahi ez badu, administrazio deitzaileak kontratatzen ahalko du probaren bat gainditu duen hurrengo
izangaia, hautapen prozesuan lortutako azken puntuazio ordenari zorrotz
jarraituz.
7.4. Ariketa bakoitzerako deialdi bakarra eginen da. Izangaiek
Nortasun Agiri Nazionala edo epaimahaiak nahikotzat jotzen duen beste
identifikazio agiri bat aldean dutela agertu beharko dute, eta oposiziotik
baztertuta geldituko dira agertzen ez diren izangaiak.
8.–Epaimahaiaren proposamena.
8.1. Azken proba bukatuta, epaimahaiak puntu gehien lortu dituzten
bi izangaiak izendatzeko proposamena eginen dio administrazio deitzaileari.
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Berdinketa izanez gero, lehentasuna izanen du bigarren ariketan puntuaziorik handiena eskuratzen duenak, eta hala ere berdinketa hausten
ez bada, zozketa eginen da izangaien artean.
8.2. Proposamena loteslea izanen da deialdia egin duen administrazioarentzat.
8.3. Emaitzak jendaurrean jarriko dira Moncayoko Ur Mankomunitatearen iragarki-taulan, probak egin diren tokian eta web-orrian.
8.4. Hautatutako izangaiak hamabost eguneko epean hasi beharko
dira lanean, gehienez ere, deialdia egiten duen administrazioaren kontratazio proposamena onartzen dutenetik aitzina. Ez badira hasten, behar
adina justifikatutako kasuak salbu, edo lanean hasi eta berriz lanpostua
hutsik gelditzen bada, organo eskudunak kontratazioarekin ados dauden
izangaiei egiten ahalko die kontratua, hautapen prozesuan ateratako
puntuazio onenaren ordenari jarraituz.
8.5. Erreleborako kontratazio proposamena aditzera eman ondoko
30 egun naturalean, proposatutako izangaiek honako agiri hauek aurkeztu
beharko dituzte Moncayoko Ur Mankomunitatean:
a) C motako gidabaimenaren kopia kautotua edo fotokopia, jatorrizkoarekin batera aurkeztua konpultsatu ahal izateko, eta Gidarien Gaitasun
Agiria (GGA), indarrean dagoena.
b) Eskatutako tituluaren kopia kautotua edo fotokopia, konpultsatzeko
jatorrizkoarekin batera aurkeztuko dena.
c) Zinpeko aitorpena, eginkizun publikoetan aritzeko desgaitua edo
gabetua ez dagoela eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik ez dela
baztertua izan erakusten duena.
d) Moncayoko Ur Mankomunitateko mutuaren txostena, karguaren
eginkizunetan aritzea galarazten dion eritasunik edo akats fisiko edo
psikikorik ez duela egiaztatzen duena.
8.6. Aipatutako epearen barnean, eta aski arrazoituriko ezinbesteko
kasuak izan ezik, aipatutako agiriak aurkezten ez badira, ezin izanen
da kontratatu eta, beraz, egintza guztiak deuseztaturik geldituko dira,
galarazi gabe bere eskabidearen faltsukeriagatik legokiokeen erantzun
beharra.
8.7. Aurreko atalean azaldutakoa gertatuz gero, gainditu dutenen
zerrendan, deialdiak aipatzen duen horretan, ondo-ondotik heldu den
izangaiarekin beteko du hutsunea Mankomunitateko buruak, eta harekin
ere aurreko ataletako prozedura bera erabiliko da.
9. oinarria.–Kontratazioa
9.1. Hautapen prozedura bukatutakoan eta aurreko 8.5 oinarrian
aipatutako agiriak aurkeztu ondoren, Mankomunitateko buruak kontratatuko du, C mailako funtzionario gisa, Moncayoko Ur Mankomunitatean
ari dadin.
9.2. Kontratazio hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko
da.
10. oinarria.–Datuen babesa.
2016/679 (EB) Erregelamenduaren (DBEO) 13. artikuluan ezarritakoari
jarraituz, izangaiei ondokoa jakinarazten zaie:
–Izangaiek emandako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna
Moncayoko Ur Mankomunitatea da.
–Datuen tratamenduaren xedea da langileak hautatzea eta deialdiko
lanpostua betetzea.
–Oinarri juridikoa honako hau da: DBEOren 6.1 b) artikulua, kontratu
bat gauzatzeko behar den tratamendua, interesduna kontratu horren parte
bat denean, edo berak eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko
beharrezkoa dena, eta DBEOren 6.1 c) artikulua, tratamenduaren arduradunari aplikagarri zaion legezko betebehar bat betetzeko behar den
tratamendua.
–Datuak zein xedetarako bildu diren, xede hori lortzeko beharrezkoa
den denbora guztian gordeko dira, bai eta deialdiaren edo datuen tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun guztiak zehaztu ahal
izateko ere. Artxiboen eta dokumentazioaren gaineko araudian ezarritakoa
aplikatuko da (Nafarroako Toki Entitateen agiriak ebaluatu eta ezabatzeko
jarraibideak).
–Datuen komunikazioa eginen da legeak aurreikusitako kasuetan
(5/2015 LED, urriaren 30ekoa), bai eta Moncayoko Ur Mankomunitatearen
iragarki-taulan eta web-orrian ere.
–Titularrek eskubidea izanen dute datuak eskuratzeko, zuzentzeko,
deuseztatzeko, tratamendua mugatu, kontra egiteko eta datuak eramateko, udal bulegoetara joz edo egoitza elektronikoaren bitartez. Halaber,
eskubidea dute erreklamazioa aurkezteko Datuak Babesteko Espainiako
Bulegoan (aepd.es), uste badute datuen tratamendua ez datorrela bat
indarrean den araudiarekin.
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11. oinarria.–Errekurtsoak.
Deialdi honen, haren oinarrien eta hura aplikatzeko egintzen aurka,
hautara, honako errekurtso hauetako bat aurkez daiteke:
A) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza gauzatu duen organoari
berari zuzendua, hilabeteko epean, erabakia jakinarazi edo argitaratu
eta biharamunetik hasita.
B) Administrazioarekiko auzi errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko
epean, errekurtsoaren xedeko egintza edo erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.
C) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu
edo jakinarazten denetik hasita.
Corellan, 2020ko urtarrilaren 22an.–Mankomunitateko burua, Ramón
Martínez Zardoya.
I. ERANSKINA
Eskabidea (PDFa).
II. ERANSKINA
Gai zerrenda
1. Moncayoko Ur Mankomunitatea. Antolamendua. Biltzen dituen
entitateak. Estatutuak.
2. Moncayoko Ur Mankomunitateko zerbitzuen erregelamendua.
3. Administrazio publikoa. Administrazio-egintzak. Administrazioerrekurtsoak.
4. Ur horniduraren sareak. Hodiak: materialak, piezak, zangan nola
jarri. Sarearen osagaiak: balbulak, bentosak, hidranteak, ur-harguneak,
presioa murriztekoak, erregistro-kutxatilak eta abar. Harguneak: materialak,
diametroak, instalazioa. Probak hornidurako hodietan, zerbitzuan jartzea.
Moncayoko Ur Mankomunitateko hornidura sareen araudi teknikoaren
aplikazioa.
5. Ur-biltegiak. Kokalekua, biltegi motak eta haien eginkizunak.
Erregulaziorako eta hornidurarako elementuak. Emari-neurgailuak. Kontsumoak. Uraren kalitatearen kontrola, laginak hartzea. Ur ponpaketa
biltontzi batera. Hornidurarako presio-multzoak.
6. Edateko ura tratatzeko estazioak (EUTE). Tratamendu motak.
Dekantazioa, iragazketa, tratamendu kimikoak. Erreaktiboak dosifikatzea.
Desinfektatzea. Uraren kalitatearen parametroak, laginak hartzea. Legeria.
EUTE baten ekipoak. Kontrol-elementuak. Scada, automatak. Tresneria.
Ekipoetako eta makineriako mantentze-lanak.
7. Saneamendu sareak. Sare motak. Hodiak: materialak, piezak,
zangan nola jarri. Sarearen osagaiak: kontrol-putzuak, harguneak, kutxatilak, hustubideak eta abar. Probak saneamenduko hodietan, zerbitzuan
jartzea. Ponpaketak. Moncayoko Ur Mankomunitatearen saneamenduko
sareen araudi teknikoaren aplikazioa.
8. Saneamendu sareak. Isurketak. Gainezkabideak eta ekaitz tangak.
Aplikatu beharreko araudia. Hondakin uren araztegiak (HUA). Hondakin
uren ponpaketak.
9. Eremu publikoko hornidura eta saneamenduko matxurak konpontzea. Sareetako ur-ihesak. Detekzio sistemak. Jarraibideak. Erabili
beharreko makineria eta lanabesak. Segurtasuna.
10. Neurgailuak, herri bat urez hornitzerakoan. Kontagailuak. Tipologia, instalazioa, funtzionamendua eta mantentze-lanak.
11. Saneamendu sareen instalazioen garbiketa. Bulkatzeko eta xurgatzeko ekipoak saneamenduko instalazioak garbitzeko. Garbiketarako
erabilitako kamioia: funtzionamendua, osagai edo mekanismo nagusiak,
mantentze-lanak.
12. Instalazio elektrikoak: hodiak. Magnitude elektrikoak. Korronte
alternoa, zuzena eta sistema trifasikoak. Babesak. Neurtzeko gailuak.
11. Behe-tentsioko instalazioak. Transformazio-zentroak. Instalazio
elektrikoak Ura Tratatzeko Estazioetan, ponpaketa-estazioak. Maiztasunaldagailuak. Automatizazioa. Automata programagarriak. Segurtasuna,
babesa arrisku elektrikoaren aurrean.
13. Telemando sistemen bidezko kontrola eta telekontrola hornidura
eta saneamendu sareetan. Informazio geografikoko sistemak.
14. Laneko segurtasuna eta osasuna, hornidura sareak konpontzeko
lanetan. Bitarteko eta gailu zuzentzaileak. Denen segurtasunerako bitartekoak eta gailuak. Norberaren segurtasunerako bitartekoak eta gailuak.
Gune konfinatuetan lan egitea, araudia.
L2001297
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2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN
ARABERA ANTOLATUAK
OIBAR
Xehetasun-azterketa, 7. poligonoko 437. lurzatian.
Behin betiko onespena
Oibarko Udalak, 2019ko abenduaren 23an egin bilkuran, behin betiko
onetsi zuen xehetasun-azterketa, 7. poligonoko 437. lurzatian, Sergio
Elarre Domeñok sustatua.
Argitara ematen da, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017
Legegintzako Foru Dekretuaren 79. artikuluan xedatuarekin bat.
Oibarren, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Aritz Burguete Blasco.

ARTAZU
2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 236.
artikuluan xedatuari jarraikiz, jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsi da 2019ko plantilla organikoa,
eranskinean zehazten dena. Hasierako onespenaren erabakia 2019ko 22.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, otsailaren 1ean.
Artazun, 2020ko urtarrilaren 15ean.–Alkate udalburua, Iñaki Arguiñano
Azcona.
ERANSKINA
Mañeru Ibarreko Administrazio Zerbitzuen
Batasunarekin partekatutako langileak
Lanpostuak:

ERANSKINA
Xehetasun-azterketa (PDFa).

L2001307

AÑORBE
Hiri-jarduketarako plan berezia 1. poligonoko 311. lurzatian.
Behin betiko onespena
Añorbeko Udalak, 2019ko maiatzaren 24an egin bilkuran, erabaki
zuen behin betiko onestea hiri-jarduketarako plan berezia, 1. poligonoko
311. lurzatian, lurzati horren titularrek sustatua.
Hasierako onespenaren iragarkia 2019ko 51. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 14an.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
Testu Bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuaren 79. artikuluan ezarritakoaren arabera, argitara ematen dira
behin betiko onespenaren erabakia eta hirigintzako dokumentua.
Añorben, 2020ko urtarrilaren 15ean.–Alkatea, Joaquín Sanz Goñi.
ERANSKINA
Hiri-jarduketarako plan berezia (PDFa).

L2001141

ARANGUREN
Aldaketa, 2020rako zerga-tasetan.
Hasierako onespena

–Funtzionarioak:
Idazkaria (hutsik).
Administrari-ofiziala (hutsik).
–Lan-kontratudunak:
Administrari laguntzailea (hutsik).
Administrari laguntzailea, lanaldi partzialekoa (hutsik).
Garbitzailea, lanaldi partzialekoa (hutsik).

L2000657

ARTAZU
Hiri-jarduketarako plan berezia - Udal Planeko aldaketa
egituratzailea. Hasierako onespena
Osoko Bilkuraren 2019ko abenduaren 18ko erabakiaren bidez, hasiera
batez onetsi zen Artazuko Hiri-jarduketarako plan berezia - Udal Planeko
aldaketa egituratzailea: ekipamendu publikoko sistema orokorra mugatzea
(SG-C.3), zuzkidura-erabilerarako (josteta-kultura-kirola), herriko Udalak
berak sustatua.
Uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 72.1.a) artikuluan ezarritakoari jarraikiz (Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten baitu), espedientea jendaurrean
egonen da hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita. Orobat, argitara emanen da Nafarroan
argitaratzen diren egunkarietan eta Udalaren egoitza elektronikoan.
Epe horretan, bidezkotzat jotzen diren alegazioak aurkezten ahalko
dira, eta espedientea ikusgai egonen da Udal honetako Idazkaritzaren
bulegoetan, jendea hartzeko orduetan.
Artazun, 2020 urtarrilaren 16an.–Alkatea, Iñaki Arguiñano Azcona.

L2000711

Bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995
Foru Legearekin, Arangurengo Udalak, 2019ko abenduaren 19an egindako
osoko bilkuran, erabaki hau hartu zuen:
a) Onestea karga-tasa berria, 2020. urtetik aurrera indarrean egonen
den lurraren gaineko kontribuzioa ordainarazteko. %0,20 izanen da.
b) Jendaurrean egonen da hogeita hamar eguneko epean, Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik, azter dadin eta erreklamazioak,
kexak nahiz oharrak aurkez daitezen.
Mutiloan, 2019ko abenduaren 19an.–Alkatea, Manuel Romero Pardo.
L2000732

ARANGUREN
2020ko aurrekontua.
Hasierako nespena
Aranguren Ibarreko Udalak, 2019ko abenduaren 19an egindako
osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea 2020ko ekitaldiko
aurrekontua.
Espedientea udal bulegoetan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik
aurrera, hura azter dadin eta bidezkotzat jotzen diren erreklamazioak
edo alegazioak aurkez daitezen; hori dena, bat etorriz honako hauekin:
Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 202.1 artikulua eta Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271.
artikulua. Alegaziorik aurkezten ez bada, aurrekontua behin betiko onetsita
geldituko da.
Mutiloan, 2019ko abenduaren 19an.–Alkatea, Manuel Romero Pardo.

L2000733

ASIAIN
Asiaingo 10. poligonoko 72. herri-lurzatiaren okupazioa,
“Izu-Asiaingo SM287031 araztegi sistema” proiektua dela eta.
Hasierako onespena
Asiaingo Batzarrak 2019ko abuztuaren 20an hartutako erabakiaren
bitartez onetsi zen Asiaingo 10. poligonoko 72. lurzatiaren zati bat okupatzea, “Izu-Asiaingo SM2870311 araztegi sistema” proiektuan jasotako
lanak egiteko. Sustatzailea Iruñerriko Zerbitzuak SA da.
Baldintza-agiria jendaurrean egonen da Asiaingo Kontzejuaren iragarki-taulan eta espedientea 30 egun naturaleko epean aztertu ahalko da
kontzejuen bulegoan, Oltza Zendeako Udaletxean baitago, iragarki hau
argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, bidezko juzgatzen diren alegazioak
aurkez daitezen.
Asiainen, 2020ko urtarrilaren 20an.–Kontzejuko burua, M.ª Dolores
Orrio Sotil.
L2000983

AZAGRA
Xehetasun-azterketa Gregorio Berisa etorbidean.
Hasierako onespena
Azagrako Udaleko alkate udalburuak, urtarrilaren 15eko 0015/2020
Ebazpenaren bidez, hasiera batez onetsi zuen José Miguel Martínez Pradok
sustatutako xehetasun-azterketa, Gregorio Berisa etorbideko 29. zenbakiko
lurzatiaren lerrokadura mugatzeko.
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Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuaren 74. artikuluan xedatuari jarraikiz, espedientea jendaurrean
egonen da hogei egun baliodunean, hura Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.
Espediente hori Udalaren bulegoetan aztertzen ahal da, eta bidezkotzat
jotzen diren nahi adina alegazio aurkezten ahal dira.
Azagran, 2020ko urtarrilaren 15ean.–Alkatea, Rubén Medrano Romeo.

L2000660

BETELU

Legearen 202. artikuluan eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenetan
ezarritakoa bete dadin.
LANPOSTUEN ZERRENDA
Funtzionarioa
Lanpostu zenbakia: 1. Araizko eta Beteluko Udalen Batasuneko idazkaria. Buru den udalerria: Araitz. Maila: A. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.
Lanpostuko osagarria: %35 + 3,72. Berariazko betebeharra: euskaraz
jakitea nahitaezkoa. Egoera administratiboa: hutsik.
Lan-kontratudunak

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Beteluko Udalak, 2019ko abenduaren 5ean egin zen osoko bilkuran,
erabaki zuen hasiera batean onestea 2020ko aurrekontu orokor eta bakarra,
baita hura betearazteko oinarriak ere.
Jendaurrean egon da hamabost egun baliodunean, aurretik 2019ko
abenduaren 26an, 252. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, argitaratua, eta
epe horretan inork ez du erreklamazio edo alegaziorik aurkeztu; beraz,
aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak behin betiko onetsitzat jo dira.
Hona hemen laburpena:
Sailkapen ekonomikoa.
DIRU-SARRERAK:
A) Eragiketa arruntak.
I. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 119.000,00 euro.
II. kapitulua.–Zeharkako zergak: 10.000,00 euro.
III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
64.900,00 euro.
IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 201.100,00 euro.
V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 32.800,00 euro.
B) Kapital eragiketak.
VI. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 12.000,00 euro.
VII. kapitulua.–Kapital transferentziak eta kapitaleko bestelako dirusarrerak: 137.200,00 euro.
VIII. kapitulua.–Finantza-aktiboak: - euro.
IX. kapitulua.–Finantza-pasiboak: - euro.
Guztira: 577.000,00 euro.
GASTUAK:
A) Eragiketa arruntak.
I. kapitulua.–Langileria gastuak: 42.800,00 euro.
II. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
246.650,00 euro.
III. kapitulua.–Finantza-gastuak: 3.800,00 euro.
IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 84.200,00euro.
B) Kapital eragiketak.
VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 161.800,00 euro.
VII. kapitulua.–Kapital transferentziak:
VIII. kapitulua.–Finantza-aktiboak:
IX. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 37.750,00 euro.
Guztira: 577.000,00 euro.
Eta hau guztia argitara eman da, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan eta irailaren 21eko
276/1998 Foru Dekretuaren 18. artikuluan ezarritakoari jarraituz.
Betelun, 2020ko ilbeltzaren 24an.–Alkatea, Miguel Javier Recalde
Goldaraz.
L2001175

BETELU
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Hasierako onespena 2019ko 252. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen, abenduaren 26an, eta jendaurreko epean inork ez du
erreklamaziorik aurkeztu; beraz, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara
ematen da Beteluko Udalaren plantilla organikoaren eta langileen zerrendaren behin betiko onespena. Hori guztia, Nafarroako Toki Administrazioari
buruzko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan, Nafarroako Administrazio
Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina onesten
duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 19.
eta 20. artikuluetan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru

Lanpostu zenbakia: 2. Administrari laguntzailea. Maila: D. Sarbidea:
oposizio-lehiaketa. Lanaldi partziala (10 ordu astean). Mailako osagarria:
%12. Berariazko betebeharra: euskaraz jakitea nahitaezkoa. Egungo
egoera: hutsik.
LANGILEEN IZENEN ZERRENDA
Aldi baterako administrazio-kontratudunak
Joanes Aleman Ollo. Araizko eta Beteluko Udalen Batasuneko idazkaria. Lanaldiaren erdia Araizko Udalean eta beste erdia Betelukoan. Maila: A.
Lanpostuko osagarria: %35 + 3,72. Antzinatasuna: 2013ko irailaren 2tik.
Aldi baterako lan-kontratudunak
Mirentxu Eskamendi Iriarte. Administrari Laguntzailea. Maila: D. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Lanaldi partziala (10 ordu astean). Mailako
osagarria: %12. Berariazko betebeharra: euskaraz jakitea nahitaezkoa.
Antzinatasuna: 2009ko irailaren 3tik.
Euskararen erabilera arautzen duen abenduaren 15eko 18/86 Foru
Legearen 15.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz, eta kontuan hartuz Beteluko
egoera linguistikoa, euskaraz jakitea nahitaezko baldintza izanen da 1. eta
2. lanpostuetarako (idazkaria eta administrari laguntzailea), eta Hizkuntza
Eskola Ofizialeko euskara maila altuena eskatuko da, EGA, C-1, edo
ofizialki haren baliokide den titulazioa.
Betelun, 2020ko ilbeltzaren 24an.–Alkatea, Miguel Javier Recalde
Goldaraz.
L2001304

BETELU
2020. urteko karga-tasak
Beteluko Udalak, 2019ko azaroaren 7an egindako bilkuran, 2020ko
karga-tasak onartu zituen hasiera batez.
2019ko 236. Nafarroako Aldizkari Ofizialaren, azaroaren 29an, eta
udaleko iragarki-taulan argitaratu ondoren, emandako epea iragan da
inork erreklamaziorik aurkeztu gabe.
1.–2020. urteko behin betiko karga-tasak.
1.1. Lurraren gaineko kontribuzioa. Karga-tasa: %0,30.
1.2. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Karga-tasa:
%3,5.
1.3. Jarduera ekonomikoen gaineko zerga. Udalaren gutxieneko
indizea:
–Hiriguneko jarduerak: udalaren gutxieneko indizea; 1,26.
–Hirigunetik kanpoko jarduerak: udalaren gutxieneko indizea; 1,20.
1.4. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga.
a) Zerga oinarria ezartzeko koefizienteak:
–Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legearen 175.2 artikuluan ezarritako gehienezko koefizienteak.
b) Kuota likidatzeko zerga-tasa:
–Balio-gehikuntza sortzen den aldi guztietan karga-tasa bakarra
ezartzea: %18.
1.5. Haurtzaindegi zerbitzuko tasa, haur bakoitzeko hilabetean:
(Aplikatuko dira Nafarroako Gobernuak haur hezkuntzako ikastetxeetarako
onetsitako tarifak).
2.–Erabaki honek 2020. urteko urtarrilaren 1ean hartuko du indarra.
Hau guztia jakinarazten dizut jakin dezazun, eta behar diren ondorioetarako, ohartaraziz erabaki honen kontra errekurtso hauek jartzen ahal
direla, hautara:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari berari
zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik aitzina.
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26. zenbakia - 1533. orrialdea

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
aitzina, edo
c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
hilabeteko epean.
Betelun, 2020ko ilbeltzaren 24an.–Alkatea, Miguel Javier Recalde
Goldaraz.

L2001305

BURLATA
Oinarri arautzaileak, Podologia zerbitzurako laguntza ekonomikoak
emateko dirulaguntzen deialdiarenak. Interpretatzeko
eta zuzentzeko erabakia
Burlatako Udalak, 2019ko abenduaren 26an egin osoko bilkuran,
udal honetako Zerbitzu Orokorren Informazio batzordeak emandako aldeko irizpenean oinarrituz eta ikusirik Idazkaritzaren 2019ko abenduaren
10eko txostena, erabakia hartu zuen Podologia zerbitzurako laguntza
ekonomikoak emateko dirulaguntzen deialdia arautzen duten oinarriak
interpretatzeko eta zuzentzeko. Hona hemen:
1.–Aldeko txostena ematea Podologia zerbitzurako laguntza ekonomikoak emateko dirulaguntzen deialdia arautzen duten oinarrien interpretazioari (deialdia 2013ko 37. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
otsailaren 22an). Horren arabera, okerrak dira banakako ebaluazioaren
araubideari buruzko erreferentziak, podologiarako laguntzen deialdi horretan egiten direnak (1. tiluluan eta 1. artikuluan), eta, beraz, ezabatu eginen
dira, eta araubidea norgehiagokakoa dela adieraziko da.
2.–Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren webgunean argitaratzea, orok jakin dezan.
Burlatan, 2020ko urtarrilaren 24an.–Alkatea, Ana Gongora Urzaiz.
L2001221

–Martxoaren 19a: San Jose.
–Apirilaren 9a: Ostegun Santua.
–Apirilaren 10a: Ostiral Santua.
–Apirilaren 13a: Pazko astelehena.
–Maiatzaren 1a: Langileen eguna.
–Abuztuaren 15a: Andre Mariaren Jasokundea.
–Abuztuaren 17a: San Roke (herriko jaia).
–Urriaren 12a: Espainiako Jai Nazionala.
–Abenduaren 3a: San Frantzisko Xabierkoa.
–Abenduaren 7a: Konstituzio egunaren biharamuna.
–Abenduaren 8a: Andre Maria Sortzez Garbia.
–Abenduaren 25a: Eguberri eguna.
Bigarrena.–Egutegia arautzeko, honako egun hauek ere ez dira lanegun izanen:
–Abuztuaren 18, 19, 20, 21 eta irailaren 25a.
1,39 orduko ordu-poltsa ezartzen da. Ordu horiek urtean zehar hartuko
dira, zerbitzuaren beharren arabera.
Hirugarrena.–Baliogabeak izanen dira, 2020an epeak zenbatzeari
dagokionez, larunbat eta igande guztiak eta ebazpen honen lehen puntuan
aipatutako egunak, jaiegunak izanen baitira.
Laugarrena.–Lan egutegi hau aldatzen ahalko da zerbitzuaren beharren
arabera, langilearen baldintzen gainean gaur egun indarra duen araudiari
jarraikiz.
Bosgarrena.–Ebazpen hau langileen ordezkariei igortzea, Nafarroako
Aldizkari Ofizialean eta Cabanillasko Udalaren iragarki-taulan argitaratzea,
eta horren berri Udalbatzari ematea, egiten duen lehenbiziko osoko bilkura
arruntean.
Cabanillasen, 2020ko urtarrilaren 13an.–Alkatea, Gustavo Rodríguez
Aguado.

L2000659

CABANILLAS
Herri-lurren desafektazioa, okupatzeko eta erabilera lagatzeko.
Hasierako onespena

BURLATA
Ordenantza, Taxi-bonua erabiltzeko gizarte laguntzak emateko
dirulaguntzen deialdia arautzen duena. Interpretatzeko
eta zuzentzeko erabakia
Burlatako Udalak, 2019ko abenduaren 26an egin osoko bilkuran, udal
honetako Zerbitzu Orokorren Informazio batzordeak emandako aldeko
irizpenean oinarrituz eta ikusirik Idazkaritzaren 2019ko abenduaren 10eko
txostena, erabakia hartu zuen Taxi-bonua erabiltzeko gizarte laguntzak
emateko dirulaguntzen deialdia arautzen duen ordenantza interpretatzeko
eta zuzentzeko.
1.–Aldeko txostena ematea Taxi-bonua erabiltzeko gizarte laguntzak
emateko dirulaguntzen deialdia arautzen duen ordenantzaren interpretazioari (deialdia 2013ko 145. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
uztailaren 30ean), eta beraz:
a) Okerrak dira banakako ebaluazioaren araubideari buruzko erreferentziak, Taxi-bonuaren zerbitzua erabiltzeko gizarte laguntzen deialdian
jasotzen direnak (batez ere tituluan eta 1. artikuluan). Beraz, ezabatu
eginen dira, eta araubidea norgehiagokakoa dela adieraziko da.
b) Paragrafo bat gehituko zaio 7.1 apartatuari: Eskaera guztiei
erantzuteko diru aski ez bada, dirulaguntzak emanen zaizkie lehentasuna emanez diru-sarrera gutxien duten pertsonei. Familia unitatearen
diru-sarrerak berdinak dituzten eskabideak badaude, lehentasuna izanen
dute, lehenik, “per cápita” errenta baxuena duten eskabideek eta gero,
adinez nagusiena den eskatzaileak.
2.–Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren webgunean argitaratzea, orok jakin dezan.
Burlatan, 2020ko urtarrilaren 24an.–Alkatea, Ana Gongora Urzaiz.
L2001226

CABANILLAS
2020rako lan-egutegia
Alkate udalburu Gustavo Rodríguez Aguadoren 2020ko urtarrilaren
8ko 4. Ebazpenaren bidez, onetsi dira 2020ko lan egutegia eta egun
baliogabeen deklarazioa. Hona hemen zer ezartzen duen ebazpenaren
xedapen zatiak:
Lehena.–Onestea Cabanillasko Udalaren zerbitzuko langileek 2020an izanen duten aste barreneko jaiegunen egutegia, hementxe zehaztu bezala:
–Urtarrilaren 1a: Urteberri eguna.
–Urtarrilaren 6a: Errege eguna.

Cabanillasko Udalak, 2020ko urtarrilaren 13an egin osoko bilkura
arruntean, zinegotzi guztiak ados zirela, honako erabaki hau hartu zuen:
“Lehena.–Hasiera batez onestea proiektu teknikoan aipatzen diren
lurzatietako herri-lurren desafektazioa, espedienteko plano eta deskribapenarekin bat, haien erabilera Eólica Cabanillas SL enpresari lagatzeko.
Bigarrena.–Onestea desafektatu beharreko lurren erabilera lagatzea
arautuko duen baldintza-agiria, haize-sorgailu berria jartzeko, beste hiruen
ordez.
Hirugarrena.–Erabakia eta espedientea jendaurrean jartzea, hilabeteko
epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Udalaren iragarki-taulan eta weborrian jarritako iragarkiaren bidez, bizilagunek eta interesdunek egokiak
iruditzen zaizkien alegazioak eta erreklamazioak aurkez ditzaten.
Laugarrena.–Jendaurreko epean inork ez badu alegazio edo erreklamaziorik egiten, hasierako onespena behin betiko bilakatuko da, herri-lurren
desafektazioari dagokionez, horien erabilera Eólica Cabanillas SL enpresari
lagatzeko, aprobetxamendu berezia egiteko.
Bosgarrena.–Erabaki hau jakinaraztea Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Herri-lurren Atalari.
Cabanillasen, 2020ko urtarrilaren 13an.–Alkatea, Gustavo Rodríguez
Aguado.
L2000662

CABANILLAS
2020rako tasak, prezio publikoak eta zerga-tasak.
Hasierako onespena
Cabanillasko Udalak, 2020ko urtarrilaren 13an egin osoko bilkura
arruntean, hasiera batez onetsi zituen 2020rako tasak, prezio publikoak
eta zerga-tasak, legez behar den gehiengoa zuela.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325. artikuluan xedatuari jarraikiz, jendaurrean egonen da hogeita
hamar egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten
eta erreklamazio, kexa edo oharrak aurkez ditzaten.
Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, ordenantzak
behin betiko onetsirik geldituko dira, eta testuak osorik emanen dira argitara
Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Cabanillasen, 2020ko urtarrilaren 13an.–Alkatea, Gustavo Rodríguez
Aguado.
L2000664
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CADREITA

KONTZEJUAREN ORDENANTZA, ELKARTEKO HILERRIAREN
ERABILERA ARAUTZEN DUENA

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 89. lurzatian.
Behin betiko onespena

I. KAPITULUA

Cadreitako Udalak, 2020ko urtarrilaren 15ean egindako osoko bilkura
arruntean, honako erabaki hau hartu zuen:
ERABAKIA:
2019ko 207. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urriaren 18an, eman
zen argitara Cadreitako 3. poligonoko 89. lurzatiko xehetasun-azterketari
buruzko proiektua, Ganados Jiménez Cambrak sustatua. Harrezkeroztik
20 egun baliodun igaro dira inork alegaziorik aurkeztu gabe.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 3/2017 Legegintzako
Foru Dekretuan eta gaiari buruz indarrean diren gainerako xedapenetan
ezarritakoari jarraituz, erabaki zen behin betiko onestea Cadreitako 3.
poligonoko 89. lurzatiaren xehetasun-azterketa, Ganados Jiménez Cambrak sustatua.
Cadreitan, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Berta Pejenaute Prat.
ERANSKINA
Xehetasun-azterketa (PDFa).

L2001118

ZIZUR
Hiri-jarduketarako plan berezia 1. poligonoko 519. lurzatian.
Hasierako onespena
Herritarren parte-hartze prozesua burutu ondoren, uztailaren 26ko
1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 7. artikuluaren arabera egina
(legegintzako foru dekretu horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina), Zizur
Zendeako Udalak, 2020ko urtarrilaren 15ean egin osoko bilkuran hartutako
erabakiaren bidez, hasiera batez onetsi du Hiri-jarduketarako Plan Berezia
Zizur Txikiko udal katastroko 1. poligonoko 519. lurzatian, eta xedatu
du jendaurrean edukitzea hilabeteko epean. Epe horretan, interesdunek
hirigintza espedientea kontsultatzen ahalko dute eta, kasu bada, bidezko
iruditzen zaizkien alegazioak aurkeztu.
Argitara ematen da, aipatu 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren
72.1-a) artikuluan ezarritako ondorioak izan ditzan.
Gazolatzen, 2020ko urtarrilaren 16an.–Alkate udalburua, Rafael Ansó
Ansó.
L2000859

CORELLA
Aldaketa, 17. poligonoko 678. lurzatian eta 1. poligonoko
340., 357. eta 359. lurzatietan. Araudia
Corellako Udal Planaren aldaketari dagokion araudia. Aldaketa hori
17. poligonoko 678. lurzatiari eta 1. poligonoko 340., 357. eta 359. lurzatiei buruzkoa da eta haren araudia behin betiko onetsi zuen Ingurumen,
Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako kontseilariak uztailaren 4an
eman 811/2001 Foru Aginduak.
Corellan, 2020ko urtarrilaren 22an.–Alkatea, Gorka Garcia Izal.
ERANSKINA
Onetsitako araudia (PDFa).

L2001103

ELKARTE
Ordenantza, Elkarteko Kontzejuko hilerria arautzen duena.
Behin betiko onespena
Kontzejuko Batzarrak, 2019ko urriaren 26an egin bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen Kontzejuaren ordenantza hilerria arautzeko.
Hasierako onespenaren iragarkia 2019ko 223. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 12an, eta legeak ezarritako jendaurreko epea iragan da inork alegaziorik aurkeztu gabe; hortaz, behin betiko
onetsirik gelditu da, eta testu osoa ematen da jarraian.
Elkarten, 2020ko urtarrilaren 15ean.–Kontzejuko burua, Francisco
Javier Huarte Babace.

Xedapen orokorrak
1. artikulua. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985
Legearen 4., 25. eta 26. artikuluetan, Nafarroako Toki Administrazioari
buruzko 6/1990 Foru Legearen 4. eta 39. artikuluetan, eta Nafarroako Toki
Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 12. eta 100. artikuluetan ezarritakoaren arabera, Elkarteko Kontzejuari dagokio hilerria administratzea,
zuzentzea eta zaintzea, batere ukatu gabe beste administrazio batzuek
alor berean dauzkaten legezko eskumenak.
2. artikulua. Administrazioak, zuzendaritzak eta zaintzak honako
ahalmen hauek dakartzate berekin:
a) Hilerriko higienearekin eta osasungarritasunarekin ikusteko duen
guztia.
b) Hilotzak eramateari dagokiona eta hilerriaren barne araubidea
ukitzen duen guztia.
c) Lurren eta hilobien antolaketa, banaketa, erabilera eta aprobetxamendua.
d) Eskubideak eta tasak kobratzea.
3. artikulua. Kontzejuaren ardurapekoak izanen dira hilerriaren
antolaketa eta funtzionamendua.
Ordenantza honetan arautzen diren hilerriko zerbitzuak erabili nahi
dituztenek Elkarteko Kontzejuko alkate kontzejuburuari eginen diote
eskaera.
4. artikulua. Hilerrian hilobi hutsak izanen dira Kontzejuko biztanleria
zentsuaren araberako kopuruan, edo horietarako lur aski bederen bai.
5. artikulua. Behar bezalako gizalegea eta errespetua agertzen ez
dituzten edo nolanahi lekuaren berezko lasaitasuna hausten duten pertsonei han egotea galaraziko zaie. Debeku da edozein motatako animaliak
sartzea, itsu-txakurrak izan ezik.
6. artikulua. Hilerrian, lur emanen zaio ehorzteko ekartzen den edozein hilotzi, baldintza hauetakoren bat betetzen bada:
a) Heriotza egunean Elkarten erroldatutako herritarren hilotzak.
b) Herrian gutxienez ere 5 urte (frogaturik) bizi izan direnen hilotzak.
c) Goiko baldintzak ez bete arren, aurreko ahaideak edo ondorengoak
Elkarteko hilerrian lurperatuta dauzkatenen hilotzak.
Halaber, legezko izapideak bete behar dira eta, ehorzteko eskubideak
lortzeko, ordenantza honetan ezarritako kostuak eta/edo tasak ordaindu
behar dira zerbitzuagatik.
Elkarteko Kontzejua arduratuko da hilobia, nitxoa edo kolunbarioa
ehorzketarako prestatuta edukitzeaz.
7. artikulua.
a) Ezin izanen da zementuzko itxiturarik edo lauzarik jarri. Ordenantza
hau onesteak ez dakar berekin hilobien gainean jada jarrita daudenak
kendu behar izatea, beharrezko kasuetan izan ezik.
8. artikulua. Kontzejuak ez du bere gain inolako erantzukizunik hartuko, hilerriaren esparruan gertatzen diren lapurretengatik edo kalteengatik,
halakorik gertatuz gero.
9. artikulua. Ordenantza honek arautzen dituen zerbitzuak egiteagatik
tasak ordaindutakoan erabiltzen ahalko dira hilerriko lurrak, lurreko hilobietarako, nitxoetarako edo kolunbarioetarako, 10 urterako gutxienez.
10. artikulua. Titularren ardura da hilobiak segurtasun, higiene eta
apaindura egoera egokian mantentzea.
Kontserbazio egoera egokia ez denean, Kontzejuak interesdunei
eskatuko die 30 egun naturaleko epean beharrezko lanak egin ditzaten.
Epe hori iraganik, Kontzejuak berak eginen ditu lan horiek, eta sortzen
den kargua titularrei ordainaraziko die.
11. artikulua. Emakidak eta aprobetxamendua honako arrazoi hauengatik ere iraungi daitezke:
a) Hilerria kentzeagatik.
b) Interes publikoagatik.
c) Hobiak behar izateagatik, ehorzketa berriak egiteko.
II. KAPITULUA
Ehorztea, hilobitik ateratzea, lekuz aldatzea eta autopsiak egitea
12. artikulua.
1.–Hilotzak edo gorpuzkiak ehortzi, hobitik atera eta lekuz aldatzeko,
Hileta Osasunari buruzko Erregelamenduaren arauei eta kapitulu honetan
xedatutakoari jarraikiko zaie.
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2.–Gorpuzkiak dauzkaten hilobietan ehorzteko, aldez aurretik gorpuzki
horiek bildu beharko dira, eskubidearen titularrari edo berak eskuordetzea
emaniko pertsonari abisua eman eta gero; gorpuzkiok berriz ehorzten
ahalko dira, beste hilotz bat utzi behar denean.
3.–Osasun baimena beharrezkoa izanen da hilotzak edo gorpuzkiak
atera edo ehorzteko, hilerri honetara bertara edo beste hilerri batera eraman
nahi direnean, Hileta Osasunari buruzko Erregelamenduan ezarritako
kasuetan (urriaren 15eko 297/2001 Foru Dekretua).
Nolanahi ere, osasunari buruz indarra duten xedapenetan ezarritakoari
jarraikiz eginen dira jarduketa horiek guztiak, osasunaren aldetik behar
diren neurri guztiak hartuta.
13. artikulua. Hilotzak edo gorpuzkiak hilerrian bertan lekuz aldatzeko
atera daitezke hobitik, baita beste hilerri batera eramateko ere, eta bi kasuetan hilobiaren gaineko eskubidearen titularraren eskabidea beharko da.
Hilotzak edo gorpuzkiak hobitik ateratzen badira hilerriaren barreneko
beste hilobi batera eramateko, zein hilobitan berrehortzi nahi den, haren
gaineko eskubidea duen titularraren baimena beharko da.
14. artikulua. Hilobitik ateratzea, ehorzketa berriak egiteko.
Hilerriko zein aldetan dauden hilobi zaharrenak, handik hasiko da, eta
ezarritako errotazioari jarraikiko zaio; hurrenkera hori ezin izanen da aldatu,
jada badiren panteoien kasuan izan ezik, panteoiaren jabe den familiak argi
adierazten badu bertan ehortzi nahi dituela hildako senitartekoak.
Epea iraungitzeagatik ateratzean hilobitik, ez da inolako abisurik eman
beharko, nahiz eta senitartekoei garaiz jakinarazten saiatuko den. Panteoien
kasuan, epea iraungitzen bada edo ezarritako errotazio txanda aplikatzen
bada, jabe den familiak lehen aipaturiko adierazpen argia egin beharko du.
15. artikulua. Beste hilerri batetik ekarritako hilotz edo gorpuzkiak
ehorzteko ezin izanen da lur berria okupatu; hildako senitarteko baten
beste hilobi batean jarri beharko dira.
16. artikulua. Kontzejuak eremu bat finkatzen ahalko du hilerriaren
barrenean nitxoak edo kolunbarioak egiteko, horietan hilkutxak edo hilotz
erraustuen ontziak jar daitezen (errauts kutxatilak, ontziak, etab.).
Horiek ehorzteko nahiz hobitik ateratzeko, ordenantza honetako arauak
aplikatuko dira.
17. artikulua. Hilotz erraustuen kutxatilak edo ontziak beste hilobi
batek okupatutako lur eremuan ehorzten ahalko dira, baldin eta hildako
senitarteko batena bada, eta okupatutako hilobiaren titularraren hurbileneko
familiak eskatzen badu. Kasu horretan, ehorzketa zaharraren data izanen
da baliozkoa antzinatasunari begira, hilotzak hobitik atera eta ehorzketa
berriak egiteko. Horregatik, eta kontuan harturik 14. artikuluan aipatutako
errotazioak ehorzketa berrian eragina izan dezakeela, Elkarteko Kontzejuak
baimena ez ematea erabakitzen ahalko du, uste badu laburregia dela berriz
hilobitik atera arte gelditzen den denbora tartea.
III. KAPITULUA
Hilerriko hilobien erregistroa
18. artikulua. Hilerrian egiten diren hilobi eta zerbitzuen erregistroa
sortzen da, eta honako hauek jasoko ditu:
a) Hilobien identifikazioa.
b) Ehorzketa eguna.
c) Hildakoaren izen-deiturak.
d) Eskualdaketak, honako hauek adierazita: eskualdatze data, titular
berriaren datuak, eta eskualdaketaren zioa.
e) Ehorzketak, hobitik ateratzeak eta tokiz aldatzeak, honako hauek
adierazita: hilotza den pertsonaren izen-deiturak, eta jarduketaren eguna.
f) Gorabeherak eta erreklamazioak: hilobia edo haren ingurua ukitzen
duen beste gertaera oro.
Kontzejuko Idazkaritza arduratuko da erregistroaz. Beharrezko neurriak
hartuko ditu datuen segurtasuna bermatzeko, eta horiek aldatzea, galtzea
edo inor baimenik gabe haietara iristea eragozteko.
Inskripzioetan akats materialik bada, ofizioz zuzenduko da, akatsa argi
eta garbi adierazi eta zuzentzeko idatzizko ohar berria eginez.
IV. KAPITULUA

26. zenbakia - 1535. orrialdea
b) Ordenantza honen 6. artikuluko kasu guztietan, titular eskatzaileak
500 euro ordaindu beharko dizkio Elkarteko Kontzejuari, lur eremua 10
urtez erabiltzeko eskubideengatik. Tasa hori urtero eguneratuko da kontsumoko prezioen indizearen arabera, Estatistikako Institutu Nazionalak
Nafarroarako zehaztutakoaren arabera.
2.–Hilotz erraustuen ontziak ehorzteko tasak.
Ordenantza honen 6. artikuluko kasu guztietan, titular eskatzaileak
200 euro ordaindu beharko dizkio Elkarteko Kontzejuari, lur eremua 10
urtez erabiltzeko eskubideengatik. Tasa hori urtero eguneratuko da kontsumoko prezioen indizearen arabera, Estatistikako Institutu Nazionalak
Nafarroarako ezarritakoaren arabera.
Lehendik dauden hilobietan ehortziz gero: 200 euro, 6. artikuluan
adierazitako kasu guztietan.
3.–Hobitik ateratzea.
Hilerriko hilobi guztietarako: eskatzaileak ordainduko du zerbitzuaren
kostua.
4.–Hilerriko beste lan batzuk.
Horien kostua eskatzailearen gain geldituko da.
21. artikulua.
a) Ordenantza honetan araututako zerbitzuetako bat eskatzen dutenak dira tasa hauen subjektu pasiboak, izan pertsona fisikoak, izan pertsona
juridikoak edo izan, nortasun juridikorik gabe, batasun ekonomikoa edo
ondare bereizia eratzen duten entitateak.
b) Ehorzteko eskubideen ordainarazpenetan, ehorzketak antolatu
edo hilotzak hilerrira eramaten dituzten ehorztetxeak dira zergadunen
ordezkoak.
22. artikulua. Lizentziak ematen ahalko dira hobi berean bi hilotz edo
gorpuzki nahiz gehiago batera lurperatzeko, baldin eta ehorzketa lekuak
behar bezain zedarriturik badaude, baina hilotz bakarra lurperatzetik gorako
lanak partikularrak berak egin beharko ditu, bere kontura.
23. artikulua. Hilerri honetako hilobi batetik gorpuzkiak atera eta bertako beste batean ehortziz gero, hilobitik ateratzeagatik eta ehorzteagatik
ordaindu beharko dira tasak. Gorpuzkiak beste hilerriren batetik ekarriz
gero, ehorzketari dagozkion tasak baizik ez dira ordainduko.
24. artikulua. Zerbitzuak egin aurretik ordainduko dira 20. artikuluan
ezarritako tasak, premia larria dagoenean izan ezik.
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 108. artikuluan
xedatuari jarraikiz, tasak autolikidazio bidez eskatuko dira.
XEDAPEN GEHIGARRIA
Ordenantza honetan aurreikusten ez den orotan, Hileta Osasunari
buruzko urriaren 15eko 297/2001 Foru Dekretuan eta indarrean diren
gainerako arauetan ezarritakoari jarraikiko zaio.

L2000782

LIZARRA
Prezio-orriaren jakinarazpena, 1029. katastro-lurzatia desjabetzeko,
hiri-lurreko ondasunen katastroko 3. poligonoan
Ezin izan zaionez interesdunari jakinarazi behar den espedientea, Lizarrako Udaleko Osoko Bilkurak 2019ko azaroaren 29an hartutako Erabakiaz,
ondoko ediktua argitaratzen da Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako
Aldizkari Ofizialean; hori guztia, bat etorriz urriaren 1eko 39/2015 Legearen
44. artikuluarekin (39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzkoa).
Hitzarmenaren xedea: jakinaraztea Lizarrako Udaleko Osoko Bilkuraren
2019ko azaroaren 29ko Erabakia, zeinaren bidez onesten baita prezio-orria
1029. katastro-lurzatia desjabetzeko, zeina baitago Lizarrako hiri-lurreko
ondasunen katastroko 3. poligonoan.
Interesdunak: lurzatiaren jabea.
Nori jakinarazten zaion: NAN zenbakia: 72633994V JA SM DU.
Alegazio epea: 10 egun baliodun, ediktu hau argitaratzen denetik.
Espediente osoa Udal Idazkaritzan dago, interesdunen eskura.
Lizarran, 2020ko urtarrilaren 16an.–Alkatea, Gonzalo Fuentes Urriza.

L2000734

Tasak hilerrian zerbitzuak emateagatik
19. artikulua. Berdinak dira tributu tasa edo kuota eta zerga-oinarria;
azken hori ordenantza honen 20. artikuluan zehazten da.
20. artikulua. Zerga-egitatea sortzen da zerbitzu hauek gauzatzean:
1.–Ehorzketak.
a) Elkarteko Kontzejua ez da ehorzketaz arduratuko ordenantza
honen 6. artikuluan aipatzen diren kasuetan. Ehorzketaren kostua eskatzailearen gain geldituko da beti.

LIZARRA
Udal Plan Orokorreko UE-2 exekuzio unitatea aldatzeko
Plan Berezia. Behin betiko onespena
Lizarrako Udalak, 2020ko urtarrilaren 16an egin bilkuran, erabaki
zuen behin betiko onestea Hiri-jarduketarako plan berezia, UE-2 exekuzio
unitatea aldatzeko.
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Argitara ematen da, bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako
Foru Dekretuaren 79.1 artikuluarekin (legegintzako foru dekretu horren
bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko
Foru Legearen testu bategina).
Lizarran, 2020ko urtarrilaren 21ean.–Alkatea, Gonzalo Fuentes Urriza.
ERANSKINA
Plan Berezia (PDFa).

L2001117

EZPOROGI
2020rako karga-tasak. Hasierako onespena
Ezporogiko Udalak, 2019ko azaroaren 20an egin osoko bilkura arruntean
eta legezko gehiengoa zuela, besteak beste, honako hau erabaki zuen:
Lehena.–Uraren prezio publikoak:
• Hornidura:
-- Kuota finkoa: 30 euro.
• Kontsumoagatik:
-- Etxean erabiltzeko: 0,66 euro/m³.
-- Industrian eta abeltzaintzan erabiltzeko: 1,14 euro/m³.
• Saneamendua: ezarritako prezioak.
–Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga (EIO): obra gauzatzeko
aurrekontuaren arabera: %2,5 <250.000 euro eta %4,5 >250.000 euro.
Bigarrena.–Ezporogin indarrean diren gainerako zerga-tasak eta tasak
mantentzea.
Hirugarrena.–Erabaki hau argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean
eta Udaleko iragarki-taulan, hogeita hamar egun baliodunean, bizilagunek
eta legezko interesdunek aukera izan dezaten, aipatutako epe horren barnean, udal idazkaritzan egonen den espedientea aztertzeko eta bidezkoak
diren alegazioak aurkezteko.
Epe hori iraganda erreklamaziorik aurkeztu gabe, zerga-tasa behin
betiko onetsitzat joko da eta horrekin batera erabakia irmo bilakatuko da.
Agezan, 2019ko abenduaren 30ean.–Alkate udalburua, Camino
Landarech Zozaya.

L2000661

GARINOAIN
Aldaketa, Udal Plan Orokorreko antolamendu egituratzailearen
zenbait determinaziotan, 2. poligonoko 329. lurzatian
eta herri-lurzati mugakidean. Araudia
Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariaren urtarrilaren 21eko 4E/2020 Foru Aginduaren
bitartez, behin betiko onetsi zen Garinoaingo Udal Planaren aldaketa
egituratzailea, eragiten duena 2. poligonoko 329. lurzatian eta herri-lurzati
mugakidean. Joseba Inchusta Irisarri da sustatzailea. Argitara ematen
da haren araudia, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko
Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako
Foru Dekretuaren 79. artikuluan ezarritakoari jarraituz.
Garinoainen, 2020ko urtarrilaren 27an.–Alkatea, Bertha Sánchez Luna.

Xehetasun-azterketa Alde Zaharra kalean. Hasierako onespena
Lekunberriko Udalak, Alkatetzaren 2020ko urtarrilaren 31ko Ebazpenaren bidez, erabaki zuen hasiera batez onestea xehetasun-azterketa
Alde Zaharra kaleko eraikin batean igogailua jartzeko, Fco. Javier Echarri
Michausek sustaturik.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuaren 74. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, espedientea jendaurrean
egonen da hogei egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen denetik hasita, azter dadin eta bidezko alegazioak aurkez
daitezen.
Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, agiria behin
betiko onetsiko da, hala badagokio.
Lekunberrin, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Gorka Azpiroz Razquin.
L2001573

LERGA
2020ko aurrekontu orokor eta bakarra eta plantilla organikoa.
Hasierako onespena
Udal honek, 2020ko urtarrilaren 10ean egindako bilkuran, onetsi ditu
2020ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra eta plantilla organikoa,
azken hori 2029koa bezal-bezalakoa.
Espedienteak jendaurrean egonen dira hamabost egunean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, bizilagun edo
interesdunek azter ditzaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak
aurkez ditzaten.
Lergan, 2020ko urtarrilaren 15ean.–Alkatea, Ignacio Iriarte Marco.
L2000612

LONGIDA
Xehetasun-azterketa Artaxoko 11. poligonoko 9. lurzatian.
Hasierako onespena
Longidako Udalak, 2020ko urtarrilaren 15ean egin osoko bilkura
berezian, erabaki zuen hasiera batez onestea xehetasun-azterketa egitea Artaxoko katastroko 11. poligonoko 9. lurzatian, Juan Angel Arana
Loperenak sustatua.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan, eta espedientea jendaurrean
jarriko da hogei egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen denetik hasita, azter dadin eta bidezko alegazioak aurkez
daitezen; hori guztia, uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 74. artikuluan ezarritakoari jarraikiz (foru dekretu horren bidez
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu
bategina onetsi zen).
Longidan, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Roberto Zazpe Bariain.
L2000858

LONGIDA
4/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ERANSKINA
Onetsitako araudia (PDFa).

LEKUNBERRI

L2001280

IZU
Izuko 11. poligonoko 267. herri-lurzatiaren okupazioa,
“Izu-Asiaingo SM287031 araztegi sistema” proiektua dela eta.
Hasierako onespena
Izuko Batzarrak 2020ko urtarrilaren 16an hartutako erabakiaren bitartez
onetsi zen Izuko 11. poligonoko 267. lurzatiaren okupazioa, “Izu-Asiaingo
SM2870311 araztegi sistema” proiektuan jasotako lanak egiteko. Sustatzailea Iruñerriko Zerbitzuak SA da.
Baldintza-agiria jendaurrean egonen da Izuko Kontzejuaren iragarki-taulan eta espedientea 30 egun naturaleko epean aztertu ahalko da
kontzejuen bulegoan, Oltza Zendeako Udaletxean baitago, iragarki hau
argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, bidezko juzgatzen diren alegazioak
aurkez daitezen.
Izun, 2020ko urtarrilaren 20an.–Kontzejuko burua, Laura Layana
Blanco.
L2000984

2019ko 250. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren
23an, aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko
epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egin aldaketa
hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak
izan ditzan; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33.
artikuluan xedatutakoari jarraituz (foru dekretu horren bidez garatu zen,
aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).
Kreditu berezia

ain.

1710.62300.–Sasi-garbitzeko makinak: 1.500 euro.
9200 63600.–Ekipamendu informatikoak: 2.500 euro.
1612 62300.–Ur hornidurarako inbertsioak: 32.000 euro.
Kreditu-gehigarria, guztira: 36.000 euro.
FINANTZAKETA:
Hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa: 36.000 euro.
Finantzaketa, guztira: 36.000 euro.
Longidan, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Roberto Zazpe BariL2000864
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26. zenbakia - 1537. orrialdea

LONGIDA

ORKOIEN

Hiri-jarduketarako plan berezia Murelu
Longidako 13. poligonoko 29. lurzatian.
Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa 1. poligonoko 1557. lurzatian.
Behin betiko onespena

Murelu Longidako Udalak, 2020ko urtarrilaren 15ean egin osoko bilkuran eta legez eskatutako gehiengo osoaren quoruma zuela, xedapen
zatian honela dioen erabakia hartu zuen:
Lehena.–Behin betiko onestea hiri-jarduketarako plan berezia Murelu
Longidako 13. poligonoko 29. lurzatian. Raimunda Zazpe Orozek sustatu
du plan berezia.
Bigarrena.–Behin betiko onetsitako aldaketa Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzea.
Hirugarrena.–Behin betiko onetsitako agiria, behar bezala eginbidetua, Lurraldearen Antolamendu eta Paisaia Zerbitzura igortzea, egindako
gainerako txostenekin batera, hura kontrolatzeko, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legean xedatuarekin
bat.
Laugarrena.–Erabaki hau sustatzaileari jakinaraztea.
Hasierako onespena 2019ko 219. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
eman zen argitara, azaroaren 6koan.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuaren 79.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, argitara ematen dira
behin betiko onespenaren erabakia eta hirigintzako dokumentua.
Longidan, 2020ko urtarrilaren 21ean.–Alkatea, Roberto Zazpe Bariain.
ERANSKINA
Hiri-jarduketarako plan berezia (PDFa).

L2001264

MENDABIA
9/2019 aurrekontu-aldaketa.
Behin betiko onespena
2019ko 250. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 23an, 9/2019 aurrekontu-aldaketa egiteko hasierako onespenaren
erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez,
aurrekontu-aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da,
behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu
publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru
Dekretuaren 33. artikuluak, arau bereko 18. artikuluari dagokionez,
xedatuari jarraikiz.
GASTUA:
1-43300-4790000.–“Los Arcos Teknologia Zentroa fundazioa”. Zenbatekoa: 6.020,00 euro.
FINANTZAKETA:
Kreditu berezia, honako partida honetatik:
1-870.–“Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako”, zenbatekoa:
6.020,00 euro.
Mendabian, 2020ko urtarrilaren 17an.–Alkate udalburua, María Josefa
Verano Elvira.
L2000780

ORKOIEN
1/2020 aurrekontu-aldaketa.
Hasierako onespena
Orkoiengo Udalak, 2020ko urtarrilaren 16an egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen 1/2020 aurrekontu-aldaketa 2020ko udal aurrekontuan.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek azter dezaten eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, irailaren
21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraituz (foru
dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren
alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995
Foru Legea).
Orkoienen, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Carlos Arroniz Loyola.
L2000868

Orkoiengo Udalak, 2020ko urtarrilaren 16an egin osoko bilkuran, behin
betiko onetsi zuen Orkoiengo katastroko 1. poligonoko 1557. lurzatiaren
xehetasun-azterketa, Jorge Tirapu Mendiorozek sustaturik.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuaren 79.1 artikuluan ezarritakoarekin bat, aipatu erabakia argitaratzen da.
Erabakiak bukaera ematen dio administrazio bideari, eta haren kontra
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa paratzen ahal da, Nafarroako Justizia
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, argitalpen honen biharamunetik hasita, Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.
eta 46. artikuluekin bat.
Orkoienen, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Carlos Arroniz
Loyola.
ERANSKINA
Xehetasun-azterketa (PDFa).

L2001182

OTEITZA
Aldaketa, Herriko jabari publikoaren aprobetxamendu
bereziaren tasa arautzen duen ordenantza fiskalean.
Hasierako onespena
Udalak, 2020ko urtarrilaren 16an egin osoko bilkuran, aho batez erabaki
zuen aldaketa egitea Herriko jabari publikoaren aprobetxamendu bereziaren
tasa arautzen duen ordenantza fiskalean.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, onetsitako aldaketa
jendaurrean egonen da hogeita hamar egun baliodunean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, herritarrek eta bidezko interesa dutenek espedientea aztertu eta erreklamazioak,
kexak edo oharrak aurkez ditzaten.
Jendaurreko epean inork ez badu erreklamaziorik, kexarik edo oharrik
aurkezten, aldaketa behin betiko onetsi, eta testua osorik emanen da
argitara Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Oteitzan, 2020ko urtarrilaren 17an.–Alkatea, Rubén Darío Martínez
Landa.
L2000784

IRUÑA
Aldaketa, Alde Zaharreko Barne Eraberritze eta Babeserako
Plan Bereziaren 89.2 artikuluan, ostalaritzako jarduerei
eta horietatik gertukoei dagokienez
Iruñeko Udalak, 2020ko urtarrilaren 16an egin osoko bilkuran, honako
erabaki hau hartu zuen:
PLE 16-ENE-20 (4/CU).
Ikusirik Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzien Salak emandako epaiak 375/2018 eta 203/2018 administrazioarekiko auzi-errekurtsoetan, Nafarroako Administrazio Auzitegiaren 555/2017
Ebazpenaren aurka jarritako horietan. Ebazpen horren bidez ebatzi ziren
Alde Zaharreko Barne Eraberritze eta Babeserako Plan Bereziaren aldaketa
bat onesteko, ostalaritzako jarduerei eta horietatik gertukoei dagokienez,
Osoko Bilkurak 2016ko azaroaren 3an hartu zuen 8/CU Erabakiaren
aurkako gora jotzeko errekurtsoak. Ikusirik, orobat, Zerbitzu Juridikoen
txostena,
ERABAKITZEN DA:
1. Jakintzat hartzea 193/2019 Epaia, Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak 2019ko irailaren 12an emana. 375/2018 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan eman zen epaia,
eta haren bidez bertan behera utzi zen interpretazio xedapenaren 1.
apartatua.
2. Jakintzat hartzea 197/2019 Epaia, Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak 2019ko irailaren 13an emana.
203/2018 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan eman zen epaia, eta
haren bidez bertan behera utzi zen 89.2 artikulua. –0.1 taldea.–Definizioa.
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Ostalaritzatik gertuko jarduerak, kafe-dastalekuak ostalaritzako jarduera
gisa kalifikatzeari dagokionez, eta establezimendu horiei 70 dBA-ko soinua
ateratzeko baimena ematen dieten aurreikuspenari dagokionez. Horrela
gelditu da idatzia:
“2.–Jarduera toleratuak.
2.1.–Definizioa.
–0.2 taldea.–Kafe-dastalekuak:
Jarduerak dira, bezeroak lokalean egotekoak eta gaueko ordutegirik
ez dutenak, salbu Udalak ordutegi bereziak ezartzen dituen garaietan
(sanferminak, Eguberriak etab.), zeinek kafea, txokolatea, infusioak,
opilak eta produktu industrial ontziratuak zerbitzatzen baitituzte. Halako
lokaletan ezin da edari alkoholdunik saldu, ezta halakorik kontsumitu
ere.
Halako jarduerek ez dute musika-instalaziorik, salbu giro-musikakoak.
Ez dute jakirik prestatzen, eta ez dute ez sukalderik, ez jantokirik,
baina txokolategiek, gozotegiek eta antzekoek prestalekua eduki dezakete
beraien gozogintza-produktuak prestatzeko.”
Eta 89.2.4.1 a) artikuluaren azken paragrafoa, kafe-dastalekuei dagokienez. Horrela gelditu da idatzia:
“Kafetegietan edo kafe-dastalekuetan, baldin eta irabazitako tokia
–behar besteko tamainakoa– bakarrik mahai baxuak eta aulkiak jartzeko
erabiltzen bada –musikarik gabe– halako eran non pasagunea ez baita
izanen benetan behar dena baino handiagoa.”
Eta 89.2.4.1 a) artikuluaren azken paragrafoa, kafe-dastalekuei dagokienez, eranskinean bezala gelditu baita idatzia.
3.–Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Iruñeko Udalaren
iragarki-taulan argitaratzea.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Enrique Maya Miranda.
L2000845

ERANSKINA
2020ko tarifak
Kiro instalazioen tarifak arautzen dituen ordenantza.
–Urteko abonamendua:
SARRERA KUOTA

HIRUHILEKOKO
KUOTA

Haurrak; 2 gurasoak abonatuak

0,00 euro

0,00 euro

Haurrak; 2 gurasoak abonatuak (12-13 urte)

0,00 euro

19,16 euro

Haurrak, 4-13 urte

34,14 euro

38,32 euro

Gazteak, 2 gurasoak abonatuak

39,18 euro

53,60 euro

Gazteak, 14-17 urte

49,27 euro

61,40 euro

Helduak, 18-65 urte

66,44 euro

76,89 euro

Unibertsitarioak

49,27 euro

45,96 euro

65 urtetik gora

34,14 euro

38,32 euro

–Neguko abonamendua (irailetik maiatzera):
ERROLDATUAK

ERROLDATU GABEAK

Haurrak, 4-13 urte

130,49 euro

160,05 euro

Gazteak, 14-17 urte

194,24 euro

238,62 euro

Helduak, 18-65 urte

258,03 euro

319,99 euro

65 urtetik gora

130,49 euro

160,05 euro

–Neguko abonamendua (dena barne) (irailetik maiatzera):
ERROLDATUAK

ERROLDATU GABEAK

Haurrak, 4-13 urte

143,44 euro

171,11 euro

Gazteak, 14-17 urte

213,75 euro

255,03 euro

Helduak, 18-65 urte

283,87 euro

341,90 euro

65 urtetik gora

143,44 euro

171,11 euro

–Hilabeteko abonamendua:

AZKOIEN

ERROLDATUAK

Aldaketa, industria-lursailen salmentarako
baldintza orokorren agirian (U-3 sektorea).
Behin betiko onespena
Azkoiengo Udalak, 2019ko irailaren 30ean egindako osoko bilkuran,
erabaki zuen hasiera batez onestea aldaketa egitea industria-lursailen
salmentarako baldintza orokorren agirian (U-3 sektorea), eranskinean
jasotako edukiaren arabera.
Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2019ko 227. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 18an, eta jendaurreko epean
inork ez duenez alegaziorik aurkeztu, aldaketa behin betiko onetsi da;
hori guztia, bat etorriz 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluarekin (6/1990
Foru Legea, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa). Horrek agintzen
duenez, argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan.
Azkoienen, 2020ko urtarrilaren 16an.–Alkatea, Juan Carlos Castillo
Ezpeleta.
ERANSKINA
Aldaturiko artikulua.
1. artikulua. Lurzatiaren eskualdatzea eginen da adostutako prezioan
eta kargarik gabe, eta ezartzen da 2.000 metro koadroko gutxieneko
azalera.

29,35 euro

35,06 euro

Gazteak, 14-17 urte

44,99 euro

52,79 euro

Helduak, 18-65 urte

58,80 euro

70,57 euro

65 urtetik gora

29,35 euro

35,06 euro

–Hilabeteko abonamendua (dena barne):
ERROLDATUAK

38,16 euro

45,60 euro

Gazteak, 14-17 urte

58,60 euro

68,74 euro

Helduak, 18-65 urte

76,28 euro

91,77 euro

65 urtetik gora

38,16 euro

45,60 euro

–Udako abonamendua:
ERROLDATUAK

Azkoiengo Udalak, 2019ko azaroaren 7an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen tasak eta prezio publikoak arautzen dituzten udal
ordenantzetako aldaketa 2020ko ekitaldirako.
Onespenaren erabakia 2019ko 234. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen, azaroaren 27an. Jendaurreko epean ez da alegaziorik
aurkeztu; hortaz, behin betiko onesten da ordenantzan egin aldaketa, eta
osorik ematen da argitara, behar diren ondorioak izan ditzan, Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan xedatuari jarraikiz.
Azkoienen, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Juan Carlos Castillo
Ezpeleta.

ERROLDATU GABEAK

Haurrak, 4-13 urte

42,96 euro

Gazteak, 14-17 urte

64,31 euro

77,62 euro

Helduak, 18-65 urte

85,77 euro

102,84 euro

65 urtetik gora

42,96 euro

51,51 euro

51,51 euro

–Udako abonamendua (dena barne):
ERROLDATUAK

Haurrak, 4-13 urte

Aldaketak ordenantzetan, 2020rako tarifak eguneratzeagatik.
Behin betiko onespena

ERROLDATU GABEAK

Haurrak, 4-13 urte

L2000738

AZKOIEN

ERROLDATU GABEAK

Haurrak, 4-13 urte

ERROLDATU GABEAK

73,48 euro

88,20 euro

Gazteak, 14-17 urte

110,06 euro

132,94 euro

Helduak, 18-65 urte

146,75 euro

176,05 euro

73,48 euro

88,20 euro

65 urtetik gora

–Hamabostaldiko abonamendua:
ERROLDATUAK

ERROLDATU GABEAK

Haurrak, 4-13 urte

15,39 euro

18,45 euro

Gazteak, 14-17 urte

23,64 euro

27,72 euro

Helduak, 18-65 urte

30,83 euro

37,04 euro

65 urtetik gora

15,39 euro

18,45 euro

–Hamabostaldiko abonamendua (dena barne):
ERROLDATUAK

Haurrak, 4-13 urte

20,03 euro

ERROLDATU GABEAK

23,90 euro

2020ko otsailaren 7a, ostirala

26. zenbakia - 1539. orrialdea

Gazteak, 14-17 urte

30,73 euro

36,13 euro

Helduak, 18-65 urte

40,05 euro

48,20 euro

65 urtetik gora

20,03 euro

23,90 euro

Aerobica-gimnastika erritmikoa (3 egun astean):
ABONATUAK

ERROLDATUAK / ERROLDATU GABEAK

Helduak

101,20 euro

18 urtetik behera

euro 84,99

–Eguneko sarrera:
LANEGUNAK

ERROLDATUAK

ERROLDATU GABEAK

Haurrak, 4-13 urte

3,72 euro

4,74 euro

Gazteak, 14-17 urte

5,55 euro

6,93 euro

Helduak, 18-65 urte

7,49 euro

9,38 euro

65 urtetik gora

3,72 euro

4,74 euro

JAIEGUNAK

ERROLDATUAK

ERROLDATU GABEAK

Haurrak, 4-13 urte

4,74 euro

5,55 euro

Gazteak, 14-17 urte

6,93 euro

8,56 euro

Helduak, 18-65 urte

9,38 euro

11,26 euro

65 urtetik gora

4,74 euro

5,55 euro

189,86 euro

144,30 euro

161,37 euro

Aerobica - mantentze gimnastika - pilates - step - gap - zumba - cross
train (2 egun astean):
ABONATUAK

5,66 euro

7,29 euro

Gazteak, 14-17 urte

8,36 euro

10,45 euro

Helduak, 18-65 urte

11,26 euro

13,96 euro

5,66 euro

7,29 euro

68,28 euro

18 urtetik behera

56,71 euro

ABONATU GABEAK

Haurrak, 4-13 urte

ERROLDATUAK

ERROLDATU GABEAK

7,29 euro

8,36 euro

Gazteak, 14-17 urte

10,45 euro

12,99 euro

Helduak, 18-65 urte

13,96 euro

16,81 euro

7,29 euro

8,36 euro

65 urtetik gora

–Eguneko sarrera, egun erdikoa (16:00etatik aurrera):

ABONATUAK

ERROLDATU
GABEAK

Haurrak, 4-13 urte

1,94 euro

2,39 euro

Gazteak, 14-17 urte

2,80 euro

3,46 euro

Helduak, 18-65 urte

3,72 euro

4,69 euro

65 urtetik gora

1,94 euro

2,39 euro

Helduak

ERROLDATUAK

2,39 euro

2,80 euro

Gazteak, 14-17 urte

3,46 euro

4,33 euro

Helduak, 18-65 urte

4,69 euro

5,66 euro

65 urtetik gora

2,39 euro

2,80 euro

–Eguneko sarrera, egun erdikoa (dena barne) (16:00etatik aurrera):
Udaldian bakarrik.
ERROLDATU GABEAK

Haurrak, 4-13 urte

2,85 euro

3,62 euro

Gazteak, 14-17 urte

4,23 euro

5,25 euro

Helduak, 18-65 urte

5,66 euro

6,98 euro

65 urtetik gora

2,85 euro

3,62 euro

ERROLDATUAK

ERROLDATU GABEAK

189,86 euro

ABONATUAK

ERROLDATUAK / ERROLDATU GABEAK

Helduak, 2 egun astean

68,28 euro

Helduak, egun bat astean

34,14 euro

Helduak, 2 egun astean
Helduak, egun bat astean

ERROLDATUAK

ERROLDATU GABEAK

116,07 euro

129,78 euro

57,99 euro

64,87 euro

Padela (egun bat astean) (4 pertsona):
ABONATUAK

ERROLDATUAK / ERROLDATU GABEAK

95,74 euro
ABONATU GABEAK

Denak

ERROLDATUAK

ERROLDATU GABEAK

162,75 euro

181,86 euro

Oharra: Padelaren prezioa handituz joanen da, baldin eta talde bakoitzeko pertsona kopurua 4 baino txikiagoa bada.
Capoeira (2 egun astean):
ABONATUAK

ERROLDATUAK

ERROLDATUAK / ERROLDATU GABEAK

Spinninga:

ERROLDATU GABEAK

Haurrak, 4-13 urte

LANEGUNAK

107,51 euro

169,83 euro

Denak
JAIEGUNAK

129,78 euro

96,15 euro

101,20 euro

ABONATU GABEAK
ERROLDATUAK

ERROLDATU GABEAK

116,07 euro

Helduak

Udaldian bakarrik.
LANEGUNAK

ERROLDATUAK

Yoga (2 egun astean):

ABONATU GABEAK
JAIEGUNAK

ERROLDATUAK / ERROLDATU GABEAK

Helduak

ERROLDATU GABEAK

Haurrak, 4-13 urte

65 urtetik gora

ERROLDATU GABEAK

18 urtetik behera

18 urtetik behera
ERROLDATUAK

ERROLDATUAK

169,83 euro

Helduak

–Eguneko sarrera (dena barne):
LANEGUNAK

ABONATU GABEAK

Helduak

Helduak

ERROLDATUAK / ERROLDATU GABEAK

68,28 euro

ABONATU GABEAK

Helduak

ERROLDATUAK

ERROLDATU GABEAK

116,07 euro

129,78 euro

Muay thai (2 egun astean):
JAIEGUNAK

ERROLDATUAK

ERROLDATU GABEAK

ABONATUAK

Haurrak, 4-13 urte

3,62 euro

4,23 euro

Helduak

Gazteak, 14-17 urte

5,25 euro

6,52 euro

18 urtetik behera

Helduak, 18-65 urte

6,98 euro

8,46 euro

65 urtetik gora

3,62 euro

4,23 euro

Bihotz-hodietako gela:
ABONATUAK

ERROLDATUAK / ERROLDATU GABEAK

Gazteak

dohainik

Helduak

dohainik

65 urtetik gora

dohainik

ERROLDATUAK / ERROLDATU GABEAK

101,20 euro

ABONATU GABEAK

84,99 euro
ERROLDATUAK

ERROLDATU GABEAK

Helduak

169,83 euro

189,86 euro

18 urtetik behera

144,30 euro

161,37 euro

Gimnastika erritmikoan hastea (egun bat astean):
ABONATUAK

3-4 urte

ERROLDATUAK / ERROLDATU GABEAK

44,33 euro

1540. orrialdea - 26. zenbakia
ABONATU GABEAK

2020ko otsailaren 7a, ostirala

ERROLDATUAK

3-4 urte

ERROLDATU GABEAK

53,28 euro

53,81 euro

Gimnastika erritmikoa (2 egun astean):
ABONATU GABEAK

ERROLDATUAK

Guztiak

ERROLDATU
GABEAK

106,60 euro

107,67 euro

Tenisa (2 egun astean):
ABONATUAK

ERROLDATUAK / ERROLDATU GABEAK

Haurra

126,72 euro

Heldua

171,05 euro
ABONATU GABEAK

ERROLDATUAK

Haurra

144,39 euro

145,83 euro

Heldua

207,15 euro

209,22 euro

Uretako jarduerak:
ABONATUAK

ERROLDATUAK / ERROLDATU GABEAK

54,93 euro

Haurrak 30’

44,94 euro

Haurrak 45’

54,93 euro

Hegalak, gazteak

54,93 euro

Helduak

63,23 euro

Egokitzapen fisikoa

63,23 euro

Bizkar osasuntsua

89,88 euro

Josteta

63,23 euro

Fitnessa uretan

89,88 euro

ABONATU GABEAK

ERROLDATUAK

L2000719

TEBAS
Aldaketa, gimnasioko barne araubidearen erregelamenduan.
Hasierako onespena

ERROLDATU
GABEAK

Haurtxoak (24-36 hilabete)

buruzko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluarekin eta horrekin bat heldu
direnekin. Hasierako onespenaren erabaki hau behin betikoa bilakatuko
da baldin eta jendaurreko epean inork ez badu aurkezten erreklamaziorik, kexarik edo oharrik. Aldaketaren testua behin betiko onetsitakoan,
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira behar den iragarkia eta
haren testu osoa.
Tebasen, 2019ko abenduaren 16an.–Kontzejuko burua, Leire Martínez
Carneiro.

Tebasko Kontzejuko Batzarrak, 2019ko abenduaren 16an egindako
bilkuran, hasiera batez onetsi zuen aldaketa egitea Tebasko Kontzejuaren
gimnasioko barne araubidearen erregelamenduan, 10.-1 eta 11. artikuluetan.
Espedientea jendaurrean egonen da hogeita hamar egun baliodunean,
erabakiaren hasierako onespen hau argitaratuta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean eta Kontzejuko iragarki-taulan, bizilagunek eta interes legitimoa
dutenek espedientea azter dezaten eta erreklamazio, kexa edo oharrak
egin ditzaten; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari
buruzko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluarekin eta horrekin bat heldu
direnekin. Hasierako onespenaren erabaki hau behin betikoa bilakatuko
da baldin eta jendaurreko epean inork ez badu aurkezten erreklamaziorik, kexarik edo oharrik. Aldaketaren testua behin betiko onetsitakoan,
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira behar den iragarkia eta
haren testu osoa.
Tebasen, 2019ko abenduaren 16an.–Kontzejuko burua, Leire Martínez
Carneiro.
L2000720

ERROLDATU GABEAK

Haurtxoak (24-36 hilabete)

93,45 euro

104,41 euro

Haurrak 30’

76,38 euro

85,40 euro

Haurrak 45’

93,45 euro

104,41 euro

Hegalak, gazteak

93,45 euro

104,41 euro

Helduak

107,51 euro

120,15 euro

Egokitzapen fisikoa

107,51 euro

120,15 euro

Bizkar osasuntsua

151,69 euro

170,85 euro

Josteta

107,51 euro

120,15 euro

Fitnessa uretan

151,69 euro

170,85 euro

Beste kontzeptu batzuk:
Txartela eskuratzea (fidantza)

4,64 euro

Txartela berritzea (kopia)

9,48 euro

Ordainagiriak itzultzearen gastuak

4,94 euro

Telazko txanoa

4,59 euro

Silikonazko txanoa

5,76 euro

Padel pistak/tenis pistak:
ARGIRIK GABE

ARGIAREKIN

Gazteak

Dohainik

Dohainik

Helduak

Dohainik

Dohainik

65 urtetik gora

Dohainik

Dohainik
L2000860

TEBAS
Aldaketa, kiroldegi-igerilekuetako barne araubidearen
erregelamenduan. Hasierako onespena
Tebasko Kontzejuko Batzarrak, 2019ko abenduaren 16an egindako
bilkuran, hasiera batez onetsi zuen aldaketa egitea Tebasko Kontzejuaren
kiroldegi-igerilekuetako barne araubidearen erregelamenduan, 8.-2, 20.-1,
20.-2, 22-1 eta 22.-4 artikuluetan.
Espedientea jendaurrean egonen da hogeita hamar egun baliodunean,
erabakiaren hasierako onespen hau argitaratuta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean eta Kontzejuko iragarki-taulan, bizilagunek eta interes legitimoa
dutenek espedientea azter dezaten eta erreklamazio, kexa edo oharrak
egin ditzaten; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari

URROTZ-HIRIA
Aldaketa ordenantzan, Hilerriko zerbitzuagatik
ordaindu beharreko tasei buruzkoan.
Behin betiko onespena
Urrotz-Hiriko Udalak, 2019ko azaroaren 18an egindako osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen aldaketa egitea Hilerriko zerbitzuagatik ordaindu
beharreko tasei buruzko udal ordenantzan (5. artikulua).
Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2019ko 234. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 27an, eta jendaurreko epean
inork ez du alegaziorik aurkeztu; hortaz, behin betiko onesten da Hilerriko
zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasei buruzko udal ordenantza, eta
osorik ematen da argitara, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia,
bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen
325. artikuluarekin.
Urrotz-Hirian, 2020ko urtarrilaren 14an.–Alkatea, Miguel Ángel Iribarren.
ORDENANTZA FISKALA, HILERRIKO ZERBITZUA EGITEKO
TASAK ORDAINARAZTEARI BURUZKOA
1. artikulua. Ordainarazpen hau ezarri da honako hauen babesean:
Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Legearen IV. kapituluaren 7. atala (100.
artikulua eta hurrengoak) eta lege horren beraren 12. artikulua.
Zerga-egitatea
2. artikulua. Zerga-egitatea da hilerriko zerbitzuak ematea, eta lurra
edo horma-hilobiak lagatzea, gehienez ere hogei urterako.
Subjektu pasiboa
3. artikulua. Ondorio guztietarako, subjektu pasibotzat hartuko da
zerbitzua emateko eskatzen duen pertsona fisiko edo juridikoa.
Zerga-oinarria
4. artikulua. Zerga-oinarria zehaztuko da zergapeko egintzaren
izaeraren arabera, eta, ordenantza honen ondorioetarako, honako hauek
izanen dira:
–Ehorzketak.
–Hilotzak hobitik ateratzea.

2020ko otsailaren 7a, ostirala

26. zenbakia - 1541. orrialdea

5. artikulua. Honako tarifa hauek aplikatuko dira:
–Tasak kasuan-kasuan ezarriko dira, segun eta zer kostu erreal ekartzen dion Udalari zerbitzua emateak.
6. artikulua. Ordenantza honetan xedatzen ez den orotan, jarraituko
zaio Ordenantza fiskal orokorrari.

–Musika Hizkuntza, 2. zikloa: 293,75 euro.
–Musika Tresna, 2. eta 3. zikloak: 293,75 euro.
–Musika Prestakuntza: 147,00 euro.
–Tresnen Taldea bakarrik*: 116,00 euro.
Burlatatik eta Atarrabiatik kanpoko ikasleak

Xedapen gehigarriak
1) Ondoriorik gabe gelditzen dira lur eta panteoien betiereko kontzesio
guztiak baldin 99 urtetik gorako antzinatasuna badute.
2) Ondoriorik gabe geldituko dira gaur egun dauden itxitura guztiak.

–Inskripzioa: 116,00 euro.
–Hastapena eta Musika Hizkuntza: 379,00 euro.
–Musika Tresna: 1.571,00 euro.
–Musika Prestakuntza: 189,75 euro.
–Tresnen Taldea bakarrik*: 175,00 euro.
(*) Taldearen zenbatekoa ordainduko da, izen ematearen zenbatekoa gehitu
gabe.

Azken xedapena
Ordenantza honek indarra hartuko du Nafarroako Toki Administrazioari
buruzko Foru Legean ezarritako izapideak bete ondoren.

L2000521

MUSIKA TRESNAK ALOKATZEKO TASAK,
2020-2021 IKASTURTERAKO
Eskolako ikasleak

EGUESIBAR

–Pianoa: 97,00 euro.
–Perkusioa: 97,00 euro.
–Alokairua etxean: 120,00 euro.

Eguesibarko ekintzaileek lokalak alokatu
eta rosteko laguntzen deialdia eta oinarri
arautzaileak. Laburpena
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3b
eta 20.8a artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, Eguesibarko Udalak honako
hauen laburpena argitaratu du: Eguesibarko ekintzaileek lokalak alokatu
eta erosteko laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak. Haren testu osoa
Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke –http://www.pap.
hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index. DDBN (Identifikazioa): 491771–,
bai eta Udalaren webgunean ere.
Xedea:
Oinarri hauen xedea da 2020. urtean Eguesibarren jarduera ekonomiko
berriak ezartzeko lokalak alokatu eta erosteko laguntza ekonomikoak
arautzea.
Laguntzen onuradunak:
Oinarri hauetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsona fisiko
eta juridikoak, ez beste inor, izan daitezke laguntzen onuradun.
–Kasuan kasuko jarduera garatzeko legez eskatutako gaitasun baldintzak bete behar dituzte pertsona fisikoek. Pertsona fisiko batek baino
gehiagok elkarrekin eskatzen ahalko dituzte laguntzak, nahiz eta beraien
arteko lotura juridikoari ez aitortu kide bakoitzarekiko independente den
nortasun juridikoa.
–Pertsona juridikoak erantzukizun mugatuko kapitaleko sozietateak
izan daitezke, baita lan elkartuko mikrokooperatibak, lan elkartuko kooperatibak, lan sozietateak, sozietate komanditarioak, zibilak eta, orobat, legeak
aitortutako nortasun juridikoa duten bestelako sozietateak ere.
Eskaerak aurkezteko epea:
Laguntzarako eskabidea Eguesibarko Udalaren Erregistro Orokorrean
aurkeztu behar da idatziz, jarduera hasi eta bi hilabeteko epean.
Deialdiaren onespenaren data dela-eta, aurkezteko epearen baldintza
betetzen ez duten eskabideak ere onartu eginen dira, baldin eta deialdiaren
gainerako baldintzak betetzen badituzte. Kasu horietan, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasiko da kontatzen
eskaerak aurkezteko bi hilabeteko epea.
Sarrigurenen, 2020ko urtarrilaren 14an.–Alkatea, Amaia Larraya
Marco.

Eskolako ikasleak ez direnak
–Inskripzioa: 100,00 euro.
–Ikasketa tasa (gutxienez 30 euro hiruhilekoko): 100,00 euro.
BESTELAKO TASAK, 2020
–Oposizioetarako azterketa eskubideak: 20,00 euro.
–Auditoriuma erabiltzea: 35,00 euro.
Burlatan, 2020ko urtarrilaren 27an.–Hilarión Eslava Partzuergoko
lehendakaria, Ana Góngora Urzaiz.

L2001257

BURLATAKO ETA ATARRABIAKO HILARION ESLAVA MUSIKA
ESKOLAREN PATRONATUA
2020ko aurrekontua.
Hasierako onespena
Hilarión Eslava Musika Eskolaren Partzuergoak, 2019ko abenduaren
20an egindako bilkuran, hasiera batez onetsi zuen Eskolaren 2020ko
ekitaldiko aurrekontua. 981.828,00 euro egiten du.
Espedientea jendaurrean egonen da Idazkaritzan, 15 egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen
zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Aditzera ematen da, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
Foru Legearen 202. artikuluarekin.
Burlatan, 2020ko urtarrilaren 27an.–Hilarión Eslava Partzuergoko
lehendakaria, Ana Góngora Urzaiz.
L2001268

L2000565

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA
BURLATAKO ETA ATARRABIAKO HILARION ESLAVA MUSIKA
ESKOLAREN PATRONATUA
2020-2021 ikasturteko tasak
Hilarión Eslava Musika Eskolaren Partzuergoak, 2019ko abenduaren
20an egindako bilkuran, erabaki zuen ondotik ematen diren tasak onestea
eta, halaber, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
TASA AKADEMIKOAK, 2020-2021 IKASTURTERAKO
Atarrabiako eta Burlatako ikasleak
–Inskripzioa: 116,00 euro.
–Hastapena eta Musika Hizkuntza: 254,00 euro.
–Musika Tresna, 1. zikloa: 254,00 euro.

2020ko ekitaldiko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena
2019ko 247. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 18an, argitara eman zen Mairagako Mankomunitatearen 2020ko ekitaldiko plantilla
organikoa hasiera batez onesten zuen iragarkia.
Jendaurreko epean ez da alegaziorik egin; hortaz, behin betiko onetsitzat jotzen da 2020ko ekitaldirako plantilla organikoa.
Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 19. eta 20. artikuluetan ezarritakoa garatuz,
eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legea eta
horrekin bat heldu diren arauak betez, argitara ematen da Mairagako
Mankomunitatearen 2020ko ekitaldiko plantilla organikoa, honela gelditu
baita:
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MAIRAGAKO MANKOMUNITATEAREN 2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
FUNTZIONARIOAK, GIZARTE SEGURANTZAKOAK
KOPURUA

MAILA

SARBIDEA

OL.

AHOLK. EKONOMIKOA

1

A

KONTU-HARTZAILEA

1

A

MAILA
(1)

LANPOSTUA
(2)

ZUZENDARITZA
LANPOSTUA
3

75

26,46

DEDIKAZ.
ESKLUS.
4

BATERAEZ.
5

LANALDI.
LUZAPENA
6

ARRISKU
BEREZIA
7

HITZARMENA
EGOERA
8
ADMINISTRATIBOA

Jardunean
(*)

ADMINISTRARI-OFIZIALA

2

C

LM

12

46,61

Jardunean

ADMINISTRARI-OFIZIALA

1

C

F

12

46,61

Jardunean

ADMINISTRARI-OFIZIALA

1

C

LM

12

46,61

Hutsik

UR ATALEKO 1. MAILAKO OFIZIALA

1

C

LM

12

49,12

Jardunean

UR ATALEKO 1. MAILAKO OFIZIALA

1

C

LM

12

49,12

HONDAKINEN ARDURADUNA

1

C

LM

12

38,54

Hutsik
25

Hutsik

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

1

D

F

12

39,08

Jardunean

ITURGINA

1

D

OL

12

74,72

Jardunean

HONDAKINEN ARDURADUNA

1

D

KIL

12

52,19

GIDARIA

1

D

OL

12

52,19

25

10

5

Jardunean

5

Jardunean

GIDARIA

3

D

LM

12

52,19

5

Jardunean

PEOIA

2

E

OL

15

54,98

5

Jardunean

LAN-KONTRATUDUN FINKOAK
KOPURUA

MAILA

MAILA
(1)

SARBIDEA

ARLO TEKNIKOKO BURUTZA

A

ARLO TEKNIKOKO BURUTZA

B

ML

LANPOSTUA
(2)

ZUZENDARITZA
LANPOSTUA
3

DEDIKAZ.
ESKLUS.
4

BATERAEZ.
5

LANALDI.
LUZAPENA
6

ARRISKU
BEREZIA
7

HITZARMENA EGOERA ADMINIS8
TRATIBOA

25

Hutsik (**)

25

10

(***)

GOI MAILAKO INGENIARIA

1

A

LM

38,66

Hutsik

INGENIARI TEKNIKOA (&)

1

B

OL

59,54

Jardunean

INGENIARI TEKNIKOA (&*)

1

B

OL

59,54

EKIPOEN KOORDINATZAILEA

1

C

LM

12

43,75

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

1

D

OL

12

39,08

HONDAKINEN KOORDINATZAILEA

1

D

KIL

12

52,94

ITURGINA

1

D

OL

12

27

GIDARIA

1

D

Lekualdatzea

12

52,94

Jardunean
7,5

Hutsik
Hutsik

7,5

10

5

Jardunean

5

Jardunean

Hutsik

GIDARIA

4

D

OL

12

52,94

5

Hutsik

GIDARIA

2

D

LM

12

52,94

5

Jardunean

OL: oposizio-lehiaketa; LM: lehiaketa murriztua; ML: merezimendu lehiaketa; KIL: kategoriaz igotzeko lehiaketa
F: lan-kontratudun finkoak funtzionario bihurtu izanagatik, Batzarrak 2013ko azaroaren 20an hala erabakita. (19/2013 Foru Legea)
(*): Jardunean, aholkulari ekonomikoak gaituta, 11/2004 Foru Legearen lehen xedapen gehigarriaren 2.B apartatuaren arabera.
(**): Goi mailako ingeniariak bete beharrekoa, merezimendu lehiaketa bidez.
(***): Jardunean, ingeniari tekniko batek betea, merezimendu lehiaketa bidez; kentzen da, alor teknikoko A mailako burutza betetzeagatik.
(&): Arduradun lanetan laneko arriskuen prebentzioan (haiengatik izanen du %10eko osagarria, lanpostuan ezarrita dagoena).
(&*): Arduradun lanetan ingurumen gaietan (haiengatik izanen du %10eko osagarria, lanpostuan sartua dagoena).
Oharra: Idazkaritzako eginkizunak gauzatuko dira 6/1990 Foru Legearen 234.2 artikuluko d) apartatuan ezarritakoaren arabera, eta A mailako hasierako soldataren %30eko diru esleipena jasotzeko
eskubidea izanen da.

FUNTZIONARIOEN ETA LAN-KONTRATUDUN FINKOEN IZENEN ZERRENDA, 2019KO ABENDUAREN 31N
MAIRAGAKO MANKOMUNITATEAREN ZERBITZUPEAN
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginaren 20.2 artikuluan xedatuari jarraituz zehaztu da Mairagako
Mankomunitateko funtzionarioen eta lan-kontratadun finkoen izenen zerrenda, 2019ko abenduaren 31koa:
FUNTZIONARIOEN IZENEN ZERRENDA, 2019KO ABENDUAREN 31N
IZENA

LANPOSTUA

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

ANTZINATASUN DATA

GRADUA

MAILA

PÉREZ GARCÍA OLGA

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Jardunean

1988-02-11

5

C

GARCIA MURO M.ª VICTORIA

ADMINISTRARI-OFIZIALA

Jardunean

1997-11-11

4

C

SESMA ALZUETA SANTIAGO

GIDARIA

Jardunean

1988-11-11

5

D

LIZARRAGA ZULET JUAN ANTONIO

GIDARIA

Jardunean

1993-04-12

5

D

DEL CAMPO TIELVE MONSERRAT

PEOIA

Jardunean

1988-08-11

5

E

ALCUAZ ZARATIEGUI JOSE MARIA

HONDAKINEN ARDURADUNA

Jardunean

1992-02-24

5

D

ECHEVERRIA CERDAN JOSE ANTONIO

AHOLK. EKONOMIKOA

Jardunean

1996-10-07

4

A

ARAIZ ANGULO ÓSCAR

GIDARIA

Jardunean

1992-06-04

5

D

LLORENTE SUESCUN JOSÉ LUIS

GIDARIA

Jardunean

1993-09-19

4

D

MANSILLA LATASA ALFONSO

PEOIA

Jardunean

1998-02-07

4

E

PÉREZ GARCIA FRANCISCO JAVIER

ITURGINA

Jardunean

2005-02-26

3

D

JAURRIETA SEMBROIZ MARIA VICTORIA

ADM. OFIZIALA

Jardunean

2002-06-10

3

C

BERANGO URSUA EVA

ADM. LAGUNTZAILEA

Jardunean

2003-12-16

3

D

CARRERA CABALLERO RICARDO

UR ATALEKO 1. MAILAKO OFIZIALA

Jardunean

2009-08-05

2

C
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LAN-KONTRATUDUN FINKOEN IZENEN ZERRENDA, 2019KO
ABENDUAREN 31N
IZENA

LANPOSTUA

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

ANTZINATASUN
DATA

SANTESTEBAN ARANA LUIS

Ingeniari teknikoa

Jardunean

2010-01-04

IRIGOYEN AZPILICUETA LAURA

Ingeniari teknikoa

Jardunean

2007-09-20

GOYENA ESTREMAD M.ª ANGELES Gidaria

Jardunean

1998-05-07

GARDE MIQUELEIZ MIGUEL ANGEL Gidaria

Jardunean

1990-09-17

USOZ JOSUE LUIS F.

Hondakinen
koordinatzailea

Jardunean

1990-09-17

TORRES GUTIERREZ OSCAR D.

Gidaria

Jardunean

2002-08-10

Tafallan, 2020ko urtarrilaren 15ean.–Mankomunitateko burua, Jorge
Bacaicoa Beruete.
L2000998

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita.
b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari edo Salari zuzendua, bi
hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita; edo
c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita.
Ezkarozen, 2019ko urtarrilaren 13an.–Batzordeko burua, Gonzalo
Celay Iriarte.

L2000716

KODES MENDIKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA

ZARAITZUKO IBAXAREN BATZORDEA

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020rako zerga-tasak

2019ko 238. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren
4an, aurrekontu-aldaketaren hasierako onespenaren erabakia. Jendaurreko
epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa hori behin
betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan. Hori
guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995
Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatutakoarekin.

Zaraitzuko Ibaxaren Batzordeak, 2019ko abenduaren 23ko bilkuran,
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legean ezarritakoari jarraikiz, erabaki zuen ezartzea, 2020ko urtarrilaren 1etik aitzina indarra izan
dezaten, ondotik aipatzen diren karga-tasak eta ponderazio indizeak:
–Larreen aprobetxamendua:
• Ardi azienda eta ahuntz azienda: 0,39 euro.
• Behi azienda: 6,39 euro.
• Behor azienda: 10,10 euro.
–Etxerako egur loteak: 48,42 euro.
–Batzordekideak bilkuretan parte hartzea: 35 euro.
–Fotokopiak: 0,10 euro.
–Langileen eta batzarkideen kilometrajeak: basozainak, larrezainak
eta Iratiko zaintza: 0,40 euro/km, mendiko pistetan ibiltzean. Kilometrajea
errepidean: 0,32 euro denentzat, langile eta batzordekideentzat.
–Batzordekideen batzordeak: 35 euro.
–Irati mantentzeko prezio publikoa: 5 euro/ibilgailua; 30 euro/autobusa eta 2 euro/motoa. Merkatzeko tiketak ibarreko establezimenduetan
ostatatzen direnendako edo bertan 12 euro baino gehiago kontsumitzen
dutenendako: 2 euro/ibilgailua; 15 euro/autobusa eta euro 1/motoa.
Zizen gaineko ordenantza: 8 euro/eguna. 80 euro/denboraldia. 30 euro/
denboraldia, erroldatu gabeendako, ibarreko etxe baten jabe badira.
Erabaki honek 2020ko urtarrilaren 1ean hartuko du indarra eta indarrean segituko du hura aldatzea edo indargabetzea erabakitzen ez den
bitartean. Haren kontra indarra duen legeriak aurreikusitako errekurtsoak
para daitezke:

Kreditu berezia
GASTUAK:
1.9200.12000 partida.–Idazkariaren ordainsaria. Zenbatekoa: 16.500
euro.
1.9200.12003 partida.–Administrari-ofizialaren ordainsaria. Zenbatekoa: 17.900 euro.
1.9200.12004 partida.–Administrari laguntzaileen ordainsariak. Zenbatekoa: 36.300 euro.
FINANTZAKETA:
1.4622000 partida.–Udala, Aguilar Kodes. Zenbatekoa: 10.600 euro.
1.4622001 partida.–Udala, Aras. Zenbatekoa: 17.700 euro.
1.4622002 partida.–Udala, Cabredo. Zenbatekoa: 11.300 euro.
1.4622003 partida.–Udala, Genevilla. Zenbatekoa: 9.150 euro.
1.4622004 partida.–Udala, Lapoblación. Zenbatekoa: 14.950 euro.
1.4622005 partida.–Udala, Marañón. Zenbatekoa: 7.000 euro.
Aguilar Kodesen, 2019ko abenduaren 30ean.–Mankomunitateko burua,
Arantzazu Fernández Cayetano.
L2000663
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6. BESTELAKO IRAGARKIAK
6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tribunal Económico‑Administrativo Foral de Navarra
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 99
de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria por causas
no imputables a la Administración y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 99.4 de la referida ley foral, por el presente edicto se cita a los
reclamantes que se relacionan a continuación para que comparezcan en
el plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en las dependencias del
Tribunal Económico‑Administrativo Foral de Navarra sito en Pamplona,
calle Iturrama, 10 (entr. Esquíroz), a fin de darse por notificados advirtiéndoles que, transcurrido dicho plazo sin comparecer se tendrá por realizada
la notificación, a todos los efectos, el día siguiente al del vencimiento del
mencionado plazo.
EXPTE. TE‑AFN

NIF RECLAMANTE

TRÁMITE

0837/2018

15837796‑L

Acuerdo

0133/2019

17139122‑M

Acuerdo

0187/2019

73119010‑D

Acuerdo

Contra el presente acto administrativo podrán interponerse los siguientes recursos:
–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de
esta resolución.
–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
–Recurso contencioso‑administrativo en el plazo de dos meses a
contar del siguiente a su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo.
Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales
contenidas.
Lerín, 22 de enero de 2020.–La Alcaldesa, María Consuelo Ochoa
Resano.
L2001024

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK
COMUNIDAD DE REGANTES DEL ARGA Y ARAGÓN
Convocatoria de Junta General Ordinaria

Pamplona, 5 de febrero 2020.–La Secretaria del Tribunal Económico‑Administrativo Foral de Navarra, Sagrario Melón Vital.
F2001717

LERÍN
Notificación de resolución de alcaldía
Notificación para: Doña C.M.P. con D.N.I. 15529144 G.
Acto que se notifica: Resolución de Alcaldía 2019‑471 del Ayuntamiento
de Lerín.
No habiendo resultado posible la notificación prevista en el artículo 42
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
la presente resolución de alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 de la referida ley.
La comunicación sobre “Multa coercitiva y orden de ejecución” fue remitida a doña C.M.P. con fecha 3 de enero de 2020 y 7 de enero de 2020.
El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente,
se encuentra a disposición de las interesadas en las oficinas municipales
del Ayuntamiento.

En virtud de lo dispuesto en el Capítulo II, de Junta General o Asamblea, de las Ordenanzas y Reglamentos de esta Comunidad de Regantes
del Arga y Aragón de Peralta (Navarra) y concretamente en los artículos
que van del 46 al 57, el señor presidente de la Comunidad de Regantes de
esta Villa, convoca a todos sus partícipes a la Junta General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 27 de febrero de 2020 en las oficinas de la Cooperativa
San Isidro de Peralta, a las 20 horas en primera convocatoria.
De no reunirse mayoría de partícipes, se celebrará media hora más
tarde (20:30 horas) en el mismo lugar, tomándose acuerdo con el número
de asistentes al acto (artículo 52 de las Ordenanzas).
El orden del día de la Asamblea General Ordinaria será el siguiente:
1.–Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
2.–Lectura del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2019.
3.–Elección mitad Junta de Gobierno.
4.–Nombramiento secretario/a.
5.–Ruegos y preguntas.
No se tratarán más asuntos que los anunciados en la convocatoria,
según lo ordena el artículo 51 de las Ordenanzas.
Peralta, 31 de enero de 2019.–El Presidente, Javier Chueca Guindulain.

Nafarroako Aldizkari Ofiziala, Ezkirotz kalea, 20 bis, 31007 Iruña. Telefonoa: 848 42 12 50. Faxa: 848 42 12 40. bon@navarra.es
Argitaratzailea: Nafarroako Gobernua. Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua. Nafarroako Aldizkari Ofiziala
Argitalpen egunak: astelehenetik ostiralera, Nafarroako Foru Komunitateko jaiegunetan izan ezik
Tasak argitaratzeagatik: Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Foru Legearen 35. artikulua
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