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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.2. Foru Dekretuak
-- 4/2020 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 29koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen
duena.		

1547

-- 5/2020 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 29koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen
duena.		

1547

-- AKATS ZUZENKETA, azaroaren 15eko 326/2019 Foru
Dekretuarena. Foru dekretu horren bidez, Nafarroako
Kirolaren Institutu bihurtu zen Nafarroako Kirolaren
eta Gazteriaren Institutua, eta haren estatutuak onetsi
ziren.		

1547

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren
eskaintza
-- GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Nafarroako Foruzaingoko agente izateko oposizioaren lehendabiziko
probaren behin betiko emaitzen kontrakoa.		

-- 4149E/2019 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Nafar
Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari
kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita

ORRIALDEA

dirulaguntzak banakako ebaluazioaren araubidean
emateko deialdia, ETE enpresek 2020an beren
langileentzat egiten dituzten prestakuntza-ekintzak
gauzatzeko, eta haren oinarri arautzaileak ezartzen
baititu. DDBN identifikazioa: 489954.		
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-- 33/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak emateko deialdi bat onesten duena herrietako
kontsultategiak eta kontsultategi lagungarriak eraiki
edo eraberritzeko 2020ko obrak finantzatzeko asmoz.
DDBN identifikazioa: 494093.		
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-- 163/2019 EBAZPENA, abenduaren 18koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, laguntzak emateko
oinarri arautzaileak eta 2020ko deialdia onesten dituena
nekazaritzako produktuen eraldaketan eta merkaturatzean ari diren enpresek, arrantzako eta akuikulturako
sektorekoak kenduta, merkataritzako ferietan parte har
dezaten. Laguntzak “de minimis” araubidearen babesean emanen dira. DDBN identifikazioa: 488615.		

1557

1.7. BESTELAKOAK
1548

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK
-- 2E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Industriaren,
Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari
nagusiak emana, I+G proiektuak egiteko laguntzen
2020ko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa:
492166.		

A
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-- 1E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari
nagusiak emana, zeinaren bidez baimentzen baita Radio Popular SA sozietateari Iruñean ikus-entzunezko
irrati bidezko komunikazio analogikoko zerbitzurako
prestazio lizentzia baten errentamendua, Información
por Ondas SA sozietatea titulartzat duenarena.		
-- 2E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari
nagusiak emana, zeinaren bidez baimentzen baita
Radio Popular SA sozietateari Elizondon (Baztan)
ikus-entzunezko irrati bidezko komunikazio analogiko-
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ko zerbitzurako prestazio lizentzia baten errentamendua, Información por Ondas SA sozietatea titulartzat
duenarena.		
-- 3E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari
nagusiak emana, zeinaren bidez baimentzen baitzaio
Radio Popular Sari errentan hartzea Tuteran ikus-entzunezko irrati bidezko komunikazio analogikoaren
zerbitzua emateko lizentzia bat. Haren titularra Información por Ondas SA da.		
-- 4E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari
nagusiak emana, zeinaren bidez baimentzen baitzaio
Radio Popular Sari errentan hartzea Altsasun ikusentzunezko irrati bidezko komunikazio analogikoaren
zerbitzua emateko lizentzia bat. Haren titularra Información por Ondas SA da.		
-- 199/2019 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen
baita Iruñeko “Creanavarra” Diseinuaren Goi Mailako
Ikastetxe Pribatu Baimenduaren baimena, ikasketak
kentzeagatik eta unitateak murrizteagatik.		
-- 202/2019 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen
baita Iruñeko “Liceo Monjardín” Haur Hezkuntzako
Lehen Zikloko ikastetxe pribatuari emandako baimena,
baimendutako irakaskuntzen xedeko haurren adinak
aldatzeagatik.		
-- 208/2019 EBAZPENA, abenduaren 18koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, indarrik gabe uzten
duena Iruñeko "Merkataritza Ganbera" Lanbide Heziketako ikastetxe pribatuari ireki eta jarduteko eman
zitzaion baimena.		
-- 14/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Hezkuntzako
zuzendari nagusiak emana, araubide bereziko hizkuntza ikasketen ziurtapen proben deialdia eta egutegia
ezartzen dituena 2019-2020 ikasturterako.		
-- Adiós 35770, Quiñones 35760 eta Goyo 35780 izeneko meatze baliabideen ikerketa baimenen iraungipena,
udal-mugarte hauetan: Aranguren, Biurrun-Olkotz,
Noain (Elortzibar), Galar, Tebas-Muru Artederreta,

1561
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Untzue, Beriain, Adios, Zizur Zendea, Etxauri, Legarda, Muruzabal, Gares, Ukar, Uterga, Zabaltza, Zizur
Nagusia, Xabier, Zangoza eta Esa.		

1569

-- Osquia 35970 izeneko meatze baliabideen ikerketa
baimenaren iraungipena, udal-mugarte hauetan: Ibargoiti, Irunberri, Elo, Untziti, Itzagaondoa, Urraulbeiti,
Ezporogi eta Leotz (Nafarroa).		

1569

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
1562

1563

1564

1564

1565

1565

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA..................................................

1570

-- MENDABIA................................................................

1570

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA
ANTOLATUAK.........................................................

1571

-- ALTSASU...................................................................

1571

-- ARANARATXE...........................................................

1571

-- BARASOAIN..............................................................

1572

-- CÁRCAR....................................................................

1572

-- CASTEJÓN................................................................

1572

-- ZIRAUKI.....................................................................

1572

-- DEIKAZTELU.............................................................

1582

-- ETXALAR..................................................................

1583

-- EULATE.....................................................................

1583

-- GALAR.......................................................................

1583

-- LARRAGOA...............................................................

1585

-- MURILLO EL CUENDE.............................................

1585

-- MURILLO EL FRUTO................................................

1586

-- AZKOIEN...................................................................

1587

-- ZARE.........................................................................

1587

-- SESMA......................................................................

1587

-- URROZ......................................................................

1588

-- UTERGA....................................................................

1588

-- ZUBIETA....................................................................

1589

-- EZKA-ZARAITZUKO HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA..........................................................

1589

6. BESTELAKO IRAGARKIAK......................................

1590

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK..................................

1590

2020ko otsailaren 10a, astelehena

27. zenbakia - 1547. orrialdea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.2. Foru Dekretuak
4/2020 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 29koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen
plantilla organikoa aldatzen duena.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuak aditzera eman du
bere plantilla organikoa aldatu behar duela, erakundeak benetan dituen
beharretara moldatzeko.
Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Aurrekontuen, Ondarearen
eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza Nagusiak horren aldeko txostena
egin du.
Horrenbestez, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko
eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila
eta hogeiko urtarrilaren hogeita bederatzian egindako bilkuran harturiko
erabakiarekin bat,
DEKRETATZEN DUT:
Artikulu bakarra.–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoan lanpostu batzuk
sortzea.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen plantilla organikoa honela aldatzen da:
Lanpostu batzuk sortzen dira plantilla organikoan, ondotik aipatzen
direnak; behar den zuzkidura ekonomikoa dute indarreko Gastuen Aurrekontuaren I. kapituluan:
Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentua
Idazkaritza Tekniko Nagusia:
–Administrazio publikoko teknikaria (arlo juridikoa). Lanpostu huts bat,
funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, destinoa Sarrigurenen duena eta
plantilla organikoan 10914 zenbakia duena.
–Administrari laguntzailea. Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, D mailakoak, destinoa Sarrigurenen dutenak eta plantilla organikoan
10915, 10916 eta 10917 zenbakiak dituztenak.
–Zerbitzu orokorretako langilea. Lanpostu huts bat, funtzionarioen
araubidekoa, D mailakoa, destinoa Sarrigurenen duena eta plantilla organikoan 10918 zenbakia duena.
AZKEN XEDAPENAK
Azken xedapenetako lehena.–Foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko gaikuntza.
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
kontseilariari ahalmena ematen zaio foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.
Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.
Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 29an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.
F2001539

5/2020 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 29koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen
plantilla organikoa aldatzen duena.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak aditzera eman du bere plantilla organikoa aldatu behar duela, behar
errealetara moldatzeko.
Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Aurrekontuen, Ondarearen
eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza Nagusiak horren aldeko txostena
egin du.
Horrenbestez, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko
eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila
eta hogeiko urtarrilaren hogeita bederatzian egindako bilkuran harturiko
erabakiarekin bat,

DEKRETATZEN DUT:
Artikulu bakarra.–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoan lanpostu batzuk
sortzea.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen plantilla organikoa honela aldatzen da:
Lanpostu batzuk sortzen dira plantilla organikoan, ondotik aipatzen
direnak; behar den zuzkidura ekonomikoa dute indarreko Gastuen Aurrekontuaren I. kapituluan:
Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako
eta Proiektu Estrategikoetako Departamentua
Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza Nagusia:
–Administrazio publikoko teknikaria (arlo juridikoa). Lanpostu huts
bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, plantilla organikoan 10919
zenbakia duena.
–Administrari laguntzailea. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, D mailakoa, plantilla organikoan 10920 zenbakia duena.
Etxebizitza Zuzendaritza Nagusia:
–Administrazio publikoko teknikaria (arlo juridikoa). Lanpostu huts
bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, plantilla organikoan 10921
zenbakia duena.
–Administrari laguntzailea. Lau lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, D mailakoak, plantilla organikoan 10922, 10923, 10924 eta 10925
zenbakiak dituztenak.
Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia:
–Kazetaria. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa,
plantilla organikoan 10926 zenbakia duena.
–Administrazio publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa). Lanpostu huts
bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, plantilla organikoan 10927
zenbakia duena.
–Administrari laguntzailea. Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, D mailakoak, plantilla organikoan 10928, 10929 eta 10930
zenbakiak dituztenak.
Idazkaritza Tekniko Nagusia:
–Administrazio publikoko teknikaria (arlo juridikoa). Lanpostu huts
bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, plantilla organikoan 10931
zenbakia duena.
–Administrari laguntzailea. Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, D mailakoak, plantilla organikoan 10932 eta 10933 zenbakiak
dituztenak.
–Zerbitzu orokorretako langilea. Lanpostu huts bat, funtzionarioen
araubidekoa, D mailakoa, plantilla organikoan 10934 zenbakia duena.
AZKEN XEDAPENAK
Azken xedapenetako lehena.–Foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko gaikuntza.
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
kontseilariari ahalmena ematen zaio foru dekretu hau garatzeko eta
betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.
Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.
Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 29an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.

F2001540

AKATS ZUZENKETA, azaroaren 15eko 326/2019 Foru Dekretuarena.
Foru dekretu horren bidez, Nafarroako Kirolaren Institutu bihurtu
zen Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutua, eta haren
estatutuak onetsi ziren.
Akats bat atzeman da 2019ko 235. Nafarroako Aldizkari Ofizialean,
azaroaren 28koan, argitara eman zen azaroaren 15eko 326/2019 Foru
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Dekretuan. Foru dekretu horren bidez, Nafarroako Kirolaren Institutu bihurtu
zen Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutua, eta haren estatutuak
onetsi ziren. Horrenbestez, bidezkoa da dagokion zuzenketa egitea:
Estatutuen 23.b) artikulua.
Honako hau dioen tokian:
“b) Kirol Entitateen Erregistroa antolatzea eta kudeatzea, baita
etorkizunean sor litezkeen beste erregistro batzuk ere.”
Honako hau behar du:
“b) Nafarroako Kirolaren Erregistroa antolatzea eta kudeatzea, baita
etorkizunean sor litezkeen beste erregistro batzuk ere.”
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 16an.–Kultura eta Kiroleko kontseilaria,
Rebeca Esnaola Bermejo.
F2001150

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan
publikoaren eskaintza
GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Nafarroako Foruzaingoko agente
izateko oposizioaren lehendabiziko probaren behin betiko emaitzen kontrakoa.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen zerbitzuko Nafarroako Foruzaingoko agente izateko hogeita
hamaika lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian, gora jotzeko errekurtso bana jarri dute 72683327S eta 773122386G NANeko izangaiek
lehendabiziko probaren behin betiko emaitzen kontra. Aipatu deialdia
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak apirilaren 29an emandako 1106/2019
Ebazpenaren bidez onetsi zen.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 118. eta 45. artikuluei jarraituz, aditzera
ematen zaie interesdun guztiei, alegazioak egiteko aukera izan dezaten,
iragarki hau argitaratu eta biharamunetik gehienez ere hamar egun balioduneko epean, Erregistro Orokorrean aurkeztuta (Nafarroako Jauregia,
Karlos III.aren etorbidea 2, Iruña), edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.
artikuluan adierazitako bideak erabiliz.
Jarritako errekurtsoen kopia interesdunen eskura dago Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Araubide Juridikoaren Atalean (Karlos III.
aren etorbidea 2, 2. solairua, Iruña).
Iruñean, 2020ko otsailaren 4an.–Funtzio Publikoko zuzendari nagusia,
Amaia Goñi Lacabe.
F2001667

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA
BEKAK
2E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Industriaren, Energiaren
eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, I+G
proiektuak egiteko laguntzen 2020ko deialdia onesten duena.
DDBN identifikazioa: 492166.
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuaren lerro estrategikoen artean, Nafarroako enpresek lehiatzeko duten gaitasunaren
oinarrietako bat da berrikuntza, ulertzen baita berrikuntza eta puntako
industria aurreratua ezin bereiziak direla eta, zenbat eta handiagoa izan
berrikuntza, enpleguaren kalitatea handiagoa izanen dela, eta hori da, hain
zuzen ere, Gobernuaren lehentasunezko helburuetako bat.
Gobernuak 2017ko otsailaren 1ean hartutako Erabakiaren bidez,
espezializazio adimentsuaren 2016‑2020 aldiko estrategia (RIS3) onetsi
zen. Estrategiak lehiakortasun arloko faktoreak identifikatzen zituen, bere
helburu orokorrak lortzen lagunduko ziotenak. Horien artean, I+G+b-a dago;
horren bidez, jakintza zientifikoa eta teknologia sortzeko, balorizatzeko
eta aplikatzeko sustapena gauzatu nahi da, Nafarroako enpresei balio
handiagoa emateko, zentro teknologikoen eta unibertsitateen ikerketa
eta berrikuntza estrategian lehenesten diren sektore ekonomikoetara
bideratzeko, eta bai ekonomiaren digitalizazioa bai enpresa berritzaileen
eraketa bultzatzeko. Beraz, S3 estrategiaren funtsezko jarduketetako bat
I+G+b-a sustatzea da. Horrez gain, estrategia horren esparruan, 2017ko
uztailaren 19an Nafarroako Gobernuak Zientziaren, Teknologiaren eta
Berrikuntzaren 2017-2020 Plana onetsi zuen.
Garapen Ekonomikorako kontseilariaren maiatzaren 20ko 91/2016
Foru Aginduaren bidez, I+G proiektuetarako laguntzen araubidea ezarri

zen. 91/2016 Foru Agindu horren bigarren xedapen gehigarrian adierazten denez, zuzendari nagusi eskudunak onetsiko ditu laguntzen urteko
hurrengo deialdiak, kasuan kasuko gastua eta urtean urteko deialdiaren
baldintzak ezarriko ditu.
Nafarroako Gobernuak 2019ko azaroaren 6an hartutako Erabakiaren
bidez baimendu zuen deialdi honetarako eta haren aurretiazko tramitaziorako behar diren urte anitzeko gastu konpromisoak hartzea.
Adierazitakoarekin bat, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren
11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluak ematen dizkidan eskudantziak
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. I+G proiektuak egiteko laguntzen 2020ko deialdia onestea.
2. Deialdiaren baldintzak ezartzea. Baldintza horiek Garapen Ekonomikorako kontseilariaren maiatzaren 20ko 91/2016 Foru Aginduaren
bigarren xedapen gehigarrian biltzen direnak dira, eta ebazpen honen
eranskinean daude.
3. Deialdi honen konpromisoei aurre egiteko, jarraian adierazten diren
aurrekontuko kredituak baimentzen dira, betiere krediturik bada:
AURREKONTUKO PARTIDA

EKITALDIA

ZENBATEKOA

820005 82100 7701 467303, I+G proiektuetarako
dirulaguntzak, Nafarroako 2014-2020 EGEF PE
(E-14/000107‑01 PEP elementua)

2020

3.000.000

820005 82100 7701 467303, I+G proiektuetarako
dirulaguntzak, Nafarroako 2014-2020 EGEF PE
(E‑14/000107-01 PEP elementua)

2021

6.000.000

820005 82100 7701 467303, I+G proiektuetarako
dirulaguntzak, Nafarroako 2014-2020 EGEF PE
(E‑14/000107‑01 PEP elementua)

2022

3.000.000

Urte anitzeko gastuari 1.500.000 euro gehitzen ahalko zaizkio gehienez,
baina gehigarri hori dirulaguntzei aplikatzeko ez da beste deialdi bat egin
beharko. Gehigarri hori eraginkorra izateko, kreditu gehigarria baimendu
eta justifikatu behar da.
4. 12.000.000 euroko urte anitzeko gastua honela banatuko da:
–Banakako proiektuak: 4.000.000 euro.
–Enpresen arteko lankidetza proiektuak: 4.000.000 euro.
–Ezagutza transferitzen duten proiektuak: 4.000.000 euro.
Modalitate bateko eskaera guztiei erantzun ondoren kreditu baimenduan soberakinik gelditzen bada, beste modalitate batzuetako proiektuak
diruz laguntzeko erabiltzen ahalko da, eta horretarako irizpidea izanen
da, lehenbizi, ebaluazio fasean puntuazio altuena lortu duten proiektuak
diruz laguntzea.
5. Ebazpen hau eta bere eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea.
6. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta honen
aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta
biharamunetik hasita.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 13an.–Industriaren, Energiaren eta S3
Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusia, Yolanda Blanco Rodríguez.
ERANSKINA
2020ko deialdia
1.–Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izanen da, ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, eta zer egunetan
argitaratzen den, hurrengo hilabetean bukatuko da, egun berean.
2.–Proiektuak gauzatzeko aldia eta urtekoen iraupena.
91/2016 Foru Aginduaren 6. artikuluan aipatzen diren proiektuak
gauzatzeko aldia hau izanen da:
–Hasiera: 2020ko apirilaren 1etik, betiere laguntzen eskaera aurkeztu
den egunetik aurrerago.
–Amaiera: gehieneko epea 2022ko martxoaren 31ra arte.
Luzapen bat egitea onartzen bada, 91/2016 Foru Aginduaren 13.
artikuluan adierazitako moduan, proiektua gauzatzeko epea ez da 2022ko
uztailaren 30etik haratago eramanen, inola ere ez.
Hauxe izanen da proiektuak gauzatzeko urtekoen iraupena:
–Lehen urtekoa: proiektua hasten den egunetik 2021eko martxoaren
31ra arte.
–Bigarren urtekoa: 2021eko apirilaren 1etik proiektua bukatzen den
egunera arte, eta gehienez 2022ko martxoaren 31ra arte.
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3.–Frogagiriak aurkezteko epeak.
Hauexek dira diruz lagundutako jarduketaren frogagiriak aurkezteko
epeak, 91/2016 Foru Aginduaren 14. artikuluan aipatzen direnak:
1. 2020ko urriaren 1era arte (egun hori barne): tarteko lehen txostena
aurkeztuko da, proiektuaren helburu teknikoak zenbateraino bete diren
azaltzeko, onuradunak ordura arte egindako gastuaren erantzukizunpeko
adierazpena gehituta.
2. 2021eko apirilaren 1etik 2021eko ekainaren 1era arte (egun hori
barne): justifikazio partziala aurkeztea.
3. 2021eko urriaren 1era arte (egun hori barne): tarteko bigarren
txostena aurkeztuko da, proiektuaren helburu teknikoak zenbateraino bete
diren azaltzeko, onuradunak ordura arte egindako gastuaren erantzukizunpeko adierazpena gehituta.
4. 2022ko apirilaren 1etik 2022ko ekainaren 1era arte (egun hori
barne): azken justifikazioa aurkeztea.
4.–EGEFek kofinantzatzen dituen proiektuen hautaketa irizpideak.
Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF) Nafarroako EGEF
2014-2020 Programa Eragilearen bidez kofinantzatuko dituen proiektuak
hautatzeko irizpideei dagokienez, adierazi behar da zenbateko handieneko eragiketak eta Nafarroako espezializazio estrategikoaren sektoreak
ordezkatzen dituztenak hautatuko direla.
Entitate onuradunek 2026ko abenduaren 31ra arte gorde beharko
dituzte proiektuen frogagiriak.
F2000829

4149E/2019 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren
bidez onesten baita dirulaguntzak banakako ebaluazioaren araubidean emateko deialdia, ETE enpresek 2020an beren langileentzat
egiten dituzten prestakuntza-ekintzak gauzatzeko, eta haren oinarri
arautzaileak ezartzen baititu. DDBN identifikazioa: 489954.
Nafarroako Gobernuak adierazi du enplegurako lanbide heziketa bultzatu nahi duela, horren bidez enpresen lehiakortasun eta produktibitate
beharrei erantzuteko eta lanean ari diren pertsonen lanbide sustapena
gauzatzeko eta garapen pertsonala lortzeko xedeak asetzeko.
Irailaren 9ko 30/2015 Legeak (Lan arloko enplegurako lanbide heziketaren sistema arautzen duena) eta hori garatu eta betearazteko gerora
emandako araudiak sistemaren erreforma integrala ekarri dute, eta hori
kontuan hartu da deialdi honetan.
Bai irailaren 9ko 30/2015 Legeak, bai hura garatzen duen uztailaren
3ko 694/2017 Errege Dekretuak ere, enplegurako lanbide heziketaren
ekimenen artean, enpresek beren langileak prestatzeko programatzen
dituzten ekimenak biltzen dituzte.
694/2017 Errege Dekretua garatzen duen martxoaren 28ko
TMS/368/2019 Aginduak, administrazio eskudunen prestakuntza eskaintza
finantzatzeko dirulaguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezarri
zituen. Agindu horretan ezartzen denez, administrazio publiko eskudunek
dirulaguntzak emateko beste edozein prozedura aplikatzen ahalko dute,
erakunde onuradunen arteko lehia ahalbidetzen duena, eta prozedura
horiek aipatutako aginduaren II. kapituluan ezarritako oinarri arautzaileek
arautuko dituzte.
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legeak xedatzen
duenez, Nafarroako Gobernuak, behar adinako arrazoiak tarteko, banakako
ebaluazioaren araubidea baimenduko du.
Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuak hainbat urtez kudeatu ditu dirulaguntza horiek, norgehiagokako araubidean, eta, ondorioz,
erakunde autonomo horrek formula berriak bilatu behar ditu, eskaera
gehiago aurkez daitezen, modu horretan erantzuna emateko enpresen
prestakuntza-beharrei, horrelakorik behar duten unean.
Alde horretatik, banakako ebaluazioaren araubideak laguntzen ahal du
ETE enpresen prestakuntza beharrei arinago, azkarrago, eraginkorrago
eta dinamikoago erantzuten, bai eta prestakuntza ekimen hori enplegua
sustatzeko tresna eraginkorrago eta efizienteago bihurtzen ere.
Gobernuak 2019ko abenduaren 11n hartutako Erabakiaren bidez,
baimena eman zitzaion Eskubide Sozialetako kontseilariari dirulaguntzen deialdi bat tramita zezan, banakako ebaluazioaren araubidean,
ETE enpresek beren langileentzat egiten dituzten prestakuntza-ekintzak
gauzatzeko.
Dirulaguntza hauek kudeatutako dirulaguntzak dira, Dirulaguntzei
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 3.4.a) artikuluaren
arabera. Estatuari dagokio horien araudi osoa edo oinarrizkoa ezartzea;
horien kudeaketa, berriz, osoa zein partziala, administrazio publiko batzuei.
Halaber, Batzordeak ekainaren 17an emandako 651/2014 (EB) Erregelamendua betetzen dute. Erregelamendu horren bidez, barne merkatuarekin
bateragarriak diren laguntzen kategoria batzuk finkatu ziren, Tratatuaren
107. eta 108. artikuluak aplikatuz.

Horrenbestez, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren estatutuak onesten dituen azaroaren 6ko 302/2019 Foru Dekretuaren 12.
artikuluaren bidez emandako ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Dirulaguntza publikoen deialdia onestea, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan ETE enpresek beren langileentzako prestakuntzaekintzak finantzatzeko 2020rako.
2. Deialdia arautuko duten oinarriak onestea. Ebazpen honi atxikirik
daude.
3. 75.000 euroko guztizko gastua baimentzea, 2020ko gastu aurrekontuko 950002 96200 4709 242102 partidaren kontura: “Langileen
enplegurako prestakuntza-ekintzetarako laguntzak. Konferentzia Sektoriala”, edo horretarako gaitzen den antzeko partidaren kontura, betiere
aurrekontu-kontsignazioa izatearen baldintzarekin.
4. Adieraztea ezen gehienez ere 200.000 euroko zenbateko gehigarria baimentzen ahalko dela. Hori eraginkorra izateko, legez aurreikusitako
inguruabarren bat gertatzearen ondorioz baimendu beharko da. Kreditu
gehigarri horretarako baimena, kasua bada, organo eskudunak emanen
du, eta deialdiaren modu berean argitaratuko da. Horrek ez du ekarriko
beste epe bat irekitzea dirulaguntza eskaerak aurkezteko, ez berriz hastea ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea. Hori guztia Nafarroako
Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 24/2016 Foru Legearen
hamabosgarren xedapen gehigarria aplikatuz, zehazki, 3.a) 2. kasua,
erabilgarri dagoen aurrekontu-kreditua handitzeagatik kreditua sortu,
handitu edo gehitu delako.
5. Ebazpena eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, eta ohartaraztea deialdiak ez duela ondoriorik sortuko harik eta bere
laburpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu arte.
6. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren
aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Eskubide Sozialetako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.
Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahal
dute, eskumena duen ordena jurisdikzionalari zuzendua, honako hau
argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, galarazi gabe
Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 44. artikuluan aurreikusitako moduan eta epeetan.
Iruñean, 2019ko abenduaren 30ean.–Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, Mirian Martón Pérez.
I. ERANSKINA
Oinarri arautzaileak
1.–Xedea.
Oinarri hauen xede da dirulaguntzak emateko prozedura arautzea,
ETE enpresek Nafarroako Foru Komunitatean beren langileentzat egiten
dituzten prestakuntza-ekintzak finantzatzeko.
2.–Dirulaguntzen zenbatekoa.
2.1. Modulu ekonomiko bat ezarriko da modalitate presentzialean
emandako prestakuntza-ekintza bakoitzagatik, 8 euro parte-hartzaileko
eta prestakuntza orduko.
2.2. Teleprestakuntzaren modalitatean, moduluaren zenbatekoa ez
da 6 euro baino gehiago izanen parte-hartzaileko eta prestakuntza orduko.
Teleprestakuntzako modalitatetzat joko da baldin eta prestakuntza-ekintzaren zati presentziala iraupen osoaren %20 edo gutxiago bada.
2.3. Modalitate mistoan (presentziala eta teleprestakuntza) prestakuntza modalitate mota bakoitzaren ordu kopuruaren arabera aplikatuko
dira moduluak.
2.4. Moduluaren %60, gehienez, lagunduko zaie diruz enpresa
ertainei, eta moduluaren %70, gehienez, enpresa txikiei.
3.–Entitate onuradunak.
3.1. Nafarroan kokatuta dauden eta, Batzordearen ekainaren 17ko
651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskineko definizioaren arabera,
ETE diren enpresa pribatuak oinarri hauetan araututako laguntzen onuradunak izaten ahalko dira.
Ondorio horietarako, ETEaren definizioa izanen da Europar Batasunak
une oro ezarritakoa.
3.2. Orobat, aurreko atalean aipatutako enpresen elkarteek ere parte
hartzen ahal dute deialdian, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005
Foru Legearen 8.3 artikuluan ezarritakoarekin bat. Elkarteko enpresa guztiek
entitate onuradunentzat ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte. Elkarte
horren eraketa agiri pribatu batean jaso beharko da, eta bertan elkartearen
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ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu beharko da, entitate onuradun
den aldetik dagozkion betebeharrak betetzeko adinako ahalen jabe. Kasu
horretan, berariaz adieraziko dira, laguntzaren eskabidean, elkarteko entitate
bakoitzak bere gain hartzen dituen konpromisoak, baita haietako bakoitzak
aplikatuko duen dirulaguntzaren zenbatekoa ere, horiek ere onuraduntzat
hartuko baitira. Elkartea ezin izanen da desegin harik eta Dirulaguntzei
buruzko Foru Legean ezarritako preskripzio-epea bukatu arte.
3.3. Aldi baterako laneko enpresak eta beren langileentzako prestakuntza entitate edo zentroak ezin dira onuradunak izan.
3.4. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen
13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan aipatutako kasuren batean dauden
entitateak ezin dira inoiz onuradunak izan.
3.2 oinarrian sartutako elkarteak ezin izanen dira onuradun izan baldin
eta elkarteko entitateren batek debeku horietakoren bat badu.
4.–Prestakuntza-ekintzak.
4.1. Dirulaguntza emateko ebazpena eman eta biharamunetik gauzatu daitezke prestakuntza-ekintzak, eta hurrengo urteko ekainaren 30a
baino lehen bukatu behar dira.
Prestakuntza-ekintzak egiten ez badira, hurrengo deialdietako esleipenetan zigorrak izanen dira, eskema honen arabera:
–%10era arteko ez-gauzatzeak: ez dago penalizaziorik.
–%10etik gorako ez-gauzatzea, %50eraino: baremoko puntu guztien
%20ra arteko penalizazioa.
–%50etik gora eta %100era arteko ez-betetzea: %40ra arteko penalizazioa, baremoaren puntu guztiak kontuan hartuta.
4.2. Prestakuntza-ekintzak garatzeko eta emateko, uztailaren 3ko
694/2017 Errege Dekretuaren 3. eta 4. artikuluetan ezarritakoari jarraituko
zaio.
ETE enpresek beren langileentzat programatutako prestakuntzaekimenean, ez da nahitaezkoa izanen prestakuntza-ekintzak aipatutako
Prestakuntza Espezialitateen Katalogoan aipatuta egotea. Kasu horretan,
prestakuntza-ekintzen iraupena, edukiak eta horiek emateko baldintzak
enpresek beraiek zehaztuko dituzte.
Hala ere, ez dira prestakuntza-ekintzatzat hartuko informazio edo
zabalkundeko jarduerak, beren helburua prestakuntza prozesu bat garatzea
ez bada, eta edonola delarik ere, bi ordu baino iraupen laburragokoak
direnak. Irakaskuntza arautuak, doktorego ikastaroek, graduatu ondoko
ikastaroek eta masterrek ere ez dute dirulaguntzarik izanen, ez eta enpresetako harrera prestakuntzak ere.
4.3. Prestakuntza-ekintzak ezin izanen dira atzerrian egin, eta Nafarroako Foru Komunitatetik kanpo egiten direnak diruz lagundu ahal izateko,
Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren (aurrerakoan NL-NEZ)
aldez aurreko baimena beharko da arrazoi bereziengatik, betiere entitate
eskatzaileak eskaera arrazoitua egiten badu laguntza eskatzeko unean.
4.4. Prestakuntza-ekintza ez da 10 ordutik beherakoa izanen.
Prestakuntza-ekintzak modalitate presentzialean ematen direnean,
astean 40 ordukoak izanen dira gehienez, eta 8 ordukoak eguneko gehienez. Muga horretan sartuko dira lantokietako prestakuntza praktikoaren
moduluko orduak, kasua denean.
4.5. Modalitate presentzialean antolatzen diren prestakuntza-ekintzak
gehienez 30 parte-hartzaileko taldeetan egiteko programatuko dira, edo 25
ikasleko taldeetan, baldin profesionaltasun ziurtagiria lortzera bideraturik
badaude.
Teleprestakuntzaren modalitatean, tutore bat izan beharko da 80 parte-hartzaileko, gutxienez. Tutore-irakasleek prestakuntza edo esperientzia
izan beharko dute modalitate horretan.
Ekintza mistoetan muga horiek errespetatu eginen dira, prestakuntza
emateko modalitatearen arabera.
4.6. Teleprestakuntzako plataformak online ikasteko sistema bat izan
beharko du, ahalmen nahikoarekin ikasleen prestakuntza kudeatzeko eta
segurtatzeko. Baldintza hauek bete beharko ditu, gutxienez:
–Aplikatzekoa den arau teknikoan adierazitako fidagarritasun-, segurtasun-, irisgarritasun- eta elkarreragin-mailak izatea.
–Ikasle guztiak aldi berean sartzea ahalbidetzea, segurtatuta plataformaren banda-zabalera uniformea dela kurtsoaren etapa guztietan.
–Plataforma erabiltzeko behar diren lizentziak izatea.
–24 x 7 eskuragarri egotea.
–Backupa, sistema eroriz gero datu guztiak berreskuratzen ahalko
direla bermatzeko behar den aldizkakotasuna duena.
–Ikasleen eta egiten diren jarduera guztien erregistroak, eta txostenen
edizioa.
Entitate onuradunak plataformarako sarbidea emanen die NL-NEZeko
langile teknikoei, dagokion gakoaren bidez, prestakuntza-ekintza guztien
kontrola eta jarraipena egin ahal ditzaten.
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Teleprestakuntza plataformari dagokionez, oinarri arautzaile hauetan
jaso ez den orotarako, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2014ko
maiatzaren 26ko Ebazpenaren I. eranskina beteko da, hots: Teleprestakuntza plataformaren eta ikaskuntza-eduki birtualaren baldintza teknikoak
profesionaltasun ziurtagiria lortzera bideratuta ez dauden eta teleprestakuntzako modalitatekoak diren prestakuntza-espezialitateetarako. Aipatu
ebazpenaren bidez, teleprestakuntzako modalitatean eta Estatuko Enplegu
Zerbitzu Publikoaren kudeaketa esparruan enplegurako lanbide heziketa
ematen duten prestakuntza zentro eta entitateen akreditazioa eta inskripzioa arautzen da.
4.7. Profesionaltasun ziurtagiriak eskuratzera bideratutako prestakuntza egiaztatzeko, honako hauetan xedatutakoari jarraituko zaio: uztailaren
3ko 694/2017 Errege Dekretuaren 7. artikulua eta Profesionaltasun ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretua.
Deialdi honen ondorioetarako, profesionaltasun ziurtagiriak lortzera bideratutako prestakuntza-ekintzak modalitate presentzialean emanen dira.
Gutxieneko prestakuntza diruz lagungarriak bat etorri beharko du prestakuntza modulu osoekin, salbu eta lehenbiziko mailako profesionaltasun
ziurtagirien kasuan, profesionaltasun ziurtagiri osoekin bat etorriko baita.
Irakasleek prestakuntzaren eta esperientzia profesionalaren arloetako
aginduak bete behar dituzte, profesionaltasun ziurtagiri bakoitzaren IV.
atalean biltzen direnak, eta frogatu behar dute ezen profesionaltasun
ziurtagiri horren errege dekretuak irakasteko eskatzen duen gaitasuna
badutela, kontuan izanik martxoaren 15eko 189/2013 Errege Dekretuak
egin dituen aldaketak.
5.–Prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileak.
5.1. Deialdi honetan aurreikusitako prestakuntza-ekintzetan enpresa onuradunetako langileek parte hartu ahal izanen dute, eta Langileen
Estatutuan aurreikusitako lan-kontratazioko edozein modalitatetan lan
egin beharko dute, edo kooperatibetako eta lan-sozietateetako bazkide
langileak izan. Horretarako, prestakuntzaren hasieran langileak dauden
lan egoera hartuko da aintzat.
Prestakuntza hartzen dutenek Nafarroan kokatuta dauden lantokietan
eman beharko dituzte zerbitzuak.
5.2. Behin baino ezin izanen da parte hartu prestakuntza-ekintza
bakoitzean. Ikasleen inskripzio eskaerak entitate onuradunek gordeko
dituzte, eta prestakuntza-ekintzen ebaluazio, jarraipen eta kontrolerako
organo eskudunen eskura egonen dira.
5.3. Entitate onuradunak hautaketaren ardura izanen du, baita parte-hartzaileek prestakuntza-ekintzan sartzeko baldintzak edo hura egiteko
oinarrizko gaitasunak dituztela segurtatzeko ardura ere, kasuan kasuko
ekintzaren errekerimenduen arabera.
5.4. Indarreko araudian ezarritako baldintzak betetzen dituzten langileek egiten ahalko dute profesionaltasun ziurtagiriak lortzera bideratutako
prestakuntza, errege dekretuen araudiaren arabera.
5.5. Prestakuntza-ekintzak prestakuntza modulu bat baino gehiagoko
profesionaltasun ziurtagiria lortzera bideratuta badaude, eta horiek egiteko
onartutakoen artean programatutako moduluren bat dagoeneko egiaztatuta
duten pertsonak badaude, pertsona horiek ez dute zertan joan egiaztatuta
dituzten moduluetara, eta erakunde onuradunek egoera horren berri eman
beharko diote NL-NEZi. Ondorio guztietarako, ikastaro osoan bertaratu
izan balira bezala joko da, prestakuntza-ekintzaren likidazioari izan ezik;
izan ere, entitate onuradunak egiaztatu ez diren moduluak kobratuko ditu
bakarrik.
5.6. Prestakuntza-ekintza bidezko arrazoirik gabe uzten duten
ikasleek ezin izanen dute parte hartu NL-NEZek antolatutako beste prestakuntza-ekintza batean harik eta 3 hilabete pasatzen diren arte aurreko
prestakuntza uzten denetik. Ikaslea kanporatua izan bada, epe hori 12
hilabetekoa izanen da, ikaslea kanporatzen denetik zenbatzen hasita.
5.7. Ikasleek prestakuntza-ekintzetara joan beharra dute, eta haiek
aprobetxatu. Honako hauek dira kanporatzeko arrazoiak:
a) Prestakuntza-ekintza ez aprobetxatzea.
b) Prestakuntza-ekintzaren garapen arrunta trabatzea.
c) Begirune edo adeitasun falta irakasleekiko, ikaskideekiko edo
prestakuntza ematen duen entitate edo zentroko langileekiko.
d) Prestakuntza ematen duen entitate edo zentroko instalazioak eta
ekipamenduak behar bezala ez erabiltzea.
5.8. NL-NEZek prestakuntza-ekintza bat kautelaz eteten ahal du,
prestakuntza emateko ohiko garapenean eragin nabarmena duten irregulartasunak antzematen direnean.
6.–Eskabideak, dokumentazioa eta haiek aurkezteko epea.
6.1. Eskabideak elektronikoki aurkeztuko dira Nafarroako Atarian
(www.nafarroa.eus), “Tramiteak” atalean dagoen deialdiaren fitxan, “Trami-
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tatu” aukeratuz. Horretarako, fitxan eskuragarri dagoen eredu normalizatua
erabiliko da.
6.2. Entitate eskatzaileak honako erantzukizunpeko adierazpen hauek
egin beharko ditu eskaera sinatzean:
a) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13.
artikuluko 2. eta 3. apartatuetan aipatutako egoera bakar batean ere ez
dagoela dioen adierazpena, horrek onuradun izatea galaraziko bailioke.
b) Helburu bererako eskatu edo harturiko dirulaguntzen adierazpena.
c) Entitate eskatzailearen adierazpena, adierazten duena eskaeran
emandako informazioa eta datuak benetakoak direla.
6.3. Eskabidearekin batera honako dokumentazio hau aurkeztuko da:
a) Eskabidea sinatzen duten pertsonak edo pertsonek pertsona
juridiko eskatzailearen izenean jarduteko duten ordezkaritza frogatzen
duten agiriak.
b) Prestakuntza proiektua justifikatzeko memoria.
c) Prestakuntza-ekintza bakoitzaren fitxa, behar bezala betea. Teleprestakuntzaren kasuan, ikasteko metodologia, jarraipena eta ebaluazioa
zehaztu beharko dira. Prestakuntza-ekintza ez badago Prestakuntza Espezialitateen Katalogoan, eskatutako prestakuntza-ekintza bakoitzaren
programa eta dokumentazio espezifikoa.
d) Programaren laburpena, aurreikusitako prestakuntza-ekintza
bakoitza adierazita.
e) Erantzukizunpeko adierazpena, ETE izateari buruz.
f) Aurretik Nafarroako Gobernuaren inolako dirulaguntzarik jaso ez
bada, “Transferentzia bidez ordaintzeko eskaera” inprimakia aurkeztu
beharko da.
g) Aurrekoaz gain, NL-NEZek espedientea ebazteko beharrezkotzat
jotzen duen beste edozein agiri edo informazio osagarri eskatzen ahalko
du.
Ez da beharrezkoa izanen a) letran adierazitako agiria aurkeztea,
baldin eta beste edozein administraziotan aurkeztu bada. Ondorio horietarako, interesdunak adierazi beharko du zer unetan eta zer administrazio
organotan aurkeztu zituen dokumentu horiek, eta NL-NEZek elektronikoki
lortu beharko ditu bere sare korporatiboen bidez edo kontsulta eginez
datu-bitartekotzarako plataformetan edo horretarako gaitutako beste
sistema elektroniko batzuen bitartez.
6.4. Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasiko da.
7.–Errekerimenduak eta tramitera ez onartzea.
7.1. Dirulaguntzarako eskaera aurkeztuta, deialdi honetan aipatzen
diren baldintzak betetzen ez baditu, interesdunei errekerimendua egiten
ahalko zaie akatsak zuzen ditzaten, 10 eguneko epean, errekerimendua
jaso eta biharamunetik hasita, behar diren informazioak edo agiriak aurkeztuz, eta adieraziko zaie halaber, hala egin ezean eskaerari uko egin
diotela ulertuko dela eta espedientea artxibatzeko ebazpena emanen
dela, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 19.3
artikuluarekin bat.
7.2. Ez dira tramitera onartuko deialdi honetan ezarritako epean
aurkezten ez diren eskaerak; horrelakoetan ez da akatsak zuzentzeko
aukerarik izanen, eta artxibatu eginen dira.
8.–Organo eskudunak eta laguntzak emateko prozedura.
8.1. Laguntza hauek banakako ebaluazioaren bidez emanen dira,
eta eskaerak aurkezten diren hurrenkeran tramitatu eta ebatziko dira
espedienteak, aurrekontuan kreditua dagoen artean.
8.2. NL-NEZeko zuzendari kudeatzailea da deialdi honen eskaerak
ebazteko eskumena duen organo eskuduna.
8.3. Laguntzak emateko prozeduraren instrukzioa NL-NEZeko Lanbide Gaitasunak Garatzeko Zerbitzuari dagokio.
8.4. Instrukzio organoak, ebaluazioaren emaitza eta, kasua bada,
geroko alegazioak ikusirik, ebazpen proposamen bat eginen du, eta NLNEZeko zuzendari kudeatzaileari bidaliko dio ebatz dezan.
8.5. Prozedura ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea hiru
hilabetekoa izanen da gehienez, eskabidea aurkeztu eta biharamunetik
zenbatzen hasita. Epe hori dagokion ebazpena eman gabe bukatzen bada,
ezetsitzat joko da eskaera.
9.–Entitate onuradunen betebeharrak.
9.1. Deialdi honetan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005
Legean eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan ezarritako betebeharrez
gain, entitate onuradunek betebehar hauek ere izanen dituzte:
a) Diruz lagundutako prestakuntzan parte hartzen duten pertsonei
bermatzea prestakuntza-ekintzak doakoak direla.
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b) Ikasleei honako hauen berri ematea: prestakuntzaren norainokoa;
prestakuntzak profesionaltasun ziurtagiri osoa edo haren egiaztapen partziala lortzea dakarren ala ez.
c) Dirulaguntza emateko oinarri den prestakuntza jarduera egitea,
deialdi honetako baldintza eta betebehar formal eta materialen arabera,
baita eman beharreko dirulaguntza zehazteko oinarri izan ziren onarpen
baldintzen arabera ere.
d) Irakasleei hilero saria ordaintzea.
e) Prestakuntza ez badago profesionaltasun ziurtagiri bat lortzera
bideratuta, entitate onuradunak bertaratze ziurtagiri bat luzatu eta eman
beharko dio prestakuntza-ekintza bukatzen duen parte-hartzaile bakoitzari,
edo bestela, diploma bat prestakuntza ebaluazio positiboarekin gainditzen
duen parte-hartzaile bakoitzari.
Bi dokumentuetan, gutxienez, honako hauek jasoko dira: prestakuntza
entitatea, prestakuntza-ekintzaren izena, prestakuntzaren edukiak, prestakuntza emateko modalitatea, iraupena eta ikastaroa emateko epea.
Bertaratze ziurtagiriak edo diplomak parte-hartzaileei emateko gehieneko epea bi hilabetekoa da, prestakuntza-ekintza bukatzen den egunetik
aurrera.
f) NL-NEZek eskatzen dituen argibide eta agiriak aurkeztea prozedura
instruitzeko fasean, prestakuntza-ekintzak gauzatzean eta dirulaguntza
justifikatzean, organo horrek ezarritako formatu, epe eta bideak erabilita,
eta kontrol organo eskudunen eskura edukitzea partaideek prestakuntzaekintzetan parte hartu dutela frogatzen duten agiriak, behar bezala sinatuak,
eta haien ikaskuntzaren ebaluazio kontrolak eta egindako prestakuntza
jardueraren erregistroak, prestakuntza teleprestakuntza modalitatean
eman bada.
g) Aurreko deialdietan emandako eta ordaindutako kopuruen itzulketak egin edo, hala badagokio, bermatu izana, baldin eta itzulketa hori
bide exekutibora jo aurreko erreklamazioaren bidez edo itzulketa bidezko
ebazpenaren bidez eskatu bazaio, betiere ebazpen irmo bat baldin badago,
salbu eta egintza eten bada.
h) NL-NEZi jakinaraztea diruz lagundutako jarduerak finantzatzeko
bestelako dirulaguntzarik, laguntzarik, sarrerarik edo baliabiderik hartu
den, harturiko funtsen aplikazioa justifikatu baino lehen. Diru-sarrera
horiek bateraezinak dira xede bereko dirulaguntzarekin. Beraz, harturiko
zenbatekoan gutxituko da.
i) Nafarroako Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko
tributu betebeharrak eguneratuak izatea.
j) Kontabilitate bereizia edo kontabilitate kode egokia eramatea, diruz
lagundutako jarduerarekin egindako transakzio guztiei dagokienez, eta
kontabilitateko datuak erregistratu eta biltegiratzeko sistema informatizatua
izatea.
k) Dirulaguntzaren xede den jarduera egin dela eta jasotako funtsak
erabili direla frogatzen duten agiriak gordetzea, gutxienez 4 urteko epean,
egiaztatzeko eta kontrolatzeko jarduketen ondorioetarako. Epe hori zenbatuko da entitate onuradunak aipatu frogagiriak aurkezteko ezarritako
epea bukatzen denetik hasita.
Epe hori iragan gabe haien jarduera eten edo bertan behera uzten duten entitateek NL-NEZi igorri beharko diote aipatu dokumentazioaren kopia,
dirulaguntzaren frogagiriak aurkezteko betebeharra galarazi gabe.
l) Oinarri honetan berariaz aurreikusi ez den orotan, NL-NEZek, lan
arloko enplegurako lanbide heziketaren araudiak eta aplikagarri diren
gainerako arauek ezarritako betebeharrak beteko dira.
9.2. Gardentasun betebeharrak:
9.2.1. Entitate eta pertsona juridiko onuradunak behartuta daude
Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 12.4 artikuluan ezarritako
gardentasun betebeharra betetzera baldin eta 20.000 eurotik gorako
laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen badituzte, urtebetez, Nafarroako
Aurrekontu Orokorren kargura, edo jasotako laguntzak edo dirulaguntzak
haien urteko diru-sarrera guztien ehuneko 20 badira, betiere gutxienez
5.000 eurora iritsiz gero.
Horretarako, inguruabar horiek betetzen dituzten entitate eta pertsona
juridiko onuradunek, Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez, arestiko foru legearen 12.4 artikuluan aipatzen den informazioa
aurkeztu beharko dute telematikoki, NL-NEZi zuzendua eta entitatearen
legezko ordezkariak sinatua, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi
eta hilabeteko epean, honako hau adieraziz:
a) Entitatearen gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen
osaera.
b) Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda eta dedikazio
araubidea.
c) Entitateak aurreko urtean kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru konpentsazioak, kontzeptuz kontzeptu.
Sortu berriak diren entitateek haien aurrekontuetan edo plan ekonomikofinantzarioan dagoen informazioa emanen dute.
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d) Entitate onuradunaren urteko azken kontuen kopia bat.
Apartatu honetan ezarritako mugak gainditzen ote diren jakiteko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak edo haren erakunde publikoek
urte naturalean emandako dirulaguntza guztien kopuruak batuko dira.
Urte batean baino gehiagotan ordaintzen diren dirulaguntzen kasuan,
aurrekontuko ekitaldi bakoitzean emandako kopurua konputatuko da, ez
guztizko batura.
Informazio hori ez da eman beharrik izanen baldin hura Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioaren Gobernu Irekiaren Atariko web-orrian
argitaratuta badago.
9.2.2. Entitate eta pertsona juridiko onuradunek ez badute gardentasun betebeharra bete behar, aurreko apartatuko inguruabarrak gertatzen
ez direlako, horren gaineko aitorpen bat aurkeztu beharko dute hilabeteko
epean, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik hasita.
9.2.3. Aurreko bi puntuetan aipatutako gardentasun betebeharrak
betetzeko, Nafarroako Atariko tramiteen atalean (www.nafarroa.eus)
adierazpen eredu normalizatu bat egonen da eskuragarri.
Betebehar hori bete ezean, ez da ordainduko emandako dirulaguntza,
ezta aurrerakinak edo ordainketa partzialak ere, eta kobratutako zenbatekoak itzuli egin beharko dira, Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 35.1.c)
artikuluan ezarritakoari jarraikiz.
9.2.4. Aurrekoa galarazi gabe, entitate onuradun guztiak behartuak
daude unitate kudeatzaileari behar den informazio guztia ematera, aurretiazko errekerimendua eginda eta hamar eguneko epean, frogatzeko
betetzen direla maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen II. tituluan jasotako
gardentasun betebeharrak (aipatutako foru lege horrek hizpide ditu gardentasuna, informazio publikoa eskuratzea eta gobernu ona).
Errekerimenduan horretarako emandako epea hura bete gabe iraganik,
erabakitzen ahalko da arau horretan xedatutako isunak eta zehapenak
ezartzea, entitate interesdunari ohartarazpena egin ondoren eta entzunaldia emanda. Zenbatekoa zehazteko, ez-betetzearen astuntasuna eta
proportzionaltasunaren printzipioa hartuko dira kontuan.
10.–Prestakuntza gauzatzea eta haren hasiera jakinaraztea.
10.1. Entitate onuradunak gauzatuko ditu prestakuntza-ekintzak,
martxoaren 28ko TMS/368/2019 Aginduaren 17. artikuluan ezarritakoaren
arabera.
10.2. Prestakuntza talde bakoitzaren hasiera jakinaraziko da, IRIS
aplikazio informatikoa erabiliz, prestakuntza-ekintza hasi baino 2 egun
natural lehenago, gutxienez. Profesionaltasun ziurtagiriei lotutako prestakuntza denean, epe hori 5 egun naturalekoa izanen da.
Hasieraren berri eman ondoren ekintza aldatu edo bertan behera utziz
gero, taldea/ekintza hasteko aurreikusitako data baino lehenago jakinarazi
beharko da, salbu eta tokia, eguna nahiz ordutegia aldatzea edo ekintza
eten eta berriz hastea eragin duten arrazoiak justifikatuta badaude eta
garaiz aurreikusi ezinak badira, edo taldea/ekintza hasi ondoren gertatzen
bada.
Aurretik aipatutako epeetan jakinarazi ezik, ez egintzat joko da prestakuntza taldea, salbu eta ezinbesteko arrazoiengatik gertatu bada, behar
bezala frogaturik eta gorabehera horiek gertatzean komunikaturik.
10.3. Prestakuntza-ekintza hasten duten parte-hartzaileen zerrenda
IRIS aplikazio informatikoaren bidez bidaliko da, prestakuntza-ekintzaren
orduen %25 eman baino lehen. Profesionaltasun ziurtagiriei lotutako prestakuntza-ekintzak direnean, prestakuntza-ekintza hasi eta lehenengo bost
eskola-egunetan igorri beharko da, baldin eta ehuneko 25eko portzentajea
gainditu ez bada.
10.4. Entitate onuradunek ikastaroaren jarraipenerako dokumentazioa
bete beharko dute, “Agirien taula. ETE 2020” agirian zehazten diren epeetan
eta moduan. Agiri hori Nafarroako Atariko tramiteen atalean (www.nafarroa.
eus), deialdiaren fitxan, dago eskuragarri.
11.–Gastu diruz lagungarriak.
Prestakuntza entitateak bete beharko du Dirulaguntza jaso dezaketen
gastuei buruzko martxoaren 28ko TSM/368/2019 Aginduaren 13. artikuluan
xedatutakoa, dirulaguntzaren justifikazioa eta ordainketa modulu ekonomikoen bidez egin ala ez.
12.–Dirulaguntzaren justifikazioa eta ordainketa.
12.1. Dirulaguntzaren justifikazioa, moduluen bidezko egiaztapen
moduan eginen da.
12.2. Entitate onuradunek ez dute kontabilitatean edo merkataritzan
garrantzia duten liburu, erregistro eta agiriak aurkeztu beharrik, ez eta
egindako gastuak justifikatzeko bestelako dokumentaziorik ere. Hala ere,
onuradunak jasotako funtsen aplikazioaren frogagiriak gorde beharko
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ditu, agiri elektronikoak barne, egiaztatze- eta kontrol-jardueren xede izan
daitezkeen bitartean, bai eta hala eskatzen duen beste edozein legezko
betebehar ere.
12.3 Dirulaguntzaren azken justifikazioa aurkeztu baino lehen, entitateak honako hauek eskatzen ahalko ditu:
a) Dirulaguntzaren aurrerakina, entitate onuradunak funtsen hornidura
behar duela frogatuz gero, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005
Foru Legean aurreikusitakoari jarraituz. Prestakuntza jarduera hasi aurretik,
ordainketa aurreratua aurreikusten ahalko da, gehienez ere emandako
zenbateko osoaren %25 izanen dena. Halaber, %35 arteko ordainketa
aurreratua aurreikusten ahalko da, prestakuntza jardueraren hasiera
egiaztatu ondoren. Halaber, onuradunak eskaturik, aurrerakin bakarra
ordaintzen ahalko da, emandako zenbatekoaren %60raino, prestakuntza
jardueraren hasiera egiaztatu ondoren.
Prestakuntza jardueraren hasieratzat hartuko da onetsitako prestakuntza-ekintzen lehen prestakuntza taldea hastea.
b) Ordainketa egitea justifikazio partzialarekin. Entitate onuradunak
gauzatutakoaren memoria teknikoa aurkeztu beharko du. Entitateak justifikatutako zenbatekoa ordainduko da, ez besterik.
Aurrerakinaren eta kontura egindako ordainketaren baturak ez du
inola ere gaindituko guztira emandakoaren %60; gainerako %40a diruz
lagundutako jarduera bukatu, justifikatu eta egiaztatu ondoren pagatuko
da.
12.4. Dirulaguntzaren azken likidazioa egiteko, entitate onuradunak
frogagiri hauek aurkeztu beharko ditu:
1. Dirulaguntza ematerakoan ezarritako baldintzak betetzen dituela
frogatzeko jarduketa eta kalitate memoria bat, egindako jarduerak eta
lortutako emaitzak azalduko dituena. Halaber, emaitzak eta kalitatearen
ebaluazioaren balorazioa jasoko ditu.
2. Justifikazio-memoria ekonomiko bat, gutxienez honako hauek
bilduko dituena:
a) Onuradunaren egiaztapena edo, hori ez bada, adierazpena modulutzat hartutako unitate fisikoen kopuruari buruz (prestakuntza bukatzen
duten parte-hartzaileak eta prestakuntza orduak).
b) Dirulaguntzaren zenbatekoa, jarduketa memoriako jarduera-datuetan eta oinarri arautzaileen moduluetan oinarriturik kalkulatua.
c) Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten bestelako dirulaguntzen edo diru-sarreren xehetasuna, bakoitzaren zenbatekoa eta jatorria
adierazita.
12.5. Dirulaguntza justifikatzeko gehieneko epea hilabetekoa izanen
da, prestakuntza-ekintza bukatu eta biharamunetik hasita, edo azken
prestakuntza-ekintza egin zenetik hasita, bat baino gehiago egin bada.
Nolanahi ere, aurkeztutako dokumentazioa nahikoa ez bada justifikazioa egiteko, NL-NEZek antzemandako gabezien berri emanen dio entitate
onuradunari, horiek zuzen ditzan 10 eguneko epe luzaezinean.
Epe horietan justifikaziorik ez aurkezteak ekarriko du justifikatu gabeko
gastu eta ordainketak kobratzeko eskubidea galtzea edo 15. oinarrian
aurreikusitako itzulketa-prozedura hastea.
12.6. Justifikatutako gastua ez bada iristen aldez aurretik edo kontura
ordaindutako guztizko zenbatekora, bidezko izanen da frogagiri bat aurkeztea erakusteko diru-sarrera bat egin dela NL-NEZen alde, aldez aurretik
edo kontura ordaindutako zenbatekoaren eta justifikatutako zenbatekoaren
arteko aldea adinakoa. Diru-sarrera horren bitartez entitate onuradunak
uko egiten dio laguntza zati horri.
12.7. Aurkeztutako frogagiriak egiaztatuta, NL-NEZek espedientea
bukatzeko eta likidatzeko ebazpena emanen du, hiru hilabeteko epean,
dokumentazio hori aurkeztu eta biharamunetik hasita. Hala badagokio,
errekerimendua eginen du justifikatu gabeko zenbatekoak itzultzeko,
edo dirulaguntzaren baldintzekin bat etortzen ez direnak. Kasu horietan
dagozkion berandutze-interesak aplikatuko dira, azken ordainketaren
egiazko datatik likidazio ebazpenaren egunera arte doan epearen gainean
kalkulatuta.
12.8. Dirulaguntzaren zenbatekoa finkatze aldera, eta ekintza
presentzialen kasuan, ikasle batek prestakuntza bukatu duela joko da
prestakuntza-ekintzako orduen %75era edo gehiagotara joan bada. Prestakuntza-ekintzak teleprestakuntzako modalitatearen bidez eman badira,
ikasle batek ekintza bukatu duela joko da haren ikaskuntzaren jarraipena
egiteko aldian-aldian egiten diren kontrolen ehuneko 75 eginez gero,
konektatuta egon den ordu kopurua gorabehera.
Era berean, justifikazioaren ondorioetarako, parte-hartzaileek prestakuntza-ekintza bukatu dutela ulertuko da gaixotasunagatik edo istripuagatik baja hartu badute ere, baldin eta aipatutako kasuetan, gutxienez,
prestakuntza-ekintzaren %25 egin badute.
Dirulaguntza justifikatzeko atal honetan ikastaroa amaitutako pertsonatzat hartutakoari buruz ezarritakoa ez da aplikatuko eskuratutako gaitasun
profesionalak ebaluatu eta egiaztatzeko, abuztuaren 3ko 694/2017 Errege
Dekretuaren 7. artikuluan ezarritakoarekin bat.
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13.–Prestakuntzaren ebaluazioa, kontrola eta jarraipena egiteko
plana.
13.1. Parte-hartzaileek prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatuko
dute. Ebaluaziorako “Kalitatea ebaluatzeko galdetegia” erabiliko da, Nafarroako Atariko tramiteen atalean den eredu normalizatua baliatuz (www.
nafarroa.eus).
Entitate onuradunek NL-NEZi igorri beharko diote –12.4 oinarrian
aipatutako jarduketa eta kalitate memoriarekin batera– parte-hartzaileen
galdera-sorta guztien tabulazioa biltzen duten fitxategien kopia bat, egin
diren ekintzen kalitatea aztertu ahal izateko. Galde-sortan jasotako galdera
bakoitzaren tabulazioa bi modutara aurkeztuko da: batetik, programako
prestakuntza-ekintzetan eratzen den talde bakoitzeko, eta bestetik, programa osoari buruzkoa.
13.2. NL-NEZek jarraipen eta kontroleko jarduketa hauek egiten
ahalko ditu:
a) Denbora errealeko jarduketak. Atal honetan sartzen da prestakuntza jardueraren jarraipena egitea, horrek iraun bitartean eta egiten den
tokian bertan, eta horretarako froga fisikoak eta testigantzak erabiltzea,
prestakuntzaren arduradunei, ikasleei eta irakasleei elkarrizketen bidez
eskatuko baitzaizkie, teknikoki egiaztatzeko asmoz prestakuntza jarduketak
nola egin diren, edukiak, parte-hartzaileen benetako kopurua, instalazioak
eta baliabide pedagogikoak. Horrez gainera, begiratuko da argitalpenetan
eta bestelako hedabideetan ekintzak Nafarroako Gobernuak finantzaturik
antolatu direla adierazi ote den.
b) “Ex post” jarduketak. Prestakuntza-ekintzak bukatu ondoren egin
ahal izanen dira, entitate onuradunei, prestakuntzaren arduradunei, ikasleei
eta/edo irakasleei eginen zaizkien elkarrizketen bidez jasoko diren froga
fisikoak, lekukotzak eta agiriak erabiliz, honako hauen gaineko egiaztapen
teknikoa egiteko, besteak beste:
–Prestakuntza-ekintzak nola egin diren.
–Parte-hartzaileen benetako kopurua.
–Parte-hartzaileei prestakuntzaren ziurtagiria edo diploma eman zaiela
eta bertan Nafarroako Gobernuaren logotipoa agertzen dela.
Horretarako, entitate onuradunei edozein dokumentazio eskatu eta/
edo kanpoko auditoretza egiten ahalko die, NL-NEZen iritziz lan horiek
betetzeko bidezkoa bada.
Kontrol ekintzen ondorioz ez-betetzeak antzematen badira, NL-NEZek
entitateei eskatuko die ez-betetzeak sortu dituzten egoerak zuzentzeko.
Ez-betetzeak kontuan hartuko dira etorkizuneko deialdietako balorazioetan, II. eranskinean ezarritakoaren arabera (Ez-betetzeen kasuan
aplikatu beharreko zigorren araubidea).
Era berean, NL-NEZek prestakuntza guztiaren kanpoko ebaluazioa
egiten ahalko du, enplegurako lanbide prestakuntzako sistema lanaren
eremuan hobetzeko asmoz.
14.–Azpikontratazioa.
14.1. Enpresek beren kabuz antolatu ahal izanen dute langileen prestakuntza, bai eta prestakuntza eman ere, horretarako baliabide propioak
erabiliz edo kontratatuz, betiere horretarako egokiak badira.
Enpresa elkarteen kasuan, bakoitzak bere aldetik antolatu ahal izanen
du prestakuntza, edo horietako batzuk edo guztiak elkartuta. Elkarteak
badira, elkarteko edozein enpresak antolatu ahal izanen du elkarteko langileen prestakuntza bere kabuz, bai eta prestakuntza eman ere, horretarako
baliabide propioak erabiliz edo kontratatuz.
14.2. Enpresek prestakuntza osoa edo haren zati bat kanpoko erakunde baten esku uztea erabakitzen badute, erakunde horrek dagokion
Prestakuntza Erakundeen Erregistroan egiaztatuta eta/edo inskribatuta
egon beharko du, dirulaguntzaren xede diren prestakuntza espezialitateak
emateko.
14.3. Entitate onuradunak diruz lagundutako jarduera gauzatzearen
erantzukizuna hartuko du bere gain administrazio publikoaren aurrean,
eta berak zein kontratistak bermatu beharko dute jarraipen eta kontrol
erakundeen eginkizunak behar bezala betetzen direla.
Edonola ere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 26. artikuluan jasotzen diren mugak eta betebeharrak aplikatuko
zaizkie entitate onuradunei eta kontratistei.
15.–Ez-betetzeak eta dirulaguntzen itzulketa.
15.1. Deialdi honetan eta aplikatu beharreko gainerako arauetan
ezarritako betebeharrak eta laguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzak ez betetzeak ekarriko du dirulaguntza osorik edo partez kobratzeko
eskubidea galtzea, eta, aldez aurretik bidezko den itzulketa-prozeduraren
ondoren, jasotako dirulaguntza osorik edo partez itzuli beharra, bidezko
berandutze-interesak eta guzti (ordainketa agintzen denetik itzulketa
bidezkoa dela erabakitzen den egunera artekoak).
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15.2. Prestakuntza-ekintza erabat ez dela bete joko da emandako
prestakuntza ehuneko 25era ez iristea (honela neurtuta: orduen kopurua
bider pertsona kopurua), eta horrek dirulaguntza deuseztatzea eta, hala
badagokio, aurretik jasotako zenbatekoak itzultzea ekarriko du. Prestakuntza partez (%25 baino gehiago) gauzatzen bada, gauzatu ez den zatiaren
proportzioan gutxituko da dirulaguntza.
15.3. Dirua itzultzeko aurreikusitako kasuren bat gertatu dela jakitean
hasiko da ofizioz itzulketa-prozedura, ezarritako prozedurarekin bat, eta,
bidezko bada, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean
xedatutakoarekin bat.
15.4. Itzuli beharrak ez du galarazten Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean “dirulaguntzen arloko arau-hauste eta
zehapen administratiboei” buruz ezarritakoa.
16.–Datuen babesa.
Deialdi honek ezartzen duena betetzeko beharrezkoak diren datu
pertsonalen tratamendua honako arau hauen arabera eginen da: 2016/679
(EB) Erregelamendua, apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta
Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio
askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 95/46/
EE Zuzentaraua indargabetzen duena; eta 3/2018 Lege Organikoa,
abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak
Bermatzekoa, baita gainerako garapen-araudiak ere.
Zehazki, entitate onuradunen ardura izanen da prestakuntza programetan parte hartzen duten pertsonei aipatu Erregelamenduaren (EB) 13.
artikuluan adierazitako informazioa ematea.
17.–Aplikatu beharreko araudia.
Oinarri hauetan aurreikusten ez den orotan, honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: martxoaren 28ko TMS/368/2019 Agindua (agindu horren
bidez, uztailaren 3ko 694/2017 Errege Dekretua garatzen da, eta horren
bidez garatzen da irailaren 9ko 30/2015 Legea, lan arloko enplegurako
lanbide prestakuntzaren sistema arautzen duena, administrazio eskudunen prestakuntza eskaintzarekin eta horren finantzaketarekin lotuta, eta
ezartzen dituena horiek finantzatzera bideratutako dirulaguntza publikoak
emateko oinarri arautzaileak); irailaren 9ko 30/2015 Legea, lan arloko enplegurako lanbide prestakuntzaren sistema arautzen duena; eta uztailaren
3ko 694/2017 Errege Dekretua, irailaren 9ko 30/2015 Legea garatzen
duena. Aplikagarri izanen dira, orobat, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko
11/2005 Foru Legea; Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta
foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legea; Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari
buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legea; eta arlo honetan aplikatzekoa
den beste edozein araudi.
18.–Dirulaguntzen publizitatea.
18.1. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen
15. artikuluan xedatutakoarekin bat, NL-NEZek jendaurrean jarriko ditu
emandako dirulaguntzak Nafarroako Atarian (www.nafarroa.eus), eta bertan
adieraziko dira deialdia, aurrekontuko zein programari eta kredituri egotzi
zaizkien, entitate onuraduna, emandako zenbatekoa eta dirulaguntzaren
xedea.
Datu horiek, orobat, Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiak argitaratuko ditu bere web-orrian, Dirulaguntzei buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Lege Orokorraren 20.8 artikuluan xedatutakoarekin bat.
18.2. Informazio, argitalpen, material didaktiko eta ziurtagiri guztietan, bai eta zerbitzuak eta programak egiten diren tokietan ere, entitate
onuradunek aipamen berezia egin beharko diote Nafarroako Gobernuaren
eta Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren finantzaketari,
edo, hala badagokio, haren ordezko ministerioari.
Horretarako, Nafarroako Gobernuaren logotipoa izan beharko du agerian, lehentasunezko tokian, eta inola ere izan gabe entitate sustatzailearena
edo antolatzailearena baino txikiagoa. Betiere, urtarrilaren 27ko 4/2016 Foru
Dekretuaren II. eranskinean deskribatutako ezaugarri teknikoak errespetatu
beharko dira (Nafarroako Gobernuaren sinbolo ofiziala eta haren erabilera
arautzen duen foru dekretua da hori).
19.–Errekurtsoak.
Oinarri arautzaile hauen eta haien aplikazioaren ondoriozko egintzen
aurka pertsona edo entitate interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jartzen
ahalko dute, Eskubide Sozialetako kontseilariari zuzendua, hilabeteko
epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 122.1 artikuluan eta Nafarroako
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Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.3 artikuluan
xedatutakoari jarraikiz. Aurkaraturiko ekintza espresua ez bada, edozein
unetan jar daiteke gora jotzeko errekurtsoa, isiltasun administratiboaren
ondorioak izan eta biharamunetik aurrera.
F1916857

33/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako
toki entitateei dirulaguntzak emateko deialdi bat onesten duena
herrietako kontsultategiak eta kontsultategi lagungarriak eraiki
edo eraberritzeko 2020ko obrak finantzatzeko asmoz. DDBN
identifikazioa: 494093.
Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legearen 34. artikuluko 2.b) puntuan ezartzen denaren arabera, udalen edo kontzejuen
eskumena da herrietako kontsultategiak edo kontsultategi lagungarriak
eraikitzea eta/edo birmoldatzea, Nafarroako Foru Komunitateko osasun
planen eta jarraibideen barruan.
Halaber, foru lege horren 76.1 artikuluak osasun arloko eskumen
horien finantzaketa finkatzen du, adierazten baitu Nafarroako Gobernuak
urtero prestatu beharreko gastu aurrekontuen proiektuan agertuko direla
Foru Administrazioari dagozkion osasun arloko programa eta jarduerak
burutzeko behar diren partidak.
2020ra luzatutako 2019ko gastu aurrekontuan, 2020ko Nafarroako
Aurrekontu Orokorren proiektuan bezala, aurreikusia dago “Oinarrizko
Osasun Laguntzako zentroak eraiki eta eraberritzeko transferentziak”
izeneko 547001‑52300‑7609‑312802 partida, gastu horiek finantzatzeko
Nafarroako toki entitateei, horien titularrak baitira. 950.000 euroko zuzkidura
du partidak.
Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu
Orokorren Zerbitzuko buruak egin duen deialdiaren proposamena ikusirik,
Osasun Departamentuko kontu-hartzailetza delegatuaren adostasunez, eta
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 7. artikuluak
ematen dizkidan eskumenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. 950.000 euroko gastua baimentzea Nafarroako toki entitateei
dirulaguntzak emateko, herrietako kontsultategiak eta kontsultategi lagungarriak eraiki edo eraberritzeko 2020ko obrak finantzatzeko asmoz.
2. Onestea Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak emateko deialdi
bat herrietako kontsultategiak eta kontsultategi lagungarriak eraiki edo
eraberritzeko 2020ko obrak finantzatzeko asmoz, bai eta deialdia arautuko
duten eta ebazpen honen eranskinean agertzen diren oinarri arautzaileak
ere.
3. Deialdi honetako dirulaguntzen gastua 2020ra luzatutako 2019ko
Gastu Aurrekontuetako “Kontsultategiak eraberritu edo handitzeko transferentziak” izeneko 547001‑52300‑7609‑312802 partidari egoztea.
Dirulaguntzak emateko, ezinbesteko baldintza izanen da aurrekontuko
partidan kreditu egokia egotea.
4. Deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.
5. Deialdiaren eta bere oinarri eta egintzen aurka toki entitateek,
espedientean interesdun diren aldetik, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, argitaratu
eta biharamunetik hasita. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan
aurretiazko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan
aurreikusitako moduan eta epeetan.
6. Ebazpen hau igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan, Osasun
Departamentuko kontu-hartzailetza delegatuari, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzari, Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuari,
Zerbitzu Orokorren eta Mantentze-lanen Atalari eta Oinarrizko Osasun
Laguntzako Kontabilitate-kudeaketaren eta Fakturazioaren Atalari.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 28an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, José Ramón Mora Martínez.
NAFARROAKO TOKI ENTITATEEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO
DEIALDIAREN OINARRI ARAUTZAILEAK, HERRIETAKO
KONTSULTATEGIAK ETA KONTSULTATEGI LAGUNGARRIAK ERAIKI
EDO ERABERRITZEKO 2020ko OBRAK FINANTZATZEKO ASMOZ
1.–Xedea.
Oinarri arautzaile hauek xede dute Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak Nafarroako toki entitateei dirulaguntza batzuk emateko
aplikatu beharreko araudia ezartzea, hots, herrietako kontsultategiak eta

kontsultategi lagungarriak eraiki edo eraberritzeko 2020ko obrak finantzatzekoak. Dirulaguntza horiek 2020ra luzatutako 2019ko Nafarroako
Aurrekontu Orokorretan horretarako zehazten den partidan (“Oinarrizko
Osasun Laguntzako zentroak eraiki eta eraberritzeko transferentziak”
izeneko 547001‑52300‑7609‑312802 partida) aurreikusitako kreditua
izanen dute.
2.–Jarduketa eremua eta helburua.
Dirulaguntzaren xedeko jarduketak Nafarroako toki entitateen eremuan gauzatuko dira, helburu honekin: eraikin berriak eraikitzeko obrak
egitea, herrietako kontsultategi eta kontsultategi lagungarrien eraikinetako
instalazioak handitzeko eta/edo eraberritzeko eta/edo egokitzeko eta/edo
hobetzeko. Halaber, kontsultategia egungo kokapenetik lekualdatzeko
eraikin batean egin beharreko eraberritze obrak egitea xede duten jarduketak sartzen dira.
3.–Jarduketa diruz lagungarriak eta gastu diruz lagungarriak.
Honako hauek dira jarduketa diruz lagungarriak:
–Eraikin berri bat eraikitzeko obrak, kontsultategia bertan hartzeko.
–Kontsultategia handitzeko obrak: kontsultategia dagoen eraikinean
edo horri erantsita eremu berria eraikitzeko obrak.
–Kontsultategia eraberritzeko obrak: kontsultategia dagoen eraikinean
edo osasun-etxea lekualdatu edo ezarriko den eraikinean jada dagoen
azalera bat eraberritzeko eta/edo birmoldatzeko obrak.
–Kontsultategia handitzeko eta eraberritzeko obrak: aurreko azpiataletako definizioak biltzen dituzten obrak.
–Halaber, deialdian sartzen ahalko dira kontsultategia dagoen eraikineko instalazioak egokitzeko eta/edo hobetzeko jarduketa txiki hauek
ere, kontsultategia handitzeko eta/edo eraberritzeko obra egiten ez bada
(kasu horretan, dagokion atalean sartuko lirateke): egiturazko segurtasuna,
berokuntza eta/edo klimatizazio instalazioa, elektrizitate instalazioa, iturgintza eta saneamendu instalazioa, arkitektura oztopoak kentzea, estalkiak,
fatxadak eta kanpoko arotzeria, betiere mantentze-lantzat sailkaturik ez
badaude.
Diruz lagungarritzat jotzen dira kontsultategiak eraikitzearekin, handitzearekin eta/edo eraberritzearekin eta/edo egokitzearekin eta/edo hobetzearekin zerikusia duten gastu guztiak (obra proiektua idaztea, azterlan
geoteknikoa, segurtasunaren eta osasunaren azterlana, segurtasunaren eta
osasunaren koordinazioa proiektu fasean, obraren zuzendaritza fakultatiboa
eta segurtasunaren eta osasunaren koordinazioa gauzatze fasean, obrak,
zergak, baimenak eta argindarraren hargunea eta lotunea). Ez dira sartzen
lursailen urbanizazio gastuak.
4.–Entitate onuradunak.
Nafarroako toki entitateek eskuratzen ahal dituzte deialdi honetan
aurreikusitako dirulaguntzak.
5.–Eskaerak aurkeztea.
5.1. Eskaerak aurkezteko epea eta lekua.
Eskaerak aurkezteko epea hogeita hamar egun naturalekoa izanen da,
deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita.
Toki entitateek Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren erregistroan (Tutera kalea 20; 31003, Iruña) aurkezten ahalko dituzte proposamenak, edo, bestela, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokorraren
edozein bulegotan, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako gainerako
erregistro eta bulegoetan, edo Nafarroako Gobernuaren erregistro orokor
elektronikoan. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko
Osasun Laguntzako Kudeatzailetzara zuzenduko dira.
Dirulaguntza eskatzeak berekin dakar deialdi hau arautzen duten
oinarriak onartzea.
5.2. Aurkeztu beharreko dokumentazioa.
Eskabideak toki entitatearen legezko ordezkariak sinaturik (udaleko
alkateak, kontzejuko buruak, etab.) aurkeztu beharko dira, Nafarroako
Gobernuaren eskabide orokorraren ereduaren araberakoak (http://www.
navarra.es/nr/rdonlyres/17735409-f433-4066-9ffd-07d7ef7d9925/0/instanciageneral.pdf), eta haiekin batera agiri hauek:
–Zein jarduketatarako eskatzen den dirulaguntza, haren zenbatekoa
eta haren helburua.
–Kontsultategi berri bat eraiki, dagoena handitu eta/edo eraberritu eta/
edo egokitu beharra arrazoitzen duen txostena.
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–Dokumentazio teknikoa eta ekonomikoa: agiri hauetariko edozein,
non zenbatekoa agertuko baita, honako hauek barne, kasua bada: proiektu kostuak, segurtasun azterlana, obra zuzendaritza, segurtasunaren
koordinazioa eta dirulaguntza jaso dezaketen gainerako gastuak:
• Lokalak eraiki edo egokitzeko aurreproiektua, behar bezala baloratua.
• Memoria tekniko baloratua.
• Enpresa eraikitzailearen aurrekontua.
Eraikin berri bat eraikitzeko, dagoena handitzeko eta/edo eraberritzeko
obren kasuan, adierazi beharko dira eraikinean egin beharreko azalera
berriaren metro koadro eraikiak ere, eta/edo eraberritze obrak ukitutako
azaleraren metro koadroak.
–Erantzukizunpeko adierazpena, non adieraziko baita jarduketen
xedeko eraikinean osasun kontsultategia dagoela (bera bakarrik, edo
bera eta beste bulego batzuk).
Kontsultategia dagoen eraikinean osasun arlokoak ez diren beste
bulego batzuk badaude eta dirulaguntzaren xedeko jarduketak gainerako
bulegoak ere ukitzen baditu, jarduketak guztira ukitzen dituen azaleraren
metro koadroak eta osasun kontsultategiari soilik dagozkion metro koadroak
adierazi beharko dira.
Kontsultategia horretarako berariazko eraikin batean badago eta
dirulaguntzaren xedeko jarduketak, osasun kontsultategiaren azalera ez
ezik, eraikinaren gainerako azalera ere ukitzen badu, jarduketak guztira
ukitzen dituen azaleraren metro koadroak eta osasun kontsultategiari soilik
dagozkion metro koadroak adierazi beharko dira.
–Erantzukizunpeko adierazpena, esaten duena toki entitatea ez dela
betetzen ari administrazio-zehapen irmorik edo kondena-epai irmorik emakumeen eta gizonen berdintasun arloan, edo, kasua bada, ez dagoela arrazoi horiek direla-eta ezarritako epai edo zehapen bat betetzeko zain.
5.3. Eskaera zuzentzea.
Dirulaguntzaren eskaerak ez baditu adierazitako baldintzak betetzen,
beharrezko dokumentuak gehitu ez badira edo eskaera baloratzeko alegatu
diren funtsezko alderdiak ez badira behar adina frogatu, akatsa zuzentzeko
eskatuko zaio toki entitate interesdunari; horretarako, hamar egun natural
emanen dira, gehienez ere, jakinarazpenaren biharamunetik aitzina, eta
ohartaraziko zaio zuzenketarik egin ezean eskaerari uko egindakotzat
hartuko dela; hala gertatuz gero, espedientea artxibatzeko ebazpena egin
eta jakinaraziko zaio.
6.–Prozedura antolatu, instruitu eta ebazteko eskumena duten organoak.
Balorazio batzorde bat eratzen da, instrukzio organo gisa. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun Laguntzako
kudeatzailea batzordeburua izanen da, eta Nafarroako Iparraldeko, Nafarroako Ekialdeko, Lizarrako eta Tuterako eremuetako Oinarrizko Osasun
Laguntzaren eta Laguntzaren Jarraitutasunerako zuzendariordeak eta
zerbitzuburuak arituko dira batzordekide.
Deialdi honetan ezarritako ondorioetarako, balorazio batzordearen
eginkizunak dira dirulaguntzak emateko prozedura antolatzea eta instruitzea.
Batzorde horren proposamena loteslea izanen da, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 20.3 artikuluan ezarritakoari
jarraikiz.
Laguntzak emateko prozeduraz ebazteko eskumena OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak du.
7.–Dirulaguntza emateko prozedura, eskaerak baloratzeko irizpideak,
eskaeren balorazioa eta zenbatekoaren esleipena.
7.1. Laguntzak emateko prozedura:
Deialdiko dirulaguntzak emateko prozedura arrunta izanen da, hau
da, norgehiagokako prozeduraren bidez emanen dira, hurrengo ataletan
ezarritako irizpideekin bat.
7.2. Balorazio irizpideak eta zenbatekoa esleitzeko prozedura.
7.2.1. Aurrekontuko zuzkidura:
Deialdi honi jarraikiz ematen diren dirulaguntzak finantzatuko dira
2020ra luzatutako 2019ko Gastu Aurrekontuko “Oinarrizko Osasun
Laguntzako zentroak eraiki edo eraberritzeko transferentziak” izeneko
547001-52310‑7609‑312802 partidaren kargura.
7.2.2. Laguntza esleitzeko irizpideak.
Instrukzio organoak entitate bakoitzerako proposatzen duen dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa zehazteko, kontuan hartu behar dira
aurkeztutako proiektu edo aurrekontua, adierazitako beharretara egokitzeko
gaitasuna eta oinarri hauek ezarritako mugak.
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Jarduketaren benetako gastuaren ehuneko ehun finantzatuko da,
betiere jarraian adierazten diren gehieneko zenbatekoak errespetatuta:
Eraikin berri bat eraikitzeko, dagoena handitzeko eta/edo eraberritzeko obren kasuan, azalera eraikiko metro koadro bakoitzeko, gehieneko
dirulaguntza 2.100 eurokoa izanen da erakinean azalera berriak eraikitzen
direnean, eta 1.150 eurokoa dauden azalerak eraberritzen direnean. Gastu
diruz lagungarri guztiak (3. oinarrian adierazitakoak) sartzen dira zenbateko
horietan.
Instalazioak egokitzeko eta/edo hobetzeko jarduketa txikien kasuan,
gehieneko zenbatekoa jarduketen benetako gastua izanen da.
Kontsultategia dagoen eraikinean osasun arlokoak ez diren beste
bulego batzuk badaude, eta dirulaguntzaren xedeko jarduketak gainerako
bulegoak ere ukitzen baditu, kontsultategiaren azalerarekiko proportzionala
izanen da Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak eman beharreko
dirulaguntzaren zenbatekoa.
Era berean, kontsultategia horretarako berariazko eraikin batean badago eta dirulaguntzaren xedeko jarduketak, osasun kontsultategiaren azalera
ez ezik, eraikinaren gainerako guztia ere ukitzen badu, kontsultategiaren
azalerarekiko proportzionala izanen da Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuak eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa.
7.2.3. Balorazio irizpideak:
Aurkeztu eta onartutako eskaerak baloratzeko, irizpide hauei jarraituko
die balorazio batzordeak:
Balorazio batzordeak prestatzen duen zerrendan ezarritako lehentasun
hurrenkerari jarraikiz emanen dira dirulaguntzak, aurrekontuan dagoen diruaren arabera; zerrenda hori parametro hauetan oinarrituta eginen da:
a) Balorazio batzordeak ondoan adierazten diren ataletako batean
sartuko du eskaera bakoitza, eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeatzailetzak Nafarroako Foru
Komunitateko herritarrei osasun prestazioa ematen dieten kontsultategien
arloan dituen lehentasunen eta premien arabera esleituko ditu puntuazioak:
20 puntu gehienez, honela banatuta:
a.1.) Eraikin berri bat eraikitzeko, edo dagoena handitzeko edo handitu
eta eraberritzeko beharra, profesionalek zerbitzua emateko espazio berriak
(kontsultak, aretoak) lortzeko. Azpiatal honetan, balorazio batzordeak,
aurreko paragrafoan adierazitakoaz gain, espazio berrien premiak hartuko
ditu kontuan, zentroari esleitutako giza baliabideen plantillaren igoerak
(egina edo aurreikusia) eta/edo O-NOZek herritarrei osasun prestazio
berriak emateko dituen aurreikuspenak sortuak. 20 puntu gehienez.
a.2.) Eraikina eraberritu beharra, dauden espazioak berrantolatzeko
eta, modu horretan, herritarrei ematen zaien arretaren baldintzak edo
profesionalen lan baldintzak hobetzeko. 17 puntu gehienez ere.
a.3.) Dauden instalazioak egokitzeko eta/edo hobetzeko jarduketa
txikien beharrak, hirugarren oinarrian zerrendatuak, edo instalazioak sortu
beharra. 12 puntu gehienez ere.
Hiru azpiataletatik bakar bat baloratuko da.
b) Kontsultategian arreta eman behar zaien herritarrak: 5 puntu
gehienez, honela xehakatuta:
b.1.) Kontsultategia etengabeko arretarako gunea bada: 2 puntu.
b.2.) Kontsultategiari esleitutako norbanakoaren osasun txartelak: 3
puntu gehienez, honela banatuta:
–1.000 NOT edo gutxiago: 1 puntu.
–1.000 NOT baino gehiago, betiere 2.000 NOT gainditu gabe: 2
puntu.
–2.000 NOT baino gehiago: 3 puntu.
Hurrenkera ordena ezartzeko, emandako puntuazio guztiak batuko
dira.
7.2.4. Eskaeren balorazioa:
Aurreko ataletan ezarritakoa erreferentziatzat hartuta, honela baloratuko dira eskaerak:
–Balorazio batzordeak aurkeztutako eskaerak tramitatu, aztertu eta
ebaluatuko ditu, oinarri arautzaile hauetan ezarritako irizpide eta lehentasunen arabera, eta organo eskudunari dirulaguntzak emateko ebazpenaren
proposamena igorriko dio.
–Balorazio batzordeak arlo horretan adituak diren pertsona fisikoen
edo entitate pribatuen aholkularitza eska dezake.
–Eskaerak aurkeztutakoan, toki entitate guztiek proposatutako jarduketak sailkatuko ditu instrukzio organoak, eta hurrenkera ordena ezarriko
du.
–Instrukzio organoak noiznahi ere eskatzen ahalko dio entitateari
eskaera hobeki baloratzeko edozein argibide.
–Balorazio irizpide guztiak aplikatu ondoren eskatzaile batzuk (bi edo
gehiago) berdindurik badaude, oinarri hauen aurreko a) ataleko balorazio
irizpidean puntuazio handiena duen eskatzailearen alde ebatziko da; berdinketak badirau, atal horren a.1) azpiatalean puntuazio handiena duenaren
alde; berdinketak badirau, atal horren a.2) azpiatalean puntuazio handiena
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duenaren alde; berdinketak badirau, atal horren a.3) azpiatalean puntuazio
handiena duenaren alde; berdinketak badirau, oinarri hauen aurreko b)
ataleko balorazio irizpidean puntuazio handiena duenaren alde; berdinketak
badirau, atal horren b.1) azpiatalean puntuazio handiena duenaren alde;
eta, berdinketak badirau, atal horren b.2) azpiatalean puntuazio handiena
duenaren alde. Aurreko irizpideak aplikatu ondoren ere berdinketak badirau,
zozketa bidez ebatziko da.
–Eskaera baterako dirulaguntzaren zenbatekoa gelditzen den saldo
erabilgarria baino handiagoa bada, dagokion toki entitateari jakinaraziko
zaio, eta galdetuko zaio kasuan kasuko aurrekontuko partidaren saldo hori
adinako dirulaguntza onartzen duen. Kasu horretan, toki entitateak bere
gain hartuko du gainerako gastua:
• Toki entitateak onartzen badu, saldo eskuragarria adinako dirulaguntza emanen zaio, eta toki entitateak bere gain hartuko du jarduketaren
gainerako gastua.
• Toki entitateak onartzen ez badu, balorazio batzordeak proposatuko
du dirulaguntza hurrengo eskaerei ematea, hurrenkera ordenari
jarraikiz.
7.2.5. Dirulaguntzaren zenbatekoa esleitzea.
Aurreko azpiataletan adierazitako prozeduren eta irizpideen arabera
esleituko da dirulaguntzaren zenbatekoa.
8.–Prozeduraren ebazpena, publizitatea eta errekurtsoak.
Eskaerak ebaluatu ondoren, instrukzio organoak egindako ebazpen
proposamena ikusita, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak dirulaguntzak emanen ditu ebazpen baten bidez.
Ebazpenean adieraziko da zein entitate eskatzaileri eman zaion dirulaguntza, zein den horren xedea eta esleitutako zenbatekoa, bai eta ezetsi
diren gainerako eskaerak ere; azken horien artean egonen dira, besteak
beste, aurrekontuko baliabideen mugagatik ezespena jaso dutenak –partziala edo osoa–, horietariko bakoitzari emandako puntuazioa adierazita,
ezarritako balorazio irizpideen araberakoa izanen dena.
Azken kasu horretan, dirulaguntzak onartu eta jakinarazitakoan, onuradunen batek uko egiten badie emandako laguntzei, edo justifikatutako
gastuaren zenbatekoa emandako dirulaguntzarena baino txikiagoa bada,
soberakina honela erabiliko da: lehendabizi, emandako dirulaguntzak osatzeko, baldin eta onuradunari, behar adinako kreditua egotera, legokiokeena
baino laguntza txikiagoa esleitu bazaio edo lehentasunen hurrenkeran
atzerago geratu bada; eta bigarrenik, aurrekontu-kontsignazio faltagatik
dirulaguntzarik gabe geratu diren jarduketak laguntzeko, lehentasun hurrenkeraren arabera, betiere jarduketa aurtengo ekitaldian egitea posible
bada, dirulaguntza ematen den eguna kontuan hartuta.
Ebazpena eman eta jakinarazteko epea 3 hilabetekoa izanen da gehienez, eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik hasita. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Epe hori bukatuta, eskaera ezetsi dela
ulertzen ahalko dute interesdunek. Hala ere, Administrazioa beharturik
dago ebazpena ematera.
Ebazpenaren aurka, ebazpen berariazkoa edo ustezkoa izan, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioari buruzko Legean xedatutakoarekin bat, deusetan galarazi
gabe aurretiazko errekerimendua egin ahal izatea, lege jurisdikzional
horren 44. artikuluan ezarritako moduan eta epeetan.
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10.–Entitate onuradunak dituen gardentasun betebeharrak.
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen onuradunen
gardentasun betebeharrak arautzen dituen irailaren 11ko 59/2013 Foru
Dekretuaren 2. artikuluan aipatzen diren entitateek Gardentasunari eta
Gobernu Irekiari buruzko ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legearen bederatzigarren xedapen gehigarrian ezarritako gardentasun betebeharrak bete
beharko dituzte, Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzak
jasotzen badituzte eta bi inguruabar hauek gertatzen badira:
a) Emandako dirulaguntzaren zenbatekoa 20.000 eurotik gorakoa
izatea urtean.
b) Emandako zenbatekoa entitate onuradunaren negozio kopuruaren
edo urteko aurrekontuaren %20tik gorakoa izatea.
Aurreko apartatuan ezarritako mugak gainditzen ote diren jakiteko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak edo haren erakunde publikoek
urte naturalean emandako dirulaguntza guztien kopuruak batuko dira.
Urte batean baino gehiagotan ordaintzen diren dirulaguntzen kasuan, aurrekontuko ekitaldi bakoitzean emandako kopurua konputatuko da
ondorio hauetarako, ez guztizko batura.
Erreferentziako urteko negozio-zifra edo aurrekontua honako hauetako
txikiena izanen da:
a) Aurreko urteko negozio-zifra edo gauzaturiko aurrekontua.
b) Kasua bada, dirulaguntza zein ekitalditan ematen den, ekitaldi
horretan entitatearen organo eskudunak onartutako aurrekontua edo
negozio-zifra.
Aipatu diren inguruabarrak gertatzeagatik gardentasun betebeharra
duten entitateek ondoren adierazten den informazioa eman beharko dute
dirulaguntzarik jasotzen badute:
a) Entitatearen gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen
osaera.
b) Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
c) Entitateak aurreko urtean kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru konpentsazioak, kontzeptuz kontzeptu.
Sortu berriak diren entitateek haien aurrekontuetan edo plan ekonomikofinantzarioan dagoen informazioa emanen dute.
d) Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetan.
e) Entitate onuradunaren urteko azken kontuen kopia bat.
Entitate onuradunaren legezko ordezkariak sinatu beharko du aipatutako informazioa.
Entitateak gardentasun betebeharra bete behar ez badu aurreikusitako
inguruabarrak gertatzen ez direlako, horren gaineko aitorpena aurkeztu
beharko du.
Telematika bidez aurkeztuko da informazio hori, Nafarroako Gobernuaren erregistro orokor elektronikoaren bitartez, eta dirulaguntza kudeatzen
duen administrazio unitateari zuzenduko zaizkio.
Informazioa bidaltzeko epea hilabetekoa izanen da dirulaguntza ematen
duen ebazpena jakinarazten edo, hala bada, argitaratzen den egunetik
hasita.
Informazio hori aurkezteko betebeharra betetzen ez bada, 59/2013
Foru Dekretuaren 7. artikuluak ezarritako ondorioak aplikatuko dira.
11.–Jarduketek bete beharreko baldintzak.

9.–Entitate onuradunen betebeharrak.
Onuradunak betebehar hauek izanen ditu:
a) Dirulaguntzaren xedeko proiektua eta jarduerak deialdi honen
oinarri, baldintza, betebehar formal eta materialen arabera gauzatzea, eta
dirua, betiere, eman zen kontzeptuetarako baizik ez erabiltzea.
b) Diruz lagundutako jarduketak eta guztirako gastua justifikatzea.
c) Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak edo, indarreko antolamenduaren arabera, eskumena duten beste organo batzuek egiten
dituzten egiaztapen lanak eta kontrol tekniko eta finantzariorako jarduerak
onartzea eta emandako dirulaguntzari buruz eskatzen dioten dokumentazio
guztia eskura jartzea.
d) Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun
Laguntzako Kudeatzailetzari xede berarekin eskatu edo jaso diren bestelako dirulaguntzen berri ematea.
e) Proiektua gauzatu ezin bada edo dirulaguntza ematean ezarritako
baldintzak betetzen ez badira, entitate onuradunak jasotako dirua itzuliko
du edo, hala denean, justifikatu ez den zatia.
f) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legeak onuradunei ezartzen dizkien gainerako betebeharrak.
g) Hizkuntzaren erabilera ez sexistara egokitzea memoriak, proiektuak, komunikazioak eta diruz lagundutako jardueren ondoriozko gainerako
idazkiak.

Osasun jarduerarako erabiliko da soilik eraikitako, handitutako eta/
edo eraberritutako osasun kontsultategia.
Toki entitateak, egin beharreko jarduketetarako, Nafarroako Gobernuko
Osasun Departamentuaren araudi tekniko-sanitarioa aplikatuko du, eta, zehazki, honako hauek: Osasun zentro, zerbitzu eta establezimenduak sortu,
eraberritu edo lekuz aldatzeko eta horien funtzionamendurako baimenak
arautzen dituen irailaren 1eko 214/1997 Foru Dekretua eta Ospitaleratzerik
gabeko osasun zentro, zerbitzu eta establezimenduak baimentzeko gutxieneko baldintza tekniko-sanitarioak ezartzeko Osasuneko kontseilariak
otsailaren 12an emandako 37/1999 Foru Agindua.
Halaber, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileek eraikinean jardunen dutenez, kontuan hartu beharko dira erakunde horren
Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuak eta Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeatzailetzak ematen dituzten zehaztapenak.
Entitate onuradunak behar adinako publizitatea eman beharko dio
diruz laguntzen diren jardueren finantzaketa publikoari, eta, zehazki, lanen
eremuan kartel bat egonen da, obraren ezaugarriak eta finantzatzen dituen
erakundea adierazita.
12.–Jarduketaren lanak egitea.
Dirulaguntza honen xedeko lanak 2020an gauzatu beharko dira, osorik
edo partzialki.
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13.–Gastua justifikatzeko epea eta modu balioduna.
Diruz lagundutako jarduketen eta horien gastuaren justifikazioa honako
agiri hauek aurkeztuz eginen da:
–Kasuan kasuko fakturek jatorrizkoak edo notario batek edo administrazioak konpultsaturiko fotokopiak izan beharko dute. Obren ziurtagiriak,
zuzendaritza fakultatiboak –halakorik badago–, jabeak eta enpresa esleipen-hartzaileak sinatuak.
–Gastu horri dagozkion fakturen titularren banku-kontuetan egindako
ordainketen justifikazioa.
–Toki entitateko idazkariaren ziurtagiria, adierazten duena, kontratistak
hautatzerakoan, bete direla Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko
2/2018 Foru Legearen aginduak eta Nafarroako Toki Administrazioari
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearenak, Dirulaguntzei buruzko
azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 28.3 artikuluan ezarritakoaren
arabera egiaztatze aldera kontratista eraginkortasunari eta ekonomiari
begira hautatu dela.
–Toki entitateko idazkariaren edo kontu-hartzailearen ziurtagiria, emandako dirulaguntza zertan gastatu den, haren helburuari nola egokitu zaion
eta obra adostasunez hartu dela adierazten duena.
–Toki entitateko idazkariaren ziurtagiria, adierazten duena betetzen
dela memoriak, proiektuak, komunikazioak eta diruz lagundutako jardueraren ondoriozko gainerako idazkiak hizkuntzaren erabilera ez sexistara
egokitzeko betebeharra.
Behar denean, gastuaren egiaztagiriak edo dirulaguntza publikoaren
xedea frogatzen ahal duen balio juridikoko edozein agiri aurkeztuko dira,
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 27. artikuluan
aipatutakoari jarraikiz.
Aurretik aipatu den dokumentazioa aurkezteko epea 2020ko azaroaren
30ean bukatuko da.
14.–Dirulaguntzaren ordainketa.
Dirulaguntzaren ordainketa Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko
11/2005 Foru Legearen 32. artikuluan ezarritakoaren arabera eginen da.
Jarduketen gauzatzearen ordainketa dena batera egiten ahalko da
diruz lagundutako jarduera bukatutakoan, edo zatika, zatikako justifikazioen
(ziurtagirien) bidez, gastua eta jarduera egin direla frogatu ondoren, aurreko
atalean adierazten den bezala.
Ordaindu beharreko zenbatekoa ezin izanen da emandako kopurua
baino handiagoa izan.
Ordainketak konturako ordainketatzat hartuko dira, eta diruz lagundutako jarduketak erabat bukatzeari lotuak egonen dira.
Obrak 2021eko apirilaren 30a baino lehen jaso ez badira, hamaseigarren oinarri arautzailean xedatutakoari jarraituko zaio.
15.–Azpikontratazioa eta hornitzaileen kontratazioa.
Deialdi honetan aurreikusitako ondorioetarako, bidezkoa da azpikontratazioa egitea, alegia, beste batzuekin hitzartzea dirulaguntzaren xede
den jardueraren erabateko edo hein bateko gauzatzea.
16.–Onuradunaren betebeharrak ez betetzea eta itzulketa.
Hartutako zenbatekoa itzuli beharko da, osorik edo partez, diruz lagundutako jarduketa gauzatzen ez bada, dirulaguntza emateko ezarritako
baldintzak betetzen ez badira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005
Foru Legearen 35. artikuluan aipatzen diren zergatikoak gertatzen badira
edo oinarri arautzaile hauetan berariaz aipatzen diren betebeharrak betetzen ez badira. Legez ezarritako kasuetan, gainera, bidezkoa izanen da
dirulaguntza ordaindu zenetik itzuli beharraren gaineko ebazpena ematen
den arte sortutako berandutze-interesak ordaintzeko eskatzea.
Dirua itzultzea eskatzeko prozedurak aipatutako artikuluan xedatutakoari jarraituko dio, eta hasten denetik 12 hilabeteko epean ebatzi beharko
da.
Entitate onuradunak ia betebehar guztiak betetzen dituenean eta bere
konpromisoak betetzeko jarrera garbia erakusten duenean, proportzionaltasun irizpideari jarraituz zehaztuko da zenbat diru itzuli behar den,
dirulaguntza emateko ezarritako baldintzetatik zenbat eta noraino bete
diren ikusita. Jardueraren benetako gastuaren %70 edo gehiago gauzatu
denean, betebeharrak ia osorik bete direla iritziko zaio.
17.–Erantzukizuna eta zehapen araubidea.
Dirulaguntza hartzen duen entitatea Dirulaguntzei buruzko azaroaren
9ko 11/2005 Foru Legearen 43. artikuluan eta hurrengoetan ezarrita dagoen
dirulaguntzen arloko administrazio arau-hausteentzako zehapen araubidearen mende egonen da eta han ezarritako erantzukizunak izanen ditu.
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Dirulaguntzen arloko zehapenak erregelamendu bidez finkatzen den
prozeduraren arabera ezarriko dira, edo, halakorik izan ezean, Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari
buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen VI. Tituluan xedatutakoari
jarraikiz.
18.–Dirulaguntzaren oinarri arautzaileen eta dirulaguntza ematearen
kontrako errekurtsoak.
Dirulaguntzaren oinarri arautzaileen eta dirulaguntza ematea erabakitzen duen ebazpenaren kontra, interesdun diren administrazio publikoek
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako
Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua,
argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, alde batera utzi
gabe Nafarroako Gobernuan aurretiazko errekerimendua egin ahal izatea,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.
Administrazio publiko ez diren interesdunek, dirulaguntzaren oinarri
arautzaileen eta dirulaguntza ematea erabakitzen duen ebazpenaren kontra,
gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dute, Nafarroako Gobernuko Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik
hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat, eta Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari
buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126. artikuluarekin bat.
19.–Aplikatu beharreko araudia.
Deialdi hau eta haren oinarriak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko
11/2005 Foru Legean ezarritakoari jarraituz egin dira; beraz, oinarri arautzaileotan jasota ez dagoen guztian, lege hori oso-osorik bete beharko da.
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163/2019 EBAZPENA, abenduaren 18koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, laguntzak emateko oinarri arautzaileak
eta 2020ko deialdia onesten dituena nekazaritzako produktuen
eraldaketan eta merkaturatzean ari diren enpresek, arrantzako
eta akuikulturako sektorekoak kenduta, merkataritzako ferietan
parte har dezaten. Laguntzak “de minimis” araubidearen babesean
emanen dira. DDBN identifikazioa: 488615.
Nafarroan asko dira nekazaritzako elikagai bereizien operadoreak,
zeinek Europaren aitortza baitute: hamar jatorri deitura babestu (Lodosako
pikillo piperra, Erronkari gazta, Idiazabal gazta, Nafarroa ardoa, lur-eremuko ardoen hiru jatorri deitura babestu, Nafarroako olioa, Errioxa ardoa
eta Cava), zazpi adierazpen geografiko babestu (Nafarroako zainzuria,
Tuterako orburua, Nafarroako aratxea, Nafarroako arkumea, Nafarroako
patxarana, “3 Erribera” lurraldeko ardoa eta Queilesko Erribera) eta urdaiazpiko onduaren berezitasun tradizional bermatua, ekoizpen sistema
ekologikoaz gain. Orobat, beste operadore batzuk daude Nafarroako Foru
Komunitateko arau batek emandako aintzatespena duten nekazaritzako
elikagaien arloan: Nafarroako Elikagai Artisauak, Nafarroako Ekoizpen
Integratua eta Reyno Gourmet berme-marka.
Nafarroan, nekazaritzako elikagaien ekoizpenaren sustapena Batasuneko esparru juridikoan onartutako figuren babesa duten kalitateko
ekoizpenei bideratuta dago bereziki, eta zuzenean bultzatzen ditu ekoizpen
sektore primarioa, nekazaritzako industriaren sektorea eta elikaduraren
merkataritzaren azpisektorea, Nafarroako nekazaritzako elikagaien kate
osoari behar duen sendotasuna emanez, horrela ziurtatzeko ekoizpen
ahalmena mantendu eta garatzen dela, lanpostuak indartu eta sortzen direla
eta Nafarroako Foru Komunitateko BPGa eratzen laguntzen duela.
Nafarroako nekazaritzako elikagaien sektorearen dinamismoa funtsezkoa izan da Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren S3 Estrategian
hori adierazteko orduan, Foru Komunitatearen hazkunderako funtsezko
sektoreetako bat baita.
Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Landa Garapeneko Programaren
esparruan, laguntza lerroak ezarri ditu kalitate figurak kudeatzen dituzten
entitateentzat, barne merkatuan egiten dituzten informazio eta sustapen
ekintzetarako.
Merkataritzako ferietan parte hartzea tresna nagusi bat da kalitateko
ekoizpenak sustatzeko eta horren inguruko ezagutza hedatzeko, eta partehartze horren eragina handiagoa da operadoreak erakustoki kolektiboetan
elkartzen direnean, non norbanakoaren ekoizpenez gain kalitate bereiziaren
figurak azpimarratzen baitira, edo operadoreen marka kolektiboak. Indartu
egiten da, horrela, Nafarroak nekazaritzako elikagaien erreferentziazko
lurralde gisa duen irudia.
Horregatik, beharrezkotzat jotzen da Nafarroako Gobernuak nekazaritzako elikagaien ekoizpenei ematen dien laguntza handitzea, nekazaritzako
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elikagaien ekoizleentzako laguntzen bidez, merkataritzako ferietan parte
har dezaten, bereziki kalitate figuretan inskribatuta badaude. Ondorio
horietarako, 2019ko ekitaldirako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko
Foru Lege proiektuak aurreikusten du kalitate bereiziaren ekoizpenek
ferietan duten parte-hartzea finantzatzea.
Laguntza honek “de minimis” izaera du, eta Batzordeak 2013ko abenduaren 18an emandako 1407/2013 (EB) Erregelamenduaren aplikazio
eremuan sartzen da. Erregelamendu horrek Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak “de minimis”
laguntzei aplikatzeko modua arautzen du, eta Europar Batasunaren 2013ko
abenduaren 24ko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.
Ebazpen honek laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen ditu eta 2020ko
deialdia onesten du Nafarroako Foru Komunitatean nekazaritzako produktuen eraldaketan eta merkaturatzean ari diren enpresentzat, arrantzako
eta akuikulturako sektorekoak kenduta, aipatu 1407/2013 (EB) Erregelamenduan ezarritakoari jarraikiz.
Ikusita Nekazaritzako Ustiategien eta Elikagaien Sustapenerako Zerbitzuko zuzendariaren aldeko txostena eta aurtengo ekitaldirako aurrekontuan
diru erabilgarria dagoela.
Kontuan hartuta ebazpen honi Nafarroako dirulaguntzei buruzko
11/2005 Foru Legea aplikatuko zaiola.
Adierazitakoarekin bat, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari
eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019
Foru Legearen 32. artikuluak eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko
Departamentuaren egitura organikoa onesten duen urriaren 23ko 258/2019
Foru Dekretuak ematen dizkidaten eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta 2020ko deialdia
onestea, Nafarroako nekazaritzako elikagaien ekoizleek merkataritzako
ferietan parte har dezaten. Laguntza horiek “de minimis” araubidearen
babesean emanen dira.
2. 341.000 euroko gastua baimentzea 2020ko ekitaldirako, 2019ko
ekitaldiko “Laguntzak, kalitateko ekoizpenek lehiaketetan eta ferietan parte
har dezaten” izeneko 720003-71620-4701-413104 partidaren kargura, edo
Nafarroako 2020ko Aurrekontu Orokorretan ondorio horietarako sortzen
denaren kargura, betiere hartarako kreditu nahikoa eta egokia badago.
3. Laguntzak I. eranskinaren hamargarren oinarriaren arabera pagatuko dira.
4. Dirulaguntzen deialdi hau Nafarroako Gobernuaren Dirulaguntzen
Datu Basean erregistratzea (NGDDB).
5. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
6. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Landa
Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean,
ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik.
Iruñean, 2019ko abenduaren 18an.–Landa Garapeneko zuzendari
nagusia, Fernando Santafé Aranda.
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–Organic Food Iberia.
–Fruit Attraction.
3. Laguntza hauek bat datoz Batzordeak 2013ko abenduaren 18an
emandako 1407/2013 (EB) Erregelamenduaren xedearekin, definizioarekin
eta aplikazio eremuarekin. Erregelamendu horrek Europar Batasunaren
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak “de minimis” laguntzei aplikatzeko modua arautzen du (L 352. Europar Batasunaren
Aldizkari Ofiziala, 2013ko abenduaren 24koa).
Bigarren oinarria.–Onuradunak eta baldintzak.
1. Nafarroako nekazaritzako produktuen eraldaketan eta merkaturatzean ari diren Nafarroako enpresak izanen dira laguntza honen onuradunak, arrantzako eta akuikulturako sektorekoak kenduta, betiere aurreko
oinarrian aipatu merkataritzako ferietan parte hartzen badute 2020an.
2. Onuradun izateko baldintzak:
a) Kontratu bat formalizatzea feriako parte-hartzea kudeatzen duen
entitate batekin, bai eta aurrekontu bat izatea ere, eskatutako feria bakoitzean parte hartzeak izanen dituen kostuen aurreikuspenarekin.
b) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean
izatea.
c) Dirulaguntzei buruzko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan
ezarritako baldintzak betetzea.
d) Batzordeak 2013ko abenduaren 18an emandako 1407/2013 (EB)
Erregelamenduan zehaztutako mugen barruan egotea (Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak “de
minimis” laguntzei aplikatzeari buruzko Erregelamendua).
Hirugarren oinarria.–Gastu diruz lagungarriak.
1. Gastu diruz lagungarriak izanen dira onuradunek kontratatzen
dituztenak, aipatu merkataritzako ferietan parte-hartzearekin zuzenean
lotutakoak, eta gehienez ere modulu estandar bati dagozkionak, onuradun
eta feria bakoitzeko.
“Merkataritzako ferietan parte-hartzearekin zuzenean lotutako”
gastutzat hartzen dira standen edo modulu estandarren kontrataziorako
fakturatutako gastu guztiak, barne hartuz lurzorua, muntaia, zerbitzuak,
jarduerak, gune komunak eta kudeaketa gastuak.
2. Ez dira diruz lagungarriak izanen operadoreak merkataritzako
feriara joateko egindako gainerako gastuak, hala nola bidaia gastuak,
aparkalekuak, otorduak eta hotelak.
Laugarren oinarria.–Laguntzaren zenbatekoa.

Lehen oinarria.–Laguntzaren xedea, aplikazio eremua eta onura
publikoa.

1. Onuradun bakoitzari aplikatuko zaion laguntza %70ekoa izanen da
merkataritzako ferian izandako parte-hartzeagatik aurkeztutako fakturaren
zenbatekoaren gainean, zeina feria antolatzen duen entitateak igorria
izanen baita.
2. Onuradun bakoitzari, gehienez ere, 8.000 euro emanen zaio feria
bakoitzeko, eta 16.500 euro deialdi bakoitzeko.
3. Enpresa bakar bati emandako “de minimis” laguntzaren guztirakoa
200.000 eurokoa izanen da, gehienez ere, hiru zerga ekitaldiko edozein
alditan. Hala bada, indarrean dagoen deialdian ordaindu beharreko laguntzak muga hori izanen du.

1. Oinarri arautzaile hauen xedea laguntza finantzarioaren esparrua
ezartzea da. Nekazaritzako elikagaien eraldaketan eta merkaturatzean
ari diren enpresek jaso dezakete laguntza, arrantzako eta akuikulturako
sektorekoak kenduta, merkataritzako ferietan parte hartzeagatik.
2. Merkataritzako ferietan parte hartzea tresna nagusi bat da kalitateko ekoizpenak sustatzeko eta horren inguruko ezagutza hedatzeko,
eta parte-hartze horren eragina handiagoa da operadoreak erakustoki
kolektiboetan elkartzen direnean, non norbanakoaren ekoizpenez gain
kalitate bereiziaren figurak azpimarratzen baitira, edo operadoreen marka
kolektiboak. Indartu egiten da, horrela, Nafarroak nekazaritzako elikagaien
erreferentziazko lurralde gisa duen irudia.
Horregatik, beharrezkotzat jotzen da, ikuspegi publikotik, Nafarroako
Gobernuaren babesa adieraztea nekazaritzako elikagaien ekoizpenari
2019an merkataritzako ferietan stand kolektiboetan edo kokaleku kolektiboetan parte hartzeko laguntzen bidez, zeinetan Nafarroako Foru Komunitatearen irudiaren eta/edo haren Reyno Gourmet erreferentzia-markaren
babesean aurkeztuko baitute beren burua ekoizleek.
Deialdi honetan sartzen diren feriak hauek dira:
–Prowein.
–Salón de Gourmets.
–Alimentaria.
–Barcelona Wine Week.

1. Ebazpen honek arautzen dituen laguntzak norgehiagokako prozeduraren bidez emanen dira, lehentasun irizpide hauen arabera:
a) Inskribatuta daudenak Nafarroako nekazaritzako elikagaien kalitatezko figuretan, ekoizpen ekologikoko sisteman, Nafarroako ekoizpen
sistema integratuan, Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien Artisautzan edo
Nafarroako berme marketan, eta merkataritza ferietara joaten direnak, non
banakako stand-ak, edo modulu estandarrak, identifikatuta egonen baitira
kolektiboki eta argi eta garbi Nafarroako Foru Komunitatearen irudiaren
barruan.
b) Inskribatuta ez daudenak Nafarroako nekazaritzako elikagaien
kalitatezko figuretan, ekoizpen ekologikoko sisteman, Nafarroako ekoizpen
sistema integratuan, Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien Artisautzan edo
Nafarroako berme marketan, eta merkataritza ferietara joaten direnak, non
banakako stand-ak, edo modulu estandarrak, identifikatuta egonen baitira
modu kolektiboan eta argi eta garbi Nafarroako Foru Komunitatearen
irudiaren barruan.
c) Bigarren oinarrian ezarritako baldintzak betetzen dituzten gainerako
enpresa eskatzaileak.
2. Enpresa bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa laugarren
oinarriaren arabera kalkulatu ondoren, eskaerak 1. puntuan deskribatuta-

I. ERANSKINA
Oinarri arautzaileak, 2020. urtean Nafarroako nekazaritzako elikagaien
enpresek merkataritzako ferietan parte har dezaten laguntzak emateko
(“de minimis” araubidean)

Bosgarren oinarria.–Dirulaguntza emateko modua.

2020ko otsailaren 10a, astelehena
ko taldeen arabera ordenatuko dira. Lehendabizi, lehentasunezko lehen
taldeko eskaeren artean, eta gero hurrengo taldekoen artean.
Aurrekontua talde bateko eskaera guztiak finantzatzeko aski ez bada,
jaso beharreko zenbatekoak hainbanatuko dira, dagokion laguntzaren
zenbatekoaren proportzioan. Hainbanaketa horretatik ateratzen den laguntza hasiera batean zegokiekeen laguntzaren %30era iristen ez bada,
ez da laguntzarik emanen.
Seigarren oinarria.–Eskaerak aurkeztea.
1. Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasi, eta 2020ko maiatzaren 31n
bukatuko da.
2. Eskaerak Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentura zuzenduko dira, eta telematika bidez aurkeztuko dira, Nafarroako
Gobernuaren Interneteko Atarian dagoen Zerbitzuen Katalogoaren bidez. Departamentu horretako Erregistroan ere aurkezten ahalko dira,
baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren tokietako
edozeinetan ere.
3. Laguntza eskaera bakarra aurkeztuko da kasu guztietan, nahiz eta
feria baterako baino gehiagotarako eskatu laguntza, bakoitzaren kasuan
bereiz adierazita seigarren oinarri honen 5. puntuko a) eta b) atalak.
4. Eskatzaileak bere eskaeran adierazten ahalko du dirulaguntza
zuzenean ordaintzeko feria antolatzen duen entitateari.
5. Eskabidea horretarako ezarritako ereduan aurkeztuko da (Nafarroako Gobernuaren www.nafarroa.eus web-orriko zerbitzuen katalogoan
eskuratzen ahal da eredua), honako agiri hauekin batera:
a) Aurrekontu bat, laguntzaren xedeko feria bakoitzean jarritako
stand-aren kontratazio kostuen aurreikuspenarekin.
b) Feria antolatzen duen entitatearekin formalizatutako kontratuaren
kopia. Onuradunak, 4. puntuarekin bat, aukeratzen badu dirulaguntza
zuzenean aipatu entitateari ordaintzea, aukera hori berariaz adierazi
beharko da kontratuan.
c) Zerga arloko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egiaztatzeko baimena, hitzez hitz honako hau dioena: “Nik, XXX-(e)k/edo
XXXX ordezkatuz, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuari
baimena ematen diot egiazta dezan nik/(edo ordezten dudan entitateak)
egunean ditudala zerga arloko eta Gizarte Segurantzarekiko betebehar
guztiak, betiere Nafarroako nekazaritzako elikagaien kalitate figurak kudeatzeko entitateei kontrol eta ziurtapen jardueretarako “de minimis” laguntzak
emateko deialdia tramitatzeko prozeduraren ondorioetarako.”
Aurreko paragrafoan ezarritakoarekin ados ez badago, pertsonak edo
entitateak berak aurkeztu beharko ditu zerga betebeharren eta Gizarte
Segurantzaren gaineko betebeharrak betetzeari buruzko datuak.
d) Adierazpen bat, idatziz edo euskarri elektronikoan egina, aurreko
bi zerga ekitaldietan eta unean uneko zerga ekitaldian erregelamendu honi
edo “de minimis” araubideko beste erregelamendu batzuei loturik jasotako
gainerako laguntza guztiei buruzkoa.
e) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, idatzia edo euskarri
elektronikoan, merkataritza ferietara joateko 2020an eskatutako laguntzei
eta jasotako laguntzei buruzkoa, kontzeptuak zehaztuta.
f) Adierazpen bat, dirulaguntzei buruzko 11/2005 Foru Legearen 13.
artikuluan ezarritako baldintzak betetzeari buruzkoa.
Zazpigarren oinarria.–Ebaluazio organoa.
Nekazaritzako Elikagaien Kalitatearen eta Sustapenaren Atalak ebaluatuko ditu eskaerak.
Zortzigarren oinarria.–Deialdiaren antolamendua, instrukzioa eta
ebazpena.
1. Eskaera harturik, seigarren oinarrian aipatzen den dokumentazio
guztia aurkeztu ote den egiaztatuko da. Dokumentazio guztia ez badago,
eskatzaileari eskatuko zaio gehienez ere hamar eguneko epean osatu
dezala, eta adieraziko zaio, hala egin ezean, ondorioztatuko dela eskaerari
uko egiten diola, eta espedientea artxibatzeko ebazpena emanen dela.
Ebazpen hori jakinarazi eginen zaio.
2. Agiri guztiak bildu ondoren, eskatutako baldintza guztiak betetzen
dituztela egiaztatuko da. Horretarako, bidezko diren kontrolak egiten ahalko
dira.
3. Eskaerak ebaluatu ondoren, Nekazaritzako Ustiategien eta
Elikagaien Sustapenerako Zerbitzuak dirulaguntza emateko ebazpena
proposatuko du.
4. Araubide honen araberako laguntzak emanen dira behin frogatu
ondoren onuradun bati emandako “de minimis” laguntzen zenbateko
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osoak ez duela gainditzen 200.000 euroko muga hiru ekitaldi fiskaleko
edozein alditan eta 1407/2013 (EB) Erregelamenduan ezarritako baldintza
guztiak betetzen direla (Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko
Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak “de minimis” laguntzei aplikatzeari
buruzko Erregelamendua).
5. Landa Garapeneko zuzendari nagusiak ebazpen arrazoitua
emanen du laguntzak emateari buruz, eta espresuki adieraziko du zer
eskaera ezetsi diren.
6. Prozeduraren gainean ebazteko, 30 eguneko epea izanen da,
eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik hasita. Epea berariazko
ebazpenik eman gabe bukatzen bada, eskaera ezetsitzat jotzen ahalko
da, isiltasun administratiboaren ondorioz.
Bederatzigarren oinarria.–Onuradunen betebeharrak.
1. Ekintzak ebazpen honetan xedatzen denarekin bat gauzatzea, eta
bertan eta laguntza emateko ebazpenean aurreikusten diren konpromisoak
betetzea.
2. Hartutako funtsak dirulaguntzak emateko oinarri izan zen helbururako eta ezarritako moduan eta epeetan erabili direla frogatzea Landa
Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuan, baita zer gastu egin
diren ere hartutako funtsak aplikatuz.
3. Laguntza egoki eman dela egiaztatzeko behar diren kontrolak
onartzea.
4. Jakinaraztea Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuari eskatu dituela eta, hala badagokio, jaso dituela helburu berbererako
beste dirulaguntza publiko batzuk eta “de minimis” araubidearen menpeko
beste edozein laguntza, 2018ko, 2019ko eta 2020ko zerga-ekitaldietan
jasotakoak.
5. Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean
izatea.
6. Jasotako funtsen aplikazioari buruzko frogagiriak gordetzea hamar
ekitaldi fiskaletan, laguntza ematen den egunetik aurrera.
7. Dirulaguntzei buruzko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan
ezarritako baldintzak betetzea.
8. Gardentasun betebeharrak.
Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari
buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 3. artikuluan aipatutako
entitateak behartuak daude gardentasun betebeharra betetzera baldin
eta, urtebetean, 20.000 eurotik gorako laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen badituzte, edo jasotako laguntzak edo dirulaguntzak beren urteko
diru-sarrera guztien %20 edo gehiago badira, betiere gutxienez 5.000
eurora iritsiz gero.
Aipatutako mugak gainditzen ote diren jakiteko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak edo haren erakunde publikoek urte naturalean
emandako dirulaguntza guztien kopuruak batuko dira. Urte batean baino
gehiagotan ordaintzen diren dirulaguntzen kasuan, aurrekontuko ekitaldi
bakoitzean emandako kopurua konputatuko da bakarrik, ez guztizko
batura.
Erreferentziako urteko negozio-zifra edo aurrekontua honako hauetako
txikiena izanen da:
a) Aurreko urteko negozio-zifra edo gauzaturiko aurrekontua.
b) Dirulaguntza ematen den ekitaldian entitatearen organo eskudunak
onartutako negozio-zifra edo onartutako aurrekontua.
Aurreko kasuak gertatzen direnean, onuradunek informazio honen
berri eman beharko dute:
a) Entitatearen gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen
osaera.
b) Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
c) Entitateak aurreko urtean kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru konpentsazioak, kontzeptuz kontzeptu.
Sortu berriak diren entitateen kasuan, informazioa haien aurrekontuetan
edo plan ekonomiko-finantzarioan dagoena izanen da.
d) Kargudun bakoitzak gobernu, administrazio eta zuzendaritza
eginkizunetan ematen duen dedikazioaren araubidea.
e) Entitate onuradunaren urteko azken kontuen kopia bat.
Informazio hori onuradunaren legezko ordezkariak sinatuta aurkeztuko da, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokor Elektronikoaren bide
telematikoak erabiliz, eta dirulaguntza kudeatzen duen administrazio
unitateari bidaliko zaio. Informazio hori hilabeteko epean igorri beharko
da, dirulaguntza ematen duen ebazpena jakinarazten denetik.
Informazio hori urtebetez egonen da aztergai Nafarroako Gobernu
Irekiaren Atarian argitaratzen denetik hasita, eta gehienez 15 hilabetez
utziko da bertan, informazioa kudeatzen duen organoan sartzen den
egunetik hasita. Epe hori iraganik, informazioa argitaratzeko ardura duen
unitateak ofizioz kenduko du. Hala egin ezean, onuradunak kentzeko
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eskatzen ahalko du, eta gehienez ere hilabeteko epean kendu beharko
da, eskaera egiten denetik hasita.
Onuradunak gardentasun betebeharra bete behar ez badu, aurreikusitako inguruabarrak gertatzen ez direlako, horren gaineko aitorpen
bat aurkeztu beharko du hilabeteko epean, dirulaguntza onartzen duen
ebazpena ematen denetik hasita.
Aitorpenaren eredua helbide hauetan dago eskuragarri:
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/Transparencia_C.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/Transparencia_E.pdf
Entitateak ekitaldi berean dirulaguntza bat baino gehiago jasotzen
badu, ez du informazioa errepikatu beharko dirulaguntza bakoitzerako,
salbu eta hasieran eman zituen datuak aldatzen badira.
Onuradunak ez badu betetzen informazioa emateko betebeharra, horrek
ekar ditzakeen zehapenak galarazi gabe, ordaindu gabe utziko da onartutako
dirulaguntza, eta, zenbatekorik kobratu bada, itzuli beharko da, Dirulaguntzei
buruzko Foru Legearen 35.1.c) artikuluan ezarritakoari jarraikiz.
Hamargarren oinarria.–Laguntza ordaintzea.
1. Entitate onuradunak, laguntza ematen den egunetik azaroaren
2ra bitarte, laguntza ordaintzeko eskaera bakarra aurkeztuko du, agiri
hauekin batera:
a) Ferian parte hartzeari dagozkion fakturak.
b) Feria antolatzen duen entitateari laguntzaren xedeko jarduketak
ordaindu dizkiola frogatzen duten agiriak. Onuradunak aukeratu badu
laguntza zuzenean entitate horri ordaintzea, onuradunak bere kargurako
gastuen ordainketa frogatu beharko du.
c) Aitorpen bat, laguntzaren xedeko ekintzak osorik edo partez
finantzatzeko edozein administraziori zein erakunde publikori edo pribaturi eskatutako edo harengandik jasotako edozein laguntza aitortzeari
buruzkoa.
2. Dirulaguntzaren ordainketa eginen da ordaintzeko eskaera aurkeztu eta gero, eta ordainketa bakarrean; aurretik, organo kudeatzaileak
egiaztatu beharko du onuradunak dirulaguntza emateko arrazoi izandako
xedeak eta gardentasun betebeharra betetzen dituela.
3. Nekazaritzako Ustiategien eta Elikagaien Sustapenerako Zerbitzuak agiri guztiak ikuskatuko ditu, eta balidatuko du aurkezturiko gastuak
hautagarriak direla, frogagiriak baliozkoak direla eta gainerako agiriak
aski direla.
4. Nolanahi ere, zerbitzu honek frogagiri osagarriak eskatzen ahalko
ditu, egoki baderitzo, aurkeztutako dokumentazioa zehazteko, argitzeko
edo osatzeko, eta Administrazioaren datu-baseak kontsultatzen ahalko
ditu, Nafarroako Ogasun Publikoarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko
betebeharrak eguneratuta dituela egiaztatzeko.
5. Nekazaritzako Ustiategien eta Elikagaien Sustapenerako Zerbitzuak behar diren kontrolak eginen ditu gastuak onargarriak direla
egiaztatzeko.
Hamaikagarren oinarria.–Garapena eta jarraipena.
Laguntzaren kontrolaren eta jarraipenaren ondorioetarako, Nekazaritzako Ustiategien eta Elikagaien Sustapenerako Zerbitzuak bidezkotzat
jotzen duen informazio osagarria eskatzen ahalko die onuradunei, laguntzaren xedeko jarduerei eta ekintzei dagokienez, entitateak eskatutako
baldintzak ezarritako epeetan betetzen dituela egiaztatzeko eta dagozkien
egiaztapenak egiteko.
Hamabigarren oinarria.–Dirulaguntzaren bateragarritasuna.
Laguntza hauek ez dira metatuko Estatuko laguntzekin, gastu diruz
lagungarri berberei dagokienez, ez eta arriskuaren finantzaketa-neurri
berberaren Estatuko laguntzekin ere, baldin eta metaketa horrek laguntzaren gehieneko intentsitate edo zenbatekoa gainditzen badu, kasu zehatz
bakoitzean kategorien arabera salbuesteko erregelamendu batek edo
Europako Batzordeak hartutako erabaki batek finkatua.
Hamahirugarren oinarria.–Itzulketak, arau-hausteak eta zehapenak.
1. Laguntzen onuradunek dirulaguntza emateko baldintza eta konpromisoak betetzen ez badituzte, dirulaguntzak oso-osorik itzuli beharko
dituzte, bai eta dagozkien berandutze-interesak ere, Dirulaguntzei buruzko
azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 35. eta 37. artikuluetan xedatutakoarekin bat.
2. Aplikatu beharreko arau-hausteen eta zehapenen araubidea
azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean xedatutakoa izanen da.
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Hamalaugarren oinarria.–Publiko egitea eta informazioa.
1. Ebazpen honetako laguntzen onuradunen zerrenda Nafarroako
Gobernuaren Interneteko atarian argitaratuko da, tramiteen katalogoan,
laguntza honi dagokion fitxan.
2. Informazio hori 10 urtez gordeko da gutxienez, eta jendearen
eskura egonen da, murrizketarik gabe, laguntza emateko erabakia hartu
ondoren.
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1.7. BESTELAKOAK
1E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez
baimentzen baita Radio Popular SA sozietateari Iruñean ikusentzunezko irrati bidezko komunikazio analogikoko zerbitzurako
prestazio lizentzia baten errentamendua, Información por Ondas
SA sozietatea titulartzat duenarena.
2019ko ekainaren 13an, Radio Popular SA - Cadena Cope merkataritza
sozietateak idazki bat aurkeztu zuen, baimena eskatzen zuena, besteak
beste, Información por Ondas SA merkataritza sozietatea titulartzat duten
irrati lizentzia analogikoak errentatzeko lau kontratu egiteko, besteak beste.
Zehazki, honako lizentzia hauek dira, herriz herri antolatuta:
–Altsasu, 87.8 FM. Hasierako lagapena Nafarroako Gobernuaren
1993ko maiatzaren 3ko Erabakiaren bidez eman zen (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 1993ko maiatzaren 17an); Informazioaren
Gizarterako zuzendari nagusiaren irailaren 2ko 6/2003 Ebazpenaren
bidez berritu zen (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2004ko
maiatzaren 17an); eta ikus-entzunezko komunikazio lizentzia bihurtu zen
Komunikazioko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 71/2010 Ebazpenaren bidez (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2010eko
abenduaren 10ean).
–Elizondo (Baztan), 91.3 FM. Hasierako lagapena Nafarroako Gobernuaren 1993ko maiatzaren 3ko Erabakiaren bidez eman zen (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 1993ko maiatzaren 17an);
Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiaren irailaren 2ko 7/2003
Ebazpenaren bidez berritu zen (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen 2004ko maiatzaren 17an); eta ikus-entzunezko komunikazio lizentzia
bihurtu zen Komunikazioko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 71/2010
Ebazpenaren bidez (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2010eko
abenduaren 10ean).
–Iruña, 94.9 FM Hasierako lagapena Gobernuaren Presidentzia Ministerioaren 1983ko uztailaren 15eko Erabakiaren bidez eman zen (Estatuko
Aldizkari Ofizialaren 174 zenbakiaren 20533 iragarkian argitaratu zen,
1983ko uztailaren 22an); Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiaren
urriaren 7ko 86/2003 Ebazpenaren bidez berritu zen (Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen 2004ko maiatzaren 17an); eta ikus-entzunezko
komunikazio lizentzia bihurtu zen Komunikazioko zuzendari nagusiaren
azaroaren 24ko 71/2010 Ebazpenaren bidez (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2010eko abenduaren 10ean).
–Tutera, 103.1 FM. Hasierako lagapena Nafarroako Gobernuaren
1993ko maiatzaren 3ko Erabakiaren bidez eman zen (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 1993ko maiatzaren 17an); Informazioaren
Gizarterako zuzendari nagusiaren irailaren 2ko 5/2003 Ebazpenaren
bidez berritu zen (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2004ko
maiatzaren 4an); eta ikus-entzunezko komunikazio lizentzia bihurtu zen
Komunikazioko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 71/2010 Ebazpenaren bidez (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2010eko
abenduaren 10ean).
Información por Ondas SA sozietatearen irrati lizentzien lau emakida
horiek ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuen lizentzia bihurtu zirenez
Nafarroako Aldizkari Ofizialaren 2010eko abenduaren 10ean argitaratutako
egintza administratiboan, espediente horren xede diren lau lizentzien
indarraldia 15 urterako ezarri zen, hau da, 2025eko abenduaren 10era
arte, azken hori barne.
Aipatutako lau negozio juridikoetan sartutako merkataritza sozietateek bi aldeek baimentzeko eskatutako erabaki proposamena aurkeztu
zuten.
Urtarrilaren 25eko 5/2012 Foru Dekretuaren 22. artikuluak ezartzen du
ikus-entzunezko komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Lege
Orokorraren 29 artikuluaren araberakoak izanen direla komunikazioko
lizentziei buruzko negozio juridikoak. Zehazkiago, lege orokor horren 29.
artikuluko 2. apartatuak honako hau xedatzen du:
a) Bi negozio juridikoak egiteko, gutxienez bi urte igaro behar dira
lizentzia lehen aldiz adjudikatu zenetik.
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b) Edozein kasutan, debekatuta dago azpierrenta.
c) Lizentziaren adjudikazioa lortzeko eskaintza betetzean.
Baldintza horiek betetzen ditu Información por Ondas SA sozietatearen
Radio Popular SA sozietatearen aldeko lizentzia errentamenduaren erabaki
proposamenak.
Lizentzia hori errentan hartzeak ere ez dakar ukitutako lau herrien
irrati pluraltasunaren mugak hausterik, Ikus-Entzunezko Komunikazioaren
Lege Orokorraren 37.1. artikuluaren arabera (errentariak horietan herriko
irrati lizentzien %50 baino gutxiago kudeatzen du, edo bost lizentzia baino
gutxiago).
Errentamenduko lau negozio juridiko horien baimen izapideari jarraipena emateko, eskatzaileek aurkeztutako erabakietan ezarririko bost urteko
eperako (hala badagokio, lizentzia iraungi arte luzatu daitekeena), 2019ko
ekainaren 26an Aurrerapen Digitaleko Estatu Idazkaritzari eskatu zitzaion
merkataritza sozietateek egindako eskaerari erantzuteko aurreko baimena,
Jabari Publiko Erradioelektrikoaren Erabilerari buruzko Erregelamendua
onartzen duen otsailaren 24ko 123/2017 Errege Dekretuaren 39.4 artikulua
aplikatuz.
69E/2019 Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari
nagusiaren abuztuaren 26ko 69E/2019 Ebazpenaren bidez, eten egin ziren
Información por Ondas SA sozietatearen jabetzako Nafarroako lau FM irrati
lizentziaren inguruko negozio juridikoen eskaera espedienteak, Estatuko
Administrazio Orokorrari eskatutako erabakia iritsi arte.
Irailaren 2an, Aurrerapen Digitalerako Idazkaritzak jakinarazi egin
zuen azaroaren 26ko Ebazpena, aipatutako lau negozio juridikoak baimentzekoa.
Espediente honetan izapidetuko da Iruñeko irratiarentzat (94.9 FM)
planteatutako errentamendu negozioari dagokion aurreko baimena.
Ikusirik txosten hau igortzeko data eta dagokion ebazpenaren izapidea, proposatu da errentamendua 2020ko martxoaren 1aren eta 2025eko
otsailaren 28aren artean baimentzeko. Negozio juridikoaren baimena
jakinarazten den egunetik zenbatzen hasi eta hilabeteko epean, alderdiek
baimendutako erabakia sinatu beharko dute, eta Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez Komunikazio Zerbitzuari - Gobernu Bozeramailearen
Bulegoari aurkeztu beharko diote.
Halaber, Zenbait Zerga Aldatu eta Beste Tributu Neurri Batzuk Hartzeko abenduaren 28ko 38/2013 Foru Legearen 180.a) artikuluari jarraikiz,
baimenduriko negozio juridikoan ezarririko errentamenduaren urteko
zenbatekoaren urteko 100eko 2,5eko tasa ezarri da. Dena den, urteko
tasa aplikagarria ezinen da izan 300 eurotik beherakoa, estaldura eremua
50.001 biztanletik gorakoa bada, espediente honen xede den lizentziaren
estaldura eremuarekin gertatzen den moduan.
Alderdien artean finkatutako kontratu pribatuan urteko 15.600 euroko
kanona ezartzen da, eta, beraz, urteko tasa, juridikoa baimentzearen
inguruko jakinarazpena egiten den unetik zenbatzen hasi eta hilabeteko
epean ordaindu beharko dena, 390 eurokoa izan beharko da negoziorako
aurreikusitako urteko bost ordainketetako bakoitzarentzat.
Halaber, alderdiek errentamendu kontratua luzatzen badute, aurkeztutako kontratu pribatuaren proposamenean jasota dagoen moduan, hasierako bost urteko aldia baino gehiago, Nafarroako Gobernuari jakinarazi
beharko diote 2024ko abenduaren 31 baino lehen, txosten honen xede
den baimenaren luzapena izapidetzen ahal izateko.
Horregatik guztiagatik, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen
duen urriaren 30eko 259/2019 Foru Dekretuaren bidez esleituak ditudan
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Baimena ematea Radio Popular SA - Cadena Cope eta Información por Ondas SA merkataritza sozietateen arteko errentamenduaren
negozio juridikorako, 2020ko martxoaren 1aren eta 2025eko otsailaren
28aren artean. Errentamendua luzatzen ahal da, lizentziaren indarraldiaren
amaierara arte, 2024ko abenduaren 31 baino lehen, egun hori barne, bi
alderdiek horrela eskatuz gero, eta negozio juridikorako baldintzak betetzen
direla bermatzen bada.
2. Baimenaren indarraldiko urte bakoitzerako baimendutako negozio
juridikoan ezarritako errentamendu tasa 390 euroan finkatzea. Negozio
juridikorako baimena jakinarazten den egunetik hilabeteko epean ordainduko da.
3. Negozio juridikorako baimena jakinarazten den egunetik hilabeteko
epea izanen dute alderdiek erregistro elektroniko orokor bidez aurkezteko
baimendutako akordioa Komunikazio Zerbitzuari, behar bezala izenpetua.
Behin baimendutako akordioa erregistratu denean, Nafarroako Ikus-Entzunezko Komunikazio Zerbitzuen Emaileen Erregistroan ofizioz eginen
da aldaketa.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
5. Ebazpen hau jakinaraztea bi enpresa interesdunei,, Eraldaketa
Digitaleko Zuzendaritza Nagusiari eta Ekonomia eta Enpresa Ministerioaren
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Telekomunikazioen eta Informazioaren Teknologien Zuzendaritza Nagusira,
behar diren ondorioak izan ditzan.
6. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren
aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal da, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik hasita. Administrazio publikoek
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute eskumena duen
ordena jurisdikzionalari zuzendua, honako hau jakinarazi eta biharamunetik
hasita bi hilabeteko epean, alde batera utzi gabe Nafarroako Gobernuari
aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan
aurreikusitako moduan eta epeetan.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 14an.–Komunikazioko eta Erakundeekiko
Harremanetako zuzendari nagusia, Pablo Roncal Los Arcos.
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2E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren
bidez baimentzen baita Radio Popular SA sozietateari Elizondon
(Baztan) ikus-entzunezko irrati bidezko komunikazio analogikoko
zerbitzurako prestazio lizentzia baten errentamendua, Información
por Ondas SA sozietatea titulartzat duenarena.
2019ko ekainaren 13an, Radio Popular SA - Cadena Cope merkataritza
sozietateak idazki bat aurkeztu zuen, baimena eskatzen zuena, besteak
beste, Información por Ondas SA merkataritza sozietatea titulartzat duten
irrati lizentzia analogikoak errentatzeko lau kontratu egiteko, besteak beste.
Zehazki, honako lizentzia hauek dira, herriz herri antolatuta:
–Altsasu, 87.8 FM. Hasierako lagapena Nafarroako Gobernuaren
1993ko maiatzaren 3ko Erabakiaren bidez eman zen (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 1993ko maiatzaren 17an); Informazioaren
Gizarterako zuzendari nagusiaren irailaren 2ko 6/2003 Ebazpenaren
bidez berritu zen (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2004ko
maiatzaren 17an); eta ikus-entzunezko komunikazio lizentzia bihurtu zen
Komunikazioko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 71/2010 Ebazpenaren bidez (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2010eko
abenduaren 10ean).
–Elizondo (Baztan), 91.3 FM. Hasierako lagapena Nafarroako Gobernuaren 1993ko maiatzaren 3ko Erabakiaren bidez eman zen (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 1993ko maiatzaren 17an);
Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiaren irailaren 2ko 7/2003
Ebazpenaren bidez berritu zen (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen 2004ko maiatzaren 17an); eta ikus-entzunezko komunikazio lizentzia
bihurtu zen Komunikazioko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 71/2010
Ebazpenaren bidez (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2010eko
abenduaren 10ean).
–Iruña, 94.9 FM Hasierako lagapena Gobernuaren Presidentzia Ministerioaren 1983ko uztailaren 15eko Erabakiaren bidez eman zen (Estatuko
Aldizkari Ofizialaren 174 zenbakiaren 20533 iragarkian argitaratu zen,
1983ko uztailaren 22an); Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiaren
urriaren 7ko 86/2003 Ebazpenaren bidez berritu zen (Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen 2004ko maiatzaren 17an); eta ikus-entzunezko
komunikazio lizentzia bihurtu zen Komunikazioko zuzendari nagusiaren
azaroaren 24ko 71/2010 Ebazpenaren bidez (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2010eko abenduaren 10ean).
–Tutera, 103.1 FM. Hasierako lagapena Nafarroako Gobernuaren
1993ko maiatzaren 3ko Erabakiaren bidez eman zen (Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen 1993ko maiatzaren 17an); Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiaren irailaren 2ko 5/2003 Ebazpenaren bidez berritu
zen (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2004ko maiatzaren
4an); eta ikus-entzunezko komunikazio lizentzia bihurtu zen Komunikazioko
zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 71/2010 Ebazpenaren bidez (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2010eko abenduaren 10ean).
Información por Ondas SA sozietatearen irrati lizentzien lau emakida
horiek ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuen lizentzia bihurtu zirenez
Nafarroako Aldizkari Ofizialaren 2010eko abenduaren 10ean argitaratutako
egintza administratiboan, espediente horren xede diren lau lizentzien
indarraldia 15 urterako ezarri zen, hau da, 2025eko abenduaren 10era
arte, azken hori barne.
Aipatutako lau negozio juridikoetan sartutako merkataritza sozietateek
bi aldeek baimena eskatutako erabaki proposamena aurkeztu zuten.
Urtarrilaren 25eko 5/2012 Foru Dekretuaren 22. artikuluak ezartzen du
ikus-entzunezko komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Lege
Orokorraren 29 artikuluaren araberakoak izanen direla komunikazioko
lizentziei buruzko negozio juridikoak. Zehazkiago, lege orokor horren 29.
artikuluko 2. apartatuak honako hau xedatzen du:
a) Bi negozio juridikoak egiteko, gutxienez bi urte igaro behar dira
lizentzia lehen aldiz adjudikatu zenetik.
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b) Edozein kasutan, debekatuta dago azpierrenta.
c) Lizentziaren adjudikazioa lortzeko eskaintza betetzean.
Baldintza horiek betetzen ditu Información por Ondas SA sozietatearen
Radio Popular SA sozietatearen aldeko lizentzia errentamenduaren erabaki
proposamenak.
Lizentzia hori errentan hartzeak ere ez dakar ukitutako lau herrien
irrati pluraltasunaren mugak hausterik, Ikus-Entzunezko Komunikazioaren
Lege Orokorraren 37.1. artikuluaren arabera (errentariak horietan herriko
irrati lizentzien %50 baino gutxiago kudeatzen du, edo bost lizentzia baino
gutxiago).
Errentamenduko lau negozio juridiko horien baimen izapideari jarraipena emateko, eskatzaileek aurkeztutako erabakietan ezarririko bost
urteko eperako (hala badagokio, lizentzia iraungi arte luzatu daitekeena),
2019ko ekainaren 26an Aurrerapen Digitaleko Estatu Idazkaritzari eskatu
zitzaion merkataritza sozietateek egindako eskaerari erantzuteko aurreko
baimena, Jabari publiko erradioelektrikoaren erabilerari buruzko Erregelamendua onartzen duen otsailaren 24ko 123/2017 Errege Dekretuaren
39.4 artikulua aplikatuz.
69E/2019 Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari
nagusiaren abuztuaren 26ko 69E/2019 Ebazpenaren bidez, eten egin ziren
Información por Ondas SA sozietatearen jabetzako Nafarroako lau FM irrati
lizentziaren inguruko negozio juridikoen eskaera espedienteak, Estatuko
Administrazio Orokorrari eskatutako erabakia iritsi arte.
Irailaren 2an, Aurrerapen Digitalerako Idazkaritzak jakinarazi egin
zuen azaroaren 26ko Ebazpena, aipatutako lau negozio juridikoak baimentzekoa.
Espediente honetan izapidetuko da Elizondoko (Baztan) irratiarentzat (91.3 FM) planteatutako errentamendu negozioari dagokion aurreko
baimena.
Ikusirik txosten hau igortzeko data eta dagokion ebazpenaren izapidea, proposatu da errentamendua 2020ko martxoaren 1aren eta 2025eko
otsailaren 28aren artean baimentzeko. Negozio juridikoaren baimena
jakinarazten den egunetik zenbatzen hasi eta hilabeteko epean, alderdiek
baimendutako erabakia sinatu beharko dute, eta Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez Komunikazio Zerbitzuari - Gobernu Bozeramailearen
Bulegoari aurkeztu beharko diote.
Halaber, Zenbait zerga aldatu eta beste tributu neurri batzuk hartzeko abenduaren 28ko 38/2013 Foru Legearen 180.a) artikuluari jarraikiz,
baimendutako negozio juridikoan ezarritako errentamenduaren urteko
zenbatekoaren urteko 100eko 2,5eko tasa ezarri da. Dena den, urteko
tasa aplikagarria ezin izanen da izan 30 eurotik beherakoa, estaldura
eremua 10.000 biztanlekoa edo txikiagoa bada, espediente honen xede
den lizentziaren estaldura eremuarekin gertatzen den moduan.
Alderdien artean finkatutako kontratu pribatuan urteko 1.200 euroko
kanona ezartzen da, eta, beraz, urteko tasa, juridikoa baimentzearen
inguruko jakinarazpena egiten den unetik zenbatzen hasi eta hilabeteko
epean ordaindu beharko dena, 30 eurokoa izan beharko da negoziorako
aurreikusitako urteko bost ordainketetako bakoitzarentzat.
Halaber, alderdiek errentamendu kontratua luzatzen badute, aurkeztutako kontratu pribatuaren proposamenean jasota dagoen moduan, hasierako bost urteko aldia baino gehiago, Nafarroako Gobernuari jakinarazi
beharko diote 2024ko abenduaren 31 baino lehen, ebazpen honen xede
den baimenaren luzapena izapidetzen ahal izateko.
Horregatik guztiagatik, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen
duen urriaren 30eko 259/2019 Foru Dekretuaren bidez esleituak ditudan
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Baimena ematea Radio Popular SA - Cadena Cope eta Información por Ondas SA merkataritza sozietateen arteko errentamenduaren
negozio juridikorako, 2020ko martxoaren 1aren eta 2025eko otsailaren
28aren artean. Errentamendua luzatzen ahal da, lizentziaren indarraldiaren
amaierara arte, 2024ko abenduaren 31 baino lehen, egun hori barne, bi
alderdiek horrela eskatuz gero, eta negozio juridikorako baldintzak betetzen
direla bermatzen bada.
2. Baimenaren indarraldiko urte bakoitzerako baimendutako negozio
juridikoan ezarritako errentamendu tasa 30 euroan finkatzea. Negozio
juridikorako baimena jakinarazten den egunetik hilabeteko epean ordainduko da.
3. Negozio juridikorako baimena jakinarazten den egunetik hilabeteko
epea izanen dute alderdiek erregistro elektroniko orokor bidez aurkezteko
baimendutako akordioa Komunikazio Zerbitzuari, behar bezala izenpetua.
Behin baimendutako akordioa erregistratuta, Nafarroako Ikus-Entzunezko
Komunikazio Zerbitzuen Emaileen Erregistroan ofizioz eginen da aldaketa.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
5. Ebazpen hau jakinaraztea bi enpresa interesdunei, Eraldaketa
Digitaleko Zuzendaritza Nagusiari eta Ekonomia eta Enpresa Ministerioaren

2020ko otsailaren 10a, astelehena
Telekomunikazioen eta Informazioaren Teknologien Zuzendaritza Nagusira,
behar diren ondorioak izan ditzan.
6. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren
aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal da, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik hasita. Administrazio publikoek
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute eskumena duen
ordena jurisdikzionalari zuzendua, honako hau jakinarazi eta biharamunetik
hasita bi hilabeteko epean, alde batera utzi gabe Nafarroako Gobernuari
aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan
aurreikusitako moduan eta epeetan.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 14an.–Komunikazioko eta Erakundeekiko
Harremanetako zuzendari nagusia, Pablo Roncal Los Arcos.
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3E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren
bidez baimentzen baitzaio Radio Popular Sari errentan hartzea
Tuteran ikus-entzunezko irrati bidezko komunikazio analogikoaren
zerbitzua emateko lizentzia bat. Haren titularra Información por
Ondas SA da.
2019ko ekainaren 13an, Radio Popular SA - Cadena Cope enpresak
idazki bat aurkeztu zuen, non baimena eskatzen baitzuen besteak beste
lau irrati lizentzia analogikoren errentamendu-kontratuak egiteko. Horien
titularra Información por Ondas SA enpresa zen. Lizentziak, zehazki,
honako hauek dira, udalerrien arabera ordenatuak:
–Altsasu, 87.8 FM. Hasierako emakida Nafarroako Gobernuaren
1993ko maiatzaren 3ko Erabakiaren bidez eman zen (1993/05/17ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiaren
irailaren 2ko 6/2003 Ebazpenaren bidez berritu zen (2004/05/17ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); eta ikus-entzunezko komunikazioaren lizentzia
bihurtu zen Komunikazioko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 71/2010
Ebazpenaren bidez (2010/12/10eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).
–Elizondo (Baztan), 91.3 FM. Hasierako emakida Nafarroako Gobernuaren 1993ko maiatzaren 3ko Erabakiaren bidez eman zen (1993/05/17ko
Nafarroako Aldizkari Ofiziala); Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiaren irailaren 2ko 7/2003 Ebazpenaren bidez berritu zen (2004/05/17ko
Nafarroako Aldizkari Ofiziala); eta ikus-entzunezko komunikazioaren lizentzia
bihurtu zen Komunikazioko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 71/2010
Ebazpenaren bidez (2010/12/10eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).
–Iruña, 94.9 FM. Hasierako emakida Gobernuko Lehendakaritzaren
Ministerioaren 1983ko uztailaren 15eko Aginduaren bidez eman zen
(20533. iragarkia, 1983ko 174. Estatuko Aldizkari Ofiziala, uztailaren
22koa); Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiaren urriaren 7ko
86/2003 Ebazpenaren bidez berritu zen (2004/05/17ko Nafarroako Aldizkari
Ofiziala); eta ikus-entzunezko komunikazioaren lizentzia bihurtu zen Komunikazioko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 71/2010 Ebazpenaren
bidez (2010/12/10eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).
–Tutera, 103.1 FM. Hasierako emakida Nafarroako Gobernuaren
1993ko maiatzaren 3ko Erabakiaren bidez eman zen (1993/05/17ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiaren
irailaren 2ko 5/2003 Ebazpenaren bidez berritu zen (2004/05/05eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); eta ikus-entzunezko komunikazioaren lizentzia
bihurtu zen Komunikazioko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 71/2010
Ebazpenaren bidez (2010/12/10eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).
Información por Ondas SAri lau irrati-emakida horiek ikus-entzunezko
komunikazio zerbitzurako lizentzia bihurtu zitzaizkion 2010eko abenduaren
10eko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratutako egintza administratibo
baten bidez eta espediente honen xedeko lau lizentzien indarraldia 15
urterako finkatu zen, hau da, 2025eko abenduaren 10era arte, egun hori
barne.
Aipatutako lau negozio juridikoetan parte hartzen duten enpresek
akordio proposamena aurkeztu zuten, zeinetarako bi aldeek eskatzen
baitute baimena.
Urtarrilaren 25eko 5/2012 Foru Dekretuaren 22. artikuluak ezartzen
duenez, Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010
Lege Orokorraren 29. artikuluaren araberakoak izanen dira ikus-entzunezko
komunikazio lizentziei buruzko negozio juridikoak. Zehazki, honako hau
ezartzen da lege orokor horren 29. artikuluko 2. apartatuan:
a) Bi negozio juridikoak egiteko, bi urte igaro beharko dira gutxienez
lizentziaren hasierako adjudikaziotik.
b) Azpierrentamendua debekaturik dago kasu guztietan.
c) Lizentziaren adjudikazioa lortu zuen eskaintza bete behar da.
Baldintza horiek betetzen ditu Información por Ondas SAren lizentzia
Radio Popular SAren alde errentamenduan emateko akordio proposamenak.
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Lizentzia horren errentamenduak ez dakar berekin irratiaren pluraltasunaren mugak urratzea ukitutako lau udalerrietan, Ikus-entzunezko
Komunikazioari buruzko Lege Orokorraren 37.1 artikuluarekin bat (errentariak udalerriko irrati lizentzien %50etik behera kudeatzen ditu, eta bost
baino gutxiago).
Jarraipena ematearren errentamendurako lau negozio juridiko horiek
baimentzeko tramiteari, zeinak eskatzaileek aurkeztutako akordioetan
finkatutako bost urteko eperako baitira (bost urte horiek lizentziaren mugaegunera arte luza daitezke), 2019ko ekainaren 26an, aldez aurreko baimena
eskatu zitzaion Aurrerapen Digitalerako Estatu Idazkaritzari enpresek
egin eskaerari erantzuteko, Jabari publiko irrati-elektrikoaren erabileraren
gaineko Erregelamendua onetsi zuen otsailaren 24ko 123/2017 Errege
Dekretuaren 39.4 artikulua aplikatu beharrez.
Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari nagusiaren abuztuaren 26ko 69E/2019 Ebazpenaren bidez, eten egin ziren
negozio juridikoaren eskaeraren espedienteak, Información por Ondas SAk
Nafarroan jabetzan zituen FM irratiko lau lizentziei buruzkoak, harik eta
Estatuko Administrazio Orokorrak erabaki bat eman arte, eskatu bezala.
Abenduaren 2an, Aurrerapen Digitalerako Estatu Idazkaritzak azaroaren 26ko Ebazpena jakinarazi zuen, zeinaren bidez aipatutako lau negozio
juridikoak baimendu baitziren.
Espediente honetan, Tuterako irratiaren errentamendu negozioari
dagokion aldez aurreko baimena tramitatuko da (103.1 FM).
Ikusita noiz eman zen txosten hori eta noiz tramitatu zen zegokion
ebazpena, proposatzen da 2020/03/01etik 2025/02/28ra bitarte baimentzea errentamendua. Hilabeteko epean, negozio juridikoaren baimena
jakinarazten den egunetik aurrera, aldeek akordio baimendua izenpetu
behar dute, eta Komunikazio Zerbitzua-Gobernuaren Eledunaren Bulegoan
aurkeztu Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez.
Gainera, Zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeko
abenduaren 28ko 38/2013 Foru Legearen 180.a) artikuluarekin bat, urteko
tasa bat ezartzen da, baimendutako negozio juridikoan errentamendurako
finkatutako urteko zenbatekoaren %2,5ekoa. Nolanahi ere, aplikatzen den
urteko tasa ezin da 300 eurotik beherakoa izan, baldin eta estaldura-eremua
50.001 biztanletik gorakoa bada, espediente honen xedeko lizentziaren
estaldura eremuan bezalakoa.
Aldeen arteko kontratu pribatuan, 3.600 euroko urteko kanona zehazten
da; beraz, urteko tasa, hilabeteko epean ordaindu beharrekoa negozio
juridikoaren baimena jakinarazten den egunetik aurrera, 300 eurokoa
izanen da negoziorako aurreikusitako bost urteetako bakoitzean.
Gainera, aldeek luzatzen badute errentamendu kontratua hasierako
bost urteko epetik aurrera, aurkeztutako kontratu pribatuaren proposamenak biltzen duen bezala, Nafarroako Gobernuari jakinarazi beharko diote
2024ko abenduaren 31 baino lehenago, txosten honen xedeko baimena
luzatzeko tramitea egin dadin.
Hori guztia dela eta, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen
duen urriaren 30eko 259/2019 Foru Dekretuaren bidez esleituak ditudan
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Baimena ematea Radio Popular SA - Cadena Cope eta Información
por Ondas SA enpresen arteko errentamenduaren negozio juridikorako.
Errentamendua 2020ko martxoaren 1etik 2025eko otsailaren 28ra bitarte
izanen da, eta luzatzen ahal da lizentziaren indarraldiaren amaierara arte,
aldeek horrela eskatzen badute 2024ko abenduaren 31 baino lehen, egun
hori barne, eta bermatzen bada negozio juridikorako baldintzak betetzen
direla.
2. 300 euroko tasa finkatzea baimendutako negozio juridikoaren
errentamenduagatik, baimenaren indarraldirako ezarritako urte bakoitzeko.
Hilabeteko epean ordainduko da, negozio juridikorako baimena jakinarazten
den egunetik aurrera.
3. Aldeek hilabeteko epea izanen dute, negozio juridikorako baimena jakinarazten den egunetik aurrera, erregistro elektroniko orokor
bidez Komunikazio Zerbitzuan aurkezteko baimendutako akordioa, behar
bezala izenpeturik dagoela. Baimendutako akordioa erregistratuta, ofizioz
eginen da beharrezko aldaketa Nafarroako ikus-entzunezko komunikazio
zerbitzuen emaileen Erregistroan.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
5. Foru agindu hau jakinaraztea bi enpresa interesdunei, Eraldaketa
Digitaleko Zuzendaritza Nagusiari eta Ekonomia eta Enpresa Ministerioaren
Telekomunikazioen eta Informazioaren Teknologien Zuzendaritza Nagusiari,
behar diren ondorioak izan ditzan.
6. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta horren
aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, jakinarazi
eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahal dute eskumena duen ordena
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jurisdikzionalari zuzendua, honako hau jakinarazi eta biharamunetik hasita
bi hilabeteko epean, alde batera utzi gabe Nafarroako Gobernuari aldez
aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan
aurreikusitako moduan eta epeetan.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 14an.–Komunikazioko eta Erakundeekiko
Harremanetako zuzendari nagusia, Pablo Roncal Los Arcos.
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4E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren
bidez baimentzen baitzaio Radio Popular Sari errentan hartzea
Altsasun ikus-entzunezko irrati bidezko komunikazio analogikoaren zerbitzua emateko lizentzia bat. Haren titularra Información
por Ondas SA da.
2019ko ekainaren 13an, Radio Popular SA - Cadena Cope enpresak
idazki bat aurkeztu zuen, non baimena eskatzen baitzuen besteak beste
lau irrati lizentzia analogikoren errentamendu-kontratuak egiteko. Horien
titularra Información por Ondas SA enpresa zen. Lizentziak, zehazki,
honako hauek dira, udalerrien arabera ordenatuak:
–Altsasu, 87.8 FM. Hasierako emakida Nafarroako Gobernuaren
1993ko maiatzaren 3ko Erabakiaren bidez eman zen (1993/05/17ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiaren
irailaren 2ko 6/2003 Ebazpenaren bidez berritu zen (2004/05/17ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); eta ikus-entzunezko komunikazioaren lizentzia
bihurtu zen Komunikazioko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 71/2010
Ebazpenaren bidez (2010/12/10eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).
–Elizondo (Baztan), 91.3 FM. Hasierako emakida Nafarroako Gobernuaren 1993ko maiatzaren 3ko Erabakiaren bidez eman zen (1993/05/17ko
Nafarroako Aldizkari Ofiziala); Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiaren irailaren 2ko 7/2003 Ebazpenaren bidez berritu zen (2004/05/17ko
Nafarroako Aldizkari Ofiziala); eta ikus-entzunezko komunikazioaren
lizentzia bihurtu zen Komunikazioko zuzendari nagusiaren azaroaren
24ko 71/2010 Ebazpenaren bidez (2010/12/10eko Nafarroako Aldizkari
Ofiziala).
–Iruña, 94.9 FM. Hasierako emakida Gobernuko Lehendakaritzaren
Ministerioaren 1983ko uztailaren 15eko Aginduaren bidez eman zen
(20533. iragarkia, 1983ko 174. Estatuko Aldizkari Ofiziala, uztailaren
22koa); Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiaren urriaren 7ko
86/2003 Ebazpenaren bidez berritu zen (2004/05/17ko Nafarroako Aldizkari
Ofiziala); eta ikus-entzunezko komunikazioaren lizentzia bihurtu zen Komunikazioko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 71/2010 Ebazpenaren
bidez (2010/12/10eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).
–Tutera, 103.1 FM. Hasierako emakida Nafarroako Gobernuaren
1993ko maiatzaren 3ko Erabakiaren bidez eman zen (1993/05/17ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiaren
irailaren 2ko 5/2003 Ebazpenaren bidez berritu zen (2004/05/05eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala); eta ikus-entzunezko komunikazioaren lizentzia
bihurtu zen Komunikazioko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 71/2010
Ebazpenaren bidez (2010/12/10eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).
Información por Ondas SAri lau irrati-emakida horiek ikus-entzunezko
komunikazio zerbitzurako lizentzia bihurtu zitzaizkion 2010eko abenduaren
10eko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratutako egintza administratibo
baten bidez eta espediente honen xedeko lau lizentzien indarraldia 15
urterako finkatu zen, hau da, 2025eko abenduaren 10era arte, egun hori
barne.
Aipatutako lau negozio juridikoetan parte hartzen duten enpresek
akordio proposamena aurkeztu zuten, zeinetarako bi aldeek eskatzen
baitute baimena.
Urtarrilaren 25eko 5/2012 Foru Dekretuaren 22. artikuluak ezartzen
duenez, Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010
Lege Orokorraren 29. artikuluaren araberakoak izanen dira ikus-entzunezko
komunikazio lizentziei buruzko negozio juridikoak. Zehazki, honako hau
ezartzen da lege orokor horren 29. artikuluko 2. apartatuan:
a) Bi negozio juridikoak egiteko, bi urte igaro beharko dira gutxienez
lizentziaren hasierako adjudikaziotik.
b) Azpierrentamendua debekaturik dago kasu guztietan.
c) Lizentziaren adjudikazioa lortu zuen eskaintza bete behar da.
Baldintza horiek betetzen ditu Información por Ondas SAren lizentzia
Radio Popular SAren alde errentamenduan emateko akordio proposamenak.
Lizentzia horren errentamenduak ez dakar berekin irratiaren pluraltasunaren mugak urratzea ukitutako lau udalerrietan, Ikus-entzunezko
Komunikazioari buruzko Lege Orokorraren 37.1 artikuluarekin bat (errentariak udalerriko irrati lizentzien %50etik behera kudeatzen ditu, eta bost
baino gutxiago).
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2020ko otsailaren 10a, astelehena

Jarraipena ematearren errentamendurako lau negozio juridiko horiek
baimentzeko tramiteari, zeinak eskatzaileek aurkeztutako akordioetan
finkatutako bost urteko eperako baitira (bost urte horiek lizentziaren mugaegunera arte luza daitezke), 2019ko ekainaren 26an, aldez aurreko baimena
eskatu zitzaion Aurrerapen Digitalerako Estatu Idazkaritzari enpresek
egin eskaerari erantzuteko, Jabari publiko irrati-elektrikoaren erabileraren
gaineko Erregelamendua onetsi zuen otsailaren 24ko 123/2017 Errege
Dekretuaren 39.4 artikulua aplikatu beharrez.
Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari nagusiaren abuztuaren 26ko 69E/2019 Ebazpenaren bidez, eten egin ziren
negozio juridikoaren eskaeraren espedienteak, Información por Ondas SAk
Nafarroan jabetzan zituen FM irratiko lau lizentziei buruzkoak, harik eta
Estatuko Administrazio Orokorrak erabaki bat eman arte, eskatu bezala.
Abenduaren 2an, Aurrerapen Digitalerako Estatu Idazkaritzak azaroaren 26ko Ebazpena jakinarazi zuen, zeinaren bidez aipatutako lau negozio
juridikoak baimendu baitziren.
Espediente honetan, Altsasuko irratiaren errentamendu negozioari
dagokion aldez aurreko baimena tramitatuko da (87.8 FM).
Ikusita noiz eman zen txosten hori eta noiz tramitatu zen zegokion
ebazpena, proposatzen da 2020/03/01etik 2025/02/28ra bitarte baimentzea errentamendua. Hilabeteko epean, negozio juridikoaren baimena
jakinarazten den egunetik aurrera, aldeek akordio baimendua izenpetu
behar dute, eta Komunikazio Zerbitzua-Gobernuaren Eledunaren Bulegoan
aurkeztu Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez.
Gainera, Zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeko
abenduaren 28ko 38/2013 Foru Legearen 180.a) artikuluarekin bat, urteko
tasa bat ezartzen da, baimendutako negozio juridikoan errentamendurako
finkatutako urteko zenbatekoaren %2,5ekoa. Nolanahi ere, aplikatzen den
urteko tasa ezin da 60 eurotik beherakoa izan, baldin eta estaldura-eremua
10.001 biztanletik gorakoa eta 50.000 biztanletik beherakoa bada, espediente honen xedeko lizentziaren estaldura eremuan bezalakoa.
Aldeen arteko kontratu pribatuan, 1.200 euroko urteko kanona zehazten
da; beraz, urteko tasa, hilabeteko epean ordaindu beharrekoa negozio
juridikoaren baimena jakinarazten den egunetik aurrera, 60 eurokoa izanen
da negoziorako aurreikusitako bost urteetako bakoitzean.
Gainera, aldeek luzatzen badute errentamendu kontratua hasierako
bost urteko epetik aurrera, aurkeztutako kontratu pribatuaren proposamenak biltzen duen bezala, Nafarroako Gobernuari jakinarazi beharko diote
2024ko abenduaren 31 baino lehenago, ebazpen honen xedeko baimena
luzatzeko tramitea egin dadin.
Hori guztia dela eta, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen
duen urriaren 30eko 259/2019 Foru Dekretuaren bidez esleituak ditudan
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Baimena ematea Radio Popular SA - Cadena Cope eta Información
por Ondas SA enpresen arteko errentamenduaren negozio juridikorako.
Errentamendua 2020ko martxoaren 1etik 2025eko otsailaren 28ra bitarte
izanen da, eta luzatzen ahal da lizentziaren indarraldiaren amaierara arte,
aldeek horrela eskatzen badute 2024ko abenduaren 31 baino lehen, egun hori
barne, eta bermatzen bada negozio juridikorako baldintzak betetzen direla.
2. 60 euroko tasa finkatzea baimendutako negozio juridikoaren
errentamenduagatik, baimenaren indarraldirako ezarritako urte bakoitzeko.
Hilabeteko epean ordainduko da, negozio juridikorako baimena jakinarazten
den egunetik aurrera.
3. Aldeek hilabeteko epea izanen dute, negozio juridikorako baimena jakinarazten den egunetik aurrera, erregistro elektroniko orokor
bidez Komunikazio Zerbitzuan aurkezteko baimendutako akordioa, behar
bezala izenpeturik dagoela. Baimendutako akordioa erregistratuta, ofizioz
eginen da beharrezko aldaketa Nafarroako ikus-entzunezko komunikazio
zerbitzuen emaileen Erregistroan.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
5. Foru agindu hau jakinaraztea bi enpresa interesdunei, Eraldaketa
Digitaleko Zuzendaritza Nagusiari eta Ekonomia eta Enpresa Ministerioaren
Telekomunikazioen eta Informazioaren Teknologien Zuzendaritza Nagusiari,
behar diren ondorioak izan ditzan.
6. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta horren
aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, jakinarazi
eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahal dute eskumena duen ordena
jurisdikzionalari zuzendua, honako hau jakinarazi eta biharamunetik hasita
bi hilabeteko epean, alde batera utzi gabe Nafarroako Gobernuari aldez
aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan
aurreikusitako moduan eta epeetan.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 14an.–Komunikazioko eta Erakundeekiko
Harremanetako zuzendari nagusia, Pablo Roncal Los Arcos.
F2001049

199/2019 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari
nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Iruñeko “Creanavarra” Diseinuaren Goi Mailako Ikastetxe Pribatu Baimenduaren
baimena, ikasketak kentzeagatik eta unitateak murrizteagatik.
Ikusi da Carolina Beperet Liberal andreak eskatuta irekitako espedientea, Produktuaren Diseinua espezialitatea kentzea eta ikastetxeak
gaur egun Moda Diseinua eta Diseinu Grafikoa espezialitateetan daukan
gehieneko ikaspostu kopurua murriztea baimentzeko. Beperet andreak
“Creanavarra Centro Superior de Diseño, Sociedad Limitada” entitatea
ordezkatuz jardun du, hura baita Iruñeko “Creanavarra” Diseinuko Goi
Mailako Ikastetxe Pribatuaren titularra.
Kontuan harturik Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak aldeko txostena
eman duela.
Nafarroako Foru Komunitatean araubide orokorreko unibertsitateaz
kanpoko irakaskuntza ematen duten ikastetxe pribatuak baimentzeko
prozedurari buruzko uztailaren 6ko 251/1992 Foru Dekretuak ezartzen
duen prozedura betez, lehen xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat.
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. Aldatzea Iruñeko “Creanavarra” Diseinuaren Goi Mailako Ikastetxe
Pribatu Baimenduaren baimena, Produktuaren Diseinua espezialitatea
kentzeagatik eta lerro bat murrizteagatik, 40 ikasletik 20ra pasatuko baita
lau ikasmailetako bakoitzean, Diseinu Grafikoaren eta Moda Diseinuaren espezialitateetan, ondorioak izanik 2019/20 ikasturtearen hasieratik
aurrera.
2. Ikastetxearen datu hauek inskribatuko dira Nafarroako Gobernuko
Unibertsitateaz Kanpoko Ikastetxeen Erregistroan:
–Ikastetxearen kodea: 31014384.
–Titularra: Creanavarra Centro Superior de Diseño, Sociedad Limitada
(IFZ: B31729635).
–Izen generikoa: Diseinuaren Goi Mailako Ikastetxe Baimendua.
–Berariazko izena: Creanavarra.
–Helbidea: Larrabide 17-19 eta Nafarroa Behereko etorbidea 47.
–Herria: Iruña.
–Udalerria: Iruña.
–Baimendutako ikasketak: Diseinuaren goi mailako arte ikasketak
espezialitate hauetan: Diseinu Grafikoa, Moda Diseinua eta Barnealdeen
Diseinua.
–Baimendutako gehieneko osaera juridikoa: hiru txandako lerro bat
(20 ikasle ikasmaila bakoitzeko) Barnealdeen Diseinua, Diseinu Grafikoa
eta Moda Diseinua espezialitateetako bakoitzean.
3. Gogoraraztea ikastetxearen titularrak uneoro errespetatu beharko
duela irakasle bakoitzarentzat 20 ikasleren kopurua izatea gehienez ere,
klase teorikoetan, eta 10ekoa gehienez ere klase teoriko-praktikoetan eta
tailerretan, halaxe ezarririk baitago martxoaren 15eko 303/2010 Errege
Dekretuan, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan
araututako arte irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeen gutxieneko
baldintzak ezartzen dituen horretan, 30. artikuluan zehazki.
4. Gogoraraztea, halaber, ikastetxeko titularrak ikastetxearen baimenaren aldaketa edo baimen berria eskatu beharko duela ikastetxearen
erregistroko datuak, ebazpen honen 2. atalean jasotakoak, aldatzen badira,
edo instalazioak aldatzen badira, uztailaren 6ko 251/1992 Foru Dekretuaren
16. eta 17. artikuluetan ezartzen den moduan.
5. 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.
6. Ebazpen hau igortzea Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Nafarroako Gobernuko Unibertsitateaz Kanpoko Ikastetxeen Erregistrora eta
Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegora.
7. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Iruñean, 2019ko abenduaren 11n.–Hezkuntzako zuzendari nagusia,
Gil Sevillano González.
F2000777

202/2019 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Hezkuntzako zuzendari
nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Iruñeko “Liceo
Monjardín” Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko ikastetxe pribatuari
emandako baimena, baimendutako irakaskuntzen xedeko haurren
adinak aldatzeagatik.
Ikusi da Carlos Pestana Galván jaunak eskatuta irekitako espedientea,
gaur egungo ikasleen adin tartea, 2 eta 3 urtekoa dena, zabaltzeko eta 1etik
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3ra arteko ikasleak hartzeko baimena eskatzekoa. Pestana jaunak “Aoiz
Uno, Sociedad Cooperativa” entitatea ordezkatuz jardun du, hura baita
“Liceo Monjardín” Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko ikastetxe pribatuaren
titularra.
Ikusi da Hezkuntzako Azpiegituren Zerbitzuak aldeko txostena eman
duela.
Martxoaren 28ko 28/2007 Foru Dekretuaren 29. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, dekretu horren bidez Nafarroako Foru Komunitatean
Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautu baitzen eta hura ematen duten
ikastetxeek bete beharreko baldintzak eta zikloaren hezkuntza edukiak
ezarri baitziren.
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. Aldatzea Iruñeko “Liceo Monjardín” Haur Hezkuntzako Lehen
Zikloko ikastetxe pribatuari emandako baimena, baimendutako irakaskuntzen xedeko haurren adinak aldatzeagatik: hemendik aurrera, 1etik 3
urtera arteko ikasleak izanen ditu.
2. Adieraztea ezen ikastetxearen datu hauek inskribatuko direla Nafarroako Gobernuko Unibertsitateaz Kanpoko Ikastetxeen Erregistroan:
–Ikastetxearen kodea: 31013975.
–Titularra: Aoiz Uno, Sociedad Cooperativa (IFK: F31950397).
–Izen generikoa: Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko ikastetxe pribatua.
–Berariazko izena: Liceo Monjardín.
–Helbidea: Agoitz kalea 1.
–Herria: Iruña.
–Udalerria: Iruña.
–Baimendutako ikasketak: Haur Hezkuntzako lehen zikloa, martxoaren
26ko 28/2007 Foru Dekretuaren eranskinean Nafarroarentzat ezarritako
hezkuntza edukien arabera. Ikastetxeak 1-3 adin tartearentzat eskaintzen
ditu ikasketa horiek.
–Baimendutako gehieneko osaera juridikoa: 3 unitate 1etik 3 urtera
arteko ikasleentzat, martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuaren 18. artikuluan adierazitako gehieneko edukiarekin.
3. Gogoraraztea ikastetxearen titularrak baimena eskatu beharko
duela ikastetxearen konfigurazioan edozein aldaketa egiteko, horren ondorioz aurreko atalean ageri diren erregistroko datuak edo instalazioak
aldatzen badira edo instalazioen erabilera edo helburua aldatzen bada,
28/2007 Foru Dekretuaren 29. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.
4. 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.
5. Ebazpen hau igortzea Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Hezkuntzako Azpiegituren Zerbitzura, 0-3 urteko Zikloaren eta Landa Eskolen
Atalera, Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegora eta Nafarroako
Gobernuko Unibertsitateaz Kanpoko Ikastetxeen Erregistrora.
6. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Iruñean, 2019ko abenduaren 13an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia,
Gil Sevillano González.
F2000778

208/2019 EBAZPENA, abenduaren 18koa, Hezkuntzako zuzendari
nagusiak emana, indarrik gabe uzten duena Iruñeko "Merkataritza Ganbera" Lanbide Heziketako ikastetxe pribatuari ireki eta
jarduteko eman zitzaion baimena.
Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak martxoaren 13an eman 136/2018 Ebazpenaren bidez, baimena eman zen
Iruñeko "Merkataritza Ganbera" Lanbide Heziketako ikastetxe pribatua
ireki eta jarduteko, ondorioak izanik 2018/2019 ikasturtearen hasieratik
aurrera.
Ikusirik ikastetxearen titularrak ez zuela aipaturiko ikasturtean martxan
jarri eta ez zuela baimenik eskatu martxan jartzea geroratzeko, uztailaren 6ko 251/1992 Foru Dekretuaren 9. artikuluko 5. apartatuan zehaztu
bezala (foru dekretu horren bidez prozedura ezarri zen Nafarroako Foru
Komunitatean araubide orokorreko unibertsitatez kanpoko irakaskuntza
ematen duten ikastetxe pribatuak baimentzeko).
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko
instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32.1 d)
artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, interesdunari entzunaldia
emateko tramitea eginik, ebazpen proposamenaren aurrekoa dena, eta
Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak proposaturik,

EBAZTEN DUT:
1. Indarrik gabe uztea Iruñeko "Merkataritza Ganbera" Lanbide Heziketako ikastetxe pribatuari (ikastetxearen kodea: 31014931) ireki eta
jarduteko eman zitzaion baimena, eta baja ematea Nafarroako Gobernuko
Unibertsitateaz Kanpoko Ikastetxeen Erregistrotik.
2. 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.
3. 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.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Iruñean, 2019ko abenduaren 18an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia,
Gil Sevillano González.
F2000779

14/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Hezkuntzako zuzendari
nagusiak emana, araubide bereziko hizkuntza ikasketen ziurtapen proben deialdia eta egutegia ezartzen dituena 2019-2020
ikasturterako.
Maiatzaren 3ko Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoaren helburua da ikasleak gaitzea hizkuntzak modu egokian erabiltzeko hezkuntza
sistemaren ohiko etapetatik kanpo. Hori dela-eta ezartzen ditu araubide
bereziko hizkuntza ikasketak, eta hiru mailatan antolatzen ditu: oinarrizkoa,
tartekoa eta aurreratua.
Abuztuaren 68/2018 Foru Dekretuak, zeinaren bidez oinarrizko mailaren eta maila aurreratuen curriculumak ezarri baitziren Hezkuntzari buruzko
2/2006 Lege Organikoko araubide bereziko hizkuntza irakaskuntzetarako
(2/2006 Lege hori Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko abenduaren 9ko
8/2013 Lege Organikoaren bidez aldatu zen), ezartzen du, abenduaren
22ko 1041/2017 Errege Dekretuak xedatzen dituen gutxieneko alderdietatik
abiatuta, aipatu maila horien curriculuma Nafarroako Foru Komunitatean.
5. artikuluan, Dekretu honen ziurtagiriak izenekoan, hauxe ezartzen
da:
1. Oinarrizko A2 mailaren ziurtagiria lortzen ahal da azken proba
berariazko bat gaindituz edo etengabeko ebaluazioaren bitartez modalitate
ofizialean.
2. Tarteko B1 mailaren, Tarteko B2 mailaren, C1 Maila Aurreratuaren
edo C2 Maila Aurreratuaren ziurtagiria lortzeko, kasuan kasuko hizkuntzaren maila bakoitzerako azken proba berariazko bat gainditu beharko da.
3. Aurreko paragrafoetan aipatutako probak Hezkuntza Departamentuak arautuko ditu, kasuko mailarako eta hizkuntzarako curriculumetan
ezarritako gaitasunak erreferentzia harturik.
4. Artikulu honen 1. eta 2. paragrafoetan adierazitako mailen ziurtagiria lortzeko, urtean deialdi bat eginen da gutxienez. Hizkuntza bakoitzaren
berezitasunak kontuan harturik, zilegi izanen da hizkuntza batzuetan ez
egitea maila guztietako proben deialdia.
5. Hezkuntza administrazioek erraztasunak jarriko dituzte proba
homologatuak egiteko, horien bidez ikasleek lor dezaten Bigarren Hezkuntzan eta Lanbide Heziketan ikasitako hizkuntzen ezagutzaren gaineko
ziurtagiri ofiziala.
Dekretu honen azken xedapenetako lehenean ahalmena ematen zaio
Hezkuntzako kontseilariari 68/2018 Foru Dekretuan ezarritakoa bete eta
garatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.
Beraz, bidezkoa da araubide bereziko hizkuntza ikasketen ziurtapen
proben deialdia eta egutegia ezartzea, 2019-2020 ikasturterako.
Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren
30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Araubide bereziko hizkuntza ikasketen ziurtapen proben deialdia
eta egutegia onestea Nafarroako Foru Komunitatean, ebazpen honen
eranskinetan azaltzen den bezala.
2. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea.
3. Ebazpen hau eta eranskinak igortzea Hezkuntzako Ikuskapen
Zerbitzura, Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzura, Ikasketak
Antolatzeko Atalera, Atzerriko Hizkuntzen Atalera eta Nafarroako hizkuntza
eskola ofizialetara, behar diren ondorioak izan ditzaten.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 23an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia,
Gil Sevillano González.
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1. ERANSKINA
Nafarroako Foru Komunitateko hizkuntza eskola ofizialetako sarrera
libreko 2020ko probak egiteko baldintzak eta betebeharrak
1. Iragarritako probak eta haien ezaugarriak.
1.1. 2020. urteari begira, Nafarroako hizkuntza eskola ofizialek sarrera
libreko probetarako deialdia egiten dute, ebazpen honetako 2. eranskinean
ezartzen diren hizkuntza, maila eta egutegiaren arabera.
1.2. Azterketa proben egitura izangaientzat indarra duten zehaztapenetan ezarritakoa izanen da.
1.3. Maila bakoitzeko ziurtapen probak aldi berean administratuko dira
deialdi bakarrean, bai ikasle ofizialentzat, bai libreentzat, salbu eta ahozko
adierazpenaren proba, hura egiteko dagokion egutegia ezarriko baita.
1.4. Ikasle libreek bi deialdi izanen dituzte dagokien maila gainditzeko. Probak maiatzean eta ekainean eginen dira, deialdi arruntean, eta
irailean deialdi berezian, eta 2. eranskinean ageri den egutegiari jarraikiz
banatuko dira.
1.5. Azterketak egin baino lehen, Nafarroako hizkuntza eskola
ofizialek beren web-orrietan argitaratuko dituzte ziurtapen probetarako
izangaientzako deialdiak, probak zer tokitan, zer egunetan eta ordutan
izanen diren adierazita.
1.6. Izangaien kopuruak zentroaren gaitasuna gainditzen badu
hizkuntza eta maila baterako, beste azterketa-egoitza batzuk prestatzen
ahalko dira proba idatzia zein ahozkoa egiteko, bai eta bi deialdi egin ere,
goizez eta arratsaldez, hurrenez hurren. Kasu horietan, eskolek garaiz-garaiz argitaratuko dute zer azterketa-egoitzatan eta ordutan egin beharko
duen proba izangai bakoitzak.
2. Aurreinskripzioa euskara eta ingelesa hizkuntzetan.
2.1. Aurreko urteetan euskara eta ingelesa hizkuntzetan matrikula
libre asko egiten ari direnez gero, eta dauden baliabideak era egokian baliatu ahal izateko, Nafarroako hizkuntza eskola ofizialetan aurreinskripzioa
online egiteko epe bakar bat irekiko da.
2.1.1. Ziurtapen probetara araubide librean joan nahi duten izangaiek
hizkuntzaren araberako aurreinskripzio bat egin behar dute, zer mailatara
aurkeztu nahi diren adieraziz. Hizkuntza bakoitzean maila batean matrikulatzea baizik ez da onartuko.
Aurreinskripzioa egiteko, Iruñeko eta Tuterako hizkuntza eskola ofizialen web-orrietan horretarako berariaz egonen den lotura erabiliko da
bakarrik, 2020ko otsailaren 17tik 24ra, biak barne.
2.1.2. Aurreinskripzioan, izangaiak bere datu pertsonalak, hizkuntza
eta egin nahi duen maila adieraziko ditu, baita lehentasunez zer eskolatan
egin nahi dituen ziurtagiria lortzeko probak ere. Aurreinskripzioa amaitzean,
eskaera bakoitzak bere erreferentzia zenbakia edukiko du. Aurreinskripzioan ematen diren datuak matrikula egitean baieztatuko dira, eta zinpeko
aitorpenaren izaera edukiko dute.
2.2. Baremoa.
2.2.1. Euskara eta ingeles hizkuntzen matrikula libreak banatzeko
asmoz, ondoren aipatzen diren irizpideen araberako baremo bat ezarriko
da. Irizpideok matrikula egitean ziurtatuko dira:
IRIZPIDEA

PT.

–Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mendeko ikastetxe
publiko ez-unibertsitarioren irakasleak, jardunean daudenak, edo
–Nahi den aukeran eskatutako eskolaren eragin-eremuko biztanleak

2

–Nafarroan bizi direnak, lehen aukera moduan eskatu den eragin-eremutik
kanpo bizi direnak

1

–Nafarroan bizi ez direnak

0

2.2.2. HEO bakoitzaren eragin-eremua.
Hiru eremu ezarri dira, hiru azterketa-zentroei lotuta (Lizarra, Iruñea eta
Tutera). Aurreinskripzioa egitean eremu bat aukeratu behar da, eta esan
behar da, halaber, beste zentro batean matrikulatzeko aukera eduki nahi
den edo ez, baldin eta ez bada lortzen matrikulatzea lehen aukeratu den
zentroan. Zentro bakoitzaren eragin-eremuaren barruko udalen zerrenda
ebazpen honen 3. eranskinean argitaratzen da.
2.2.3. Balio duten ziurtagiriak 3.4 puntuan adierazten direnak dira.
2.3. Zentroa zozketatzea eta esleitzea.
2.3.1. Aurreinskripzioa egiteko epea amaitu eta gero, izangai bakoitzari zentro bat esleituko zaio, kontuan hartuta giza baliabideen erabilgarritasuna eta zentroek dauzkaten espazioak.
2.3.2. Zentroa esleitzeko, aurreinskripzioa erregistratu den sistema
informatikoak ausaz aterako du zenbaki bat hizkuntza bakoitzeko, eta
zenbaki horretatik abiaturik esleituko da ikasleen matrikulazio-zentroa,
probak egiteko, kontuan harturik 2.2 puntuko baremoan lortutako puntuazioa. Zenbaki hori lortzeko ekintza publiko bat eginen da, otsailaren 25ean,
10:00etan, Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuko Atze-

rriko Hizkuntzen Atalean, (Iruñeko Santo Domingo 8). Ausazko zenbakia
ateratzeko ekitaldian, Atzerriko Hizkuntzen Ataleko buruak eta Europako
Proiektuen Bulegoko buruak hartuko dute parte, edo haiek eskuordetzen
dituzten pertsonek, eta Hezkuntza Departamentuko Idazkaritza Tekniko
Nagusiko abokatu batek.
2.3.3. Otsailaren 25eko 14:30etik aurrera, eskatzaileek kontsultatzen
ahalko dute zer zentro esleitu zaien, behin-behinean, matrikula egiteko.
Kontsulta egiteko, aurreinskripzioa egiteko erabili duten aplikazio informatikoa erabiliko dute.
2.3.4. Izangaiek 2020ko otsailaren 28ra bitarteko epea edukiko dute
behin-behineko esleipenari alegazioak egiteko. Alegazioak eskabidearen
bidez eginen dituzten, eta Hezkuntza Departamentuko Eleaniztasunaren
eta Arte Ikasketen Zerbitzura zuzenduko dituzte. Norbera ez dagoela
konforme beste arrazoirik ez duten alegazioak ez dira onartuko.
2.3.5. Behin betiko esleipenak kontsultatzen ahalko dira aurreinskripzioa egiteko erabili den aplikazio informatikoaren bidez, 2020ko martxoaren
2ko 14:30etik aurrera.
3. Matrikula.
3.1. Hizkuntza bakoitzean maila batean baizik ezin da matrikulatu.
3.2. Aleman, frantses eta italieraren ziurtagiriak lortzeko probak
egiteko, matrikula librea eginen da, on line eta aurreinskripziorik gabea,
zuzenean nahi den zentroan, 2020ko otsailaren 21etik 28ra bitartean.
3.3. Aldez aurretik aurreinskripzioa egin duten izangaiek baizik ezin
izanen dute matrikula egin txanda irekian probak egitearren euskararen
edo ingelesaren ziurtagiriak lortzeko.
3.3.1. Nafarroako hizkuntza eskola ofizialek matrikula epe bat irekiko
dute, 2020ko martxoaren 3tik 10era arte (biak barne), ingelesean eta
euskaran aurreinskripzioa egin dutenentzat.
3.3.2. Aurreinskripzioa egin duen bakoitzak online matrikula bat
eginen du eranskin honen 2.3 puntuan deskribatu den prozesuaren bidez esleitu den zentroan, aipatu zentroaren web-orrian argitaratutako
jarraibideei segituz.
3.4. Matrikula egitean, dokumentu hauek aurkeztu beharko dira,
eskaneatuta edo posta ziurtatuaren bidez bidalita, bidezkoa bada:
a) NANaren / AIZren fotokopia. Ez da beharrezkoa izangaia esleitu
zaion hizkuntza eskola ofizialeko ikasle ohia izatea.
b) Euskara edo ingeleseko matrikula libreetarako, erroldako ziurtagiria, dagokion zentroaren Nafarroako eragin-eremuaren barruan bizi
dela egiaztatzeko. Hau ez da beharrezkoa NANak/AIZak ematen duten
informazioarekin bat badator.
c) Euskara edo ingeleseko matrikula libreetarako, Nafarroako ikastetxe hitzartu baten irakaslea dela ziurtatzeko, ikastetxeko zuzendariak
emandako ziurtagiria. Unibertsitatez kanpoko Nafarroako sare publikoko
irakasleen kasuan, ofizioz eginen da.
d) Hala badagokio, interesduna prezio publikoak ordaintzetik salbuetsita dagoela, osorik edo partzialki, egiaztatzen duen dokumentua,
indarreko araudiak ezartzen duen moduan.
e) Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala daukatenen kasuan, minusbaliotasuna ezartzen duen ziurtagiri ofiziala, baita haren gradua eta proba
egiteko behar dituen egokitzapenak ere.
f) Izangaiek espedientea daukatenean probak egiteko esleitu zaien
hizkuntza eskola ofizialaz bestelako batean, espediente-lekualdatzearen
dokumentua aurkeztu beharko dute beren espedientea dagoen hizkuntza
eskola ofizialetik esleitu zaien beste horretara.
3.5. Apirilaren 15eko 37/2019 Foru Aginduan ezarritako zenbatekoa
(2019ko 111. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, ekainaren 10ekoa) izanen da
sarrera libreko 2019/20ko matrikulari dagokiona.
3.5.1. Ordainketa egiten ez bada, matrikula ez dagoela burutua
ulertuko da.
3.5.2. Probetara aurkezten ez diren ikasleek ez dute sartutako zenbatekoa itzultzeko eskubiderik izanen. Matrikularen eskubideak itzuliko
dira, soilik, eskaera egiten denean onartuen behin-behineko zerrendak
argitaratu baino lehen (apirilaren 6a).
3.6. Matrikulak onartzea.
3.6.1. Matrikula egiaztatzeko epean ikusten bada inkongruentziak
daudela aurreinskripzioan eman diren datuen eta matrikula egiteko aurkeztu
den dokumentuen artean, matrikula hori deuseztatu eginen da.
3.6.2. Onartu diren eta onartu ez diren matrikulen behin-behineko
zerrendak eskola bakoitzaren web-orrian argitaratuko dira apirilaren 6ko
10:00etan.
3.6.3. Alegazioak aurkezten ahal dira behin-behineko zerrenden
aurka, apirilaren 6tik 8ra. Posta elektronikoaren bidez bidaliko dira, edo
pertsonalki aurkeztuko, dagokion eskolan.
3.6.4. Onartu diren eta onartu ez diren matrikulen behin betiko zerrendak eskola bakoitzaren web-orrian argitaratuko dira apirilaren 20ko
14:30ean.
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4. Ebaluazioa, kalifikazioa eta ziurtapena.
Maila bakoitzeko zehaztasunei buruzko araudian ezarritakoari jarraikiz
eginen dira ebaluazioa, kalifikazioa eta ziurtapena.
5. Desgaitasuna duten pertsonentzako egokitzapenak.
5.1. Behar den minusbaliotasun edo desgaitasun agiria aurkeztuz,
ziurtapen probak ohiko moduan egiterik ez dutela justifikatzen duten ikasleek denbora eta baliabideen aldetik behar dituzten egokitzapenak eskatzen
ahalko dituzte, proba egin baino hilabete lehenago, gutxienez.
5.2. Minusbaliotasun maila aitortua %33koa edo handiagoa baldin
bada, Hezkuntza Departamentuak bere zerbitzu pedagogikoei aholku
eskatuko die, desgaitasun motaren eta mailaren arabera nolako egokitzapenak egin behar diren jakiteko.
2. ERANSKINA
Ziurtapen proba bateratuen egutegia araubide bereziko hizkuntza
irakaskuntzentzat, 2019-2020 ikasturterako
Ziurtapen-proba bateratuen egutegi hau ezarri da araubide bereziko
hizkuntza irakaskuntzentzat, 2019-2020 ikasturterako, bakarra izanen dena
Nafarroako hizkuntza eskola ofizialetako ikasle ofizial eta libreentzat.
HIZKUNTZA

Alemana

Euskara

Frantsesa

Ingelesa

Italiera

ARRUNTA
(2020ko maiatza/ekaina)

BEREZIA
(2020ko iraila)

A2

6/11 (arratsaldean)

9/8 (goizean)

B1

6/11 (arratsaldean)

9/3 (goizean)

B2

6/10 (arratsaldean)

9/11 (goizean)

C1

6/12 (arratsaldean)

9/9 (goizean)

B1

6/8 (arratsaldean)

9/4 (arratsaldean)

B2

5/28 (arratsaldean)

9/8 (arratsaldean)

C1

5/26 (arratsaldean)

9/2 (arratsaldean)

A2

5/26 (goizean)

9/8 (goizean)

B1

5/22 (arratsaldean)

9/4 (goizean)

B2

6/9 (arratsaldean)

9/9 (arratsaldean)

C1

6/5 (arratsaldean)

9/10 (goizean)

B1

5/27 (arratsaldean)

9/1 (arratsaldean)

B2

6/1 (arratsaldean)

9/7 (arratsaldean)

C1

5/29 (arratsaldean)

9/3 (arratsaldean)

C2*

5/22 (arratsaldean)

9/3 (arratsaldean)

A2

5/27 (goizean)

9/2 (goizean)

B1

5/27 (goizean)

9/2 (goizean)

B2

5/29 (goizean)

9/7 (goizean)

C1

5/29 (goizean)

9/7 (goizean)

MAILA

* Ikasle ofizialak soilik.
** Frantsesa A2 NUHEO: 6/5 (arratsaldean).

Hizkuntza eskola bakoitzaren web-orrian argitaratuko dira hizkuntza
eta maila bakoitzaren ahozko adierazpenaren azterketaren deialdiko
egutegiak.
3. ERANSKINA
Zentro bakoitzaren eragin-eremuaren barruko udalak
BIZILEKUA (HERRIA)

AZTERKETA NON

BIZILEKUA (HERRIA)

AZTERKETA NON

Añorbe

Iruña

Agoitz

Iruña

Araitz

Iruña

Arakil

Iruña

Aranaratxe

Lizarra

Aranguren

Iruña

Arano

Iruña

Arantza

Iruña

Aras

Lizarra

Arbizu

Iruña

Artzibar

Iruña

Arellano

Lizarra

Areso

Iruña

Arguedas

Tutera

Aria

Iruña

Aribe

Iruña

Armañantzas

Lizarra

Arroitz

Lizarra

Arruazu

Iruña

Artaxoa

Tutera

Artazu

Lizarra

Atetz

Iruña

Auritz

Iruña

Aiegi

Lizarra

Azagra

Lizarra

Azuelo

Lizarra

Bakaiku

Iruña

Barañain

Iruña

Barasoain

Tutera

Barbarin

Lizarra

Bargota

Lizarra

Barillas

Tutera

Basaburua

Iruña

Baztan

Iruña

Beintza-Labaien

Iruña

Beire

Tutera

Beraskoain

Iruña

Bera

Iruña

Berbintzana

Tutera

Beriain

Iruña

Berriobeiti

Iruña

Berriozar

Iruña

Bertizarana

Iruña

Betelu

Iruña

Bidaurreta

Iruña

Biurrun-Olkotz

Iruña

Buñuel

Tutera

Burgi

Iruña

Burlata

Iruña

Cabanillas

Tutera

Cabredo

Lizarra

Cadreita

Lizarra

Caparroso

Tutera

Cárcar

Lizarra

Zarrakaztelu

Tutera

Cascante

Tutera

Kaseda

Tutera

Abaigar

Lizarra

Abartzuza

Lizarra

Abaurregaina

Iruña

Abaurrepea

Iruña

Aberin

Lizarra

Ablitas

Tutera

Adios

Iruña

Aguilar Kodes

Lizarra

Oibar

Iruña

Castejón

Tutera

Allin

Lizarra

Gazteluberri

Iruña

Allo

Lizarra

Oltza Zendea

Iruña

Altsasu

Iruña

Cintruénigo

Tutera

Ameskoabarrena

Lizarra

Zirauki

Lizarra

Antzin

Lizarra

Ziritza

Iruña

Andosilla

Lizarra

Zizur

Iruña

Antsoain

Iruña

Corella

Tutera

Anue

Iruña

Cortes

Tutera
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BIZILEKUA (HERRIA)

AZTERKETA NON

Desoio

Lizarra

Larragoa

Lizarra

Deikaztelu

Lizarra

Larraun

Iruña

Donamaria

Iruña

Elizagorria

Lizarra

Doneztebe

Iruña

Leatxe

Iruña

Etxarri

Iruña

Legarda

Iruña

Eguesibar

Iruña

Legaria

Lizarra

El Busto

Lizarra

Leitza

Iruña

Elgorriaga

Iruña

Lekunberri

Iruña

Eneritz

Iruña

Leotz

Tutera

Eratsun

Iruña

Lerga

Iruña

Ergoiena

Iruña

Lerin

Lizarra

Erro

Iruña

Lesaka

Iruña

Eslaba

Iruña

Lezaun

Lizarra

Espartza Zaraitzu

Iruña

Ledea

Iruña

Esprontzeda

Lizarra

Lizoain-Arriasgoiti

Iruña

Lizarra

Lizarra

Lodosa

Lizarra

Esteribar

Iruña

Longida

Iruña

Etaiu

Iruña

Los Arcos

Lizarra

Etxalar

Iruña

Irunberri

Iruña

Etxarri Aranatz

Iruña

Lukin

Lizarra

Etxauri

Iruña

Luzaide

Iruña

Eulate

Lizarra

Mañeru

Lizarra

Ezkabarte

Iruña

Marañón

Lizarra

Ezkaroze

Iruña

Martzilla

Tutera

Ezkurra

Iruña

Mélida

Tutera

Ezporogi

Iruña

Mendabia

Lizarra

Faltzes

Tutera

Mendaza

Lizarra

Fitero

Tutera

Mendigorria

Tutera

Fontellas

Tutera

Metauten

Lizarra

Funes

Tutera

Milagro

Tutera

Fustiñana

Tutera

Mirafuentes

Lizarra

Galar

Iruña

Miranda Arga

Tutera

Galipentzu

Iruña

Elo

Iruña

Galoze

Iruña

Monteagudo

Tutera

Garaioa

Iruña

Morentin

Lizarra

Garde

Iruña

Mues

Lizarra

Garinoain

Tutera

Murchante

Tutera

Garralda

Iruña

Murieta

Lizarra

Genevilla

Lizarra

Murillo el Cuende

Tutera

Goizueta

Iruña

Murillo el Fruto

Tutera

Goñi

Lizarra

Muruzabal

Iruña

Gorza

Iruña

Nabaskoze

Iruña

Gesalatz

Lizarra

Nazar

Lizarra

Girgillao

Lizarra

Noain (Elortzibar)

Iruña

Hiriberri Aezkoa

Iruña

Obanos

Iruña

Uharte

Iruña

Otsagabia

Iruña

Ibargoiti

Iruña

Oko

Lizarra

Igantzi

Iruña

Odieta

Iruña

Iguzkitza

Lizarra

Oitz

Iruña

Imotz

Iruña

Olaibar

Iruña

Irañeta

Iruña

Olazti

Iruña

Irurtzun

Iruña

Olexoa

Lizarra

Izaba

Iruña

Erriberri

Tutera

Ituren

Iruña

Ollaran

Iruña

Iturmendi

Iruña

Oloritz

Tutera

Itza

Iruña

Orbaizeta

Iruña

Itzagaondoa

Iruña

Orbara

Iruña

Itzaltzu

Iruña

Orisoain

Iruña

Jaurrieta

Iruña

Orkoien

Iruña

Xabier

Iruña

Orontze

Iruña

Txulapain

Iruña

Orotz-Betelu

Iruña

Lakuntza

Iruña

Orreaga

Iruña

Lana

Lizarra

Oteitza

Lizarra

Lantz

Iruña

Iruña

Iruña

Lapoblación

Lizarra

Azkoien

Tutera

Larraga

Lizarra

Petilla Aragoi

Iruña
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Piedramillera

Lizarra

Pitillas

Tutera

Gares

Iruña

Puiu

Tutera

Ribaforada

Tutera

Erromantzatua

Iruña

Erronkari

Iruña

Zare

Iruña

Saldias

Iruña

Jaitz

Lizarra

San Adrián

Lizarra

San Martin Unx

Tutera

Zangoza

Iruña

Santsol

Lizarra

Santakara

Tutera

Sartze

Iruña

Sartaguda

Lizarra

Sesma

Lizarra

Sorlada

Lizarra

Sunbilla

Iruña

Tafalla

Tutera

Tebas-Muru Artederreta

Iruña

Tirapu

Iruña

Torralba del Río

Lizarra

Torres del Río

Lizarra

Tutera

Tutera

Tulebras

Tutera

Ukar

Iruña

Uharte Arakil

Iruña

Uxue

Tutera

Ultzama

Iruña

Untziti

Iruña

Untzue

Tutera

Urdazubi

Iruña

Urdiain

Iruña

Urraulgoiti

Iruña

Urraulbeiti

Iruña

Urrotz

Iruña

Urrotz-Hiria

Iruña

Urzainki

Iruña

Uterga

Iruña

Uztarroze

Iruña

Deierri

Lizarra

Valtierra

Tutera

Viana

Lizarra

Bidankoze

Iruña

Alesbes

Tutera

Villamayor de Monjardín

Lizarra

Villatuerta

Lizarra

Atarrabia

Iruña

Esa

Iruña

Zabaltza

Iruña

Ziordia

Iruña

Zizur Nagusia

Iruña

Zubieta

Iruña

Zugarramurdi

Iruña

Zuñiga

Lizarra

Adiós 35770, Quiñones 35760 eta Goyo 35780 izeneko meatze baliabideen ikerketa baimenen iraungipena, udal-mugarte hauetan:
Aranguren, Biurrun-Olkotz, Noain (Elortzibar), Galar, Tebas-Muru
Artederreta, Untzue, Beriain, Adios, Zizur Zendea, Etxauri, Legarda, Muruzabal, Gares, Ukar, Uterga, Zabaltza, Zizur Nagusia,
Xabier, Zangoza eta Esa.
–Industriaren, Energiaren eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak urriaren 16an emandako 108/2018 Ebazpenaren bidez ezetsi da baimena
luzatzeko eskaera, eta, horrenbestez, honako ikerketa baimen honen
iraungipena deklaratu behar da:
• Izena: “Adios”.
• Zenbakia: 35770.
• Ikertu beharreko baliabidea: potasio eta sodio gatzak.
• Udal-mugarteak: Adios, Biurrun-Olkotz, Zizur Zendea, Etxauri, Galar, Legarda, Muruzabal, Gares, Ukar, Uterga, Zabaltza eta Zizur
Nagusia.
• Azalera: meatzaritzako 270 lauki.
–Industriaren, Energiaren eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak urriaren 16an emandako 109/2018 Ebazpenaren bidez ezetsi da baimena
luzatzeko eskaera, eta, horrenbestez, honako ikerketa baimen honen
iraungipena deklaratu behar da:
• Izena: “Quiñones”.
• Zenbakia: 35760.
• Ikertu beharreko baliabidea: potasio eta sodio gatzak.
• Udal-mugarteak: Beriain, Biurrun-Olkotz, Noain (Elortzibar), Galar
eta Tebas-Muru Artederreta.
• Azalera: meatzaritzako 116 lauki.
–Industriaren, Energiaren eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak abenduaren 13an emandako 129/2018 Ebazpenaren bidez, baimena luzatzeko
eskaerari uko egitea onetsi da, eta horrenbestez, honako ikerketa baimen
honen iraungipena deklaratu behar da:
• Izena: “Goyo”.
• Zenbakia: 35780.
• Ikertu beharreko baliabidea: potasio eta sodio gatzak.
• Udal-mugarteak: Xabier, Zangoza eta Esa.
• Azalera: meatzaritzako 48 lauki.
Eta hori aditzera ematen da Meatzeei buruzko uztailaren 21eko 22/1973
Legearen 79. artikuluan eta Meatzaritzaren Araubiderako Erregelamendu
Orokorraren (abuztuaren 25eko 2857/1978 Errege Dekretuak onetsia)
102.5 artikuluan xedatutakoarekin bat.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 27an.–Industriaren, Energiaren eta S3
Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusia, Yolanda Blanco Rodríguez.
F2001240

Osquia 35970 izeneko meatze baliabideen ikerketa baimenaren iraungipena, udal-mugarte hauetan: Ibargoiti, Irunberri, Elo, Untziti,
Itzagaondoa, Urraulbeiti, Ezporogi eta Leotz (Nafarroa).
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–Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari
nagusiak urtarrilaren 24an emandako 6/2020 Ebazpenaren bidez uko egitea
onetsi da, eta, horrenbestez, honako ikerketa baimen honen iraungipena
deklaratu behar da:
• Izena: “Osquia”.
• Zenbakia: 35970.
• Ikertu beharreko baliabidea: potasio eta sodio gatzak.
• Udal-mugarteak: Ibargoiti, Irunberri, Elo, Untziti, Itzagaondoa, Urraulbeiti, Ezporogi eta Leotz (Nafarroa).
• Azalera: meatzaritzako 198 lauki.
Eta hori aditzera ematen da Meatzeei buruzko uztailaren 21eko 22/1973
Legearen 79. artikuluan eta Meatzaritzaren Araubiderako Erregelamendu
Orokorraren (abuztuaren 25eko 2857/1978 Errege Dekretuak onetsia)
102.5 artikuluan xedatutakoarekin bat.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 27an.–Industriaren, Energiaren eta S3
Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusia, Yolanda Blanco Rodríguez.
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN
PUBLIKOAREN ESKAINTZA
MENDABIA
Deialdia, E mailako funtzionarioentzat murriztua, bete dadin
lanpostu bat D mailako zerbitzu anitzetako enplegatu izateko
2020ko urtarrilaren 16ko Ebazpenaren bidez, alkate udalburuak onetsi
zituen ondoko deialdiaren oinarriak, deialdia egonik E mailako funtzionarioentzat murriztua, bete dadin lanpostu bat D mailako zerbitzu anitzetako
enplegatu izateko, plantillan lanposturik gehitu gabe.
Mendabian, 2020ko urtarrilaren 16an.–Alkate udalburua, María Josefa
Verano Elvira.
I. ERANSKINA
Deialdia, murrizturik dagoena Mendabiako Udaleko E mailako langile
finkoentzat, bete dadin lanpostu bat D mailako zerbitzu anitzetako
enplegatu izateko, plantillan lanposturik gehitu gabe
OINARRIAK
1.–Arau orokorrak.
1.1. Deialdi honen xedea da lanpostu bat betetzea, zerbitzu anitzetako
enplegatu izateko, oposizio murriztuaren bidez, Mendabiako Udalaren
zerbitzuko plantillako langile finkoen artean, baldin betetzen badituzte
deialdi honetan eskatzen diren baldintzak.
Hautaproba murrizturako deia egiten da betez 15.6 artikuluan ezartzen
duena abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuak (horren
bidez onetsi zen Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen
estatutuaren testu bategina) eta, orobat, betez Mendabiako Udalaren
zerbitzuko langileen akordio kolektibo indarduneko enplegu-baldintzak.
1.2. Deialdiko hautaprobak gainditu ondotik, lanpostu horretarako
izendatzen den izangaia geldituko da atxikia Nafarroako Administrazio
Publikoen zerbitzuko langileriaren estatutuko D mailari, eta jasoko ditu
maila horri dagozkion ordainsariak, eta ordura arteko lanpostua besterik
gabe amortizatuko da.
1.3. Lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da, eta administrazio-organo eskudunek noiznahi aldatzen ahalko dute.
1.4. Maila igotzeko proba hauetan parte hartzeak ez du deusetan
aldatuko izangaiek izendapenaren aurretik zuten funtzionarioen araubide
juridikoa edo lan-kontratudunen araubide juridikoa. Halaber, eutsiko diote
Gizarte Segurantzaren eta osasun laguntzaren araubide berari.
1.5. Izendatzen denak beteko ditu deialdiaren mailari eta kategoriari
dagozkien eginkizunak, eta jarraituko du lehendik zegoen udal alorrari
atxikita, baina zeuzkan eginkizunez gain, bete beharko ditu sailkapen
maila berriaren ondoriozkoak. Honako hauek dira eginkizunak, alde-alde
eta bestelakoak baztertu gabe:
–Zerbitzu anitzak, loturik daudenak instalazio eta obretako mantentzelan orokorren lantaldearen jarduerekin, eta haiei jarraipena egitea, egokiak
izan daitezen horien funtzionamendua, kontserbazioa eta mantentzea.
–Udal bulego, instalazio eta biltegietako igeltserotza lanak, oro har,
eta horien mantentze-lanak; pintura lanak ere bai.
–Zerbitzuak berezko dituen makinak, erremintak eta lanabesak erabiltzea, mantentzea eta konpontzea (area, atoia, sasi-garbitzeko makina,
etab.).
–Instalatzea eta mantentzea hiri barneko altzariak: posteak, seinaleak,
farolak, bankuak, iturriak, etab.
–Leku batetik bestera eramatea eta paratzea altzariak eta tresnak. Jai
eta ekitaldi publikoetan, muntatzea eta desmuntatzea agertokiak, hesiak
eta gainerakoak.
–Mantentzea landabideak, kaleak, hiri barneko bideak eta mendiak.
–Mantentzea eta kontserbatzea udal igerilekuak.
–Ibilgailuak gidatzea (hondeamakina, traktorea... B motako gidabaimena arte, hori barne).
–Udalaren azpiegitura eta egoitzetan, eta horietatik kanpo ere,
mantentze- eta konpontze-lanak egitea: iturgintza, elektrizitatea, pintura,
igeltserotza, soldadura, zurgintza, mekanika, garbiketa, eta zangak ireki
eta ixtea.
–Agintzen zaizkion hobekuntzako instalazio berriak eta jarduketak
egitea, betiere bere mailakoak, eta egitea lanean erabiltzen diren ibilgailuetako mantentze-lan oinarrizkoa eta kontserbazioa.

–Agintzen zaion bide garbiketa egitea, horretarako erabiliz Udalak
dauzkan baliabideak.
–Udalak programatzen dituen festetarako eta kultur ekitaldietarako
prestakuntzan eta garbiketan laguntzea, baita Udalak laguntzen edo
babesten dituen ekitaldietan ere.
–Udaleko gainerako zerbitzuekin lan egitea, hala eskatzen zaionean.
Halaber, zerbitzu anitzetako lanpostuaren eginkizun izanen dira honako
lan orokor hauek:
–Segurtasun eta higiene arauak betetzea, behar bezala baliatuz lan
bakoitzean erabiltzen diren babes-ekipamendu egokiak.
–Udalaren azpiegitura, egoitza eta ekipamenduetan ikusten diren akats,
matxura eta hausturak berehalakoan jakinaraztea arduradunari.
–Zerbitzuak hobetu daitezela sustatu eta laguntzea, eta proposatzea
hobekuntzarako lagungarri izan daitezkeen ekintzak eta aldaketak.
–Lanerako ezarritako arau, prozedura eta zehaztapen guztiak ezagutzea eta aplikatzea.
–Kasuren batean behar izanez gero, egoerara egokitzea, lanorduekin
malgutasunez jokatuz, ezarritako lan programa eta zerbitzuaren beharrak
betetzeko.
–Begiratzea ea bide eta eremu publikoak egoera onean ote dauden,
baita udal eraikinak ere, eta egitea haien mantentze-lan eta/edo hobekuntzarako proposamenak.
–Hala Alkatetzak nola organo delegatuek haren esku uzten duten beste
edozein zeregin; betiere, bere eskumen, maila eta kategoriaren barnean;
barnean dela goragoko mailetakoei laguntzea eta haien lanak egitea.
Era berean, eginen ditu, beharrezkoa bada, Udalaren bulegoetatik
kanpoko jarduketak eta kudeaketak.
–Udalaren hilerria mantentzea eta garbitzea, eta ehorzketak egitea.
–Garbigunean arreta ematea.
2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.
2.1. Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, izangaiek
honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
a) E mailako langile finkoa izatea Mendabiako Udalean, eta izendatu
izana zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu baterako, edo halako
lanpostu bat esleitu izana.
b) Edukitzea Eskola Graduatuaren titulua, Lanbide Heziketako 1.
mailako titulua edo baliokideren bat.
Titulazioaren baldintza betetzen ez denean, horren ordain izan daiteke
frogatzea zortzi urteko zerbitzuak eman izana Nafarroako administrazio
publikoetan.
c) Frogatzea bost urteko antzinatasun onartua administrazio publikoetan.
d) Ez egotea borondatezko edo nahitaezko eszedentzian.
e) Ez egotea ezgaitua nahiz gabetua eginkizun publikoak betetzeko,
eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizia ez izatea.
f) Edukitzea B motako gidabaimena.
g) Behar diren gaitasun fisikoak eta psikikoak izatea eginkizunak
betetzeko.
2.2. Hautatutako izangaiek baldintza horiek guztiak frogatu beharko
dituzte deialdi honetan ezarritako epean eta moduan. Ulertuko da baldintza
horiek betetzen direla eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean,
eta bete beharko dira hautapen prozedura osoan, izendapena egiten
den arte.
3.–Eskabideak.
3.1. Deialdian parte hartu nahi dutenek aurkeztu beharko dute eskabidea, erantsitako ereduaren araberakoa, Mendabiako Udalaren Erregistro
Orokorrean, hogeita hamar egun naturaleko epean, iragarkia Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita; edo bestela, beste
bide bat erabiliz, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko Legean zehazten direnen artetik. Eskabidearekin batera, aurkeztu
beharko da 15 euro ordaindu izanaren frogagiria, kontzeptu honekin: udal
tasa, hautaprobetako azterketa eskubideak egiteagatik. Udalaren kontu
honetan ordainduko da: ES61 0182 5912 7301 0031 5874.
4.–Izangaien onarpena eta erreklamazioak.
4.1. Eskabideak aurkezteko epea bukatutakoan, alkate-udalburuak
ebazpena emanen du, eta horren bidez onetsiko du onartu eta baztertuen
behin-behineko zerrenda, eta argitaratuko da Udalaren iragarki-taulan
eta web-orrian.
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4.2. Izangai baztertuek hamar egun balioduneko epea izanen dute,
behin-behineko zerrenda argitaratzen denetik hasita, erreklamazioak
aurkezteko eta egindako akatsak zuzentzeko. Horiek denak idatziz egin
beharko dituzte, eta Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztu.
4.3. Erreklamazioetarako epea bukatutakoan eta haiei erantzun
ondotik, Mendabiako alkate udalburuak onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onetsiko du, eta aginduko du argitara daitezela Nafarroako
Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan eta web-orrian. Onartu
eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenean berean
finkatuko dira probak hasteko tokia, eguna eta ordua.
5.–Kalifikazio epaimahaia.
5.1. Kalifikazio epaimahaia honako kide hauek osatuko dute:
–Burua: María Josefa Verano Elvira, Mendabiako alkate udalburua.
–Ordezkoa: Blas Verano Salcedo, Mendabiako Udaleko bigarren
alkateordea.
–Kidea: Jacinto Aranega Liria, zerbitzu anitzetako enplegatua.
–Ordezkoa: titularrak izendatzen duena.
–Kidea: Ramón Caspe Sainz, zerbitzu anitzetako enplegatua eta
langileen ordezkaria.
–Ordezkoa: titularrak izendatzen duena.
–Kidea: Silvia Barbarin Gómez, udal arkitekto aholkularia.
–Ordezkoa: titularrak izendatzen duena.
–Kide-idazkaria: Mendabiako Udaleko idazkaria.
–Ordezkoa: Mendabiako Udaleko kontu-hartzailea.
5.2. Izangaiek epaimahaiko kideak errefusatzen ahal dituzte, Administrazio Prozedurari buruzko Legean ezarritako moduan eta baldintzetan.
Baldin errefusatze, abstentzio edo bestelako zioak direla-eta ordezkoekin ere ezin bada epaimahaia eratu, alkate udalburuak eskumena izanen
du honelako egoera bat gainditzeko beharrezkoak diren epaimahaikide
berriak eta haien ordezkoak izendatzeko.
5.3. Epaimahaia hautaprobak hasi baino lehen eratu beharko da, gutxienez kideen gehiengo osoa bilduta. Gehiengo hori jarduketa erabakigarri
guztietarako eskatu ahal izanen da, deusetan ukatu gabe erabakigarriak ez
diren zainketa edo kontrol jarduketetarako kideek delegazioak egitea.
Bertaratutako kideen gehiengoz hartuko dira erabakiak, eta berdinketarik suertatzen bada, mahaiburuaren kalitateko botoak erabakiko du.
5.4. Epaimahaiak berak ebatziko ditu probetan suerta daitezkeen
zalantzak edo erreklamazioak, deialdiko baldintzei buruzkoak barne.
5.5. Epaimahaiak behar duen laguntza eta aholkularitza eska dezake, probak egiteko, aztertzeko eta baloratzeko, inolaz ere galdu gabe
erabakiak hartzeko esklusibitatea eta probak kalifikatzerakoan dagokion
erantzukizuna.
6.–Hautapen prozesua nola eginen den, eta balorazioa.
da:

6.1.

Oposizio bidez eginen da hautaketa; honako proba hau izanen

1. ariketa: zenbait galdera labur edo test motakoak, zerbitzu anitzetako
enplegatu batek bete beharreko eginkizunez, II. eranskinean jasotzen diren
gaiei jarraikiz; ariketa honetan gehienez 100 puntu emanen dira.
6.2. Izangai guztiek probara agertu behar dute aldean dutela nortasun
agiri nazionala edo legez baliokidea den agiria. Probetan iruzurrik egiten
bada, edozein delarik ere, izangaia segituan baztertuko da, galarazi gabe
etor daitezkeen jarduketa penalak.
7.–Proben emaitzak.
7.1. Kalifikazioa egindakoan, epaimahaiak alkate udalburuari igorriko
dio probak gainditzen dituzten izangaien zerrenda, ateratako guztirako
puntuazio-ordenan, eta horri erantsiko dio izendapen proposamena,
puntuaziorik altuena lortzen duen izangaiaren alde.
8.–Izendapena eta jabetza hartzea.
8.1. Alkate udalburuak D mailako zerbitzu anitzetako enplegatu izendatuko du epaimahaiak igorritako izendapen proposamenean sartutako
izangaia. Horrek, aldez aurretik, dokumentuen bidez frogatu beharko du
betetzen dituela deialdiaren 2. oinarriko baldintzak.
8.2. Izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
9.–Errekurtsoak.
Deialdi honen kontra, baita deialdiaren oinarri eta egintzen kontra ere,
honako errekurtso hauetako bat aurkez daiteke:
–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik
kontatzen hasita.
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–Zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko arlo bereko Salari zuzendua, bi hilabeteko epean,
argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita.
–Berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organoari berari
zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik hasita.
II. ERANSKINA
Gai zerrenda
1.–Udal-mugartearen ezagutza.
2.–Laneko erremintak eta lanabesak erabili eta mantentzea.
3.–Lanpostuko eginkizunekin ikustekorik duten kasuak.
4.–Udal ordenantzen ezagutza.
III. ERANSKINA
Eskabide eredua (PDFa).
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2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN
ARABERA ANTOLATUAK
ALTSASU
Aldaketa, hilerriaren erabilerari buruzko udal ordenantzaren
33. artikuluan. Behin betiko onespena
Altsasuko Udalak, 2019ko azaroaren 27an egin osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen aldaketa Hilerriaren erabilerari buruzko ordenantzaren 33.
artikuluaren g) apartatuan. Erabaki hori 2019ko 245. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 16an.
Jendaurrean egon den bitartean ez denez haren aurkako alegaziorik jarri,
behin betiko onetsi eta osorik ematen da argitara ordenantzaren aldaketa,
dagozkion ondorioak izan ditzan; hori guztia Nafarroako toki Administraziori
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan ezarritakoarekin
bat etorriz (maiatzaren 31ko 15/2002 Foru Legeak aldatu zuen).
Altsasun, 2020ko urtarrilaren 30ean.–Alkatea, Javier Ollo Martínez.
ERANSKINA
Altsasuko udal hilerriaren erabilerari buruzko udal ordenantzaren 33.
artikuluaren g) apartatua.
g) Kontzesioak 10 urte iraunen du eta 10 urteko luzapena ematen
ahalko da eta beste 10 urtetarako beste bat.
Lehen 10 urteak edo lehenbiziko luzapenari dagozkion beste hamarrak
iraganda eskaria egiten bada gorpuzkinak nitxotik ateratzeko kolunbario
batera eraman beharrez, ordenantza fiskalean kolunbarioetarako ezartzen
den tasa ordaindu beharko da, eta ez nitxoetan lurperatzekoa.
Nitxoetan ehorzteko, eta interesdunak eskatuta, hirugarren luzapen
bat eman ahal izanen da, beste 10 urtetarako. Nolanahi ere, luzapena
emateko ezinbestekoa izanen da denboraldi horretan hilerrian premiak
asetzeko adina nitxo egotea. Hirugarren luzapenak iraun bitartean, utzitako nitxoak erabili beharko balira nahikoa nitxo ez egoteagatik, Udalak
gorpuzkinak atera eta luzapena bukatu arte falta den denborari dagokion
zati proportzionala itzuliko lieke interesdunei.
L2001620

ARANARATXE
Egoitza elektronikoa sortzea
Aranaratxeko alkateak, 2020ko urtarrilaren 28an, ebazpena eman
zuen, hain zuzen jarraian osorik ageri dena:
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritakoa bete dadin,
eta herritarrek gure entitatearekin komunikatzeko sistema telematiko bat
izan dezaten,
EBAZTEN DUT:
1. Aranaratxeko Udalaren egoitza elektronikoa sortzea: https://
aranarache.clmtec.es/ alegia. Aranaratxeko Udala izanen da Interneteko
domeinu horren jabea eta titularra.
2. Egoitza elektronikoa indarrean jarriko da ebazpen hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
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3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila
agintzea.
4. Udalaren alor guztiei jakinaraztea, baita Aranaratxeko Udalaren
web atarian eta egoitza elektronikoan argitaratzea ere, Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzen den egun beretik aurrera.
5. Aranaratxeko Udaleko Idazkaritza Nagusiari esleitzea egoitza
elektronikoa zuzendu eta koordinatzeko eginkizunak.
Aranaratxen, 2020ko urtarrilaren 28an.–Jarduneko alkatea, Marta
Pérez de Albéniz Ruiz.

4. kapitulua. 54.450,00 euro.
6. kapitulua. 1.930.000,00 euro.
Gastuak, guztira: 2.425.310,00 euro.
Barasoainen, 2020ko urtarrilaren 14an.–Alkatea, Rita Delia Roldán
Murillo.

BARASOAIN

Carcarko Udalak, 2020ko urtarrilaren 16an egindako osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta
bakarra.
Aurrekontua jendaurrean egonen da Udalaren Idazkaritzan, hamabost
egun baliodunean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagunek edo interesdunek espedientea azter dezaten
eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak egin ditzaten; hori dena, bat
etorriz uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluarekin (6/1990
Foru Legea, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa).
Carcarren, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Teresa Insausti Sola.
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2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235.
artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik
aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoa.
Hasierako onespenaren erabakia, 2019ko azaroaren 23koa, argitara eman
zen 2019ko 240. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 9an.
PLANTILLA ORGANIKOA

ARAUBIDEA

02

Idazkaritza

Zerbitzu anitzetako
enplegatua

Funtzionarioa

SARBIDEA

Lan-kontratuduna

A

E

Oposizio-lehiaketa

Oposizio-lehiaketa

LANALDIA

%100

%100

%38,72

%18,21

LANTALDEKO ARDURD. LANP. OSAG.

-

%14

LANALDIA LUZATZEAGATIKO OSAGARRIA

-

%10

Hutsik

Hutsik

MAILAKO OSAGARRIA

EGOERA

2020ko aurrekontuak. Hasierako onespena

CÁRCAR

01
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Lanpostuen 2020ko zerrenda
LANPOSTUA

L2000994

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Carcarko Udalak, 2020ko urtarrilaren 16an egindako osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen 2020. urteko plantilla organikoa.
Espedientea jendaurrean egonen da Udal Idazkaritzan, hamabost egun
baliodunean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
aurrera, herritarrek eta interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezko
erreklamazioak aurkez ditzaten, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari
buruzko 6/1990 Foru Legearen 235.2 artikuluarekin.
Jendaurreko epean ez bada erreklamaziorik aurkezten, behin betiko
onetsitzat joko da.
Carcarren, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Teresa Insausti Sola.
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Langileen 2020ko zerrenda
Funtzionarioak.
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Bitarteko idazkaria

Aldi baterako lan-kontratudunak.
IZEN-DEITURAK

David León Zafra
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LANPOSTUA

Zerbitzu anitzetakoa

Barasoainen, 2020ko urtarrilaren 21ean.–Alkatea, Rita Roldán Murillo.
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BARASOAIN
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Barasoaingo Udalak, 2019ko azaroaren 23an egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zituen 2019ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta
bakarra, eta hura betearazteko oinarriak. Erabakia 2019ko 240. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 9an, eta inork alegaziorik
aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsirik gelditu da aurrekontua.
Hona hemen laburpena, kapituluz kapitulu:
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua. 295.500,00 euro.
2. kapitulua. 20.000,00 euro.
3. kapitulua. 33.800,00 euro.
4. kapitulua. 295.080,00 euro.
5. kapitulua. 101.610,00 euro.
7. kapitulua. 61.617,25 euro.
8. kapitulua. 12.000,00 euro.
9. kapitulua. 1.605.702,75 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 2.425.310,00 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua. 196.560,00 euro.
2. kapitulua. 244.300,00 euro.

Obra eta irekiera lizentzien tramitazioa etetea,
apustu establezimendu, joko areto eta bingoetarako
Castejongo Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkura
arruntean, honako erabaki hau hartu zuen:
1.–Azterlana abiaraztea Castejongo Arau Subsidiarioei buruzko ordenantzak eraberritzeko (aldatzeko), Castejongo udal-mugartean apustu
establezimenduak, joko aretoak eta bingoak jartzeko baldintzak mugatzeko
eta zehazteko ondorioetarako.
2.–Dekretatzea eten egiten dela, Castejongo udal-mugartean, gehienez urtebeterako, obretarako eta irekitzeko lizentzien tramitazioa, apustu
establezimenduetarako, joko aretoetarako eta bingoetarako. Honek izanen
ditu uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 70. artikuluan
araututako ondorioak; aipatutako legegintzako foru dekretu horren bidez,
onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru
Legearen testu bategina.
Administrazio bidea agortzen duen erabaki honen kontra, errekurtso
hauetakoren bat aurkez daiteke, hautara:
Berraztertzeko errekurtsoa, egintza eman duen organoari zuzendua,
hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.
Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiko
Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabetetako epean, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.
Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazten denetik hasita.
Castejonen, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, David Álvarez Yanguas.
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ZIRAUKI
Udal ordenantza, Administrazio elektronikoaren
erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena
Ziraukiko Udalak, 2019ko urriaren 22an egin osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen Ziraukin administrazio elektronikoaren erabilera arautzen

2020ko otsailaren 10a, astelehena
duen udal ordenantza. Erabaki hori 2019ko 236. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 29an.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, eta jendaurreko epean
alegaziorik aurkeztu ez denez, aipatu ordenantza behin betiko onetsi eta
ordenantzan aldatutako artikuluen testua osorik ematen da argitara, behar
diren ondorioak izan ditzan.
Ziraukin, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Julio Laita Zabalza.
UDAL ORDENANTZA, ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAREN
ERABILERA ARAUTZEN DUENA

27. zenbakia - 1573. orrialdea
Bigarren titulua, ordenantzaren eduki nagusia jasotzen duena, administrazio elektronikoaren araudi juridikoari buruzkoa da; bertan, besteak
beste, funtsezko alderdi hauek arautzen dira: Udalaren egoitza elektronikoa,
haren edukia eta herritarren eskura jarri beharreko informazioa adierazirik;
herritarren eta udal administrazioaren identifikazio-sistemak; Udalaren
erregistro elektronikoa, eta jakinarazpen elektronikoen betekizunak eta
eraginkortasuna.
Hirugarren titulua agiri eta artxibo elektronikoei buruzkoa da.
Laugarren tituluak beste administrazio publikoekiko harreman elektronikoak ditu xede.
Bosgarren tituluan administrazio-prozedura elektronikoa arautzen
da.

ZIOEN AZALPENA
Hainbat aldaketa teknologiko oso esanguratsu izan da azken urteotan,
eta horrek teknologia berrien eta telekomunikazioen oldarra ekarri du.
Administrazio publikoei dagokienez, aldaketa horiek ekarri dute aipatu
teknologiak haien eguneroko funtzionamenduan sartu beharra, bai barneko
ikuspuntutik bai administrazio publikoarekin harremanetan jartzen den
herritarrari begira.
Gure ordenamendu juridikoak horri buruzko aginduak jaso ditu, pixkanaka. Hartara, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 45. artikuluak
ezartzen duenaren arabera, administrazio publikoek honako hau dute
betebehar: “teknika eta bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoen
erabilera eta aplikazioa bultzatzea”, beren jarduera garatzeko eta beren
eskumenak betetzeko.
Tokiko Gobernua Modernizatzeko Neurriei buruzko abenduaren 16ko
57/2003 Legeak 70 bis artikulua erantsi zuen Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen 7/1985 Legean. Artikulu horren 3. apartatuak agindu bat jasotzen du, batik bat udalerriei zuzendua, informazioaren eta komunikazioaren
teknologien erabilera elkarreragilea bultzatzeko, bizilagunen parte hartzea eta
haiekiko komunikazioa erraztearren, agiriak aurkeztearren, eta administrazioizapideak, inkestak eta, hala badagokio, herri galdeketak egitearren.
Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen bidez, administrazio publikoekin
bitarteko elektronikoen bidez harremanetan jartzeko eskubidea aitortzen
zaie herritarrei, eta administrazio publikoak behartzen dira informazioaren
teknologiak erabiltzera lege honetan ezarritakoarekin bat, betiere segurtatuz beren eskumenen barnean kudeatzen dituzten datu, informazio eta
zerbitzuen irisgarritasuna, osotasuna, benetakotasuna, konfidentzialtasuna
eta kontserbazioa.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legearen eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen arautze berria urrats
erabakigarria da Administrazio modernoa eta informazioaren gizartean
erabat integratua lortzeko bidean. Paradigma berri bat proposatzen du
herritarren eta administrazio publikoen arteko harremanetarako, komunikabide elektronikoen erabilera izanda horren erregulazioaren oinarri.
Legezko xedapen honen ardatz nagusia da onartzea herritar guztiek
badutela eskubidea Administrazio Publikoekin harremanak bitarteko elektronikoen bidez izateko, eta azken horiek behar bezala egokitu beharra
dutela, eskatzen diren berme guztiekin gauza dadin eskubide hori.
Ziraukiko Udalak, bere kabuz antolatzeko eta erregelamenduak egiteko
duen ahalmena erabiliz, oharturik informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak pertsonen eguneroko bizitzan aldaketa sakonak sortzen ari
direla eta bete daitezen egungo arau-esparrua den Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean
ezarritako helburu eta printzipioak, beharrezkotzat jotzen du ordenantza
bat onestea Udal honen esparruan administrazio elektronikoaren erabilera
hori arautzeko, araudi berrian jasotako oinarrizko alderdien barnean.
Halaber, ordenantza hau Udalbatzak informazioaren gizartea sustatzeko arloan bultzaturiko estrategiaren gailurra da, bai eta aurrerapausoa
ere, benetako administrazio elektronikoa pixkanaka ezar dadin; izan ere,
azken horrek batez ere izan behar baitu irisgarria, erraza, erabilgarria,
erosoa, arina, segurua, konfidentziala eta ingurune teknologiko berrietara
egokitua.
Hori oinarri hartuta, beharrezko elementu eta zerbitzu guztiak ezartzen
dira, herritarrek Udal honekiko harreman guztietan bide elektronikoa erabil dezaten, harik eta administrazio-prozedurak bide telematikoz egiteko
pixkanakako prozesua osatu arte.
Ordenantzak honako egitura hau du: bost titulu, hiru xedapen gehigarri, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat eta lau azken
xedapen.
Atariko tituluan definitzen dira ordenantzaren xedea eta aplikazio
eremua, eta administrazio elektronikoaren printzipio orokorrak.
Lehenbiziko tituluan jasotzen dira herritarrek administrazio elektronikoaren arloan dituzten eskubideak, eta zerbitzu elektronikoetarako irispidea
izateko sistemak.

ATARIKO TITULUA
Xedapen orokorrak
I. KAPITULUA
Xedea eta aplikazio eremua
1. artikulua. Xedea.
1. Ordenantza honek bitarteko elektronikoen erabilera arautzen du
Ziraukiko udal administrazioaren esparruan, herritarrek aukera izan dezaten
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren
1eko 39/2015 Legean aitortzen zaizkien eskubideak erabiltzeko; horrez
gain, administrazio elektronikoaren benetako ezarpena arautzen du.
2. Horren ondorioz, hau da ordenantzaren xedea:
–Zehaztea administrazio elektronikoa Ziraukiko Udalaren esparruan
garatzeko beharrezko printzipio orokorrak, arlo honen gainean eskumena
duen erkidegoko eta Estatuko legedian xedatuarekin bat.
–Eskubideak eta betebeharrak ezartzea, herritarraren eta udal administrazioaren artean bitarteko elektronikoen bidez ezartzen diren harremanak
arautzeko.
–Arautzea bitarteko elektronikoak erabiltzeko baldintzak eta horren
ondorioak, administrazio jardueraren eremuan eta, bereziki, administrazio-prozedurak izapidetzean.
2. artikulua. Aplikazio eremu subjektiboa.
1. Ordenantza aplikatuko zaie udal administrazioa osatzen duten organo eta langile guztiei, bai eta zuzenbide publikoaren araubideari jarraikiz
jarduten duten haren mendeko entitate eta erakundeei ere.
Ziraukiko Udalak bultzatuko du ordenantza hau bete dadin ordezkariak
dituen erakunde eta entitate guztietan, eta betiere administrazio ahalak
gauzatzen dituztenean.
2. Herritarrei ere aplikatuko zaie ordenantza (halakotzat hartuz pertsona fisiko eta juridiko guztiak), bitarteko elektronikoen bidezko harremanak
dituztenean Ziraukiko Udalarekin edo aurreko 1. apartatuan adierazitako
entitate eta erakundeekin, eta gainerako administrazio publikoei ere aplikatuko zaie, Ziraukiko Udalarekin harremanetan jartzean.
3. artikulua. Aplikazio eremu objektiboa.
1. Ordenantza aplikatuko da udal administrazioak parte hartzen duen
jardueretan, horiek bitarteko elektronikoen bidez egiten direnean, eta,
zehatz-mehatz, hauetan:
–Herritarren eta udal administrazioaren arteko harreman juridiko-administratiboetan.
–Herritarrek kontsultak egitean udal administrazioak dauzkan informazio publiko administratiboari eta datu administratiboei buruz.
–Izapidetze elektronikora gehituriko administrazio izapide eta prozedurak egitean, ordenantza honetan ezarri bezala.
–Udal administrazioak bere ahalmenak erabiliz eskuratutako informazioaren trataeran.
2. Ordenantza honetan ezarritako printzipioak honako hauetan
aplikatuko dira halaber:
–Udal administrazioaren eta gainerako administrazio publikoen arteko
bitarteko elektronikoen bidezko harremanetan.
–Herritarren eta udal administrazioaren arteko komunikazioetan,
halakoak administrazio-zuzenbideari loturik ez daudenean.
–Abisu eta gorabeherak jakinaraztean, kexak aurkeztean, iradokizunak egitean, udal organoei galderak egitean, eta berariaz arautu gabeko
eskabideak eta bestelako parte-hartzeetan.
II. KAPITULUA
Printzipio orokorrak
4. artikulua. Administrazio elektronikoaren printzipio orokorrak.
Udal honen udal administrazioaren jardunak, oro har, eta administrazio
elektronikoa bultzatzeari dagokionak, bereziki, bete beharko du Adminis-
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trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko
39/2015 Legean ezarritakoa, bai eta honako printzipio orokor hauek ere:
–Herritarrendako zerbitzuaren printzipioa; izan ere, informazioa, izapideak eta prozedurak administrazio elektronikoaren esparrura ekartzea
sustatuko du, bere jarduera herritarrei hurbildu ahal izateko, eta interes
orokorra lortzeko etengabeko hobekuntza bultzatuko du.
–Sinplifikazio administratiboaren printzipioa; izan ere, administrazio
elektronikoaren teknikak erabiltzeak dakarren eraginkortasuna aprobetxatuko du, bereziki, garrantzizkotzat jotzen ez diren izapide eta jarduketak
ezabatuz eta prozesu eta prozedura administratiboak birdiseinatuz, aplikatu
beharreko araudiaren arabera, informazioaren eta komunikazioaren teknologietatik etorritako aukerak ahalik eta hobekien erabiliz, administrazio
jarduera eraginkorragoa izan dadin, betiere legezko bermeak izanik bere
eginkizunetan.
–Bitarteko elektronikoak bultzatzeko printzipioa; izan ere, pizgarriak
ezarriko ditu herritarren artean bitarteko elektronikoen erabilera bultzatzeko.
–Neutraltasun teknologikoaren printzipioa: ordenantza honetan araututako jardueren gauzatzea bermatuko du, zein diren ere erabiltzen diren
tresna teknologikoak. Garapen teknologikoak berak eta teknologien gizarteratzeak erakutsiko dute une bakoitzean zein diren bitarteko teknologiko
egokienak.
–Elkarreragingarritasun printzipioa: elkarreragingarritasunaren
estandarren erabilera bermatuko du eta begiratuko du erabiltzen diren
informazio sistemak bateragarriak izan daitezen herritarrenekin eta beste
administrazioenekin, honako irizpide hauek kontuan hartuta: segurtasuna,
egokitasun teknikoa eta baliabide ekonomia. Udal administrazioak kode
irekiko softwarearen erabilera sustatuko du administrazio elektronikoan.
–Datuen konfidentzialtasunaren, segurtasunaren eta babesaren printzipioa: ildo horretan, herritarraren datuen konfidentzialtasunaren babesa
eta segurtasuna bermatuko ditu, datuen babesari buruzko araudian eta
herritarren datuen konfidentzialtasuna babesteari buruzko gainerako
arauetan zehaztutako baldintzetan. Bereziki babestuko dira herritarren
datu pertsonalak eta udal administrazioa osatzen duten departamentu
eta entitateek erabili behar duten informazio komuna; haiek beharrezko
datuak komunikatzeko betebeharra izanen dute, informazio hori behar
bezala dokumentatua eta eguneratua egon dadin.
–Gardentasunaren eta publizitatearen printzipioa: bitarteko elektronikoen erabileran, sustatuko du prozeduraren jarduketa administratiboek
ahalik eta zabalkunde, publizitate eta gardentasunik handienak izan
ditzaten, bai eta bere artxiboetan jasotako informazioak ere, bat etorriz
gainerako ordenamendu juridikoarekin eta ordenantza honetan ezarritako
printzipioekin.
–Eraginkortasun, efizientzia eta ekonomia printzipioak, bitarteko
elektronikoak udal administrazioan ezartzean. Bereziki, honako irizpide
hauei jarraikiz eginen da:
–Ukitutako udal zerbitzuek herritarrengan duten eragina eta herritarrek
haietaz egiten duten erabilera.
–Zein populazio sektoreri zuzentzen zaien.
–Zerbitzuaren prestazioarekin lor daitezkeen hobekuntzak.
–Herritarrekiko harreman sistemak integratzea gainerako antolakuntzarekin eta udal informazio sistemekin.
–Epeak eta erantzuteko denborak murriztea.
–Eskatzen den ahalegin teknikoaren, antolamenduzkoaren eta ekonomikoaren maila, eta lan-zamaren banaketa eta barneko komunikazioak
arrazionalizatzea.
–Teknologien heldutasuna eta eskuragarritasuna.
–Lankidetzaren printzipioa: herritarrendako zerbitzua eta kudeaketaren
efizientzia hobetzeko helburuarekin, udal administrazioak hitzarmenak,
akordioak eta kontratuak eginen ditu elkargo profesionalekin, elkarteekin
eta beste entitate batzuekin, haien bazkide eta bezeroekiko harremana
errazteko.
–Parte-hartzearen printzipioa: bitarteko elektronikoen erabilera
bultzatuko du parte-hartze eskubideak gauzatzeko, batik bat eskaera
eskubidea, entzunaldia eta informazio publikoa izateko eskubideak, herritarren ekimena, kontsultak eta abisu, kexa, erreklamazio eta iradokizunen
aurkezpena. Halaber, udal administrazioak eztabaida publikoa eta ideia eta
iritzien adierazpena bultzatuko ditu, bitarte elektronikoen berezko tresnak
baliatuz, betiere kontuan hartuz fede onaren eta erabilera arduratsuaren
printzipioak.
5. artikulua. Informazio administratibo elektronikoa zabaltzeko printzipio orokorrak.
Interes orokorreko informazio administratiboa nahiz udal administrazioak jendaurrean jarri beharreko informazioa bitarteko elektronikoen bidez
zabaltzean, printzipio hauei jarraikiko zaie:
–Irisgarritasun eta erabilgarritasunaren printzipioa: izan ere, herritarren
intereseko informazioa modu erraz, seguru eta ulergarrian lortzea ahalbi-

2020ko otsailaren 10a, astelehena
detzen duten sistema soilak erabiliz bultzatuko baitu irizpide bateratuak
erabiltzea informazioa bilatzeko eta ikusteko, informazioaren hedapena
ahalik eta hobekien egin ahal izateko, nazioarteko eta Europako irizpide eta
estandarrei jarraikiz irisgarritasunaren eta agirien tratamenduaren arloan.
Halaber, udal administrazioak desgaitasunak edo zailtasun handiak dituzten
herritarren eskura beharrezko baliabideak jarriko ditu pertsona horiek
Administrazioaren inguruko informazioa bitarteko elektronikoen bidez lor
dezaten, orokorrean aitorturiko irizpide eta estandarrei jarraikiz.
–Osotasunaren eta zehaztasunaren printzipioa: udal administrazioak,
informazioa bitarteko elektronikoen bidez lortzen denean, bermatuko du
agiriak eduki bera izan dezan, alegia, paperean edo jatorrizko agiria egiteko
erabilitako euskarrian duena. Informazioa formatu elektronikoan edukitzeak
ez du galarazi edo zaildu behar bulego publikoetan aurrez aurre egiten den
harrera edo beste bitarteko tradizional batzuen bidez egiten dena.
–Eguneratze printzipioa. Udal administrazioko organoek eguneratua
izanen dute kanal elektronikoen bitartez irisgarri dagoen informazio administratiboa. Argitalpen elektronikoetan eguneratze datak azalduko dira.
–Kontsulta irekiaren printzipioa, irispide unibertsal eta irekiko informazio-baliabideei dagokienez, legezko xedapenekin bat guztion eskura
egon beharreko informazio administratiboa lortzea bermatzeko, inolako
aurretiazko identifikaziorik eskatu gabe.
–Datu pertsonalak babesteko bermearen printzipioa. Une bakoitzean
eskura dagoen teknologia baliatzera behartzen du, datu pertsonalen babesak berez dakartzan eskubideak bermatzeko, eta, orobat, behartzen
du segurtasun neurriak bermatzera, helburuak edo adostasunak babestu
gabeko trazabilitate pertsonal oro galarazteko.
6. artikulua. Administrazio-prozedura elektronikoaren printzipio
orokorrak.
Udal administrazioaren esparruan, izapide administratiboak modu
elektronikoan egitean, printzipio orokor hauek hartuko dira oinarritzat:
–Bitarteko elektronikoak erabiltzeagatik ez diskriminatzearen printzipioa. Bitarteko elektronikoak erabiltzeagatik ez dute diskriminazio edo
murrizketarik jasanen herritarrek udal administrazioarekin dituzten harremanetan. Ildo horretan, Administrazioarekiko komunikazio elektronikorako
sistemak lege maila duen arau batek halaxe zehazten duenean soilik izanen
dira nahitaezkoak eta esklusiboak administrazioen arteko harremanetan,
zergazko harreman juridikoetan eta lotura bereziko harremanetan, aplikatu
beharreko arau juridikoen arabera.
–Administrazio-prozedura eta agirien trazabilitatearen printzipioa.
Trazabilitate sistema eta prozedura egokiak eta ulergarriak ezarriko dira,
herritarrek noiznahi eta bitarteko elektronikoen bidez izan dezaten izapidetzearen egoeraren berri nahiz prozedura eta administrazio agirien
historiaren berri, horrek deusetan galarazi gabe behar diren baliabide
teknikoak aplikatzea ukituriko pertsonen intimitatea eta datu pertsonalen
babesa bermatzeko.
–Bitartekoen intermodalitatearen printzipioa. Horren arabera, ordenantza
honetan eta berau garatzen duten arauetan ezarri bezala, bitarteko baten
bidez hasitako prozedurak beste baten bidez segitzen ahalko du, baldin
eta prozedura osoaren osotasuna eta segurtasun juridikoa segurtatzen
badira. Izapidetze elektronikora gehitutako izapide eta prozedurak gehitze
prozesuan zehaztutako kanal eta bitarteko elektronikoen bidez egiten ahalko
dira, ordenantzaren hamargarren kapituluan ezarritakoarekin bat.
–Proportzionaltasun printzipioa. Izapide eta jarduketa bakoitza eta
haren inguruabarrak nolakoak, haien araberakoak baizik ez dira izanen
eskatzen diren berme eta segurtasun neurriak, eta helbururako behar-beharrezkoak diren datuak soilik eskatuko zaizkie herritarrei.
7. artikulua. Administrazioen arteko lankidetza bultzatzeko eta sustatzeko printzipio gidariak, administrazio elektronikoaren arloan.
Udal administrazioaren esparruan, administrazioen arteko lankidetza
printzipio orokor hauen araberakoa izanen da:
–Administrazioen arteko lankidetzaren eta elkarlanaren printzipioa.
Udalak, gainerako administrazio publikoekin batera, behar diren hitzarmen
eta akordio guztiak sinatzea bultzatuko du, bereziki ordenantza honetan
jasotzen diren aurreikuspenak gauza eta aplika daitezen, besteak beste,
helburu dutenak estandar teknikoak finkatzea eta informazioa, datuak,
prozesuak eta aplikazioak trukatu eta partekatzeko mekanismoak ezartzea.
Udalak argitara emanen ditu gainerako administrazio publikoekin arlo
horretan sinatutako hitzarmen guztiak.
–Irispide eta eskuragarritasun mugatuaren printzipioak. Udal administrazioak beste administrazio publikoei aukera emanen die irispidea izan
dezaten herritarren gainean euskarri elektronikoan dituen datuetarako,
eta beharrezko baldintza, protokolo eta irizpide funtzional edo teknikoak
zehaztuko ditu, datu horietarako irispideak segurtasun eta osotasun berme
handienak izan ditzan, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak
Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta hura garatzen
duen araudian zehaztutakoaren arabera. Datu horien eskuragarritasuna
hertsiki mugatuko da gainerako administrazio publikoek herritarrei eskatzen
dizkieten datuetara, halakoak behar dituztenean, dagokien araudiaren
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arabera administrazio horiek eskumenekoak dituzten prozedurak eta jarduketak izapidetu eta ebazteko. Datu pertsonalen kasuan, interesdunen
adostasuna izanen da datu horietara irispidea izateko baldintza, jadanik
aipatutako abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren baldintzetan, edo
hala zehazten badu lege mailako arau batek, eskatutako datu edo agiriei
aplikatzen ahal zaizkien arauen arabera murriztapenik izan ezean. Bitarteko
elektronikoen bidez egin eta jasotzen ahalko da adostasun hori.
I. TITULUA
Herritarren eskubide eta betebeharrak
administrazio elektronikoari dagokionez
8. artikulua. Herritarren eskubideak administrazio elektronikoaren
esparruan. Udalaren betebeharra laguntza elektronikoa emateko.
1. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
39/2015 Legearen 14. eta 53. artikuluetan zerrendatutako eskubideak ezertan ukatu gabe, honako eskubide hauek dituzte herritarrek administrazio
elektronikora irispidea izateaz eta hura erabiltzeaz den bezainbatean:
–Udal administraziora bitarteko elektronikoen bidez jotzekoa, agiriak
aurkeztekoa, informazioa jasotzekoa, kontsultak egin eta alegazioak aurkeztekoa, eskabideak egitekoa, adostasunak adieraztekoa, uziak aurkeztekoa,
ordainketak egitekoa, izapideak eta prozedurak aurrera eramatekoa eta,
oro har, ordenamendu juridiko-administratiboak aitortzen dizkien eskubide
eta ahalmenak erabiltzekoa, baliozkotasun eta segurtasun osoarekin.
–Udal administrazioari eskatzekoa bitarteko horien bidez komunika
dadila haiekin, eta agiriak formatu elektronikoen bidez eskuratzekoa.
–Udal administrazioak dituen datu eta agiriak ez aurkeztekoa.
–Kalitatezko eduki elektronikoak, irisgarriak, gardenak eta ulergarriak
izatekoa.
–Bitarteko elektronikoen bidez irispidea izatekoa informazio administratibo, erregistro eta artxiboetara.
–Administrazio elektronikoa izatekoa eta erabiltzekoa, erabilitako tresna
teknologikoak direnak direlarik, urritasun fisiko, psikiko eta sentsoriala izan
arren, eta erabiltzeko prestakuntza eta laguntza jasotzekoa.
–Udalaren kudeaketa hobetzeko prozesuetan bitarteko elektronikoen
bidez parte hartzekoa, eta egindako eskabide eta kontsulten erantzuna
jasotzekoa.
–Datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta babesa izatekoa, bai eta
datuen babeserako araudiak ematen dizkion gainerako eskubideak izatekoa
ere; bereziki emandako informazio pertsonala beste helburu batzuetarako
ez erabiltzekoa.
–Udal administrazioarekiko komunikazioen pribatutasuna eta segurtasuna izatekoa, bai eta Udalak egindako komunikazioena ere, horietan
herritarren datuak agertzen badira.
–Bitarteko elektronikoen bidez emaniko zerbitzu publikoak kalitatezkoak
izatekoa.
–Prozeduren izapidetze egoera bitarteko elektronikoen bidez jakitekoa,
baldin haietan interesdun badira, salbu aplikatu beharreko araudiak mugak
ezartzen dituenean haiei buruzko informaziorako irispidea izateko.
–Prozedura osatzen duten agiri elektronikoen kopia elektronikoak
eskuratzekoa, prozedura horretan interesdun direnean.
–Espediente baten barnean dauden agiri elektronikoak udal administrazioak formatu elektronikoan kontserbatzekoa.
2. Eskubide horiek erabiliko dira aplikatzekoa den araudian eta
ordenantza honetan ezarritakoari jarraikiz.
3. Bereziki, Udalak interesdunei bermatuko die berarekin harremana
bitarteko elektronikoen bidez izan ahal izatea. Horretarako, haien esku
jarriko ditu beharrezko diren irispide-kanalak eta kasu bakoitzerako erabakitzen diren sistema eta aplikazioak.
4. Udalak bitarteko elektronikoak erabiltzeko laguntza emanen die
administrazio publikoekin elektronikoki erlazionatzeko betebeharrik ez duten
interesdunei, hala eskatzen badute; batez ere, identifikazio eta sinadura elektronikoari buruz, eskabideak erregistro elektroniko orokorraren bidez aurkezteari
buruz eta kopia autentikoak eskuratzeari buruz emanen die laguntza.
Halaber, interesdun horietakoren batek ez badauzka behar diren bitarteko elektronikoak, funtzionario publiko batek egin dezake, balio osoz,
hura administrazio-prozeduran identifikatzeko edo sinadura elektronikoa
emateko izapidea, funtzionarioak berak erabil dezakeen sinadura elektronikoko sistemaren bidez. Kasu horretan, behar den bitarteko elektronikorik
ez daukan interesdunak bere burua identifikatu egin beharko du funtzionarioaren aurrean, eta adostasun adierazia eman hala jarduteko; hala jasota
geratu beharko du desadostasuna edo auzia gertatzen den kasurako.
9. artikulua. Herritarren betebeharrak bitarteko elektronikoen bidez
egindako administrazio harremanen esparruan.
1. Administrazio jardueran nahiz udal administrazioarekiko harremanetan bitarteko elektronikoak erabiltzean, eta funtzionamendu eta ku-
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deaketa egokiak bermatzea helburu, herritarrek eginbehar hauek dituzte
administrazio elektronikoaren informazioaren, komunikazioen, prozesuen
zein aplikazioen aldetik:
–Administrazio elektronikoaren zerbitzu eta prozedurak borondate
onaren printzipioaren arabera erabiltzea.
–Administrazio elektronikoari dagokionez, udal administrazioari informazio egiazkoa, osoa eta zehatza ematea, zertarako eskatzen den,
horrexen araberakoa.
–Norbera identifikatzea udal administrazioarekin bitarteko elektronikoen
bidez izaten dituzten administrazio harremanetan, harremanok halaxe
eskatzen dutenean.
–Zaintzea bitarteko elektronikoen bidez udal administrazioarekin administrazio harremanak izatean erabiltzen dituzten elementu identifikagarri
pertsonal eta besterenezinak.
–Errespetatzea pribatutasunerako, konfidentzialtasunerako eta segurtasunerako eskubideak, bai eta datuen babesaren arloko gainerako
eskubideak ere.
2. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluak honako hau ezartzen du:
pertsona fisikoek noiznahi erabaki dezakete beren eskubideak eta betebeharrak baliatzeko administrazio publikoekin komunikatzean bitarteko
elektronikoak erabili edo ez, non eta ez dauden behartuak administrazio
publikoekiko harremana bitarteko elektronikoen bidez izatera. Pertsona
bakoitzak noiznahi aldatzen ahalko du Udalarekin komunikatzeko aukeratu
bidea.
Nolanahi ere, administrazio-prozedura baten edozein izapidetarako,
administrazio publikoekin harremana bitarteko elektronikoen bidez izatera
behartuak egonen dira honako subjektu hauek, gutxienez:
–Pertsona juridikoak.
–Nortasun juridikorik gabeko entitateak.
–Nahitaez elkargokide egitea eskatzen duen lanbide-jardueraren bat
egiten dutenak, administrazio publikoekin lanbide-jarduera hori gauzatzean
egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Betiere talde horren barnekotzat joko dira notarioak, jabetza-erregistratzaileak eta merkataritzako
erregistratzaileak.
–Administrazioarekiko harreman elektronikoa izatera behartuta dauden
interesdunen ordezkariak.
–Administrazio publikoetako langileak, enplegatu publiko izateagatik
haiekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako, administrazio bakoitzak
erregelamendu bidez zehaztu bezala.
Udalak ezartzen ahalko du nahitaezkoa dela bitarteko elektronikoen
bidez jartzea harremanetan, bai prozedura batzuetarako, bai eta, beren
gaitasun ekonomiko edo teknikoagatik, dedikazio profesionalagatik edo
egiaztaturiko beste arrazoiren batengatik, behar diren bitarteko elektronikoez
baliatzeko aukera duten pertsona fisikoen zenbait kolektiborendako ere.
3. Udal administrazioak begiratuko du betebehar horiek betetzen
direla, aplikatzekoa den araudian ezarritakoaren esparruan eta ordenantza
honetan ezartzen denaren barrenean.
10. artikulua. Zerbitzu elektronikoetarako irispide-sistemak.
Udal administrazioak bermatuko du herritarrak zerbitzu elektronikoetarako irispidea izan dezaten, hainbat kanaleko sistema baten bidez, eta
honako baliabide hauekin gutxienez::
–Aurrez aurreko harrerarako zehazten diren bulegoak: herritarraren
eskura jarriko dituzte ordenantza honetan aitortzen diren eskubideak
erabiltzeko baliabide eta tresnak, libreki eta dohainik, eta laguntza eta
orientabidea eman beharko dute haien erabileraz, dela kokatuta dauden
bulegoetako langileek emanda dela baliabide edo tresnari berari gehitutako
sistemen bidez.
–Irispide-puntu elektronikoak: organo eta erakunde eta mendeko entitateek sortu eta kudeaturiko egoitza elektronikoak dira, herritar guztien
eskura daudenak, komunikazio sareen bidez.
–Hona hemen irispide-puntua, herritarrei bide ematen diena dagoen
informazio guztira eta eskura dauden zerbitzu guztietara iristeko, udal
administrazioarekin eta haren erakunde eta entitateekin dituzten harremanetan: https://sedeelectronica.valdemaneru.es/.
II. TITULUA
Administrazio elektronikoaren araubide juridikoa
I. KAPITULUA
Egoitza elektronikoa
11. artikulua. Egoitza elektronikoa.
Egoitza elektronikoa da helbide elektroniko bat, herritarren eskura
dagoena telekomunikazio sareen bidez, eta titulartzat toki entitate hau
duena, edo, bestela, haren mendeko entitate bat.
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Egoitza elektroniko bakarra egonen da Udal honetako organo guztietarako, eta hor sar daitezke beronen entitate eta erakunde publikoak
zein beronen mende dauden kapital erabat publikoko tokiko sozietateak
eta sozietate mistoak.
Egoitza elektronikoak honako printzipio hauek bete behar ditu: gardentasuna, publizitatea, erantzukizuna, kalitatea, segurtasuna, eskuragarritasuna, irisgarritasuna, neutraltasuna eta elkarreragingarritasuna.
12. artikulua. Egoitza elektronikoa sortzea.
Organo eskudunaren ebazpen edo erabakiaren bidez sortuko da
egoitza elektronikoa. Dagokion aldizkari ofizialean argitaratuko da, eta
gutxienez honako eduki hauek izanen ditu: egoitzaren aplikazio eremua;
gutxienez Ziraukiko Udalarena izanen da, eta haren mendeko entitate,
erakunde eta sozietateak ere sartzen ahalko dira.
a) Egoitzaren erreferentziazko helbide elektronikoaren identifikazioa.
b) Titularraren identifikazioa, egoitza elektronikoa kudeatu eta administratzeko organoa edo organoak, eta herritarrei eskaintzen dizkien
zerbitzuak.
c) Egoitzan eskura dauden zerbitzuetarako irispide-kanalen identifikazioa, zehaztuz, behar denean, aipatutakoez gain zerbitzuok erabiltzeko
zer telefono eta bulego dauden.
d) Iradokizunak eta kexak egiteko bitartekoak.
e) Egoitza zuzen identifikatzeko eta haren fidagarritasuna bermatzeko
komenigarritzat jotzen den beste edozein inguruabar.
Egoitza elektroniko nagusitik eratorritako egoitza elektroniko bat edo
batzuk (azpiegoitzak) sor daitezke. Egoitza nagusiaren helbide elektronikotik iristen ahalko da egoitza elektroniko eratorrietara, nahiz eta posible
izan zuzeneko irispide elektronikoa izatea. Egoitza elektroniko eratorriek
egoitza elektroniko nagusiaren baldintza berak bete beharko dituzte, salbu
hura sortzeko ebazpena edo erabakia argitaratzeari dagokionez, haien
egoitza nagusian argitaratuko baita.
13. artikulua. Egoitza elektronikoen ezaugarriak.
1. Jarduketak, prozedurak eta zerbitzuak egoitza elektronikoaren
bidez eginen dira, beharrezkoa denean bitarteko elektronikoekin autentifikatzea toki entitatea, beste administrazio publiko batzuk edo herritarrak.
Halaber, organo eskudunak zerbitzuen eraginkortasunaren eta kalitatearen
mesederako ezartzen dituen jarduketak, prozedurak eta zerbitzuak egiten
ahalko dira, bai eta kontratistek eta emakidadunek emandako zerbitzuak
ere, dagozkion kontratu agirietan ezarritako baldintzetan.
2. Egoitza elektronikoaren bidez lor daitezkeen zerbitzuen eta informazioaren osotasuna, egiazkotasuna eta eguneratzea bermatu behar
dira.
3. Egoitza elektronikoetan informazioak, zerbitzuak eta transakzioak
argitaratzean, irisgarritasunaren eta erabilgarritasunaren printzipioak errespetatuko dira, bat etorriz horri dagokionez ezarritako arauekin, estandar
irekiekin eta, hala behar badu, herritarrek erabili ohi dituztenekin.
4. Egoitza elektronikoak komunikazio seguruak ezartzea ahalbidetzen
duten sistemak izanen ditu, baldin eta beharrezkoak badira.
5. Egoitza elektronikoek webgunea autentifikatzeko ziurtagiri aitortuak
edo kualifikatuak edo horien baliokidea erabiliko dituzte beren burua identifikatzeko eta haiekin komunikazio segurua egon dadin bermatzeko.
6. Egoitza elektronikoko zerbitzuak egunaren 24 orduetan eta urteko egun guztietan egonen dira erabiltzeko moduan. Arrazoi teknikoak
direla-eta aurreikusten bada egoitza elektronikoa edo haren zerbitzuetako
bat beharbada ez dela egonen erabiltzeko moduan, horren berri eman
beharko zaie erabiltzaileei, ahalik eta azkarren, adierazita ordezko zer
bitarteko dauden eskura.
7. Ziraukiko Udalaren egoitza elektronikoak Espainiako data eta
ordu ofizialei eusten die.
14. artikulua. Egoitza elektronikoak identifikatzeko baldintzak eta
haien komunikazioen segurtasuna.
1. Ziraukiko Udalaren eta harekin lotutako edo haren mendeko erakunde publikoen helbide elektronikoak egoitza elektroniko badira, erabat
argi eta garbi adierazi beharko dute hori.
2. Egoitza elektronikoak irisgarri izanen du bera sortzeko erabilitako tresna, zuzenean edo dagokion aldizkari ofizialari lotutako estekaren bidez.
3. Egoitza elektronikoen euskarri diren informazio sistemek esku
artean duten informazioaren konfidentzialtasuna, eskuragarritasuna eta
osotasuna bermatu beharko dituzte, Elkarreragingarritasun Eskema Nazionalari eta Segurtasun Eskema Nazionalari jarraikiz.
15. artikulua. Egoitza elektronikoaren edukia.
1. Egoitza elektroniko orok gutxienez honako eduki hauek izanen
ditu:
a) Egoitzaren identifikazioa, erreferentziazko helbide elektronikoa
zehaztuta.
b) Egoitzaren titular den organoaren (edo organoen) identifikazioa,
eta kudeatu eta administratzeko ardura dutenena.
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c) Egoitza sortzeko ebazpen edo erabakia, eta, halakorik bada,
eratorritako azpiegoitzena.
d) Egoitzaren esparru subjektiboa eta, halakorik bada, eratorritako
azpiegoitzena.
e) Egoitza behar bezala erabiltzeko beharrezko informazioa, egoitza elektronikoaren mapa edo horren baliokidea den informazioa barne,
nabigazio egitura eta eskuragarri dauden atalak zehaztuz, bai eta jabetza
intelektualarekin lotutako informazioa ere.
f) Egoitza zuzen erabiltzeko aholkularitza zerbitzuak, bai elektronikoak
bai telefonikoak.
g) Egoitzaren ziurtagiriak egiaztatzeko sistema; zuzenean eta dohainik egon beharko du irisgarri.
h) Egoitzan onartu edo erabilitako sinadura elektronikoko sistemen
zerrenda.
i) Datu pertsonalak babesteari buruzko informazioa, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren egoitza elektronikoaren esteka barne.
j) Toki entitatearen eta haren mendeko erakundeen organo, zentro eta
unitate administratiboak identifikatzeko kodeen zerrenda eguneratua.
k) Agiriak elektronikoki aurkezteko laguntza ematen duten bulegoen
zerrenda eguneratua, direktorio geografikoa izanen duena interesdunak
erregistro arloko laguntza-bulego hurbilena identifika dezan.
l) Data eta ordu ofiziala.
2. Egoitza elektronikoak honako hauek izanen ditu herritarren eskura:
a) Ziraukiko Udalaren eta hari lotutako edo haren mendeko entitate
eta erakundeen irispide-puntu elektroniko orokorra.
b) Herritarrak Udalarekin komunikatzeko duen eskubideaz baliatzean
erabiltzen ahal dituen bitarteko elektroniko, telefoniko eta aurrez aurrekoen
zerrenda.
c) Kasu bakoitzean eskumena duten organoei iradokizunak eta kexak
adierazteko esteka.
d) Eskabide ereduak.
e) Erregistro elektroniko orokorra sortzeko ebazpen, erabaki edo
xedapena.
f) Erregistro elektroniko orokorrean has daitezkeen izapideen zerrenda eguneratua.
g) Egun baliogabeen zerrenda, erregistro elektronikoan epeak zenbatzeko aplikatzekoa.
h) Epeak luzatzea ekartzen duten gorabehera teknikoen identifikazioa.
i) Toki entitatearen eta haren mendeko erakundeen iragarki edo ediktuen taula elektronikoa (ediktuen taula), argitalpen elektronikoa ordezkoa
ala osagarria den adierazita.
j) Irispidea aldizkari eta egunkari ofizialen argitalpenerako.
k) Jakinarazpen elektronikoen zerbitzua.
l) Interesdunak identifikatu eta sinatzeko sistemak.
m) Egoitza elektronikoan sartuta dauden organo edo erakunde publikoen zigilu elektronikoen zerrenda, zehaztuta ziurtagiri elektronikoen
ezaugarriak, horien emaileak eta egiaztatzeko neurriak.
n) Interesdunei bitarteko elektronikoen erabilerari buruz aholkularitza
emateko eta kopia autentikoak egiteko gaitutako funtzionarioen erregistroa.
o) Toki entitatearen eta haren mendeko entitateen Gardentasun Ataria
edo, halakorik ez bada, publizitate aktiboaren xede den informazioa, bat
etorriz Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu
onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearekin eta hura garatzeko
araudiarekin eta Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta
gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearekin.
p) Kontratatzailearen profila.
q) Legez edo erregelamenduz eskatzen diren beste eduki, informazio
edo zerbitzu batzuk.
r) Egoitzaren titular den organo arduradunak gehituriko beste eduki,
informazio edo zerbitzu batzuk.
3. Aurreko apartatuetan aipatutako informazio eta zerbitzuak ez
dira azpiegoitzetan jaso behar, baldin eta nagusi den egoitzan jasota
badaude.
4. Toki entitate honen egoitza elektronikoek betiere ahalbidetuko
dute hizkuntza koofizialetan izatea irispidea haien eduki eta zerbitzuetara.
Salbuesten dira beste administrazio edo entitate publiko edo pribatu batzuei
dagozkien esteka edo loturetako edukiak, eduki horiek bi hizkuntzetan
eskaintzeko betebeharra ez baldin badute.
16. artikulua. Ediktuen taula elektronikoa.
1. Ediktuen taula elektronikoan argitaratzen ahalko dira legezko edo
erregelamenduzko xedapen baten ondorioz Udalaren ediktuen taulan
argitara eman behar diren egintza eta komunikazioak, eta argitaratze hori
ordezkoa edo osagarria izaten ahalko da.
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2. Herritarrak ez du bere identitatea egiaztatzeko sistema berezirik
beharko irispidea izateko ediktuen taula elektronikora.
3. Ediktuen taula elektronikoa Udalaren egoitza elektronikoan argitaratuko da.
4. Ediktuen taula elektronikoak izanen ditu bere edukiaren egiazkotasuna, osotasuna eta eskuragarritasuna bermatzeko sistema eta mekanismoak. Bereziki, epeak kontatzeari dagokionez, ediktuen argitalpenaren
data eta ordua egiaztatuko duen mekanismoa ezarriko da.
5. Ediktuen taula elektronikoa eskura egonen da egunaren 24 orduetan, urteko egun guztietan, Udalaren egoitza elektronikoaren bidez. Arrazoi
teknikoak direla-eta ediktuen taula elektronikoa ez dela ibiliko aurreikusten
denean, erabiltzaileei horren berri emanen zaie behar den denboraz,
adierazita ordezko zer bitarteko dauden eskura taula kontsultatzeko.
17. artikulua. Herritar karpeta.
1. Udalaren egoitza elektronikoak eremu bat izanen du “herritar
karpeta” izenekoa; titularrak baizik ez du irispidea izanen, eta horretarako erabiltzailearen identitatea autentifikatu egin beharko du, egoitza
elektronikoan sinadura elektronikorako onartzen diren sistemetako bat
erabiliz.
2. Herritar karpetaren bidez, pertsona fisikoek eta haien ordezkari
erregistratuek sistema eta prozesu telematikoak erabiltzen ahalko dituzte
komunikatzeko bitarteko gisa, besteak beste, zerbitzu hauetarako:
–Irispidea izateko udal administrazioaren datu baseetan erregistraturik
dagoen pertsonaren informazio partikularrera.
–Modu pertsonalizatuan izateko irispidea udal administrazioren gaineko
informazio orokorrera.
–Administrazio eragiketak eta izapideak egiteko udal administrazioak
pixkanaka herritar karpetan sarturiko prozeduretan.
3. Herritar karpetan sartu eta erabiltzeak erabiltzaile izaera ematen
du, eta aditzera ematen du aurretik irakurri eta onartu direla Udalaren
egoitza elektronikoan argitaraturiko arau eta baldintzak. Herritar karpetan
sartu eta erabiltzeak berez inplikatzen du erabiltzaileak espresuki, osorik
eta erreparorik gabe onartzen dituela sartzeko unean egoitza elektronikoan
erabiltzeko argitaraturik dauden arau eta baldintza guztiak.
4. Udalak herritar karpeta erabiltzeko arau eta baldintzak aldatzen
baditu, aldaketaren berri eman beharko du egoitza elektronikoan. Herritarra
ados ez badago herritar karpeta erabiltzeko arau eta baldintza berriekin, utzi
egin beharko du udal administrazioarekin komunikatzeko bitarteko hori.
18. artikulua. Egoitza elektronikoko edukietarako irispidea.
1. Udalak, bere egoitza elektronikoan, agiri elektronikoak bilatzeko
mekanismo egokia jarriko du herritarren eskura, kontsultak egiteko aukera
izan dezaten jada amaitutako administrazio prozedurei buruz.
Aplikatu beharreko araudia dela eta, agiri zehatz batek berehalako
irispiderik ez duenean, herritarrak automatikoki sortzen ahalko du agiri
horretarako irispidea izateko eskabidea, eta azken hori berehala bideratuko
zaie agiriaz arduratzen diren udal zerbitzuei.
2. Herritarrek, administrazio publikoei aplikatu beharreko araudiak
jarritako baldintzekin, libreki kontsultatzen ahalko dituzte Udalak biltegiratutako agiri elektronikoak, betiere kontsultaren egunean amaiturik
dauden prozedurei buruzkoak. Aipatu kontsultarako eskubidea arduraz
eta gehiegikeriarik gabe erabiltzen dela bermatzeko, Udalak zehaztutako
bitarteko elektronikoen bidez identifikatu beharko dute herritarrek, jasota
gera daitezen eskatzailearen identitatea eta eskatu duen informazioa.
3. Agiri izendunak direnean, pertsonen intimitateari buruzko datuak
dituztenean eta espedienteak amaitu gabe daudenean, kasu bakoitzean
administrazio publikoei aplikatu beharreko araudian ezarritako baldintzak
egiaztatzen dituzten pertsonek baino ez dute irispidea izanen. Kontsultarako
eskubidea legez horretarako gaituta dauden herritarrek erabil dezaten
bermatzeko, udal zerbitzuek identifikatzeko eskatuko diete, ordenantza
honetan zehaztutako identifikazio segururako edozein prozedura elektronikoren bidez.
4. Interesdunek, amaitu gabeko espedienteei buruzko informaziorako
irispidea izan nahi badute, beren herritar karpetaren bidez izanen dute
irispidea. Berehalako irispidea izaten ahalko da espedientea osatzen
duten agirietarako, horretarako aukera dagoenean ordenantza honetan
xedatuaren arabera; bestela, agiri horretarako irispidea izateko eskabidea
sortzen ahalko du erabiltzaileak, eta azken hori berehala bideratuko zaie
espedienteaz arduratzen den organo edo unitateari.
5. Irispiderako eskubidea ezin izanen da erabili administrazio publikoei
aplikagarri zaien araudian halaxe ezarrita duten espedienteekin. Aplikagarri den araudiaren arabera, artxibo eta agirietarako irispidea berariazko
xedapen batzuei jarraikiz egin behar denean, indarreko legediak kasu
bakoitzerako eskatzen dituen baldintzak egiaztatzen dituzten pertsonek
baino ez dute horretarako aukerarik izanen.
6. Goiko paragrafoetan aipatzen ez den beste edozein informaziotarako, egoitzaren bidezko irispidea librea izanen da herritar guztiendako,
identifikatu behar izan gabe. Zehazki, herritar guztiek libre izanen dute
irispidea honako lege hauetan aipatzen den informaziorako: Gardentasu-
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nari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko
abenduaren 9ko 19/2013 Legean eta Gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru
Legean.
Udalak pertsonalak ez diren datuak eskatzen ahalko ditu haren egoitza
elektronikoko informaziorako irispidea izateko eragiketetan, estatistika ondorioetarako bakarrik edo bere zerbitzuak hobetzeko; datu horiek emateak
ez du inola ere baldintzatuko Udalaren informaziorako irispidea.
19. artikulua. Segurtasuna.
1. Egoitza elektronikoaren segurtasuna bermatuko da, azaltzen den
informazioaren egiazkotasuna eta osotasuna bermatzeko.
2. Egoitza elektronikoak komunikazio seguruak ezartzea ahalbidetzen
duten sistemak izanen ditu, baldin eta beharrezkoak badira. Nolanahi
ere, norbere burua identifikatzeko eta komunikazio segurua bermatzeko,
webgunea autentifikatzeko ziurtagiri aitortuak edo kualifikatuak erabiliko
dira, edo horien baliokidea.
3. Herritarrak Udalarekin izanen duen harremana errazteko ematen dituen datuek, hala nola telefono zenbaki, helbide elektroniko eta
bestelakoek, segurtasun, osotasun eta eskuragarritasun bermeak izanen
dituzte, bat etorriz Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak
Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta hura garatzen
duen araudian xedatuarekin, bai eta Udalak arloz arlo berri eman diezaion
herritarrak nahiago dituen bideek ere.
4. Segurtasun mekanismoek aktibatuta egon beharko dute beti iragarki-taularekiko konexioetan, haren edukiaren egiazkotasuna eta osotasuna
bermatzeko, bai eta herritar karpetarekiko konexioetan ere; azken horietan,
gainera, konfidentzialtasun-zifratzea ere beharko da.
II. KAPITULUA
Identifikazioa eta autentifikazioa
20. artikulua. Pertsona fisikoen identifikazio eta sinadura elektronikoko sistemak.
1. Pertsona fisikoek, orobat, erabiltzen ahalko dituzte ziurtagiri elektroniko kualifikatuan oinarritutako identifikazioko eta sinadura elektroniko
aurreratuko sistemak, edo sinadura elektroniko kualifikatukoak, emaile
kualifikatuek emanak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko
uztailaren 23ko 910/2014 (EB) Erregelamenduan ezarritakoaren arabera
(barne merkatuan transakzio elektronikoak egiteko identifikazio elektronikoei eta konfiantzazko zerbitzuei buruzko erregelamendua; 1999/93/EE
Zuzentaraua baliogabetu zuen).
2. Horiez gain, pertsona juridikoen edo nortasun juridikorik gabeko
entitateen ordezkariei dagokienez, Ziraukiko Udalak onartuko ditu halako
pertsona fisikoei emandako ziurtagiri elektroniko kualifikatuetan oinarritzen
diren sistemak, baldin eta bat badatoz Estatuko Administrazio Orokorraren
sinadura elektroniko eta ziurtagirien politikaren II. eranskinean ezarritakoarekin (politika hori onetsi zen Elkarreragingarritasun Eskema Nazionala
administrazio elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko
4/2010 Errege Dekretuaren 18. artikuluan ezarritakoari jarraikiz).
Kasu horretan, ordezkaritza erabat egiaztaturik geldituko da, dagozkion
lege ondorioetarako.
3. Ziraukiko Udalak eskuzko sinadura elektronikoko mekanismoak
ezartzen ahalko ditu, pertsona fisikoek aurrez aurreko harremanetan
erabiltzeko.
4. Mekanismo horiek bermatu beharko dute sinaduraren ordezkaritza datuak konfidentzialak direla, toki entitateak edo hirugarrenek
ez dituztela berrerabiliko eta sinatutako datuak osorik daudela eta ezin
direla aldatu.
21. artikulua. Pertsona juridikoen eta nortasun juridikorik gabeko
entitateen identifikazio eta sinadura elektronikoko sistemak.
1. Pertsona juridikoek eta nortasun juridikorik gabeko entitateek
erabiltzen ahalko dituzte ziurtagiri elektroniko kualifikatuan oinarritutako
identifikazioko eta zigilu elektronikoko sistemak, edo zigilu elektroniko
kualifikatukoak, emaile kualifikatuek emanak, Europako Parlamentuaren
eta Kontseiluaren 2014ko uztailaren 23ko 910/2014 (EB) Erregelamenduan ezarritakoaren arabera (barne merkatuan transakzio elektronikoak
egiteko identifikazio elektronikoei eta konfiantzazko zerbitzuei buruzko
erregelamendua; 1999/93/EE Zuzentaraua baliogabetu zuen).
2. Zigilu elektronikoa onartzeak baldintza hauek ditu:
a) Zigilu elektronikoa erabiltzeak berekin dakar jarduketa zuzenean
egozten zaiola pertsona juridikoari edo nortasun juridikorik gabeko entitateari, ordezkaritza egiaztatu beharrik gabe.
b) Zigilu elektronikoari ezin jar dakioke mugarik hura onartzen duten
izapideetan.
c) Ordezkari ari diren pertsona fisikoek zigilu elektronikoa erabil
dezakete sinadura elektronikoaren sistemaren ordez, alegia, sistema bat
nahiz bestea erabil daiteke, interesdunaren erabakiaren arabera.
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3. Datuen jatorriaren zuzentasuna eta datuen osotasuna bermatzea
aski den jarduketetan baino ezin izanen da onartu zigilu elektronikoaren
erabilera.
22. artikulua. Toki entitatearen identifikazio eta sinadura elektroniko
automatizatuko sistemak.
1. Ziraukiko Udalak modu automatizatuan sinatzen eta bere burua
identifikatzen ahalko du elektronikoki, erabiliz ziurtagiri elektroniko kualifikatuan oinarritutako zigilu elektroniko aurreratuko sistemak, edo zigilu
elektroniko kualifikatukoak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2014ko uztailaren 23ko 910/2014 (EB) Erregelamenduan ezarritakoaren
arabera (barne merkatuan transakzio elektronikoak egiteko identifikazio elektronikoei eta konfiantzazko zerbitzuei buruzko erregelamendua;
1999/93/EE Zuzentaraua baliogabetu zuen). Erabili beharreko zigilu
horiek emaile kualifikatuek emanen dituzte, jarduketa bakoitzak behar
duen segurtasun maila aintzat hartuta, indarreko legediak eta, bereziki,
urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuak ezarritakoa betez (Segurtasun
Eskema Nazionala administrazio elektronikoaren eremuan arautzen duen
errege dekretua).
2. Ahal dela, toki entitate honen zigilu elektronikoko ziurtagiri kualifikatuak entitatearen organoei emanen zaizkie, legez ezarrita dauzkaten
eskumenak bete ditzaten. Hala ere, toki entitateak aukera du zigilu elektronikoko ziurtagiri kualifikatu bat izateko bere izenean.
Organo administratiboei egindako zigilu elektronikoko ziurtagiri kualifikatuek organo horien titularren identifikazio pertsonaleko datuak jasoko
dituzte betiere, Nortasun Agiri Nazionalaren edo baliokidearen zenbakia
izan ezik, ez baita nahitaezkoa izanen.
3. Ziraukiko Udalak une bakoitzean dituen zigilu elektronikoko ziurtagiri kualifikatuak iragarri beharko ditu bere egoitza elektronikoan.
4. Baliozkoa izateko, egiaztapenerako kode segurua aurretik sortu
beharko da alkatearen edo hark eskuordetzea emaniko organoaren dekretu
bidez, eta honako berme hauek eman beharko ditu gutxienez:
a) Agiri bakoitzerako sortutako kodea bakarra eta ausazkoa izatea,
eta igorlearekin lotura izatea.
b) Segurtasun kriptografikoa izatea ziurtagiri kualifikatuan oinarritutako zigilu elektroniko aurreratuko sistema baten baliokidea.
c) Irispidea egotea kodearen bidez autentifikatutako agirira, egoitza
elektronikoaren bidez eta, halakorik badago, hura gordetzen duen artxibo
elektronikoaren bidez, agiriak lege ondorioak sortzen dituen epealdi osoan
zehar. Pertsonek berehala eta dohainik izanen dute agirirako irispidea.
Egiaztapenerako kode segurua sortzeko tresna Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratuko da.
d) Toki entitatea identifikatutzat joko da, bere Interneteko atarian edo
beste irispide-puntu batean bere izenean argitara ematen den informazioari
dagokionez, baldin horiek legez egoitza elektronikotzat jotzen badira.
Informazioa egoitza elektronikotik kanpo argitaratzen bada, toki entitateak autentifikatu egin beharko du, kapitulu honetan identifikaziorako
eta sinadurarako xedatutako sistemetako edozein erabiliz.
23. artikulua. Toki entitateko langileen identifikazio eta sinadura
elektronikoko sistemak.
1. Ziraukiko Udaleko organoen titularrek edo kideek nahiz haren zerbitzuko langileek erabiltzen ahalko dituzte ziurtagiri elektroniko kualifikatuan
oinarritutako identifikazioko eta sinadura elektroniko aurreratuko sistemak,
edo sinadura elektroniko kualifikatukoak, Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2014ko uztailaren 23ko 910/2014 (EB) Erregelamenduan
ezarritakoaren arabera (barne merkatuan transakzio elektronikoak egiteko
identifikazio elektronikoei eta konfiantzazko zerbitzuei buruzko erregelamendua; 1999/93/EE Zuzentaraua baliogabetu zuen). Erabili beharreko
zigilu horiek emaile kualifikatuek emanen dituzte, jarduketa bakoitzak behar
duen segurtasun maila aintzat hartuta, indarreko legediak ezarritakoa betez
eta, bereziki, urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuak ezartzen duena
(Segurtasun Eskema Nazionala administrazio elektronikoaren eremuan
arautzen duen errege dekretua).
2. Toki entitateak eman behar dizkie ziurtagiri horiek beren zerbitzuko
langileei. Hala ere, langile horiek pertsonalak baizik ez diren ziurtagiri
kualifikatuak baldin badituzte, baimena eman dezake, identifikazioko eta
sinadura elektronikoko politikari buruzko dokumentuan, ziurtagiri horiek
borondatez erabiltzeko.
Ziurtagiriek informazio osagarria izan dezakete, pertsonari dagokion
organoa, unitatea edo kargua edo lanpostua identifikatzeko, neurriz, eta
gardentasunari eta datu pertsonalen babesari buruzko legediak ezarritako
mugak errespetatuz.
3. Izenordea darabilten sinadura elektronikoko ziurtagiri kualifikatuak
eman daitezke, indarreko legediak mugak ezartzen dituenetan agiriak
sinatzen dituzten pertsonak identifikatzeko. Izenordea osatzeko, lanbide
identifikazioko zenbakia edo haren baliokidea erabiliko da.
Organo judizialek edo legitimazioa duten beste organo eta pertsona
batzuek eska dezakete izenordea darabilten ziurtagiri kualifikatuarekin
sinatu dutenen identitatea ezagutzera emateko, Datu Pertsonalak Babes-
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teko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoaren 11.2 artikuluan aurreikusitako kasuetan.
4. Ziraukiko Udalak eskuzko sinadura elektronikoko mekanismoak
ezartzen ahalko ditu, haren zerbitzuko pertsonek aurrez aurreko harremanetan erabiltzeko.
Mekanismo horiek bermatu beharko dute sinaduraren ordezkaritza
datuak konfidentzialak direla, toki entitateak edo hirugarrenek ez dituztela
berrerabiliko eta sinatutako datuak osorik daudela eta ezin direla aldatu.
24. artikulua. Aurreko artikuluetarako arau komunak.
1. Toki entitateak eskuratuko dituen zigilu eta sinadura elektronikoko
ziurtagiri kualifikatuek beteko dute Estatuko Administrazio Orokorraren
sinadura elektronikoen eta ziurtagirien politikaren II. eranskinean jasotakoa. Politika hori onesteko, honako hauetan ezarritakoa hartu zen oinarri:
urtarrilaren 8ko 4/2010 Errege Dekretuaren 18. artikulua (errege-dekretu
horren bidez Elkarreragingarritasun Eskema Nazionala arautu zen administrazio elektronikoaren eremuan) eta azaroaren 6ko 1671/2009 Errege
Dekretuaren 24. artikulua (errege-dekretu horren bidez partzialki garatu
zen Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko
ekainaren 22ko 11/2007 Legea).
2. Ziraukiko Udalak, sinadura edo zigilu elektronikoko sistemak ezartzean, sustatuko ditu sinadura edo zigilua sortzeko gailuen eta datuen kudeaketa zentralizatua egiten duten ziurtagirietan oinarritutako sistemak.
3. Ziurtagiri kualifikatuetan oinarritzen ez diren sistemen bidez
autentifikaturiko agirien kasuan, elkarreragingarritasuna sustatzeko eta
agiri elektroniko horien sinadura elektronikoaren egiaztapen automatikoa
ahalbidetzeko, Ziraukiko Udalak ziurtagiri elektroniko kualifikatu batean
oinarritutako bere zigilu elektronikoa gainjartzen ahalko du halako agirietan, beste organo, erakunde publiko, zuzenbide publikoko entitate edo
administrazio publiko batzuei igortzeko edo haien esku jartzeko.
III. KAPITULUA
Erregistro elektronikoa
25. artikulua. Erregistro elektroniko orokorraren sorrera, kudeaketa
eta erabileraren araubide orokorra.
1. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan xedatua betetzeko,
Udalaren erregistro elektroniko orokorra sortzen da, herritarrek edo udal
administrazioaren organoek berek hura erabil dezaten bide telematikoz
eskabideak, idazkiak eta komunikazioak aurkezteko.
2. Erregistro elektroniko orokorrean, Udalaren edozein organotan
aurkezten edo jasotzen den agiri ororen idazpena jasoko da. Halaber,
hartan idatziko da beste organo edo partikular batzuei zuzendutako agiri
ofizialen irteera.
3. Mendeko erakunde edo entitateek beren erregistro elektronikoa
izaten ahalko dute, eta hura guztiz elkarreragingarria izanen da eta interkonektatuta egonen da Udalaren erregistro elektroniko orokorrarekin.
Azken horrek funtzionatuko du mendeko erakunde edo entitate bakoitzaren
erregistro elektronikora iristeko aukera emanen duen atari gisa.
4. Bai Udalaren erregistro elektroniko orokorrak, bai mendeko erakunde edo entitate bakoitzarenak bete beharko dituzte izaera pertsonaleko datuak babestearen arloko legerian ezarritako segurtasun berme
eta neurriak.
5. Erregistro elektronikoa eskuragarri egonen da une oro Udalaren
egoitza elektronikoan. Erregistro telematikoak ahalbidetuko du agiri elektronikoak urteko egun guztietako 24 orduetan sar daitezen telekomunikazioko
sare irekien bidez, salbu eta arrazoi teknikoen ondoriozko etenaldirik bada;
egoitza elektronikoan bertan emanen da azken horien berri. Halaber,
erregistro-unitate telematikoaren funtzionamenduan planifikatu gabeko
etenaldirik bada, inguruabar horren berri ematen duen mezu bat bistaratuko
da, ahal izanez gero.
6. Udalaren eskumeneko prozedurak hasteko herritarren esku jarritako inprimaki elektronikoak eta, kasua bada, aplikazio informatikoak, hari
lotzen ahalko zaizkio zuzenean, berme eta baldintza formal guztiak betetzen
badira agiriak aurkeztean eta dagokion hartu-agiria jasotzean.
Erregistro elektronikorako irispidea ematen duen egoitza elektronikoan, erregistro horretan has daitezkeen izapideen zerrenda eguneratua
agertuko da.
7. Alkate udalburuari dagokio erregistro elektronikoa zuzendu eta
sustatzea, eta behar diren ekintzak bultzatuko ditu hura mantentzeko eta
etorkizuneko berrikuntza teknologikoetara egokitzeko.
26. artikulua. Erregistro elektronikoaren eginkizunak.
Udalaren erregistro elektronikoak honako eginkizun hauek izanen ditu:
–Udal administrazioari edo beste administrazio publiko batzuei igorritako eskabide, idazki eta komunikazioak hartzea, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen
16.4 artikuluan adierazi bezala.
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–Herritarrek eskabideak, idazkiak eta komunikazioak aurkeztu izanaren
ziurtagiriak sortzea; sistema informatikoak berak sortuko ditu automatikoki.
–Jakinarazpen abisuak sortzea, interesdunek jakin dezaten eskura
dituztela, herritar karpetan, udal administrazioko organo eta entitateek
egiten dituzten komunikazio eta jakinarazpen telematikoak.
–Udal administrazioko organoek interesdunei zuzendutako idazki eta
jakinarazpenak igortzea.
–Urte naturalari dagozkion eskabide, idazki eta komunikazio telematikoen sarrera eta irteera idazpenen artxibo informatikoa mantentzea eta
kontserbatzea.
27. artikulua. Erregistro elektronikoaren funtzionamendua.
1. Erregistro elektronikoak bermatuko du egiten den idazpen bakoitzean honako hauek adieraziko direla: zenbakia, agiri mota adierazten
duen epigrafea, agiria aurkeztu den eguna eta ordua, interesdunaren
identifikazioa, administrazio-organo igorlea, hala badagokio, eta pertsona edo administrazio-organo hartzailea, eta erregistratutako idazki edo
komunikazioaren edukiaren aipamena.
Horretarako, automatikoki, hartu-agiri bat sortuko da, kasu bakoitzeko
agiriaren kopia kautotua izanen dena, barnean direla aurkezpenaren data
eta ordua eta erregistroko sarrera zenbakia.
Hartu-agiriok herritar karpetaren bidez helaraziko zaizkio hartzaileari,
Udalaren egoitza elektronikoan, hartutako agiriaren idazpena egin eta
berehala.
2. Agiriaren sarrera edo irteera daten hurrenkerari jarraikiko zaio
idazpenak egiteko, eta adieraziko da zer egunetan egin diren. Erregistroko
izapidea bukatuta, agiriak berehala igorriko zaizkie hartzaileei eta kasuan
kasuko administrazio unitateei, jaso diren erregistro beretik.
3. Udalean aurrez aurre aurkezten diren agiriak digitalizatu egin
beharko dira, ordenantza honetan eta aplikatzen ahal diren gainerako
arauetan ezarritakoaren arabera, eta jatorrizkoak interesdunari itzuliko
zaizkio, salbu eta arauaren arabera aurkeztutako agiriak Udalak gorde
behar baditu, edo nahitaezkoa bada objektuak edo digitaliza ezin daitekeen
euskarri jakin batean dauden agiriak aurkeztea.
4. Udalarekin harreman elektronikoa izatera behartuta dagoen subjekturen batek eskabidea aurrez aurre aurkezten badu, eskatuko zaio hura
zuzendu eta elektronikoki aurkezteko. Horren ondorioetarako, zuzenketaren
eguna joko da eskabidearen aurkezpen eguntzat.
28. artikulua. Idazpen elektronikoen edukiaren egiazkotasuna, osotasuna, konfidentzialtasuna, eskuragarritasuna eta kontserbazioa.
1. Erregistro elektronikoaren euskarria den sistema informatikoak
bermatuko du egindako idazpenen egiazkotasuna, osotasuna, konfidentzialtasuna, eskuragarritasuna eta kontserbazioa, sinadura elektroniko
aurreratuaren bidez.
2. Organo eskudunei, erregistro elektronikoaren bitartez, idazki,
eskabide eta komunikazioak igortzen zaizkienean izapidetu ditzaten edo
organo horiek interesdunei igortzen dizkietenean, behar diren segurtasun
neurriak hartuko dira ez daitezen komunikazioak atzeman edo aldatu,
baimenik gabe eskuratu eta, orobat, datu pertsonalen babesa bermatu
dadin, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta hura garatzen duten xedapenetan ezarritakoari jarraikiz.
3. Halaber, erregistro elektronikoaren euskarria den sistema informatikoak hartan sartu nahi duten herritarrei eta udal organoei jakinaraziko die
ezen, idazkiak, eskabideak eta komunikazioak bide telematikoz aurkeztean, haien datu pertsonalak administrazio organoen edo horiek hartu eta
izapidetzeko eskumena duten entitateen esku jarriko direla.
29. artikulua. Epeen zenbaketa erregistro elektronikoan.
1. Udalak argitaratuko du zer egun eta ordutan dauden zabalik agiriak
modu elektronikoan aurkezteko laguntza ematen duten bulegoak, berma
dadin interesdunek bitarteko elektronikoak erabiltzean laguntza jasotzeko
duten eskubidea.
2. Epeen zenbaketarako, erregistro elektronikoa oinarrituko da
irispideko egoitza elektronikoko data eta ordu ofizialetan, eta beharrezko
segurtasun neurriak izanen ditu haien osotasuna bermatzeko, eta eskuragarri eta ikusgai egon daitezen.
Erregistro elektronikoko epeen zenbaketa honako arau hauen araberakoa izanen da:
–Aukera emanen du agiriak urteko egun guztietan eta hogeita lau
orduz aurkezteko.
–Egun baliodunetan ezarritako epea zenbatzeko, eta interesdunek
epeak betetzeari dagokionez, egun baliogabe batean egiten den aurkezpena hurrengo lehen egun balioduneko lehen orduan egintzat joko
da, salbu egun baliogabean jasotzeko berariazko aukera ematen duen
araurik badago.
–Agiriak aurkeztutzat joko dira egun baliogabean aurkeztu ziren ordu
zehatzaren hurrenkeran. Egun baliogabean aurkeztutako agiriak hurrengo
lehen egun baliodunean aurkeztutakoen aurretik aurkeztutzat joko dira,
hurrenkera berari jarraikiz.
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–Udalak bete behar dituen epeen zenbaketa hasiko da udal erregistro
elektronikoko aurkezpenaren data eta ordua aintzat hartuz. Betiere, epeen
zenbaketaren hasierako data eta orduaren berri eman beharko zaio agiria
aurkeztu zuenari.
3. Egoitza elektronikoan zehaztuko da zein diren, artikulu honetan
ezarritakoaren ondorioetarako, baliogabetzat jotzen diren egunak, Udala
dagoen lurraldeari eta lan-egutegi ofizialari kasu emanez.
IV. KAPITULUA
Jakinarazpen elektronikoen betekizunak eta eraginkortasuna
30. artikulua. Jakinarazpen elektronikoak egiteko baldintza orokorrak.
1. Jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez eginen dira lehentasunez, eta beti interesdunak betebeharra duenean horiek bide horretatik
jasotzeko. Aurrekoa gorabehera, Udalak jakinarazpenak bitarteko ez-elektronikoen bidez egiten ahalko ditu honako kasu hauetan:
–Interesduna edo haren ordezkaria berez agertzen denean Udalaren
bulegoetan eta une horretan komunikazio edo jakinarazpen pertsonala
eskatzen duenean.
–Administrazioaren jardunaren eraginkortasuna bermatzeko, beharrezkoa denean jakinarazpena egin behar duen administrazioko langile
batek jakinarazpena zuzenean ematea.
Erabilitako bitartekoa edozein izanik ere, jakinarazpenak beti izanen
dira baliozkoak baldin eta aukera ematen badute jasota uzteko honako
hauek: jakinarazpena bidali edo eskuragarri jarri izana; interesdunak edo
haren ordezkariak jaso izana edo hartara iritsi izana; datak eta orduak;
jakinarazpenaren eduki osoa; eta bidaltzailearen eta hartzailearen identitate fidagarria. Egindako jakinarazpenaren egiaztapena espedienteari
erantsiko zaio.
Jakinarazpen elektronikoak jasotzeko betebeharra ez duten interesdunek noiznahi erabaki eta jakinarazten ahalko diote Udalari, horretarako
ezartzen diren eredu normalizatuen bidez, hortik aurrerako jakinarazpenak
bitarteko elektronikoen bidez egin diezazkien nahi dutela, edo, bestela,
jakinarazpenak bitarteko horien bidez egiteari utz diezaion.
Modu osagarrian, interesdunak gailu elektronikoa eta/edo helbide
elektronikoa ematen ahalko ditu, artikulu honen bosgarren apartatuan
araututako abisuak helarazteko, baina ez jakinarazpenak egiteko.
2. Ez dira inolaz ere bitarteko elektronikoen bidez eginen honako
jakinarazpen hauek:
–Formatu elektronikora bihurtu ezin diren elementuak dauzkaten
jakinarazpen-egintzak.
–Betebehardunen aldeko ordainbideren bat dutenak, esaterako,
txekeak.
3. Interesdunak eskatuta hasitako prozeduretan, hark horretarako
adierazitako bitartekoa erabiliz eginen da jakinarazpena. Jakinarazpena
elektronikoa izanen da, baldin administrazioarekin harreman elektronikoa
izatera behartuta badago.
Jakinarazpena eskabidean adierazi bezala egiterik ez denean, horretarako egokia den edozein tokitan eginen da, eta honako hauek frogatzen
dituen edozein bitarteko erabiliz: interesdunak edo haren ordezkariak
jakinarazpena hartu izana, noiz jaso duen, jasotzailearen identitatea eta
jakinarazitako egintzaren edukia.
4. Interesdunak edo haren ordezkariak administrazio jarduketa
baten jakinarazpenari uko egiten badio, halaxe jasoko da espedientean,
jakinarazpen saiakeraren inguruabarrak eta erabilitako bitartekoa zehaztuz;
izapidea amaitutzat joko da eta prozedurak aurrera segituko du.
5. Alde batera utzita jakinarazpena paperean ala bitarteko elektronikoen bidez egin den, Udalak interesdunari abisua igorriko dio hark
adierazitako gailu elektronikora eta/edo helbide elektronikora, jakin dezan
jakinarazpen bat duela eskuragarri Udalaren egoitza elektronikoan edo
gaituriko helbide elektroniko bakarrean. Abisu hori egin gabe ere, jakinarazpena guztiz baliozkotzat joko da.
6. Interesdunari jakinarazpena bide bat baino gehiago erabiliz egiten
zaionean, lehenengo jakinarazpenaren data hartuko da aintzat.
31. artikulua. Bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenak.
1. Bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenak eginen dira Udalaren egoitza elektronikoan agerraldia egitean.
Horren ondorioetarako, egoitza elektronikoko agerralditzat hartuko da
interesduna edo haren ordezkaria, behar bezala identifikatuta, jakinarazpenaren edukira iristea.
2. Bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenak egintzat joko dira
haien edukira iristearekin bat.
Jakinarazpena bitarteko elektronikoz egitea nahitaezkoa denean,
edo interesdunak espresuki hori aukeratu duenean, jakinarazpena ez
onartutzat joko da baldin haren edukirako irispiderik gauzatu ez bada
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hamar egun natural igarotakoan, jakinarazpena eskuragarri jarri zenetik
zenbatzen hasita.
3. Udala behartuta dago jakinarazpena egitera hamar eguneko epean
gehienez, egintza ematen den datatik aurrera; betebehar hori betetzat joko
da jakinarazpena Udalaren egoitza elektronikoan edo gaituriko helbide
elektroniko bakarrean eskuragarri jartzearekin bat.
4. Interesdunek jakinarazpenetarako irispidea izanen dute administrazioaren irispide-puntu elektroniko orokorretik, irispide-atari gisa erabiliko
baita.
32. artikulua. Egoitza elektronikoaren bidezko jakinarazpena.
Honela eginen da egoitza elektronikoaren bidezko jakinarazpena:
–Erregistro elektronikoaren bidez, interesdunari informaziorako jakinarazpen-abisu bat igorriko zaio, berak udal administrazioari emandako
helbide elektronikora; abisuaren bidez, interesdunari aditzera emanen
zaio jakinarazpen bat duela bere izenean, bai eta hura zer web-orrialdetan
sartuz eskura dezakeen ere.
–Interesduna jakinarazpen elektronikoko orrialdean sartzen ahalko da,
aldez aurretik erabiltzaile ziurtagiriaren bidez identifikatuta.
–Jakinarazpen elektronikoko orrialde horren bidez, jakinarazpenaren
edukian sartzen ahalko da; hartan adieraziko dira jakinarazpena egiten
duen administrazio organoaren edo entitatearen izena, jakinarazten den
agiri motaren erreferentzia, espedientearen zenbakia, eta irteera data
eta erregistroa.
–Interesdunak jakinarazpena onartuz gero, horrekin lotutako agirietarako irispidea izanen du. Agiri horiek inprimatzeko formatua izanen dute.
–Administrazio espedientean jasoko da jakinarazpen elektronikoa
onartu den ala ez, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako ondorioak
sortuko ditu.
33. artikulua. Agerraldi elektronikoaren bidezko jakinarazpena.
1. Agerraldi elektronikoaren bidezko jakinarazpenean interesduna,
behar bezala identifikatuta, dagokion administrazio jarduketaren edukira
iristen da Udalaren egoitza elektronikoaren bidez.
2. Agerraldi elektronikoak, jakinarazpenaren ondorioak izan ditzan,
honako baldintza hauek bete beharko ditu:
–Edukira iritsi aurretik, interesdunak abisu bat ikusi beharko du, adieraziko duena bertara iristea jakinarazpen-izaerako administrazio jarduketa
izanen dela.
–Dagokion informazio sistemak jasoko du edukira iritsi dela, bai eta
zer egun eta ordutan iritsi den ere.
III. TITULUA
Agiri eta artxibo elektronikoak
34. artikulua. Agiri elektronikoak.
1. Udalaren administrazio-agiri publikoak dira udal administrazioko
organoek balioz eginikoak. Udalak administrazio agiriak idatziz eginen ditu,
oro har, bitarteko elektronikoen bidez, salbu eta haien izaerak eskatzen
badu modu egokiagoan adierazi eta jaso behar direla.
2. Baliozkotzat jotzeko, administrazio agiri elektronikoek honako
baldintza hauek bete beharko dituzte:
–Era guztietako informazioa euskarri elektronikoan artxibaturik edukitzea, identifikatzeko eta bereiz tratatzeko modukoa den formatu baten
arabera.
–Indibidualizatzeko aukera ematen duten identifikazio datuak izatea,
hargatik eragotzi gabe espediente elektroniko batean sartzeko aukera.
–Egin diren uneari buruzko denbora-erreferentzia bat izatea.
–Eskatzen diren gutxieneko metadatuak izatea.
–Aplikatzekoa den araudiaren arabera dagozkion sinadura elektronikoak izatea.
Baliozkotzat joko dira betekizun horiek betetzen dituzten eta hirugarren
bati bitarteko elektronikoz helarazten zaizkion agiri elektronikoak.
3. Ez dute sinadura elektronikoaren beharrik izanen Udalak edo
beste administrazio publikoek egin eta informazio hutserako argitaratzen
diren agiri elektronikoek eta, orobat, administrazio espediente baten zati
ez direnek. Betiere, agiri horien jatorria identifikatu beharko da.
35. artikulua. Administrazio publikoek eginiko kopien baliozkotasuna
eta eraginkortasuna.
1. Udalak erabakiko du zer organok dituen eskumenak administrazio-agiri publiko edo pribatuen kopia autentikoak egiteko.
Agiri pribatuen kopia autentikoek ondorio administratibo hutsak dituzte.
Administrazio publiko batek egindako kopia autentikoak baliozkoak izanen
dira gainerako administrazioetan.
2. Administrazio-agiri publiko edo pribatu baten kopia autentikotzat
joko dira, edozein euskarritan eginda dagoela ere, Udalak egindakoak,
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bermaturik geratzen bada kopia egin duen organoaren identitatea eta
agiriaren edukia.
Kopia autentikoek jatorrizko agirien baliozkotasun eta eraginkortasun
berak izanen dituzte.
4. Interesdunek noiznahi eskatzen ahalko dute Udalak balioz eginiko
administrazio-agiri publikoen kopia autentikoak emateko. Jatorrizko agiria
eman zuen organoari zuzenduko zaio eskabidea eta, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren
9ko 19/2013 Legea eta Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari
eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Legea aplikatzeak
dakartzan salbuespenak salbuespen, hamabost eguneko epean emanen
da, eskabidea udal administrazioaren edo haren mendeko entitatearen
erregistro elektronikoan jasotzen denetik zenbatzen hasita.
Era berean, interesdunek paperean aurkezten duten eta administrazio-espediente batean sartuko den edozein agiriren kopia elektroniko
autentikoak eman beharko ditu Udalak.
5. Udalak kopia elektroniko autentikoak ematen dituenean, halaxe
adieraziko da espresuki kopiaren agirian.
6. Notario-agiri publiko, erregistro-agiri publiko eta agiri judizial publikoen eta aldizkari ofizialen kopia autentikoak emateko modua bakoitzaren
legeria espezifikoaren araberakoa izanen da.
36. artikulua. Interesdunek administrazio prozedurara ekarritako
agiriak.
1. Interesdunek administrazio-prozedurara ekarri beharko dituzte
aplikatzekoa den araudiaren arabera Udalak eskatzen dituen datu eta
agiriak. Komenigarritzat jotzen duten beste edozein agiri ere ekar dezakete
interesdunek.
2. Interesdunak ez dira beharturik egonen administrazioren batek
eginak diren agirien kopiak ekartzera, dena delako prozeduren agiri horiek
aurkeztea nahitaezkoa izan zein aukerakoa izan, baldin interesdunak
adostasuna adierazi badu agiri horiek kontsulta daitezen edo eskura
daitezen. Kontsultatzeko edo eskuratzeko baimena emantzat joko da,
baldin eta prozeduran interesdunen aurkakotasun adierazia jaso ez bada
edo aplikatzekoa den lege bereziak ez badu agintzen adostasun adierazia
emateko.
Interesdunaren aurkakotasunik ez bada, Udalak elektronikoki eskuratuko ditu agiriak, bere sare korporatiboen bitartez edo kontsulta eginez
datu-bitartekaritzarako plataformei edo hartarako prestaturiko beste sistema
bati.
3. Udalak ez die interesdunei eskatuko jatorrizko agiriak aurkezteko, non eta, salbuespenez, aplikatzekoa den araudiak ez duen hala
agintzen.
Era berean, Udalak ez die interesdunei eskatuko aplikatzekoa den
araudiak eskatzen ez duen edo interesdunak lehendik administrazioren bati
ekarria dion datu edo agiririk. Ondorio horietarako, interesdunak adierazi
beharko du zer unetan eta zer administrazio organotan aurkeztu zituen agiri
horiek, eta Udalak elektronikoki eskuratu beharko ditu bere sare korporatiboen bidez edo kontsulta eginez datu-bitartekotzarako plataformetan edo
horretarako gaitutako beste sistema elektroniko batzuen bitartez. Kontsulta
hori interesdunek baimendutzat joko da, non eta prozeduran ez den haren
aurkakotasun adierazia jasotzen edo aplikatzekoa den lege bereziak ez
duen eskatzen adostasun adierazia ematea; bi kasuetan ere, aurrez informazioa eman beharko zaie datu pertsonalen babesaren aldetik dituzten
eskubideei buruz. Salbuespenez, Udalak ezin baditu aipatutako agiriak
eskuratu, berriz ere eskatzen ahalko dio interesdunari ekar ditzala.
4. Baldin eta, salbuespenez, Udalak eskatzen badu jatorrizko agiri bat
aurkezteko eta hura paperean badago, interesdunak kopia autentiko bat
lortu beharko du, ordenantza honetan adierazitako betekizunen arabera,
elektronikoki aurkeztu baino lehen. Ateratzen den kopia elektronikoak
espresuki jasoko du xehetasun hori.
5. Salbuespenez, agiriak prozeduran duen garrantziak hala eskatzen
badu edo kopiaren kalitateak zalantza eragiten badu, Udalak eskatzen ahalko du, arrazoiturik, interesdunak ekarritako kopiak erkatzeko; horretarako,
jatorrizko agiria edo informazioa erakusteko eskatzen ahalko du.
6. Interesdunek administrazio-prozedurara ekartzen dituzten kopiek administrazio publikoen jardueraren eremuan bakarrik izanen dute
eraginkortasuna.
7. Interesdunak izanen dira aurkezten dituzten agirien egiazkotasunaren erantzule.
37. artikulua. Agirien artxibo elektronikoa.
1. Udalak artxibo elektroniko bakarra izanen du amaitutako prozedurei dagozkien agiri elektronikoetarako, aplikatzekoa den araudian
ezarri bezala.
2. Agiri elektronikoak gordeko diren formatuak bermatu beharko
ditu agiriaren egiazkotasuna, osotasuna eta kontserbazioa, bai eta haiei
kontsulta egin ahal izatea ere, igarotzen den denbora igarota. Betiere,
datuak beste formatu eta euskarri batzuetara pasatzeko aukera segur-

2020ko otsailaren 10a, astelehena
tatuko da, hainbat aplikaziotatik irispidea izatea berma dezaten. Agiri
horiek ezabatzeko, baimena beharko da, aplikatzekoa den araudian
xedatuarekin bat.
3. Agiriak gordetzeko bitarteko edo euskarriek segurtasun neurriak
bete beharko dituzte, Segurtasunaren Eskema Nazionalean ezarritakoarekin bat, bermatu ahal izateko gordetako agirien osotasuna, egiazkotasuna, konfidentzialtasuna, kalitatea, babesa eta kontserbazioa. Bereziki,
bermatuko dituzte erabiltzaileen identifikazioa eta irispide-kontrola, bai eta
datuak babesteari buruzko legedian ezarritako bermeak betetzen direla
ere, eta administrazio publikoek sortutako agiri elektronikoak berreskuratu
eta luzaroan kontserbatzen dituztela, hala behar den kasuetan, erabilitako
zerbitzu eta sistemen bizi-zikloari buruzko zehaztapenekin bat.
4. Partikularren eskubideak edo interesak ukitzen dituzten administrazio egintzak dituztenean agiri elektronikoek, agiriok halako euskarrietan
kontserbatu beharko dira ezinbestean, dela agiria sortu zenetik erabilitako
formatu berean edo erreproduzitu ahal izateko behar den informazioaren
identitatea eta osotasuna segurtatuko dituen beste edozeinetan. Betiere,
datuak beste formatu eta euskarri batzuetara pasatzeko aukera segurtatuko
da, hainbat aplikaziotatik irispidea izatea berma dezaten.
IV. TITULUA
Lankidetza harremanak beste administrazio publiko batzuekin
38. artikulua. Datuen truke elektronikoa komunikazio-ingurune
itxietan.
1. Udalaren eta beste administrazio publiko batzuen komunikazioingurune itxietan helarazitako agiri elektronikoak baliozkoak izanen dira
igorleen eta hartzaileen autentifikazio eta identifikaziorako.
2. Komunikazioetan parte hartzen duten pertsonak Udalekoak badira,
azken horrek zehaztuko ditu komunikazioa arautuko duten baldintzak eta
bermeak, eta azken horiek, gutxienez, jasoko dituzte igorle eta hartzaile
baimenduen zerrenda eta trukatuko diren datuen nolakotasuna.
3. Parte-hartzaileak administrazio publiko batekoak baino gehiagokoak badira, aipatu baldintzak eta bermeak haien artean izenpetutako
hitzarmenaren bidez ezarriko dira.
4. Edonola ere, komunikazio-ingurune itxien segurtasuna eta transmititzen diren datuen babesa bermatu beharko dira.
39. artikulua. Sinadura elektronikoa segurtatzea eta haren elkarreragingarritasuna.
1. Udalak erabakitzen ahalko du zein izapidek eta txostenek eduki
behar duten sinadura elektronikoko ziurtagiri elektroniko aitortu edo kualifikatuetan oinarritutako sinadura elektroniko aitortu edo kualifikatua eta
aurreratua.
2. Elkarreragingarritasuna sustatzeko eta agiri elektronikoen sinadura
elektronikoaren egiaztapen automatikoa ahalbidetzeko, Udalak ziurtagiri
elektroniko aitortu edo kualifikatu batean oinarritutako zigilu elektroniko
bat gainjartzen ahalko du, ziurtagiri elektroniko aitortu edo kualifikatuetan
oinarritutako sinadura elektronikoko sistemak ez diren beste sistema batzuk
erabiltzen dituenean, elektronikoki sinatutako agiriak administrazio publikoei
igortzeko edo haien esku jartzeko.
40. artikulua. Datuen transmisioa administrazio publikoen artean.
1. Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta hura garatzen duten
xedapenetan ezarritakoarekin bat, Udalak irispidea eman beharko die
gainerako administrazio publikoei bere esku dituen interesdunei buruzko
datuetarako, betiere zehazturik beharrezko baldintza, protokolo eta irizpide
funtzional edo teknikoak, datu horietara ahalik eta segurtasun, osotasun
eta eskuragarritasun handienaz iristeko.
2. Datu horien eskuragarritasuna hertsiki mugatuko da gainerako
administrazio publikoek herritarrei eskatzen dizkieten datuetara, halakoak behar dituztenean, dagokien araudiaren arabera administrazio
horiek eskumenekoak dituzten prozedurak eta jarduketak izapidetu eta
ebazteko.
3. Udalak beharrezko neurriak hartuko ditu eta dagokion eremuan
behar dituen teknologiak sartuko, bere sareen interkonexioa ahalbidetzeko,
komunikazio sare bat sortze aldera, administrazio publikoen informazio
sistemak elkarrekin lotzekoa, haien artean informazioa eta zernahi zerbitzu
trukatu ahal izateko, bai eta ahalbidetzeko ere Europar Batasuneko eta
beste estatu kideetako erakunde sareekiko interkonexioa ere.
4. Bereziki, Udalak Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionala
hartu beharko du aintzat, hura harturik informazioaren, formatuen eta
aplikazioen segurtasun, kontserbazio eta normalizazio arloko irizpide eta
gomendioen multzo gisa.
5. Horretaz gainera, Segurtasunaren Eskema Nazionalari ere
jarraikiko zaio, bitarteko elektronikoak erabiltzeko segurtasun politika
bat izate aldera, betiere erabat errespetatuz tratatutako informazioaren
segurtasuna behar bezala bermatzen duten oinarrizko printzipioak eta
gutxieneko baldintzak.
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V. TITULUA
Administrazio prozedura elektronikoa
41. artikulua. Espediente elektronikoa.
1. Administrazio-espediente elektronikoa da izaera horretako izapide
eta jarduketen multzo ordenatu bat, eta izapide eta jarduketa horiek aurrekari eta funtsa dira administrazio-ebazpenerako, eta hura betearazteko
eginbideetarako.
2. Espedienteek formatu elektronikoa izan beharko dute, eta haien
zati diren agiri, froga, irizpen, txosten, erabaki, jakinarazpen eta gainerako
eginbideak ordenaturik batuz osatuko dira. Igortzen direnean, barnean dituen
agiri guztien aurkibide zenbakitu batekin joanen dira. Espedientean jaso
beharko da, orobat, harturiko ebazpenaren kopia elektroniko ziurtatua.
Aurkibide zenbakitu horrek espediente elektronikoaren osotasuna bermatuko du eta aukera emanen du hura behar den guztietan berreskuratzeko.
Onargarria izanen da agiri bera hainbat espediente elektronikotan egotea.
3. Interesdunari espedienteak igorri beharrean, erabat legezkoa
izanen da espediente elektronikoa haren eskura jartzea; interesdunak
kopia eskuratzeko eskubidea izanen du.
4. Arau baten ondorioz espediente elektroniko bat bidali beharra
dagoenean, Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalean eta Elkarreragingarritasunari buruzko Arau Teknikoetan ezarritakoaren arabera
bidaliko da, osorik, orrialdeak zenbakiturik, autentifikaturik eta dituen agiri
guztien aurkibide orobat autentifikatu batez lagundurik. Aurkibide hori
autentifikatzeak bermatuko du sortutako espediente elektronikoa osorik
eta aldaezina izatea sinatzen denetik, eta aukera emanen du behar den
guztietan berreskuratzeko. Onargarria izanen da agiri bera hainbat espediente elektronikotan egotea.
5. Ez da administrazio-espedientearen zati izanen lagungarria edo
osagarria den informazioa, hala nola honako hauetan jasotakoa: aplikazio,
fitxategi eta datu-base informatikoetan; ohar, zirriborro, iritzi, eta laburpenetan; eta komunikazio eta txostenetan, izan txostenok barrukoak edo
administrazio-organo edo entitateen artekoak. Orobat, ez dira administrazio
espedientearen zati izanen administrazio publikoek emaniko balio-iritziak,
non eta ez diren prozedurari amaiera ematen dion administrazio-ebazpena
baino lehen eskatutako txostenak, nahitaezkoak eta aukerakoak.
42. artikulua. Administrazio prozedura hastea.
1. Alderdi batek eskaturik hasten ahalko dira bitarteko elektronikoen
bidez izapidetze elektronikora gehituta dauden administrazio prozedurak,
ereduaren araberako eskabidea aurkeztuz ordenantza honetan arautu den
erregistro elektronikoan.
2. Aurreko apartatuan aipatutako eskabide elektronikoek eskatzen den
sinadura elektronikoa izan beharko dute, eta, halaber, bete beharko dituzte
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren
1eko 39/2015 Legearen 70. artikuluan ezarritako gainerako baldintzak.
3. Interesdunek eransten ahalko dituzte behar diren edo komenigarritzat jotzen dituzten agirien kopia digitalizatuak; horien jatorrizkoarekiko
fideltasuna bermatzeko, sinadura elektroniko aurreratua erabiliko dute.
Udalak noiznahi eskatzen ahalko dio interesdunari jatorrizko agiria edo
informazioa erakusteko, eta orobat, dagokion artxiboari eskatzen ahalko
dio aurkeztutako kopien edukia jatorrizkoarekin erkatzeko. Kopia horiek
aurkezteak esan nahi du administrazioari baimena ematen zaiola agiri
horietan jasotako informazio pertsonala eskuratu eta erabiltzeko.
4. Haien erabilera erraztu eta bultzatzeko, eskabidea egiteko sistema
normalizatuek egiaztapen automatikoak izaten ahalko dituzte, ikusteko
ea aurkeztutako informazioa bat ote datorren beren sistemetan edo beste administrazio publiko batzuen sistemetan jasotako datuekin, eta are
inprimaki elektronikoaren eremuak osorik edo partez beteta eskaintzen
ahalko dituzte, interesdunak informazioa egiazta dezan eta, hala behar
badu, alda eta/edo osa dezan.
43. artikulua. Prozeduren izapidetze elektronikoa.
1. Administrazio izapideak bitarteko elektronikoen bidez egiteko
onesten diren programa, aplikazio eta sistema informatikoek honako hauek
bermatu beharko dituzte: epeen kontrola, data eta ordua agertzea, eta
jarduketen arduradunen identifikazioa; gainera, errespetatu beharko dute
espedienteen izapidetze hurrenkera.
2. Administrazio-organoek bermatuko dute aukera egon dadin bitarteko elektronikoen bidez gauzatzeko interesdunei entzuteko eskubidea eta
herritarrei informazio publikoa emateko eskubidea, bidezkoa denean.
3. Interesdunak izapidetzearen egoerari buruzko informazioa eskatzen
eta eskuratzen ahalko du izapidetze elektronikora gehitutako izapideetan
ezartzen diren modalitateez baliatuz.
4. Udalak interesdunari abisuak igortzen ahalko dizkio izapidetzearen
egoerari buruz, harremanetarako interesdunak adierazi dizkion helbide
elektronikoaren bidez.
44. artikulua. Administrazio prozeduraren instrukzioa.
1. Bitarteko elektronikoen bidez izapideturiko administrazio prozedura
batean, interesdunaren jarduketa guztiek eta dagozkien administrazio
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egintzek bete beharko dituzte legeak oro har ezartzen dituen baliozkotasun
irizpideak; horrez landa, eman eta jaso beharko dira ordenantza honetan
arautzen den erregistro elektronikoaren bitartez.
2. Interesdunek prozeduraren instrukzioan parte hartu beharrez bitarteko elektronikoak erabiltzen direnean, ordenantza honetan komunikatzeko
eta jakinarazteko jasotzen diren bitartekoak baliatuko dira interesdunek erabil
dezaten alegazioak aurkezteko duten eskubidea, ebazpen proposamenaren
aurreko edozein unetan, bai eta entzunaldiaren izapidea gauzatzean ere.
3. Bai ziurtagiri eta agiri elektronikoei dagokienez, bai datu transmisioei dagokienez, ordenantza honi jarraikiko zaio haiek eman eta tratatzean,
bai eta haien ondorioen ingurukoan ere, eta hertsiki beteko dira datu
pertsonalak babesteko araudia eta administrazio prozedurari aplikatu
beharreko gainerako arauak ere.
Paperezko ziurtagiri bat ordezkatu ahal izateko dagozkion datuen
transmisioaz, beharrezkoa izanen da horien titularrak transmisioa espresuki
baimentzea, datu pertsonalei buruzko araudiak ezartzen duenarekin bat,
lege mailako arau batek ezartzen dituen kasuetan izan ezik. Baimenik
ematen ez badu, interesdunak behar den ziurtagiria eskatu beharko du,
eta hura aurkeztu.
4. Ekartzen bada administrazio prozedura elektroniko batekin zerikusia duen paperezko agiriren bat, edo bestelako euskarri fisiko bat
duena, jaso beharko da erregistro elektronikoan prozedura horri dagokion
erregistro zenbaki edo kode indibidualizatua.
5. Udalak bultzatuko du interesdunak erantzukizunpeko adierazpena
egin dezan, baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten agiriak aurkeztu
beharrean, bertan adierazita baldintza horiek betetzen direla eta konpromisoa hartzen duela administrazioak eskatzen dituen agiriak aurkezteko .
45. artikulua. Administrazio prozedura amaitzea.
1. Kasu bakoitzean eskuduntzat hartzen den organoaren identitatea bermatuko da prozedura bat bitarteko elektronikoen bidez ebazten
denean.
2. Prozedura elektroniko bati amaiera ematen dion egintzak edo
ebazpenak beteko ditu Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako baldintzak, eta
egintza edo ebazpena emateko eskumena duen organo administratiboaren
sinadura elektroniko aitortua izanen du.
XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehendabiziko xedapen gehigarria.–Aplikatzeko, garatzeko eta abian
jartzeko gaikuntza.
1. Alkate udalburuari ahalmena ematen zaio ordenantza hau egoki
aplikatu eta garatzeko behar diren jarraibideak emateko, bai eta behar
beste zuzemen egin ditzan ere, ordenantza honetan ezarritakoa abiarazi
eta aplikatze aldera erabiliko diren aplikazioak eta programa elektronikoak
gaitzeko.
Bigarren xedapen gehigarria.–Idazkaritza Nagusiaren goi-mailako
kudeaketa eta zuzendaritza.
Udaleko Idazkaritza Nagusiari dagozkio Udalean administrazio elektronikoaren benetako ezarpenaren goi kudeaketa eta zuzendaritza eta,
bereziki, alderdi hauei dagokienez: egoitza elektronikoa, ediktu elektronikoen taula, ahalordetzeen erregistro elektronikoa, erregistro elektronikoa,
jakinarazpen elektronikoak eta agiri elektronikoak. Hori guztia, lotura zuzena
izateagatik Udalaren fede publikoarekin, erreserbatuta baitago, gaikuntza
nazionala duten toki administrazioko funtzionarioendako.
Hirugarren xedapen gehigarria.–Langileen prestakuntza eta herritarrei
zuzendutako kanpaina.
1. Udalak bere zerbitzuko langileen prestakuntza bultzatuko du,
beren jardueretan bitarteko elektronikoak erabil ditzaten.
2. Udalak beharrezko informazio kanpainak eramanen ditu aurrera,
herritarrek ordenantza honetan xedaturikoak ezagut ditzaten.
XEDAPEN IRAGANKORRAK
Lehendabiziko xedapen iragankorra.–Izapide eta prozedurak administrazio elektronikora gehitzea.
1. Udalak progresiboki gehituko ditu izapidetze elektronikora udal
izapide eta prozedura administratiboak, ordenantza honetan ezarritako
printzipio orokorrei eta prozedurari jarraikiz, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015
Legearen babesean.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Xedapen indargabetzaile bakarra.–Arauak indargabetzea.
Ordenantza honek indarra hartzen duenean indarrik gabe utziko dira
ordenantza honetan ezarritakoari aurka egiten dioten Udalaren xedapen
guztiak.
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AZKEN XEDAPENAK
Azken xedapenetan lehena.–Izapide eta prozedura berriak.
Ordenantza honek indarra hartzen duenetik, prozedura eta izapide
administratibo berriez edo egun direnen aldaketez egiten diren arauketa
guztiek aukera jaso beharko dute halakoak bitarteko elektronikoen bidez
izapidetzeko, eta bat egin beharko dute ordenantza honetan ezartzen
diren baldintzekin.
Azken xedapenetan bigarrena.–Arauak egokitzea.
Udalak bere arauak egokitzeko konpromisoa hartzen du, ordenantza
hau abian jartzeko, betiere udal aurrekontuan erabilgarri dagoen diruaren
arabera.
Azken xedapenetan hirugarrena.–Administrazio prozedura erkidearen
arloko legeak aplikatzea.
Ordenantza honetan ezarritakoa aplikatuko da, deusetan ukatu gabe
honako hauetan xedatutakoa: Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legea eta
haiek garatzeko emandako arauak, halakorik ematen denean.
Azken xedapenetan laugarrena.–Indarra hartzea.
Ordenantza hau indarrean jarriko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean
osorik argitaratu eta biharamunean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 65.2 artikuluan ezarritako epea
bukatu ondoren.
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DEIKAZTELU
Ordenantza, ezkontza zibilak arautzen dituena.
Hasierako onespena
Deikazteluko Udalak, 2019ko azaroaren 25ean egindako osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen ezkontza zibilak arautzen dituen ordenantza.
Onetsitako ordenantza 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; hori guztia, bat etorriz uztailaren
2ko 6/1990 Foru Legearen 325.1 artikuluarekin (2ko 6/1990 Foru Legea,
Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa).
Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, ordenantza
behin betiko onetsiko da, eta testua osorik emanen da argitara Nafarroako
Aldizkari Ofizialean.
Deikaztelun, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Mikel Azcona Molinero.
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DEIKAZTELU
2/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena
Deikazteluko Udalak, 2019ko azaroaren 25ean egindako osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2/2019 espedientea, aldaketak egin zitezen
urte hartako ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarrean.
Espedientea ikusgai egonen da udal Idazkaritzan, hamabost egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denetik hasita, herritarrek eta interesdunek azter dezaten eta bidezkoak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Deikaztelun, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Mikel Azcona Molinero.
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DEIKAZTELU
2020ko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak
Deikazteluko Udalak, 2019ko azaroaren 25ean egin osoko bilkuran,
jarraian ematen den erabakia hartu zuen:
Lehena.–Hasiera batean onestea 2020rako zerga-tasa hauek:
–Lurraren gaineko kontribuzioa: %0,16.
–Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga: obra gauzatzeko
aurrekontuaren %4.
–Ekonomia-jardueren gaineko zerga: 1,35 indizea.
–Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga:
• Sortzealdiaren araberako tasak:
-- 0,63: 20 urte edo hortik gora.
-- 0,56: 19 urte.
-- 0,43: 18 urte.
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-- 0,29: 17 urte.
-- 0,16: 16 urte.
-- 0,06: 5 urtetik 15era bitarte.
-- 0,20: 4 urte.
-- 0,28: 3 urte.
-- 0,18: 2 urte.
-- 0,09: urtebete edo hortik behera.
• Sortzealdi guztientzako karga-tasa bakarra: %15.
Bigarrena.–2019ko ekitaldian indarrean egon ziren prezio publikoei
eta tasei eustea 2020ko ekitaldian ere, ezkontza zibilak egiteagatik izaten
den tarifa izan ezik. Hori 80 eurokoa izanen da erroldatuentzat eta 100
eurokoa erroldaturik ez daudenentzat.
Hirugarrena.–Erabaki hau jendaurrean egonen da hogeita hamar
egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, herritarrek eta interesdunek espedientea aztertu eta
erreklamazio, kexa edo oharrak egin ditzaten.
Epe hori iragandakoan, inork erreklamaziorik, kexarik edo oharrik
aurkeztu ez badu, behin betiko onetsitzat emanen dira.
Deikaztelun, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Mikel Azcona Molinero.
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DEIKAZTELU
2020rako plantilla organikoa. Hasierako onespena
Udalak, 2019ko azaroaren 25ean egindako osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen langileen 2020ko plantilla organikoa.
Dokumentazioa Udal Idazkaritzan egonen da ikusgai, hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik aurrera, bizilagunek edo interesdunek espedientea azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori
dena, bat etorriz uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluarekin
(6/1990 Foru Legea, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa). Plantilla
behin betiko onetsirik geldituko da baldin inork erreklamaziorik aurkezten
ez badu.
Deikaztelun, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Mikel Azcona Molinero.
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ETXALAR
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Etxalarko Udalak, 2020ko urtarrilaren 16an eginiko osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen 2020ko ekitaldiko plantilla organikoa.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 235.2. artikuluak 276.ari buruz xedatutakoari jarraikiz, hasiera
batean onetsitako plantilla organikoa Idazkaritzan egonen da ikusgai,
hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagunek edo interesdunek aztertu
eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Aipatutako jendaurreko epe horretan erreklamaziorik egiten ez bazaio,
espedientea behin betiko onetsitzat hartuko da.
Argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan eta aipatu
legeetan ezarria bete dadin.
Etxalarren, 2020ko urtarrilren 22an.–Alkatea, Miguel María Irigoien
Sanzberro.
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ETXALAR
2020rako aurrekontua. Hasierako onespena
Etxalarko Udalak, 2020ko urtarrilaren 16an eginiko osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zituen 2019rako aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak.
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legearen 202. artikuluan xedatutakoari jarraituz, hasiera batean onetsitako
aurrekontua Idazkaritzan egonen da ikusgai, hamabost egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, herritarrek edo interesdunek espedientea azter dezaten eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Aipatutako jendaurreko epe horretan inork erreklamaziorik egiten ez
badu, behin betiko onetsitzat hartuko dira 2020rako aurrekontu orokorra
eta hura betearazteko oinarriak.

Argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan eta aipatu
legeetan ezarria bete dadin.
Etxalarren, 2020ko urtarrilaren 22an.–Alkatea, Miguel María Irigoien
Sanzberro.

L2001134

EULATE
Egoitza elektronikoa sortzea
Eulateko alkateak, 2020ko urtarrilaren 28an, ebazpena eman zuen,
hain zuzen jarraian osorik ageri dena:
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritakoa bete dadin,
eta herritarrek gure entitatearekin komunikatzeko sistema telematiko bat
izan dezaten,
EBAZTEN DUT:
1. Eulateko Udalaren egoitza elektronikoa sortzea: https://eulate.
clmtec.es/, alegia. Eulateko Udala izanen da Interneteko domeinu horren
jabea eta titularra.
2. Egoitza elektronikoa indarrean jarriko da ebazpen hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila
agintzea.
4. Udalaren alor guztiei jakinaraztea, baita Eulateko Udalaren web
atarian eta egoitza elektronikoan argitaratzea ere, Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzen den egun beretik aurrera.
5. Eulateko Udaleko Idazkaritza Nagusiari esleitzea egoitza elektronikoa zuzendu eta koordinatzeko eginkizunak.
Eulaten, 2020 urtarrilaren 28an.–Alkatea, María Idoya Martínez de
La Hidalga Jáuregui.
L2001324

GALAR
3/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
Aurrekontuko aldaketak hasiera batez onesten dituen erabakia 2019ko
253. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 27an.
Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuko
aldaketa horiek behin betikoz onetsi eta argitara ematen dira, behar diren
ondorioak izan ditzaten; 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.
artikuluan xedatuari jarraikiz.
Kreditu-gehigarria
GASTUAK:
1. kapitulua: 29.000,00 euro.
2. kapitulua: 5.100,00 euro.
6. kapitulua: 45.500,00 euro.
Aldaketa, guztira: 79.600,00 euro.
Finantzabideak
Diru-sarrera bidezko kredituak:
7. kapitulua: 45.500,00 euro.
Diruzaintzako gerakina:
34.100,00 euro.
Aldaketa, guztira: 79.600,00 euro.
Getze Galarren, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Óscar Amóztegui
Recalde.

L2000830

GALAR
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Galar Zendeako Udalak, 2020ko abenduaren 12an egin osoko bilkura
berezian, hasiera batez onetsi zuen 2020ko aurrekontua.
Erabaki hori 2019ko 253. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, abenduaren 27an.
Jendaurreko aldia iragan denez inork ez erreklamaziorik ez oharrik
aurkeztu gabe, behin betikoz onetsitzat hartzen da, bat etorriz Nafarroako

1584. orrialdea - 27. zenbakia

2020ko otsailaren 10a, astelehena

Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 202.1 artikuluarekin; hona hemen
aurrekontuaren laburpena, kapituluka:
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak 679.209,72 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
1.141.458,35 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 649.898,66 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 360.798,56 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 1.030.093,60 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 24.000 euro.
Gastuak, guztira: 3.885.458,89 euro.
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 2.025.300,00 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 250.000,00 euro.
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
195.170,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 732.264,44 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 4.250,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 563.774,45 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 100.300,00 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 14.400,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 3.885.458,89 euro.
Getze Galarren, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Oscar Amóztegui
Recalde.

L2000831

GALAR
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Galar Zendeako Udalak, 2019ko abenduaren 12an egin bilkura
berezian, hasiera batez onetsi zuen 2020rako plantilla organikoa, bat
etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen
236. artikuluarekin.
Erabaki hori 2019ko 253. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, abenduaren 27an.
Jendaurreko aldia iragan eta inork ez duenez erreklamazio edo oharrik aurkeztu, behin betikoz onetsitzat hartzen da, bat etorriz Nafarroako
Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 202.1 artikuluarekin. Hona hemen
edukia:

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
Behin-behineko langileak
IZENA

Alkatetzaren aholkularia

SARBIDEA

KOPURUA

MAILA

IL

1

A

LANALDIA

LANP.
OS.

ARRIS.
BEREZ.

MAIL.
OS.

EGOERA

LANP.
OS.

ARRIS.
BEREZ.

MAIL.
OS.

EGOERA

Osoa

Funtzionarioak
IZENA

SARBIDEA

KOPURUA

MAILA

LANALDIA

Idazkaria

OL

1

A

Osoa

75,00

Albientea

OL

1

D

Osoa

21,99

Hutsik
12

Hutsik

Lan-kontratudun finkoak
IZENA

MAILA

LANALDIA

LANP.
OS.

SARBIDEA

KOPURUA

Kulturako koord.

OL

1

B

Osoa

32,57

Administrari ofiziala

OL

1

C

Osoa

59,36

ARRIS.
BEREZ.

MAIL.
OS.

EGOERA

Jardunean
12

Jardunean

Administrari laguntz.

OL

2

D

Osoa

31,99

12

Jardunean

Administrari laguntz.

OL

1

D

Osoa

31,99

12

Hutsik

Zerb. anitzetako enplegatua (arduraduna)

OL

1

D

Osoa

71,99

8

12

Jardunean

Zerbitzu anitzetako enplegatua

OL

3

D

Osoa

29,99

8

12

Jardunean

Zerbitzu anitzetako enplegatua

OL.

1

D

Partziala, 952 ordu urtean (batez
ere 03/01etik 09/30era)

29,99

8

12

Hutsik

Aldi baterako lan-kontratudunak
IZENA

Euskara teknikaria

SARBIDEA

KOPURUA

MAILA

LANALDIA

OL

1

B

% 40

Langileen izenen zerrenda - 2020. urtea
1.–Behin-behineko langileak.
–Pedro María Oscoz Goicoechea. Alkatetzaren aholkularia.
2.–Lan-kontratudun finkoak.
–Gumersinda Torres Ramirez. Kultura eta kiroleko koordinatzailea.
B maila. Antzinatasuna: 2000‑01‑01.
–María Jesús Larraya Úcar. Administrari-ofiziala. C maila. Antzinatasuna: 1996‑03‑07.
–María Isabel Arcón Alzórriz. Administrari laguntzailea. D maila. Antzinatasuna: 2003‑11‑13.
–Carlos Arizaleta Orrio. Zerbitzu anitzetako arduraduna. D maila.
Antzinatasuna: 2003‑09‑01.
–Andrés San Juan Ibarra. Zerbitzu anitzetako enplegatua. D maila.
Antzinatasuna: 2003‑03‑10.
–Carlos Latasa Apezteguia. Zerbitzu anitzetako enplegatua. D maila.
Antzinatasuna: 2005‑03‑31.

LANP. OS. ARRIS. BEREZ.

% 3,57

MAIL. OS.

EGOERA

Hutsik

–José Daniel Araiz Razquin. Zerbitzu anitzetako enplegatua. D maila.
Antzinatasuna: 2007‑12‑01.
3.–Aldi baterako langileak:
Araubide administratiboan:
–Mercedes Arnedo Lana. Idazkaria. Maila: A. Antzinatasuna:
2001‑09‑10.
–Francisco Javier Pascual Pérez. Albientea. D maila. Antzinatasuna:
2004‑01‑12.
Lan-kontratudunak:
–María Luisa Iraola Navarro. Euskara teknikaria. B maila. Antzinatasuna: 2017‑02‑01.
–María Elena Ancizu Martínez. Administrari laguntzailea. D maila.
Antzinatasuna: 2012‑03‑01.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Getze Galarren, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Óscar Amóztegui
Recalde.
L2000832
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27. zenbakia - 1585. orrialdea

GALAR
Dirulaguntzak, kulturarako, kirolerako, iraskaskuntzarako,
gazteriarako, osasunerako, aisiarako eta gizarte zerbitzuetarako
(2020). Laburpena
Oharra: Testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa):
494406.

A) Onuradunak: irabazi-asmorik gabeko entitateak eta elkarteak,
udalerrian helbideratuak, eta udalerriko pertsona fisikoak, partikular gisa.
Eguneraturik beharko dituzte udalerriko zerga arloko betebeharrak.
B) Xedea: oinarri hauen helburua da dirulaguntzak emateko prozedura eta irizpideak finkatzea eta egituratzea, jarduerak egin daitezen
kirolaren, musikaren, kulturaren, gazteriaren eta gizarte zerbitzuen arloan,
eskaera egiten den urtean.
C) Oinarri arautzaileak: Dirulaguntzen Base Nazionalean eta Udalaren webgunean: www.cendeadegalar.es.
D) Eskaerak aurkezteko epea: 2020ko otsailaren 28a bitarte.
Getze Galarren, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, Óscar Amóztegui
Recalde.

L2001661

LARRAGOA
Egoitza elektronikoa sortzea
Larragoako alkateak, 2020ko urtarrilaren 28an, ebazpena eman zuen,
hain zuzen jarraian osorik ageri dena:
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritakoa bete dadin,
eta herritarrek gure entitatearekin komunikatzeko sistema telematiko bat
izan dezaten,
EBAZTEN DUT:
1. Larragoako Udalaren egoitza elektronikoa sortzea, honako helbide elektroniko honetan: https://larraona.clmtec.es/ Larragoako Udala da
Interneteko domeinuaren jabea, bai eta egoitzaren titularra ere.
2. Egoitza elektronikoa indarrean jarriko da ebazpen hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila
agintzea.
4. Udalaren alor guztiei jakinaraztea, baita Larragoako Udalaren web
atarian eta egoitza elektronikoan argitaratzea ere, Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzen den egun beretik aurrera.
5. Larragoako Udaleko Idazkaritza Nagusiari esleitzea egoitza elektronikoa zuzendu eta koordinatzeko eginkizunak.
Larragoan, 2020ko urtarrilaren 28an.–Alkatea, Tomás Andueza
Riezu.
L2001319

MURILLO EL CUENDE
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
2019ko azaroaren 26ko osoko bilkuran onetsi ziren, hasiera batean,
Udalaren 2020ko aurrekontua eta hura betearazteko arauak. Jendaurreko
epean inork ez duenez erreklamaziorik aurkeztu, eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan
xedatuari jarraikiz, behin betiko onesten dira. Hasierako onespenaren
erabakia argitara eman zen iragarki-taulan eta 2019ko 249. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, abenduaren 20koan.
2020ko ekitaldiko aurrekontua, kapituluka laburturik, honela gelditu da:
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 304.889,80 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 56.000,00 euro.
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
7.650,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 181.347,43 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 23.171,39 euro.
7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 12.507,62 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 585.566,24 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 184.113,26 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
122.479,40 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 950,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 270.698,58 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 200,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 7.125,00 euro.
Gastuak, guztira: 585.566,24 euro.
Uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 333. artikuluan aipatzen diren
errekurtsoak aurkezten ahalko dira aurrekontuaren behin betiko onespenaren kontra, martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 204. artikuluan
xedatuarekin bat.
Arradan (Murillo El Cuende), 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Miguel
Ángel Enciso Martínez.
L2000841

MURILLO EL CUENDE
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Murillo El Cuendeko Udalak, 2020ko azaroaren 26an egin bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen 2020. urteko plantilla organikoa.
Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, behin
betiko onetsirik gelditzen da 2020ko plantilla organikoa.
Aplikatzekoa den araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikulua.
Arradan (Murillo El Cuende), 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Miguel
Ángel Enciso Martínez.
1. ERANSKINA
2020ko plantilla organikoa
1.–Idazkaritza Nagusia.
–Kodea: 1.
Lanpostuaren izena: idazkari nagusia.
Lanpostu kopurua: 1.
Araubide juridikoa: F.
Maila/taldea: A.
Mailako osagarria: 3,84.
Bateraezintasuna: -.
Zuzendaritza lanpostua: -.
Lanpostua: 30 + 2 + 1,16 + 3,72.
Lanaldiaren luzapena: -.
Arriskua: -.
Berariazko osagarria: -.
Administrazio egoera: H.
–Kodea: 2.
Lanpostuaren izena: administrari-ofiziala.
Lanpostu kopurua: 1.
Araubide juridikoa: F.
Maila/taldea: C.
Mailako osagarria: 12.
Bateraezintasuna: -.
Zuzendaritza lanpostua: -.
Lanpostua: 12 + 4 + 1,36 + 2,99 + 7,65.
Lanaldiaren luzapena: -.
Arriskua: -.
Berariazko osagarria: -.
Administrazio egoera: J.
2. ERANSKINA
Langileen izenen zerrenda, 2019ko abenduaren 31n
Funtzionarioak.
–Kodea: 2.
Izen-deiturak: Sada Nuin, Borja.
Maila edo taldea: C.
Lanpostua: administrari-ofiziala.
Administrazio egoera: jardunean.
Zerbitzu aitortuen data: 2002-01-29.
Administrazio-kontratudunak.
–Kodea: 1.
Izen-deiturak: Lizarraga Mansoa, María Teresa.
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Araubide juridikoa: A.
Maila edo taldea: A.
Lanpostua: idazkaria.
Administrazio egoera: jardunean.
Zerbitzu aitortuen data: 1991-02-18.

GASTUAK:

L2000842

PLANTILLA ORGANIKOA
Funtzionarioak
–Lanpostuaren izena: idazkaria. Funtzionarioak: 1. Maila: A. Osagarriak: Lanpostukoa: %31,88. Sarbidea: OL. Lan-egoera: hutsik.
–Lanpostuaren izena: administrari-ofizial/diruzaina. Funtzionarioak: 1.
Maila: C. Osagarriak: lanpostukoa, % 18,35; mailakoa, %12. Sarbidea:
OL. Lan-egoera: jardunean.
–Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatua. Funtzionarioak:
1. Maila: D. Osagarriak: lanpostukoa, %13,77; mailakoa, %15; arrisku
berezikoa, %10. Sarbidea: OL. Lan-egoera: hutsik.
Lanpostuen zerrenda izenduna, funtzionarioak
eta gainerako langileak
–Izen-deiturak: Jiménez Jiménez, Julen. Kargua: idazkaria. Administrazio egoera: jardunean. Administrazio-kontratuduna. Zerbitzu aitortuen
data: 2019-01-21. Maila: A. Gradua: 1.
–Izen-deiturak: Murillo Fernández, Jesús Manuel. Kargua: administrariofizial/diruzaina. Administrazio egoera: jardunean. Funtzionarioa. Zerbitzu
aitortuen data: 1981-08-01. Maila: C. Gradua: 6 (2015eko abenduaren
1az geroztik).
–Izen-deiturak: Goñi Marin, Leire. Kargua: administraria. Administrazio
egoera: jardunean. Lan-kontratuduna. Zerbitzu aitortuen data: 2018-04-04.
Maila: C. Gradua: 1.
–Izen-deiturak: Palacios Bescos, Diego. Kargua: zerbitzu anitzetako
enplegatua. Administrazio egoera: jardunean. Administrazio-kontratuduna.
Zerbitzu aitortuen data: 2017-03-13. Maila: D. Gradua: 1.

L2000985

MURILLO EL FRUTO
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko
onetsi da 2020ko udal aurrekontua, bat etorriz martxoaren 10eko 2/1995
Foru Legearen 202. artikuluarekin (2/1995 Foru Legea, Nafarroako Toki
Ogasunei buruzkoa). Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen
2019ko 252. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 26an.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
DIRU-SARRERAK:
218.400,00
7.000,00
37.760,00

4. kapitulua Transferentzia arruntak

365.607,54

5. kapitulua Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak

309.330,94

6. kapitulua Inbertsio errealak besterentzea
7. kapitulua Kapital-transferentziak
DIRU-SARRERAK, GUZTIRA

6.964,13

4. kapitulua Transferentzia arruntak

44.350,00

6. kapitulua Inbertsio errealak

123.500,00
121.578,68
GASTUAK, GUZTIRA

Murillo el Frutoko Udalak, 2019ko azaroaren 29an egin bilkuran,
langileen 2020ko plantilla organikoa onetsi zuen, ondotik heldu dena, bat
etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 235. artikuluan, martxoaren 17ko 4/2011 Foru Legeak egindako
aldaketaren arabera, ezarritakoarekin eta baita ere Langileen Estatutuaren
Testu Bateginaren 19. eta 20.ean xedatuarekin.
Iragarkia 2019ko 252. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
abenduaren 26an, eta horren ondotik jendaurrean egon da, eta inork ez
du alegazio edo erreklamaziorik aurkeztu. Beraz, behin betiko onetsi da,
eta argitara ematen.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Murillo el Fruton, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Arancha Murillo
Tanco.

3. kapitulua Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

366.858,72

9. kapitulua Finantza-pasiboak

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2. kapitulua Zeharkako zergak

342.950,00

2. kapitulua Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak
3. kapitulua Finantza-gastuak

MURILLO EL FRUTO

1. kapitulua Zuzeneko zergak

1. kapitulua Langileria gastuak

1.000,00
67.103,00
1.006.201,48

1.006.201,48

Murillo el Fruton, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Arancha Murillo
Tanco.
L2000986

MURILLO EL FRUTO
2020ko karga-tasak, tasak eta prezio publikoak
Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin
betiko onetsi dira 2020ko karga-tasak, tasak eta prezio publikoak, bat
etorriz martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 12. eta 64. artikuluekin
(2/1995 Foru Legea, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa). Hasierako
onespenaren erabakia argitaratu zen 2019ko 252. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean, abenduaren 26an.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Ikusirik zer dagoen xedaturik Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
2/1995 Foru Legearen 12 eta 64. artikuluetan eta aplikatzekoak diren
gainerakoetan;
Mantentzen dira 2018ko ekitaldirako ezarritako zergen karga-tasak
eta tasen eta prezio publikoen tarifak (onetsi ziren 2018ko azaroaren
16ko osoko bilkuran, eta argitaratu ziren 2019ko 16. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean, urtarrilaren 24an).
Hauek dira aldaketa nabarmenenak:
1. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga.
Behin aldatu ondoren Toki Ogasunei buruzko 1/1995 Foru Legea,
19/2017 Foru Legearen bidez, 2017ko abenduan, ezartzen da 175. artikuluan zehaztutako portzentajeak aplikatuko zaizkiola lurren balioari, hiri-lurren
balio-gehikuntzaren gaineko zergarako; beste aldetik, mantentzen dira
orain arte finkatutako tasak, hots, %14, %12, %10 eta %8, bost, hamar,
hamabost eta hogei urteko aldietarako, hurrenez hurren.
2. Ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga.
Hau ere aldatu egin zen 19/2017 Foru Legearen bidez; zerga exijituko
da ondoren azaltzen den tarifen koadroaren arabera, zeina arauturik baitago
Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 162.1 artikuluaren bidez.
a) Autoak:
–8 zaldi fiskal baino gutxiago: 20,02 euro.
–8 zaldi fiskaletik 12ra bitarte: 56,30 euro.
–12 zaldi fiskal baino gehiago, 16ra bitarte: 120,09 euro.
–16 zaldi fiskal baino gehiago: 150,17 euro.
b) Autobusak:
–21 plaza baino gutxiago: 140,10 euro.
–21 plazatik 50era bitarte: 200,18 euro.
–50 plaza baino gehiago: 250,23 euro.
c) Kamioiak:
–1.000 kg-tik beherako karga erabilgarria: 70,13 euro.
–1.000 kg-tik 2.999ra bitarteko karga erabilgarria: 140,10 euro.
–2.999 kg-tik 9.999ra bitarteko karga erabilgarrria: 200,18 euro.
–9.999 kg-tik gorako karga erabilgarria: 250,23 euro.
d) Traktoreak:
–16 zaldi fiskal baino gutxiago: 34,39 euro.
–16 zaldi fiskaletik 25era bitarte: 68,76 euro.
–25 zaldi fiskal baino gehiago: 137,36 euro.
e) Atoiak eta erdi atoiak:
–1.000 kg-tik beherako karga erabilgarria: 35,10 euro.
–1.000 kg-tik 2.999ra bitarteko karga erabilgarria: 70,13 euro.
–2.999 kg-tik gorako karga erabilgarria: 140,10 euro.
f) Bestelako ibilgailuak:
–Ziklomotorrak: 5,04 euro.
–125 cc-ra arteko motozikletak: 7,57 euro.
–125 cc-tik gora, 250 cc-ra arteko motozikletak: 12,55 euro.
–250 cc-tik gora, 500 cc-ra arteko motozikletak: 24,74 euro.
–500 cc-tik gora eta 1.000 cc-ra arteko motozikletak: 49,51 euro.
–1.000 cc-tik gorako motozikletak: 99,01 euro.

2020ko otsailaren 10a, astelehena
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27. zenbakia - 1587. orrialdea

Herri-lurzatiak aprobetxatzeko kanona, zenbait modalitatetara-

–Bere horretan utzi da kanona Nafarroako Ubideko X. sektoreko eremu
ureztagarri berrietarako, baldin eta lurzatiak ez badu aspertsio bidezko
ureztapeneko estaldurarik, hots: 26,16 euro erreguko. Nolanahi ere,
estaldura ezarri bezain laster ezarriko da lurzati horietarako zehaztutako
kanona, hots: 50 euro erreguko.
Lehorreko lurzatietarako, mahasti eta olibadietarako eta familien
baratzeen lurretarako, pixka bat garestitu da aprobetxamendua, 2019ko
kanonaren aldean.
Orobat, 50 euro erreguko ezarri da, kanon bateratu gisa, grabitate
bidezko ureztatze lurzatietarako eta aspertsio bidezko ureztatze tradizionaleko lurzatietarako. Tantaka ureztatzeko mahastietan, Ganazo parajean,
erreguko 36 euroko kanona ezarri da.
Gainerako herri-lurretako aprobetxamenduetarako, men eginen zaio
aplikatzekoa den ordenantzari.
Herri-lurren urte anitzeko aprobetxamenduagatiko kanona eguneratuko
da kontsumoko prezioen igoeraren (KPI) arabera, bat etorriz Nafarroako
Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 27. artikuluarekin.
4. Udal igerilekuak eta udal pilotalekua erabiltzeko tasak.
Tarifak:
a) Udal igerilekuak:
–Eguneko sarrera: 5 urtetik 14ra bitartean: 3 euro; helduak: 6 euro;
65 urtetik goitikoak: 3 euro.
–Hamabostaldiko abonamendua erroldatuentzat: 5 urtetik 14ra bitartean: 14 euro; helduak: 35 euro.
–Hamabostaldiko abonamendua erroldatu gabeentzat: 5 urtetik 14ra
bitartean: 21 euro; helduak: 40 euro.
–Hilabeteko abonamendua erroldatuentzat: 5 urtetik 14ra bitartean:
18 euro; helduak: 40 euro; 65 urtetik goitikoak: 18 euro.
–Hilabeteko abonamendua erroldatu gabeentzat: 5 urtetik 14ra bitartean: 25 euro; helduak: 50 euro; 65 urtetik goitikoak: 25 euro.
–Denboraldiko abonamendua erroldatuentzat: 5 urtetik 14ra bitartean:
25 euro; helduak: 50 euro; 65 urtetik goitikoak: 25 euro.
–Denboraldiko abonamendua erroldatu gabeentzat: 5 urtetik 14ra
bitartean: 30 euro; helduak: 60 euro; 65 urtetik goitikoak: 35 euro.
Desagertzen dira aldizkako 10 eguneko abonamenduak eta 15 egun
jarraitukoak; bateratu egiten dira, eta izanen da aldizkako 15 eguneko
abonamendua.
Ez dute deskonturik 65 urtetik gorakoen abonamenduek eta aldizkako
10 egunekoek.
65etik gorakoen kategoria izanik ezin da eskuratu 15 egun jarraituko
abonamendua.
Badira familia-unitateko deskontuak, hain zuzen ere hauek:
• Familia-unitate bereko 3 kide: %10eko deskontua.
• Familia-unitate bereko 4 kide: %15eko deskontua.
• Familia-unitate bereko 5 kide: %20ko deskontua.
Karga-tasak, ehunekoak edo indizeak zehazteko hartzen diren erabakiak inpugnatzen ahalko dira, bat etorriz xedatu denarekin Nafarroako Toki
Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legeko II. Kapituluko IX. Tituluan.
Ordenantza fiskaletako aldaketa jendaurrean egonen da, foru lege
beraren 325. artikuluan ezarritakoa betez.
Murillo el Fruton, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Arancha Murillo
Tanco.
L2000987

AZKOIEN
Aldaketa, Udalaren lokaletako erabileraren lagapena
arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena
Azkoiengo Udalak, 2019ko abenduaren 18an egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen aldaketa Udalaren lokaletako erabileraren
lagapena arautzen duen ordenantzan.
Onetsitako ordenantza jendaurrean egonen da hogeita hamar egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta erreklamazioak, kexak edo oharrak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325.1 artikuluan xedatutakoarekin.
Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, ordenantza
behin betiko onetsirik geldituko da, eta testua osorik emanen da argitara
Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Azkoienen, 2020ko urtarrilaren 17an.–Alkatea, Juan Carlos Castillo
Ezpeleta.
L2000741

ZARE
2020ko aurrekontua eta plantilla organikoa.
Hasierako onespena
Udalak, urtarrilaren 17an egindako osoko bilkuran, onetsi zituen
Udalaren 2020rako ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra eta plantilla
organikoa.
Espedienteak Idazkaritzan egonen dira ikusgai 15 egun baliodunean,
iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta iragarki-taulan paratu ondoan,
herritar edo interesdunek espedientea azter dezaten eta egokiak iruditzen
zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz honako
hauetan xedatuarekin: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990
Foru Legea, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legea eta
270/1998 Foru Dekretua. Erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin betiko
onetsitzat joko da jendaurreko aldia iragan ondotik.
Zaren, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Jesús María Lecumberri
Guembe.

L2000833

ZARE
2020ko zerga-tasak
Udalak, 2019ko azaroaren 22an egindako osoko bilkuran, onetsi zituen
2020rako zerga-tasak. Erabaki hori argitaratu zen 2019ko 244. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, abenduaren 13an.
Gerora onetsi da 29/2019 Foru Legea, abenduaren 23koa, zeinak
hizpide baitu zenbait zerga aldatzea eta beste tributu-neurri batzuk hartzea, eta lege horrek aldatu egin ditu, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako
ondorioekin, martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 175.2 artikuluan
ezarritako gehieneko koefizienteak.
Hortaz, Udalak, 2020ko urtarrilaren 17an egindako osoko bilkuran,
erabaki zuen aplikatu beharreko koefizienteak egokitzea 29/2019 Foru
Legean onetsitakora. Hala, izanen dira sortzealdi guztietarako aurreikusitako gehieneko koefizienteak.
Zaren, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Jesús María Lecumberri
Guembe.
L2000834

SESMA
2020ko aurrekontua.
Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272.
artikuluan xedatuari jarraikiz, argitara ematen da Sesmako Udalaren 2020ko
ekitaldiko aurrekontu orokorra, kapituluka laburtua.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 350.894,57 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
411.031,00 euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 400,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 152.130,55 euro.
5. kapitulua.–Kontingentzia funtsa: 2.000,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 177.026,78 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 39.040,00 euro.
Guztira: 1.132.522,90 euro.
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 267.990,86 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 22.500,00 euro.
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
94.247,94 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 530.592,83 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 187.015,46 euro.
6. kapitulua.–Inbertsioak besterentzea: 0,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak eta kapitaleko bestelako diru-sarrerak: 30.175,81 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.
Guztira: 1.132.522,90 euro.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Sesman, 2020ko urtarrilaren 16an.–Alkatea, M.ª Rosario Echávarri
Pinillos.
L2001185
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URROZ

DIRU-SARRERAK:
1.–Zuzeneko zergak: 25.930,00 euro.
2.–Zeharkako zergak: 3.500,00 euro.
3.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 31.450,00 euro.
4.–Transferentzia arruntak: 87.300,00 euro.
5.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak:
16.100,00 euro.
7.–Kapital-transferentziak: 20.900,00 euro.
9.–Pasibo finantzarioak: 39.699,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 224.879,00 euro.
Urrozen, 2020ko urtarrilaren 21ean.–Alkatea, Josu Zozaya Ubiria.

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
2019ko 252. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman zen, abenduaren 26an, Urrozko Udalaren 2020ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontu
orokor eta bakarraren hasierako onespenaren iragarkia.
Jendaurreko epea inork erreklamazio edo alegaziorik aurkeztu gabe
iragan denez, aurrekontua behin betiko onetsitzat jo da. Hori guztia, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Legearen
272. artikuluari jarraituz.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 272.1 artikuluan eta Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko
2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan ezarritakoa bete dadin, aditzera
ematen da 2020ko aurrekontu bakarraren laburpena:
GASTUAK:
1.–Langileria gastuak: 54.844,00 euro.
2.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 73.505,00 euro.
4.–Transferentzia arruntak: 35.200,00 euro.
6.–Inbertsio errealak: 55.930,00 euro.
7.–Kapital-transferentziak: 5.400,00 euro.
Gastuak, guztira: 224.879,00 euro.

KARGUAREN IZENA

MAILA

SARBIDEA

KOP.

Idazkaria.
Administrazio araubideko kontratatua

A

OL

1

Administrari-ofiziala.
Funtzionarioa

C

OL

1

L2000988

URROZ
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Urrozko Udalak, 2019ko abenduaren 10ean egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen 2020ko ekitaldirako plantilla organikoa; aginduzko iragarkia 2019ko 252. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
abenduaren 26an. Jendaurreko epean inork erreklamaziorik aurkeztu ez
duenez, behin betiko onetsi da honako plantilla:

OSAGARRIAK
A

B

KARGUAREN BALDINTZAK

C

D

E

15,00 35,00

–

–

–

Hutsik.
Zerbitzu bateratua, Beintza-Labaiengo, Donamariako eta
Oizko udalekin batean. Euskara: nahitaezkoa. Hizkuntz
eskakizuna: C1 (ahoz eta idatziz)

35,00

–

12,00

–

Jardunean.
Zerbitzu bateratua, Beintza-Labaiengo, Donamariako eta
Oizko udalekin batean. Euskara: nahitaezkoa. Hizkuntza
eskakizuna (euskara): C1 (ahoz eta idatziz)

–

A.1.–Funtzionarioen izenen zerrenda
OSAGARRIAK

MAILA

GRADUA

ZERBITZU ONARTUEN
DATA

A

B

C

Xabin Juaristi Arrieta

A

1

2018-06-18

15,00

35,00

Eulate Etxegia María Victoria

C

5

1990-07-05

35,00

–

DEITURAK ETA IZENA

KARGUA

D

E

–

–

–

Idazkaria

–

12,00

–

Administrari-ofiziala

Oharrak eta laburdurak:
Osagarriak eta eskakizunak:
1. a) Lanpostuko osagarria.
2. b) Bateraezintasuneko osagarria.
3. d) C talde edo mailen hitzarmeneko osagarria.

Argitaratzen da, orok jakin dezan. Onespen honen kontra uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 333. artikuluaren 1. zenbakian aipatzen diren
errekurtsoak aurkezten ahal dira.
Urrozen, 2020ko urtarrilaren 21ean.–Alkatea, Josu Zozaya Ubiria.

L2000989

UTERGA

UTERGA

5/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

2019ko 249. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren
20an, Udalak osoko bilkuran 5/2019 aurrekontu-aldaketa hasiera batez
onesteko harturiko erabakia, 2019ko azaroaren 21ekoa. Jendaurreko
epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, aurrekontu-aldaketa
horren espedientea behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren
ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998
Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen,
aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).
Kreditu-gehigarria
GASTUAK:
1.1650‑61900.–Argiteria publikoa berritzea: 3.000,00 euro.
1.4590.68900.–Herriko eremuak urbanizatzea: 17.000,00 euro.
DIRU-SARRERAK:
1.87000.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 20.000,00 euro.
Utergan, 2020ko urtarrilaren 16an.–Alkatea, Pablo Lizarrondo Beriain.

L2000740

2019ko azaroaren 21ean egin osoko bilkuran erabaki zen hasiera
batean onestea 2020ko ekitaldirako aurrekontuaren espedientea, eta
2019ko 252. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren
26koan. Jendaurrean egoteko epea iragan da inork alegaziorik aurkeztu
gabe; hortaz, behin betiko onetsirik gelditzen da, 6/1990 Foru Legearen
276. artikuluan eta 2/1995 Foru Legearen 202.1 artikuluan xedatuaren
arabera, eta kapituluz kapitulu laburbildurik ematen da argitara, 6/1990
Foru Legearen 277. artikuluari jarraikiz:
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak

96.420,00 euro

2. kapitulua.–Zeharkako zergak

1.500,00 euro

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako
diru-sarrerak

3.150,00 euro

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak

81.724,00 euro

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako
aprobetxamenduak

11.661,00 euro

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA

194.455,00 euro

2020ko otsailaren 10a, astelehena

27. zenbakia - 1589. orrialdea
EZKA-ZARAITZUKO HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria-gastuak

26.662,00 euro

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

85.730,00 euro

3. kapitulua.–Finantza-gastuak

1.095,00 euro

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak

34.376,00 euro

6. kapitulua.–Inbertsio errealak

22.802,00 euro

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak

23.790,00 euro

GASTUAK, GUZTIRA

194.455,00 euro

Utergan, 2020ko urtarrilaren 21ean.–Alkatea, Pablo Lizarrondo Beriain.
L2000991

UTERGA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Jendaurreko epean inork ez duenez alegaziorik aurkeztu, behin betiko
onetsi da 2020ko aurrekontua; hori dena, bat etorriz martxoaren 10eko
2/1995 Foru Legearen 202. artikuluarekin (2/1995 Foru Legea, Nafarroako
Toki Ogasunei buruzkoa). Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen
2019ko 252. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 26an.
2020KO DIRU-SARRERAK:
KAPITULUA

IZENA

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

4

Transferentzia arruntak

5

Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak

9

Finantza-pasiboak

260288,95
10.000
30
122083.05

GUZTIRA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Utergako Udalak, 2019ko azaroaren 21ean egin osoko bilkuran, hasiera
batean onetsi zuen 2020ko ekitaldirako plantilla organikoa; nahitaezko
iragarkia 2019ko 252. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
abenduaren 26an.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen
235. artikuluan xedatuari jarraikiz eta jendaurreko epea iragan denez,
behin betiko onesten da 2020ko plantilla organikoa, eranskinean ematen
dena.
Utergan, 2020ko urtarrilaren 21ean.–Alkatea, Pablo Lizarrondo Beriain.

392.402

2020ko GASTUAK:
KAPITULUA

IZENA

1

Langileria gastuak

2

Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

25.299

4

Transferentzia arruntak

6

Inbertsio errealak

9

Finantza-aktiboak

288.532
340
15840
62391

GUZTIRA

392.402

Burgin, 2020ko urtarrilaren 20an.–Mankomunitateko burua, Itziar
Semberoiz.

L2000839

ERANSKINA
Izarbeibarko Administrazio Zerbitzuen Mankomunitateak ematen dituen
langileria zerbitzuak:
–Idazkaria: Kopurua: 1. A maila. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Bateraezintasuneko osagarria: %35. Lanpostuko osagarria: %28,72. Beste
osagarri batzuk: %10. Egoera: jardunean.
–Kontu-hartzailea: B maila. Sarbidea: administrazio-kontratu bidez
betea. Bateraezintasuneko osagarria: %35. Lanpostuko osagarria:
%28,72.
–Administrari-ofiziala: C maila. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Lanpostuko osagarria: %15,72.
–Administraria: C maila (C mailan integratu zen enplegu publikoa
hobetzeko akordioaren ondorioz). Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Lanpostuko
osagarria: %15,72.
L2000992

EZKA-ZARAITZUKO HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Ezka‑Zaraitzuko Hondakin Solidoen Mankomunitatearen batzarrak,
2019ko azaroaren 22an egin bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020ko
plantilla organikoa.
Hasiera batez onetsitako plantilla Idazkaritzan egonen da ikusgai
hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagunek edo interesdunek espedientea azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez
ditzaten; hori guztia, bat etorriz Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko
2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatuarekin.
Plantillaren hasierako onespenaren iragarkia 2019ko 252. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 26an.
2020KO PLANTILLA ORGANIKOA

ZUBIETA

Funtzionarioak

Xehetasun azterketa 4. poligonoko 115. lurzatian.
Hasierako onespena
Zubietako Udalak, 2020ko urtarrilaren 24an egindako osoko bilkuran,
erabaki zuen hasiera batean onestea, behin betiko onespena bihurtuko
dena baldin eta erakustaldi publikoan alegaziorik ez badago, Zubietako 4.
poligonoko 115. lurzatiko eranskin baten xehetasun azterketa, Zubietako
Udalak sustatua.
Espedientea jendaurrean jarriko da hogei egun baliodunean, iragarki
hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, eta bitartean
interesdunen eskura egonen da, egokiak iruditzen zaizkien alegazioak
aurkez ditzaten; hori guztia Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari
buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen 1/2017 Legegintzako
Foru Dekretuaren 74. artikuluan xedatua aplikatu beharrez.
Zubietan, 2020ko urtarrilaren 24an.–Alkatea, Ernesto Domínguez
Olea.
L2001278

Lanpostuaren izena: Ezka‑Zaraitzuko Hiri Hondakin Solidoen Mankomunitateko idazkaria. Buru den udala: Burgiko Udala. A maila. Lanpostuko osagarria: % 41,88. Sarbidea: O.L. Egoera: lanpostu hutsa. Lanaldia: % 23,64.
Administrazio araubideko langileen izenen zerrenda
María Díaz Castillo. Ezka‑Zaraitzuko Hiri Hondakin Solidoen Mankomunitateko bitarteko idazkaria. Buru den udala: Burgiko Udala. A mailako
administrazio kontratua. Lanpostuko osagarria: % 41,88. Sarbidea: OL.
Egoera: jardunean. Lanaldia: % 23,64. Antzinatasuna: 2019‑11‑22.
Antzinatasuna, graduari eta bosturtekoei begira: 2008‑12‑04.
Erabaki honek indarra hartuko du onesten den egunean.
Burgin, 2020ko urtarrilaren 20an.–Mankomunitateko burua, Itziar
Semberoiz.
L2000840
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6. BESTELAKO IRAGARKIAK
6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

MURILLO EL FRUTO

Juicio verbal 546/2019

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
No siendo posible la notificación del siguiente expediente relativo a
“Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Murillo el Fruto”,
se procede a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
1.–Se incoa expediente de baja de oficio de conformidad con lo previsto
en el artículo 72, en relación con el artículo 54, ambos del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, a las
personas que se relacionan a continuación.
2.–Se nombra Instructora y Secretario del expediente a doña Arancha
Murillo Tanco y don Julen Jiménez Jiménez, respectivamente.
3.–Se notifica la apertura de expediente y se concede un plazo de
quince días hábiles para alegaciones, a contar desde la fecha de publicación del presente edicto.
Murillo el Fruto, 4 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Arancha Murillo
Tanco.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente: R.A. número 4/2020. Fecha expediente: 15/01/2020.
Domicilio: Calle Magdalena, número 4, 1.º B, Murillo el Fruto. Interesados
NIE: 1) X9163394X. 2) Y5083286R. 3) X1981515L. 4) X9163408R. 5)
X9627774C.
L2001678

ZIZUR MAYOR
Edicto
Liquidación de expedientes del impuesto de incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, ejercicios 2017‑2018‑2019.
Habiéndose intentado la notificación de los expedientes de liquidación
del impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos sin haberse
conseguido, se procede a la notificación sustitutoria mediante el presente
anuncio y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en virtud del artículo
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo en el plazo de quince días hábiles, desde el siguiente al de
la notificación/publicación, podrán consultar el expediente y alegar cuanto
tengan por conveniente en defensa de sus derechos e intereses.
Zizur Mayor, 30 de enero de 2020.–El Alcalde, Jon Gondán Cabrera.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente: 2017/063: Interesada: 72664204M. Importe: 6.375,42
euros.
Expediente: 2017/199. Interesada: 33431905W. Importe: 2.566,26
euros.
Expediente: 2017/199. Interesado: 33415276W. Importe: 2.566,26
euros.
Expediente: 2018/074. Interesado: 15746766T. Importe: 3.779,20
euros.
Expediente: 2018/074. Interesada: 15741990P. Importe: 3.779,20
euros.
Expediente: 2018/079. Interesado: 72708779Y. Importe: 368,00 euros.
Expediente: 2018/079. Interesada: 72062529X. Importe: 368,00
euros.
Expediente: 2018/091. Interesado: 18209901L. Importe: 3.010,16
euros.
Expediente: 2018/091. Interesada: 29149294Z. Importe: 3.010,16
euros.
Expediente: 2019/045. Interesada: 15770744N. Importe: 12.289,22
euros.
Expediente: 2019/196. Interesado: 33436698B. Importe: 2.711,45
euros.
Expediente: 2019/233. Interesada: 72806742N. Importe: 7.014,75
euros.
Expediente: 2019/236. Interesada: 18200768V. Importe: 5.313,67
euros.
Expediente: 2019/236. Interesado: 15807420A. Importe: 5.313,67
euros.
L2001469

Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento
arriba indicado, en cuyos autos se ha dictado sentencia número 24/20,
cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta oficina
judicial.
Y para que sirva de notificación a Viorel Mantu hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 28 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Maite Arenaza Sarasola.

J2001353

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Juicio ordinario 679/19
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, en cuyos autos se ha dictado sentencia número 30/20, cuya
parte copia se encuentra a disposición del interesado en esta oficina
judicial.
Y para que sirva de notificación a Qussay Salem Suleiman Baghdadi,
hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 28 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Maite Arenaza Sarasola.
J2001359

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)
Procedimiento de familia 967/2018
Doña María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Pamplona.
Hago saber: que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia. Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales
no consensuados con el número 967/2018, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Miguel Ramón
Bautista Morales, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá
interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por
duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial
de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 23 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta.
J2001471

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)
Procedimiento de familia 16/2019
Pamplona, 23 de enero de 2020.
Doña María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Pamplona.
Hago saber: que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia. Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales
no consensuados con el número 16/2019, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Enrique Jesús
Gabarre Gabarre, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá
interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por
duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial
de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona, 23 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta.
J2001472
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)
Procedimiento de familia 148/2019
Pamplona, 23 de enero de 2020.
Doña María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Pamplona.
Hago saber: que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia. Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales
no consensuados con el número 148/2019, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Jonathan Freddy
Game Bonilla, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con
el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y
tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona, 23 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta.
J2001473

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)
Procedimiento de familia 354/2019
Doña María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Pamplona.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia. Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales
no consensuados con el número 354/2019, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Daniel CirpaciI,
en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra
dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse en
el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el fin
de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y tablón
de anuncios de este Juzgado.
Pamplona, 20 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta.
J2001483

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 361/2019
En Pamplona/Iruña, a 21 de octubre de 2019.
Don José Alonso Ramos, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia número Seis de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Procedimiento ordinario con el número 0000361/2019, en cuyos autos se ha
dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado
en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la herencia yacente de
don Javier González Iturralde, en ignorado paradero, haciéndole saber al
mismo tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de apelación que
deberá interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente
por duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín
Oficial de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 29 de enero de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, José Alonso Ramos.
J2001335

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA
Juicio verbal 158/2019
Don José Alonso Ramos, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia número Seis de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de juicio
verbal (Alimentos-250.1.8) con el número 158/2019, en cuyos autos se ha
dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado
en esta oficina Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a don Luis a Arevalo
Jimenez, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con
el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y
tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 3 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, José Alonso Ramos.
J2001578

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Citación. Procedimiento ordinario 889/2019-D
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por procedimiento ordinario, registrado con el número
889/2019-D, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación a Ortonet Siglo XXI, S.L., a los actos de
conciliación y/o, en su caso juicio, señalados el día 23 de marzo de 2020
a las 12:45 horas y 12:50 horas, respectivamente, se expide la presente
cédula. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o
sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y
que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el
plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 29 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa María Valencia Ederra.
J2001358

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Citación. Procedimiento ordinario 919/2019-A
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña, en funciones de
sustitución.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
el procedimiento de reclamación de cantidad, registrado con el número
919/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación a la empresa Gamoan, Sociedad Limitada, se expide la presente cédula, a fin de que comparezca en el acto de
juicio oral señalado para el día 17 de febrero de 2020 a las 12:40 horas,
en la Sala de Vistas número 104 del Palacio de Justicia de Pamplona,
sito en plaza del Juez Elío, número 1. Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que
revistan forma de auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan
fin al procedimiento, y que contra esta resolución cabe interponer recurso
de reposición, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 23 de enero de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2001593

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 79/2019
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albeniz Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Decreto de fecha 28 de enero de 2020
en el proceso seguido en reclamación por ejecución de títulos judiciales,
registrado con el número 79/2019, cuya copia se encuentra a disposición
de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán
tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a El Momento Alexcar,
S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
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esta resolución cabe interponer recurso de Revisión, en el plazo de tres
días.
Pamplona, 28 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Aranzazu Ballesteros Pérez de Albeniz.

esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 20 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lourdes García Ruiz.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE TUDELA

Reclamación de cantidad 456/2019

Juicio verbal 211/2019

Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado sentencia de fecha 23 de enero de
2020 en el proceso seguido en reclamación de cantidad, registrado con el
número 456/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tenencia Distribuidoras Textiles, S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de suplicación, en el plazo de
cinco días.
Pamplona, 28 de enero de 2020.–La letrada de la Administración de
Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.

Tudela, 23 de enero de 2020.
Don Antonio Martínez Vicente, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Tudela.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal (250.2) con el número 0000211/2019, en cuyos autos se ha dictado
sentencia, de fecha 23 de enero de 2020, cuya copia se encuentra a
disposición del interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a doña Maria Villar
López Valles, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con
el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y
Tablón de anuncios de este Juzgado.
Tudela, 23 de enero de 2020.–El Letrado de la Administración de
Justicia, Antonio Martínez Vicente.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 342/2018

J2001315

J2001316

Ejecución de títulos judiciales 145/2019
Doña Lourdes García Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
145/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta
oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a TLC 2011, S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra

J2001591

J2001333

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE TUDELA

Don Antonio Martínez Vicente, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Tudela.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de
procedimiento ordinario con el número 342/2018, en cuyos autos se ha
dictado sentencia de fecha 7 de mayo de 2019 cuya copia se encuentra
a disposición del interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pantudela, S.L., en
ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra dicha
resolución cabe recurso de Apelación que deberá interponerse en el plazo
de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el fin de
que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y tablón de
anuncios de este Juzgado.
Tudela, 7 de mayo de 2019.–El Letrado de la Administración de Justicia,
Antonio Martínez Vicente.
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