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1.1.2. Foru Dekretuak

-- 7/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 5ekoa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko
2020ko BERDINNA Saria Astelehen Lilak Nafarroa
Elkarteari ematen diona.		
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Erregelamenduaren 26. artikuluan xedatutakoa garatzeko arauak onesten dituena (erregelamendu hori
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1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako
egoerak
-- AKATS ZUZENKETA, Funtzio Publikoko zuzendari
nagusiak urtarrilaren 20an emandako 171/2020 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen zerbitzuko zenbait funtzionario izendatu
ziren, erizain lanpostuetan aritzeko, eta lanpostua
esleitu zitzaien.		
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1.1. XEDAPEN OROKORRAK
-- 6/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 5ekoa, zeinaren
bidez aldatzen baita Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen
plantilla organikoa.		
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-- 10/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak
Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, merezimendu lehiaketarako deia egiten duena Irakasleari
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lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan betetzeko.		
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-- 273/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 7koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana.
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2012

-- GORA JOTZEKO ERREKURTSOA haur-hezitzaile
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1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK
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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.2. Foru Dekretuak
6/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 5ekoa, zeinaren bidez aldatzen
baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen plantilla organikoa.
Osasun Departamentuko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua
erakunde autonomoak aditzera eman du bere plantilla organikoa aldatu
behar dela, 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 otsailaren bostean egindako bilkuran harturiko erabakiarekin
bat,
DEKRETATZEN DUT:
Artikulu bakarra.–Plantilla organikoan lanpostu batzuk amortizatzea
eta beste batzuk sortzea.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen plantilla organikoa honela aldatzen da:
Bat. Ondotik adierazten diren lanpostuak amortizatzen dira. Zuzkidura ekonomikoa dute indarreko gastu-aurrekontuaren I. kapituluko
partidetan:
OSASUN DEPARTAMENTUA
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua
Eriari Osasun Laguntza emateko Zuzendaritza:
–Farmazialari ikuskatzaileak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, plantilla organikoan 60259 zenbakia duena.
Profesionalen Zuzendaritza:
–Administrari laguntzaileak: hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, D mailakoak, plantilla organikoan 61506, 61766 eta 61799
zenbakiak dituztenak.
–Osasun laguntzaileak*: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa,
D mailakoa, plantilla organikoan 62380 zenbakia duena.
Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza:
–Administrari laguntzaileak: hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, D mailakoak, plantilla organikoan 60418, 61342 eta 62074
zenbakiak dituztenak.

–Erizainak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa,
destinoa Azpilagañako SUOAZean duena, eta plantilla organikoan 60366
zenbakia.
–Osasun hezitzaileak: lanpostu huts bat, lanaldi partzialeko lan araubidekoa, C mailakoa, destinoa Buztintxuriko SUOAZean duena, eta plantilla
organikoan 70117 zenbakia.
–Erizaintzako laguntzaileak*: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, D mailakoa, plantilla organikoan 65681 zenbakia duena.
–Osasun laguntzaileak* (teknikari eginkizunekin): lanpostu huts bat,
funtzionarioen araubidekoa, D mailakoa, plantilla organikoan 64956 zenbakia duena.
–Zeladoreak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, D mailakoa, plantilla organikoan 65133 zenbakia duena.
–Hainbat lanbidetako langileak: lanpostu huts bat, funtzionarioen
araubidekoa, D mailakoa, plantilla organikoan 70614 zenbakia duena.
–Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikariak (EZLTak): hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, D mailakoak, plantilla organikoan
63472, 63934 eta 68594 zenbakiak dituztenak.
–Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikariak (EZLTak): bi lanpostu huts, lan araubidekoak eta lanaldi partzialekoak, D mailakoak, plantilla
organikoan 69041 eta 69053 zenbakiak dituztenak.
Tuterako Osasun Barrutia:
–Erdi mailako teknikariak-osasun hezitzaileak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, plantilla organikoan 65089 zenbakia
duena.
Lizarrako Osasun Barrutia:
–Artxibozain-liburuzainak*: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, plantilla organikoan 62751 zenbakia duena.
Osasun Mentala:
–Osasun laguntzaileak*: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa,
D mailakoa, destinoa Lizarrako Osasun Mentaleko Zentroan duena, eta
plantilla organikoan 63036 zenbakia.
Bi. Ondotik adierazten diren lanpostuak sortzen dira. Zuzkidura ekonomikoa dute indarreko gastu-aurrekontuaren I. kapituluko partidetan:
OSASUN DEPARTAMENTUA
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua
Eriari Osasun Laguntza emateko Zuzendaritza:
–Ospitaleko farmaziako BFEak/albokoak: lanpostu huts bat, funtzio arioen araubidekoa, A mailakoa, plantilla organikoan 71919 zenbakia
n
duena.

Oinarrizko Osasun Laguntza:
–Zeladoreak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, D mailakoa, destinoa Alde Zaharreko OOLTan duena, eta plantilla organikoan
60428 zenbakia.
–Zeladoreak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, D mailakoa, destinoa Erriberriko OOLTan duena, eta plantilla organikoan 61164
zenbakia.
–Zeladoreak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, D mailakoa, plantilla organikoan 60708 zenbakia duena.
Nafarroako Ospitalegunea:
–OLT/EUDak*: lau lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak, plantilla organikoan 63269, 63451, 63718 eta 66463 zenbakiak
dituztenak.
–OLT/EUDak*: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B
mailakoa, destinoa Burlatako SUOAZean duena, eta plantilla organikoan
60319 zenbakia.
–OLT/EUDak*: lanpostu huts bat, lanaldi partzialeko lan araubidean,
B mailakoa, plantilla organikoan 68390 zenbakia duena.
–Erizainak: hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak, plantilla organikoan 62911, 63435 eta 64896 zenbakiak dituztenak.

Profesionalen Zuzendaritza:
–Erdi mailako teknikariak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, plantilla organikoan 71920 zenbakia duena.
–Sistema informatikoetako erdi mailako teknikariak: lanpostu huts
bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, plantilla organikoan 71921
zenbakia duena.
Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza:
–Administrazio publikoko teknikariak (arlo ekonomikoa): lanpostu huts
bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, plantilla organikoan 71922
zenbakia duena.
–Enpresa zientzietako diplomadunak: lanpostu huts bat, funtzionarioen
araubidekoa, B mailakoa, plantilla organikoan 71923 zenbakia duena.
–Erdi mailako teknikariak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, plantilla organikoan 71924 zenbakia duena.
Oinarrizko Osasun Laguntza:
–Administrari laguntzaileak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, D mailakoa, destinoa Alde Zaharreko OOLTan duena, eta plantilla
organikoan 71925 zenbakia.
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–Administrari laguntzaileak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, D mailakoa, destinoa Erriberriko OOLTan duena, eta plantilla
organikoan 71926 zenbakia.
–Administrari laguntzaileak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, D mailakoa, plantilla organikoan 71927 zenbakia duena.
Nafarroako Ospitalegunea:
–Obstetrizia eta ginekologiako erizaintzako erizain espezialistak: lau
lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak, plantilla organikoan 71928, 71929, 71930 eta 71931 zenbakiak dituztenak.
–Erdi mailako teknikariak-osasun hezitzaileak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, destinoa Buztintxuriko SUOAZean
duena, eta plantilla organikoan 71932 zenbakia.
–Lehen mailako ofizialak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, C mailakoa, plantilla organikoan 71933 zenbakia duena.
–Anatomia patologikoaren arloko teknikari espezialistak (APTEak): bi
lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, C mailakoak, plantilla organikoan 71934 eta 71935 zenbakiak dituztenak.
–Laborategiko teknikari espezialistak (LTEak): hiru lanpostu huts,
funtzionarioen araubidekoak, C mailakoak, plantilla organikoan 71936,
71937 eta 71938 zenbakiak dituztenak.
–Farmaziako teknikariak: lau lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, D mailakoak, plantilla organikoan 71939, 71940, 71941 eta 71942
zenbakiak dituztenak.
–Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikariak (EZLTak): lanpostu
huts bat, funtzionarioen araubidekoa, D mailakoa, destinoa Azpilagañako
SUOAZean duena, eta plantilla organikoan 71943 zenbakia.
–Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikariak (EZLTak): lanpostu
huts bat, funtzionarioen araubidekoa, D mailakoa, destinoa Burlatako
SUOAZean duena, eta plantilla organikoan 71944 zenbakia.
Tuterako Osasun Barrutia:
–Erdi mailako teknikariak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, plantilla organikoan 71945 zenbakia duena.
Lizarrako Osasun Barrutia:
–Otorrinolaringologiako BFEak/albokoak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, plantilla organikoan 71946 zenbakia
duena.
Osasun Mentala:
–Administrari laguntzaileak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, D mailakoa, destinoa Lizarrako Osasun Mentaleko Zentroan duena,
eta plantilla organikoan 71947 zenbakia.

Nafarroa Elkarteari emateko proposamena egin du, ongi merezia duelakoan
argi nabarmentzeagatik eta laguntza paregabea emateagatik Nafarroako
Foru Komunitatean emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko
lanean.
Hautagaitzaren ezin ukatuzko merituetatik, hauek dira nabarmentzekoak:
1991n eratu zenetik, elkarteak izan duen ibilbide luzea, 25 urte baino
gehiago baitarama jardunean. Halaber, nabarmendu nahi da elkarteak izan
duen bilakaera interesgarria. Izan ere, berdintasunaren inguruan lagun
egiteko, gogoetarako, prestakuntzarako eta aktibismorako proiektu bat izan
zen sorburuan. Geroago, berriz, laguntza arloko lana bete du bereziki, bere
eginkizunak lagun egitera eta aldarrikapenetara bideratuz, eta indarkeria
matxistatik bizirik iraun duten emakumeentzako baliabideetarako zerbitzu
juridiko eta psikologiko bat antolatu du.
Bere jarduketen garrantziari dagokionez esan behar da emakumeen
lana eta ahalduntzea aitortzeko eta emakumeen eta gizonen arteko eskubide eta aukera berdintasuna sustatzeko asmoz egindako jarduketak,
ekintzak eta proiektuak.
Saritutako elkarteak parte hartu du berdintasunaren arloko berariazko
politikak eta legeriak egiten, eta, arlo politikoan, kideetako batzuk Nafarroako Gobernuak berdintasuna eta genero indarkeria lantzeko sustatu
dituen batzordeetako kide izan dira.
Elkarteak Nafarroako gizartean duen eraginaz eta oihartzunaz esan
behar da Astelehen Lilak Nafarroa Elkarteak aitortza eman dioten zenbait
sari jaso dituela, eta haren kanpainak Nafarroako Foru Komunitatetik
harago ere iritsi direla.
Gaur egun, gainera, elkartea erreferentea da berdintasunaren arloko
prestakuntzan, bai profesionalentzat, bai neska-mutil nahiz gizon-emakumeentzat.
Zenbait sostengu-gutun aurkeztu ditu hautagaitzarekin batera, elkartearen proiektuetan lankidetzan aritutako pertsonek, esparru ugaritako
profesionalek eta elkartearen proiektuetan parte hartu dutenek idatziak.
Horiek guztiek dute garrantzia, eta hautagaitzak gizartean duen babesaren
eta haren eraginaren adierazgarri dira. Aipagarria da gutun horiek jatorri
askotakoak direla, eta hainbatetan islatzen dela Astelehen Lilak Nafarroa
Elkarteak haientzat izan duen ekarpena.
Horrenbestez, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko
eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila
eta hogeiko otsailaren bostean egindako bilkuran harturiko erabakiarekin
bat,
DEKRETATZEN DUT:
1. 2020ko BERDINNA Saria Astelehen Lilak Nafarroa Elkarteari
ematea.
2. Foru dekretu hau interesdunari jakinaraztea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.
Iruñean, 2020ko otsailaren 5ean.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria,
María Chivite Navascués.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.
F2001837

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 otsailaren 5ean.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria,
María Chivite Navascués.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.
F2001838

7/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 5ekoa, emakumeen eta gizonen
arteko berdintasunaren arloko 2020ko BERDINNA Saria Astelehen
Lilak Nafarroa Elkarteari ematen diona.
BERDINNA Sariaren xedea da nabarmentzea eta publikoki aintzatestea
Nafarroako Foru Komunitatean emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan egindako lanagatik nabarmendu direnen jokaera. Saria
urtarrilaren 10eko 1/2018 Foru Dekretuaren bidez sortu zen.
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
kontseilariak azaroaren 8an emandako 178/2019 Foru Aginduaren bidez,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko 2020ko BERDINNA
Sariaren deialdia egin eta hura emateko oinarriak ezarri ziren.
Epaimahaiak, jasotako hautagaitzen artean, deialdian ageri diren
irizpideei jarraikiz azterketa zorrotza egin ondoan, saria Astelehen Lilak

1.1.3. Foru Aginduak
13/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 4koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Zerga Berezien Erregelamenduaren
26. artikuluan xedatutakoa garatzeko arauak onesten dituena
(erregelamendu hori Edari deribatuentzat aurreikusitako marka
fiskalei buruzko uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren
bidez onetsi zen).
2020ko urtarrilaren 1ean indarra hartu du uztailaren 7ko 1165/1995
Errege Dekretuaren bidez onetsitako Zerga Berezien Erregelamenduaren
26. artikuluaren testu berriak, abenduaren 28ko 1512/2018 Errege Dekretuaren bidez onetsi zenak. Horrek berekin dakar etete-araubidetik kanpo
zirkulatzen duten edari deribatuen bilgarri edo ontzi guztiek itsatsita eraman
behar duten marka fiskalaren eredu berriak onestea, foru agindu honetan
ezartzen den bitarteko aldia bukatuta erabili beharrekoak.
Testu berriak aldaketa nabarmenak dakartza zirkulazio etiketa horiei
dagokienez. Izan ere, identifikazio kodea toki ikusgarri batean erakusteaz
gainera, segurtasun kode elektroniko bat ere erakutsi beharko dute, aukera
emanen duena, batetik, segituan egiaztatzeko ea benetakoa den, eta
bestetik, marka fiskal bakoitza telematika bidez lotzeko establezimendu
hartzailearen datuekin (jardueraren eta establezimenduaren kodea) eta
titularrarekin (identifikazio fiskaleko zenbakia).
Eredu berrietan, Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalak
zenbait hobekuntza tekniko sartu ditu dokumentu tinbredun horien se-
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gurtasunari eta inprimatzeari dagokienez. Hala, segurtasun kode horien
bidez in situ egiaztatzen ahalko da benetakoak ote diren, eta egiaztapen
hori kontrol eskumena duten kontrol organoek zein kontsumitzaileek berek
egiten ahalko dute, gardentasuna eta fidagarritasuna handiagoak izan
daitezen.
Horregatik guztiagatik, kontuan harturik erabaki dela aipatutako marka
fiskal horiek segurtasun kontrol elektronikoak eraman behar dituztela,
beharrezkotzat jotzen da berariazko foru agindu bat onestea marka fiskal
berri horiek arautzeko.
Bestalde, abenduaren 28ko 1512/2018 Errege Dekretuaren bidez
aldatu egin zen Zerga Berezien Erregelamenduaren 27. artikulua. Horren
ondorioz, kontrol sistema berri bat finkatu zen fabriketatik, gordailu fiskaletatik eta biltegi fiskaletatik egindako bideko salmenten prozeduraren bidez
egiten diren eragiketetarako, prozedura berri bat –informatizatuagoa– ezarri
baitzen bideko salmentetarako. Sistema berri horrek, besteak beste, ekarri
du 511 eredua desagertzea (Bideko salmenta prozeduraren bidez bidalitako
produktuak izanik, zerga-tasa murriztua duten produktuen entrega-noten
hileko zerrenda). Hortaz, bidezkoa da eredu hori baliogabetzea.
Nafarroak foru agindu hau onesteko duen eskumena Estatuaren eta
Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen Ekonomikoan oinarritzen da. Hitzarmen Ekonomikoaren 35.5 artikuluan eta laugarren xedapen
gehigarrian ezarritakoarekin bat, Foru Komunitateari dagozkion zerga
berezien ordainarazpenean, Estatuko lurraldean unean-unean indarra
duten oinarrizko printzipioak, arau substantiboak eta formalak aplikatuko
ditu, eta, zerga berezien arloko arauak eman arte, honakoak aplikatuko
dira Nafarroan: Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legea,
eta Zerga Berezien Erregelamendua, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege
Dekretuaren bidez onetsitakoa.
Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren
zazpigarren xedapen gehigarrian baimena ematen zaio zerga arloko
eskumena duen departamentuko kontseilariari foru agindu bidez arautu
dezan zergadunek eta entitateek zein kasu eta baldintzatan aurkezten
ahal dituzten baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen bitartez
aitorpenak, jakinarazpenak, aitorpen-likidazioak, autolikidazioak edo tributuen arloko araudiak eskatutako beste agiri guztiak.
Horrenbestez,
AGINTZEN DUT:
1. artikulua. Edari deribatuentzako marka fiskalak.
1. Uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsitako
Zerga Berezien Erregelamenduaren 26.2 a) artikuluan xedatutakoaren
ondorioetarako, foru agindu honen I. eranskinean ageri diren marka fiskalen
ereduak onesten dira (“Edari deribatuentzako marka fiskalak”).
2. Foru agindu honen I. eranskinean jasotzen diren marka fiskalak
edari deribatuen bilgarri eta ontzi guzti-guztietan itsatsi beharko dira, toki
ikusgarri batean, atxikita duten segurtasun kode elektronikoa irakurtzeko
moduan, eta marka horiek berriz erabiltzeko aukerarik eman gabe.
Establezimendu eskatzaileak eranskin horren 1. edo 2. eredua aukeratzen ahalko du, Zerga Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluan
ezarritako baldintzak eta betebeharrak betez.
2. artikulua. “Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergaren
marka fiskalak eskatzea” izeneko 517 eredua onestea.
1. Onetsi egiten dira “Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergaren marka fiskalak eskatzea” izeneko 517 eredua eta hura betetzeko
jarraibideak, II. eranskinean jasotzen direnak.
Eranskin hori Nafarroako Foru Ogasunaren webgunearen bidez eskuratzen ahalko da bakarrik, eta automatikoki eguneratuko da, foru agindu
honek indarra hartu ondoren egiten zaizkion aldaketak sartuz.
2. 517 eredua baliabide elektronikoen bidez aurkeztuko da, Nafarroako Foru Ogasunaren webgunea erabiliz, helbide honetatik abiatuta:
https://hacienda.navarra.es. Hori horrela, eskaeraren edukia II. eranskinean
agertzen denaren araberakoa izan beharko da.
517 eredua erabiliko da, orobat, Zerga Bereziei buruzko abenduaren
30eko 20/1992 Foru Legearen 20.6 artikuluak aipatzen dituen artisaudestilatzaileen etiketak eskatzeko, Zerga Berezien Erregelamenduaren
97. eta 98. artikuluetan ezarritako betebeharrak beteta.
3. 517 ereduaren aurkezpen elektronikoa establezimendu eskatzailearen titularrak berak egin dezake, pertsona fisikoa edo juridikoa izan
gorabehera, edo hirugarrenen izenean aitorpenen aurkezpen elektronikoak
egiteko baimena duten pertsonek edo entitateek, ekainaren 29ko 130/2009
Foru Aginduan xedatutakoarekin bat; izan ere, foru agindu horretan onetsi
zen hirugarrenen izenean aitorpenak telematika bidez aurkezteko kanpo
lankidetzaren akordioa.
Eskaera egiteko, ziurtagiri elektroniko kualifikatu bat eduki beharko
da, Nafarroako Foru Ogasunak, unean-unean indarra duen araudiaren
arabera, onartzeko modukoa. Dena dela, establezimenduaren titularra
pertsona fisiko bat baldin bada, estatuko sektore publiko administratibo
osorako Cl@ve sistema ere erabiltzen ahalko du (identifikazio, auten-
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tifikazio eta sinadura elektroniko komunerako sistema), zeina urriaren
8ko PRE/1838/2014 Aginduaren bidez arautu baitzen. Hortaz, 2014ko
irailaren 19ko Ministroen Kontseiluaren Erabakia argitaratzen da, Cl@ve
sistema onetsi zuena, hots, Estatuko Sektore Publiko Administratiboaren
identifikazio, autentifikazio eta sinadura elektronikorako plataforma komuna,
gako itunduak erabiltzen dituena.
4. Eskaera onesten denean, sistemak 16 karaktereko egiaztapen
kode seguru bat itzuliko du, aurkezpenaren data eta orduarekin batera,
eskaeraren frogagarri.
Eskaeran akatsen bat egin bada edo interesdunak identifikazio fiskaleko zenbakia errebokatua baldin badu otsailaren 22ko 8/2010 Foru
Dekretuaren 13. artikuluaren arabera (dekretu horren bidez identifikazio
fiskaleko zenbakia eta horri lotutako errolda zehatz batzuk arautu ziren),
sistemak atzera botako du eskaera, horren zergatiak adierazita. Eskaera
atzera botaz gero, zergapekoak behar diren zuzenketak egin beharko ditu,
eta beste eskaera bat aurkeztu.
5. II. eranskinean zehaztutako 517 ereduaren formatua eta edukiaren
diseinua Nafarroako Foru Ogasunaren webgunean unean-unean ageri
direnak izanen dira.
3. artikulua. Marka fiskalak baimentzeko eta haien entrega fisikoa
egiteko prozedura.
1. Gordailu fiskalen eta harrera-gordailuen titularrek eta fabrikatzaileek, baita erregistratuak dauden aldian behingo hartzaileek, baimendu
diren jasotzaileek, urrutiko saltzaileen ordezkari fiskalek, erregistratuak
dauden bidaltzaileek eta inportatzaileek ere, baliabide elektronikoen bidez
eskatu beharko dituzte marka fiskalak, Nafarroako Foru Ogasunaren webgunearen bitartez, II. eranskinean onetsitako 517 eredua erabiliz.
Establezimendu eskatzaileak, 3. a) apartatuan aurreikusitako zuzeneko
entrega kasuetan, behartuak egonen dira –beren aurreikuspenen arabera–
hurrengo ekitaldian eskatu behar dituzten etiketen gutxi gorabeherako
kopurua eta eredua bidaltzera nork bere kudeaketa bulegoari, erregistroko
tramitearen bidez, betiere urteko azken hiruhilekoan.
2. Eskaera 517 ereduaren bidez jaso ondoren, establezimendu
eskatzailea erregistratu duen zerga berezien kudeaketa bulegoak edo,
horrelakorik ez badago, eskatzailearen helbide fiskalari dagokion zerga
bulegoak eskatu diren etiketa fiskalen entrega onartu edo ukatu beharko
du, Zerga Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluan ezarritako baldintzak
betetzen diren egiaztatu ondoren. Bi kasu horietan, kudeaketa bulegoak
jakinarazpen elektroniko bat bidaliko dio eskatzaileari, non adieraziko
baitio marken entrega fisikoa egin daitekeela edo, hala denean, zein izan
diren eskatutakoa ukatzeko arrazoiak, betiere atzemandako akatsak edo
gabeziak zuzentzeko aukera emanda.
3. Eskumena duen kudeaketa bulegoak eskaera onartuz gero, entrega fisikoa bi modutan egin daiteke:
a) Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalak zuzenean egitea
entrega fisikoa eskatzaileari 517 ereduan adierazitako tokian, baldin eta
establezimendu horrek aurreko urtean 500.000 etiketa baino gehiago
eskatu baditu.
Establezimendu eskatzailearen titularrak entrega fisiko hori hartu
duela jakinarazi beharko du Nafarroako Foru Ogasunaren webgunearen
bidez, hartu eta hurrengo berrogeita zortzi orduko epean, informazio hau
atxikiz:
1.–Marka fiskalak zein egunetan hartu diren. UUUU‑HH‑EE.
2.–Hartutako etiketen serieen numerazioa (zenbatetik zenbatera).
3.–Entregatutako etiketei dagokien eskaera zenbakia (517 eredua).
Gainera, entrega fisikoa egin ondoren ikusten bada benetan jasotako
marka fiskaletan akatsen bat edo gorabeheraren bat dagoela kopuruari,
numerazioari eta/edo motari dagokionez, establezimenduaren titularrak,
horren berri izan bezain pronto, jakinarazi beharko dio eskumena duen
kudeaketa bulegoari edo Kontu-hartze Zerbitzuari.
Harrera fisikoaren gaineko gorabeheraren bat jakinaraziz gero, eskumena duen kudeaketa bulegoak behar diren egiaztapen lanak egin beharko
ditu hurrengo bost laneguneko epean. Hori horrela, harrera egiten duen
establezimenduak ezin izanen ditu etiketa horiek erabili harik eta kudeaketa
bulegoak berariazko baimena ematen dion arte, edo, hori ezean, goian
aipatutako epea bukatu arte egiaztapen lanik egin gabe.
b) Establezimenduak aurreko urtean 500.000 etiketa baino gutxiago
eskatu baditu, entrega fisikoa “Bingo jokorako kartoiak, edari deribatuen
zirkulaziorako markak, efektu tinbredunak (kanbio‑letrak) eta notarioek
bakarrik erabiltzekoa den paper tinbreduna garraiatu, biltegiratu, gorde
eta bidaltzeko zerbitzuaren” kontratazio publikoaren adjudikazio-hartzaile
den enpresak eginen du, Nafarroako Foru Ogasuna erakunde autonomoak
egindako adjudikazioari jarraikiz, 2. apartatuan adierazitako jakinarazpen
elektronikoa egin ondoren.
Entrega fisikoa aurreko paragrafoan adierazitako enpresa adjudikazio-hartzaileak egiten badu, datari, etiketen numerazioari eta eskaera zenbakiari (517 eredua) buruzko datuak eskatzaileari berresteko arduraduna
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izanen da entregatzeko baimena duen enpresa, eta kudeaketa-bulegoak
berak grabatu beharko du harrera egiten den unean, harrera egin izanaren
agiriaren kopia bat erantsita.
Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalak zuzenean entregatzen dituenean bezala –goiko a) letra–, establezimendu eskatzailearen
titularrak eskumena duen kudeaketa bulegoari edo Kontu-hartze Zerbitzuari jakinarazi beharko dio benetan jasotako marka fiskalen kopuruari,
numerazioari edo motari dagokionez gertatzen den edozein gorabehera
edo akats, horrelakoez konturatu bezain pronto.
Harrera fiskalaren gaineko gorabeheraren bat jakinaraziz gero, eskumena duen kudeaketa bulegoak behar diren egiaztapen lanak egin beharko
ditu hurrengo bost laneguneko epean. Hori horrela, harrera egiten duen
establezimenduak ezin izanen ditu etiketa horiek erabili harik eta kudeaketa
bulegoak berariazko baimena ematen dion arte, edo, hori ezean, goian
aipatutako epea bukatu arte egiaztapen lanik egin gabe.
4. Jadanik entregatuak dauden etiketen kasuan, Zerga Berezien
Erregelamenduaren 26.9 artikuluan aurreikusitako zerga bereziaren kuotak
likidatzearen ondorioetarako, likidazioaren kalkulua egiteko orduan kontuan
hartuko da aurreko urtean eskatzailearen establezimendutik atera diren
bilgarri edo botilen batez besteko edukiera.
4. artikulua. Marka fiskalak hartu ondoren eman beharreko informazioa.
1. Marka fiskalen harrera fisikoa egin ondoren, establezimendu eskatzaileak honako hauen gaineko informazioa eman beharko dio Nafarroako
Foru Ogasunari etiketak establezimendu eskatzailetik atera baino lehen,
Zerga Berezien Erregelamenduaren 26.4 artikuluan ezarritakoa betez:
a) Harrera egin duen establezimenduaren identifikazio fiskala.
b) Marka fiskalak zein tokitan itsatsi diren edari deribatuen botiletan
edo bilgarrietan (establezimendu eskatzailea, jatorrian itsatsi diren, edo
botilatzeko edo ontziratzeko zentro independente batean).
c) Edari deribatuen botiletan edo bilgarrietan itsasteko etiketen harrera egin duen establezimenduaren titularra (IFZ, jarduera eta ezarpen
kodea eta izen-abizenak edo sozietate-izena).
d) Botila edo ontzi horietan sartutako produktuaren lote-zenbakia.
e) Etiketak itsatsi diren bilgarrien edo ontzien edukiera.
f) Bilgarri edo ontzi horietan sartutako edari deribatuaren graduazio
alkoholikoa.
g) Produktuaren deskribapen komertziala.
2. Bakarrik itsasontzietan edo aireontzietan kontsumitzeko edo saltzeko diren edari alkoholdunen hornidura egiteko baimena duten gordailu
fiskalen kasuan, bidaiariei saldutako edari deribatuei dagokienez (etiketa
fiskala eraman behar dutenak), gordailu horiek Nafarroako Foru Ogasunaren webgunearen bitartez jakinarazi beharko dute, bakar-bakarrik,
hilabete natural bakoitzean saldutako botilen edo ontzien kopurua eta
haiei itsatsitako etiketen modeloa, hurrengo hilabeteko lehenengo bost
egun balioduneko epearen barruan.
3. Artikulu honetan ezarritakoa ez da aplikatuko artisau-destilatzaileek
hartutako etiketen kasuetan.
5. artikulua. Marka fiskalen kontabilitatea.
1. Zerga Berezien Erregelamenduaren 26.10 artikuluan ezarritakoari
jarraikiz, marka fiskalak hartzen dituzten establezimenduen titularrek marka
fiskalen liburu bat eraman beharko dute, non honako hauek jasoko baitira:
hilabete bakoitzaren hasieran eta bukaeran dauden izakinak, fisikoki entregatu zaizkien marka fiskalak eta jadanik botilei edo bilgarriei itsatsitako
markak, bai establezimenduan berean daudenenak, nola atera direnenak,
eta, horien artean, bereiziz etete-araubidean gertatzen diren irteerak eta
kasuan kasuko zerga sortu duten irteerak.
2. Marka fiskalak hartzen dituzten establezimenduak, salbu eta artisau-destilatzaileak, zeinek kontabilitatea paper-euskarrian eraman beharko
duten, behartuak daude, hilero, aurreko paragrafoan aipatutako liburuen
berri ematera baliabide elektronikoen bidez, Nafarroako Foru Ogasunaren
wegbunearen bitartez, bertan unean-unean adierazten den formatuan.
3. Nolanahi ere, marka fiskalen kontabilitate-liburuetako idazpenek
aukera eman behar diete kudeaketa bulego eskudunari eta zerga berezien arloko kontu-hartze zerbitzuei noiznahi egiazta dezaten ea betetzen
diren indarreko araudian eskatzen diren baldintzak eta betebeharrak,
batez ere Zerga Berezien Erregelamenduaren 26.5 artikuluan bermeei
buruz adierazitakoa eta 26.9 artikuluan marka fiskalen kontaketari buruz
adierazitakoa.
6. artikulua. Segurtasun kodeak suntsitzeko, baliogabetzeko edo
haiei baja elektronikoa emateko prozedura.
1. Zerga Berezien Erregelamenduaren 26.11 eta 53 bis.3 artikuluetan
aurreikusitako kasuetan, edari deribatuen ontziei edo bilgarriei itsatsitako
marka fiskaletan jarritako segurtasun kodeak suntsitzea, baliogabetzea edo
haiei baja elektronikoa ematea establezimendu interesdunak berak eskatuta
egiten ahalko da, baina betiere zerga administrazioaren kontrolpean eta
lurralde eremu honetatik atera baino lehen. Horretarako, segurtasun kode
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horiei baja elektronikoa emateko eskaera elektronikoa egin beharko zaio
Nafarroako Foru Ogasunari.
2. Eskaera elektroniko horretan, establezimendu eskatzaileak
zehaztu beharko du baja eman nahi dien segurtasun kode elektroniko
guzti-guztien identifikazioa, adierazita irteera esportazio baterako den,
Europar Batasunaren barruko igorketa baterako, itzulketa-eskaera baten
ondorioz edo beste arrazoi bategatik. Zehaztu beharko du, orobat, marka
fiskal horiek zein bilgarri edo ontzi motari itsatsita dauden eta zein merkataritza-produktu den.
3. Baja elektronikoa eman baino lehen, kudeaketa bulegoak behar
diren tramiteak eginen ditu bost egun balioduneko epean behar diren
egiaztapen fisikoak egin daitezen egiaztatze aldera ea zehaztutako kode
elektronikoak bat datozen eskatzailearen esku dauden bilgarriek edo
ontziek dituztenekin, baita bajaren arrazoia ere. Alderdi horiek osorik edo
partez egiaztatu ondoren, kudeaketa bulegoak segurtasun kodeen baja
elektronikoa eginen du.
Segurtasun kode horien baja elektronikoa gauzatu ondoren, Nafarroako Foru Ogasunak bajaren berri emanen dio eskatzaileari, baliabide
elektronikoak erabiliz; azkenean baja baimentzen ez bada, berriz, ukatzeko
arrazoia jakinarazi beharko dio.
4. Zerga Berezien Erregelamenduaren 6.5 artikuluan azaldutako
itzulketa-eskaeren kasuetan, baliogabetzea edo baja elektronikoa ematea
eskatu ez bada eta, beraz, etiketa fiskalen suntsiketa fisikoa egitea beharrezkoa bada, eskatzaileak kudeaketa bulego eskudunari jakinarazi beharko
dio suntsiketa egiteko aurreikusi den tokia, modua eta eguna. Jakinarazpen
hori egin eta hiru egun balioduneko epean, kudeaketa bulegoak suntsiketa
egiteko behar diren tramiteak eginen ditu, betiere zerga administrazioaren
zerbitzuen kontrolpean.
Xedapen gehigarri bakarra.–Izakinen aitorpena eta marka fiskalen
suntsiketa.
1. 2020ko urriaren 31 baino lehen, gordailu fiskalen eta harreragordailuen titularrek eta fabrikatzaileek, baita erregistratuak dauden aldian
behingo hartzaileek, baimendu diren jasotzaileek, urrutiko saltzaileen
ordezkari fiskalek, erregistratuak dauden bidaltzaileek eta inportatzaileek
ere, foru agindu honek indarra hartzen duen egunean izakin gisa itsatsi
gabe dituzten etiketa fiskalen aitorpena egin beharko dute zerga bereziak
kudeatzen dituen bulegoan, zehazki, gaur egun indarra duten P3, P4,
P5, P6, P7, P8, G3, G4 eta G5 ereduetakoak, bakoitzaren numerazioa
adierazita. Aitorpen hori aurkeztu ondoren, eta, betiere, 2020ko abenduaren
31 baino lehen, kontu-hartze zerbitzuei entregatuko dizkiete etiketa fiskal
horiek, suntsituak izan daitezen. Entregatzen dituzten unetik aurrera, etiketa
horiei dagokien zerga bereziaren balioa ez da kontuan hartuko Zerga
Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluan aurreikusitako bermeen muga
kalkulatzearen ondorioetarako.
2. Zerga bereziak kudeatzen dituzten bulegoek, 2021eko martxoaren
31 baino lehen, aurreko paragrafoan aipatutako etiketak suntsituko dituzte,
baita kudeaketa bulegoek berek entregatu gabe dituzten etiketen izakinak
ere, E4, E5, P3, P4, P5, P6, P7, P8, G3, G4 eta G5 ereduetakoak. Suntsiketa horren akta eginen da, suntsitu diren etiketa motak, numerazioa eta
kopurua adierazita, baita non eta noiz suntsitu diren ere.
Lehenengo xedapen iragankorra.–Establezimenduak berak izakin gisa
dituen marka fiskalak itsasteko bitarteko aldia.
2020ko lehenengo sei hilabeteetan, establezimenduek 2020ko urtarrilaren 1a baino lehen Nafarroako Foru Ogasunari eskatutako etiketak itsasten
segitzen ahalko dute, aurreko xedapen gehigarri bakarrean aipatutako E4,
E5, P3, P4, P5, P6, P7, P8, G3, G4 eta G5 ereduetakoak, foru agindu
honen 4. artikuluan ezarritako informazioa erantsi behar izan gabe.
Bigarren xedapen iragankorra.–Etiketa jakin batzuen balioa mantentzea.
Azaroaren 20ko 3482/2007 EHA Aginduan azaltzen diren etiketek baliozkoak izaten segituko dute (agindu horren bidez eredu batzuk onetsi ziren
eta zenbait kudeaketa arau bateratu eta eguneratu ziren fabrikazioaren
gaineko zerga bereziei dagokienez eta hidrokarburo batzuen txikizkako
salmentaren gaineko zergari dagokionez), baldin eta Europar Batasunean
2020ko uztailaren 1a baino lehen inportatutako edo fabrikatutako edari
deribatuen bilgarrietan eta/edo ontzietan jadanik itsatsita baldin badaude, baina, betiere, kasuan kasuko merkaturatze aldia bukatu bitarte eta
mugaeguna 2022ko urtarrilaren 1a izanik.
Xedapen indargabetzaile bakarra.–Arauak indargabetzea.
Foru agindu honek indarra hartzearekin batera, indarrik gabe utziko
da Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren irailaren 19ko 172/2000 Foru
Agindua, “Marka fiskalak eskatzea zerga berezietako kudeaketa bulegoari”
izeneko 517 ereduari dagokionez eta “Bideko salmenta prozeduraren
bidez bidalitako produktuak izanik, zerga-tasa murriztua duten produktuen
entrega-noten hileko zerrenda” izeneko 511 ereduari dagokionez. Foru
agindu horren bidez, zerga bereziei eta aseguru primen gaineko zergari
dagozkien aitorpen ereduak, pezetatan eta eurotan, onetsi ziren, eta haiek
kudeatzeko arauak ezarri.
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Azken xedapen bakarra.–Indarra hartzea.
Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hartuko du indarra, eta 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera
izanen ditu ondorioak.
Iruñean, 2020ko otsailaren 4an.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria,
Elma Saiz Delgado.
I. ERANSKINA
Marka fiskalak.
II. ERANSKINA
517 eredua. Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergaren marka
fiskalak eskatzea.
517 eredua betetzeko jarraibideak.
Deskargatu beharreko artxiboak PDF formatuan daude.
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1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako
egoerak
AKATS ZUZENKETA, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak urtarrilaren
20an emandako 171/2020 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez,
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zenbait funtzionario izendatu ziren,
erizain lanpostuetan aritzeko, eta lanpostua esleitu zitzaien.
Ebazpen hori 2020ko 32. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, otsailaren 17koan. Ikusirik akats bat egin dela, behar den zuzenketa
egiten da.
Honako hau dioen tokian:
“Pilar Belzunce Alonso andreari, plantilla organikoan 70756 zenbakia
duen lanpostua, Nafarroako Ospitaleguneari atxikia.”
Honako hau behar du:
“Pilar Belzunce Alonso andreari, plantilla organikoan 70756 zenbakia
duen lanpostua, Tuterako Reina Sofía Ospitaleari atxikia.”
Iruñean, 2020ko otsailaren 17an.–Nafarroako Aldizkari Ofiziala.
F2002492

LANPOSTU ZK.

ATXIKIPENA

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan
publikoaren eskaintza
10/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Hezkuntza Departamentuko
Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, merezimendu lehiaketarako deia egiten duena
Irakasleari Laguntzeko Zentroetako (ILZ) aholkulari eta zuzendari
lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan betetzeko.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren unibertsitateaz
kanpoko irakasle kidegoei dagozkien lanpostuak nola bete arautzen duen
apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretuak bere 3. artikuluan ezartzen du
Hezkuntza Departamentuak merezimendu lehiaketen deialdiak eginen
dituela Irakasleari Laguntzeko Zentroetako (ILZ) aholkulari eta zuzendari
lanpostuak zerbitzu eginkizunetan betetzeko.
Hezkuntza Departamentuko Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate
Zerbitzuak egin duen proposamena ikusirik, Irakasleari Laguntzeko Zentroetako aholkulari eta zuzendari izateko zenbait lanposturen deialdia egiteko
ikasturte honetan, bidezkoa da lanpostu horiek zerbitzu eginkizunetan
betetzeko merezimendu lehiaketaren deialdia egitea.
Horrenbestez, Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen
zuzendari nagusiaren azaroaren 28ko 208/2019 Ebazpenaren bidez
eskuordetutako eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Merezimendu lehiaketaren deialdia onestea, Irakasleari Laguntzeko
Zentroetan (ILZ) aholkulari eta zuzendari lanpostuak zerbitzu eginkizunetan
betetzeko.
2. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitara daitezela agintzea.
3. Ebazpen hau eta eranskinak igortzea Idazkaritza Tekniko Nagusira,
Kudeaketa Juridiko-administratiboaren Atalera, Irakasleak Hautatzeko
eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko Lanpostuak Betetzeko Atalera eta
Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzura, behar diren ondorioak
izan ditzaten.
MEREZIMENDU LEHIAKETAREN DEIALDIAREN OINARRIAK
Lehenbizikoa.
Merezimendu lehiaketaren deialdia egiten da Irakasleari Laguntzeko Zentroetako zuzendari eta aholkulari lanpostu hauek zerbitzu
eginkizunetan betetzeko, deialdi honetan ezartzen diren zehaztapenei
jarraikiz:

LANPOSTUA

KOPURUA

HIZKUNTZA

0033322

IRAKASLEARI LAGUNTZEKO ZENTROA‑LIZARRA

ILZko ZUZENDARIA

1

Gaztelania

0031147

IRAKASLEARI LAGUNTZEKO ZENTROA‑LIZARRA

ILZko AHOLKULARIA

1

Gaztelania

0030409

IRAKASLEARI LAGUNTZEKO ZENTROA‑LEKAROZ

ILZko AHOLKULARIA

1

Euskara

0033812

IRAKASLEARI LAGUNTZEKO ZENTROA‑IRUÑA

ILZko ZUZENDARIA

1

Gaztelania

0030477

IRAKASLEARI LAGUNTZEKO ZENTROA‑IRUÑA

ILZko AHOLKULARIA

1

Gaztelania

0030669

IRAKASLEARI LAGUNTZEKO ZENTROA‑IRUÑA

ILZko AHOLKULARIA

1

Gaztelania

0031396

IRAKASLEARI LAGUNTZEKO ZENTROA‑IRUÑA

ILZko AHOLKULARIA

1

Gaztelania

0031950

IRAKASLEARI LAGUNTZEKO ZENTROA‑IRUÑA

ILZko AHOLKULARIA

1

Euskara

0032504

IRAKASLEARI LAGUNTZEKO ZENTROA‑IRUÑA

ILZko AHOLKULARIA

1

Euskara

0033512

IRAKASLEARI LAGUNTZEKO ZENTROA‑IRUÑA

ILZko AHOLKULARIA

1

Gaztelania

0030460

IRAKASLEARI LAGUNTZEKO ZENTROA‑TAFALLA

ILZko AHOLKULARIA

1

Gaztelania

0032301

IRAKASLEARI LAGUNTZEKO ZENTROA‑TUTERA

ILZko AHOLKULARIA

1

Gaztelania

Bigarrena.–Baldintza orokorrak eta lanbide-profila.
1. Deialdi honetan parte hartzen duten izangaiek baldintza hauek
bete beharko dituzte onartuak izateko:
–Irakasle funtzionarioa edo lan-kontratudun finkoa izatea eta, egitura
organikoaren eta eginkizunen ondorioetarako, Nafarroako Gobernuko
Hezkuntza Departamentuaren mende egotea.
–Jardunean egotea 2020ko irailaren 1ean.
–Ebazpenaren I. eranskinean eskatzen diren berariazko baldintzak
betetzea.
2. Irakasleari Laguntzeko Zentroetako aholkulari edo zuzendaritza
lanetan arituko diren pertsonen lanbide-profila unibertsitateaz kanpoko
hezkuntza mailetako irakasle profesional batena izanen da, prestakuntza
sendoa eta eguneratua izanen du didaktika eta pedagogia arloetan, eta ongi

ezagutuko du bere lanaren testuingurua. Izangaiek trebetasuna izan behar
dute informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) erabiltzeko,
tresnak ezagutzeari eta erabiltzeari nahiz haien erabilera didaktikoari
dagokienez. Halaber, gaitasuna izan behar dute lantaldeetan aritzeko, eta
antolatu, komunikatu eta dinamizatzeko trebetasuna izan.
Hirugarrena.–Parte hartzeko eskabidea eta aurkeztu beharreko agiriak.
1. Deialdi honetan parte hartu nahi dutenek horretarako diseinatutako
fitxa Nafarroako Gobernuaren www.nafarroa.eus web orrian eskuratu eta,
bete ondoren, Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dute,
Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko
Zerbitzuari zuzenduta, eta, horrekin batera, ebazpen honen III. eranskinean
dagoen merezimenduen baremoan aipatzen diren frogagiriak.
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Parte hartzeko baldintzak betetzen direla ofizioz egiaztatuko du Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko
Zerbitzuak, izangaien espediente pertsonalaren arabera. Euskaraz jakin
beharra duten lanpostuak eskatzen dituzten izangaiek EGA edo titulu
baliokide baten jabe direla frogatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko
dute, salbu jadanik zerbitzu-orrian jaso bada.
Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerako burutuak dauden
eta epe horretan aurkezten diren merezimenduak baizik ez dira baloratuko.
Betebehar bat frogatzeko aurkezten den dokumentazioa ez da merezimendu gisa baloratzen ahalko.
2. Aski izanen da dokumentazioaren kopia eskaneatuak aurkeztea;
hala ere, administrazioak edozein unetan eskatzen ahalko ditu parte hartzeko eskabidearekin batera aurkezten den dokumentazioaren jatorrizko
agiriak edo fotokopia konpultsatuak.
3. Gaztelaniara itzuli beharko dira atzerriko hizkuntza batean idatzitako agiriak edo beste autonomia erkidego bateko hizkuntza ofizial
berekian idatzitakoak, euskarazkoak eta atzerriko hizkuntzen egiaztagiri
edo titulazioak izan ezik. Zinpeko itzultzaileek egin beharko dituzte itzulpen
horiek, eta agiriarekin batera aurkeztu beharko dira.
Laugarrena.–Izangaien onarpena.
1. Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta gero, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak ebazpena emanen du, onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrendak
ezagutarazteko. Baztertu direnen kasuan, baztertzeko arrazoia zein izan
den adieraziko da. Ebazpena Nafarroako Gobernuaren www.nafarroa.eus
web orrian argitaratuko da.
Aipatu ebazpena argitaratuta, interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin zaiela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan
eta hurrengoetan xedatutakoaren ondorioetarako.
Zerrenda horren aurkako erreklamazioak aurkezten ahalko dira, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari
zuzenduta, Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez,
argitaratu eta biharamunetik hasita bost egun balioduneko epean.
2. Epea amaitu eta gero, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak ebazpena emanen du, onartu eta baztertu
diren izangaien behin betiko zerrendak ezagutarazteko. Baztertu direnen
kasuan, baztertzeko arrazoia zein izan den adieraziko da.
Aipatu ebazpena argitaratuta, interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin zaiela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan
eta hurrengoetan xedatutakoaren ondorioetarako.
Bosgarrena.–Hautapen sistema.
1. Hautapen sistemak bi zati ditu:
a) Lehen zatian, izangaiak eskuratu nahi duen lanpostuaren eginkizunei lotutako proiektu bat aurkeztu eta defendatu beharko du, ebazpen
honen II. eranskinean agertzen diren zehaztapenekin bat.
Izangai bakoitzak ahoz azalduko dio epaimahaiari bere proiektua.
Horretarako 30 minutu edukiko ditu gehienez. Gero, epaimahaiak eginen
dizkion galderak erantzun beharko ditu, ahoz, 15 minutuz gehienez.
Proiektuaren aurkezpena eta defentsa baloratzeko, 0tik 10era bitarteko puntuazioa emanen zaio, eta gutxienez 5 puntu lortzen ez dutenak
baztertuko dira.
Lortzen den puntuazioa epaimahaiko kideek emandakoen batezbesteko aritmetikoa izanen da, milarenera biribilduta.
b) Bigarren zatian merezimenduak baloratuko dira, ebazpen honen III.
eranskinean ezarritako merezimenduen baremoari jarraikiz, eta gehienez
10 puntu emanen dira.
Hautapen prozeduraren lehenbiziko zatia gainditzen duten izangaien
merezimenduak bakarrik baloratuko dira.
Epaimahaiei dagokie izangaien merezimenduak baloratzeko ardura.
2. Prozedura hasteko, izangaiak epaimahaien aurrean aurkeztuko
dira eta proiektuaren kopia bat emanen diete. Aurkezpen ekitaldira joaten
ez diren edo proiektuaren kopia ematen ez duten izangaiak hautapen
prozeduratik baztertuko dira, eta ez da zilegi izanen beste pertsona batzuk
haien ordez agertzea.
Aurkezpen ekitaldira joateko deia Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpenaren bidez eginen zaie
izangaiei, prozeduran onartzen diren izangaien behin betiko zerrenda
onesteko ebazpen berean hain zuzen, zeina Nafarroako Gobernuaren
webgunean (www.nafarroa.eus) argitaratuko baita gutxienez 48 ordu natural
lehenago. Ebazpen horretan epaimahaien aurreko jarduketa noiz, zer
ordutan eta non hasiko den adieraziko da.
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3. Behin epaimahaien aurreko jarduketak hasita, izangaiei egin
beharreko hurrengo deiak epaimahaiak argitaratuko ditu Nafarroako
Gobernuaren webgunean (www.nafarroa.eus).
Izangaiak proiektuaren defentsan aritzeko hurrenkera alfabetikoki
hasiko da, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak
tramitatzen dituen deialdietarako letra-zozketaren prozedura ezartzen
duen araudian ezarritakoaren arabera egiten den zozketan ateratzen den
letrarekin hasten den lehen abizenekoekin.
4. Izangaien balorazioa bukaturik, epaimahai bakoitzak Nafarroako
Gobernuaren webgunean (www.nafarroa.eus) argitaratuko ditu izangai bakoitzak proiektuaren aurkezpenean eta defentsan lortutako behin-behineko
kalifikazioak, eta, hala badagokio, merezimenduen baremoko puntuazioak
adierazita.
Berdinketak hausteko, irizpide hauek erabiliko dira bata bestearen
atzetik:
–Proiektuaren aurkezpenean eta defentsan lortutako puntuazio handiena.
–Ataletan eta azpiataletan lortutako puntuazio handiena, merezimenduen baremoan agertzen den hurrenkerari jarraikiz.
Berdinketak jarraitzen badu, oinarri honen 2. atalean aipatzen den
letra-zozketaren emaitza hartuko da aintzat.
Kalifikazioen kontra izangaiek erreklamazioak aurkezten ahal dizkiote
Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari,
argitara eman eta biharamunetik hasita bi egun balioduneko epean.
Erreklamazioak ebatzi ondoren, epaimahai bakoitzak behin betiko
kalifikazioak bidaliko dizkio Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari, proiektuaren aurkezpenean eta defentsan
lortutako puntuazioak, eta, hala badagokio, merezimenduen baremoko
puntuazioa adierazita, eta Nafarroako Gobernuaren webgunean (www.
nafarroa.eus) argitaratuko dira. Era berean, prozeduraren espediente
osoa igorriko da.
5. Deialdi honen xedeko zerbitzu eginkizunak Irakasleak Hautatzeko
eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpen baten bidez
emanen dira, izangaiak hautatzen diren ordenaren arabera.
Seigarrena.–Epaimahaiak.
1. Bi epaimahai eratuko dira. Ondoren adierazten da epaimahai
horietan nor egonen den, eta epaimahai bakoitzak zer lanpostutako izangaiak baloratuko dituen:
a) 1. epaimahaia 30477, 30669, 31396, 33322, 33512 eta 33812
lanpostuetako izangaiak baloratzeaz arduratuko da, eta hauek izanen
dira kideak:
–Epaimahaiko burua: Pablo Arriazu Amat, Antolamendu, Prestakuntza
eta Kalitate Zerbitzuko zuzendaria.
–Epaimahakidea: Unibertsitateaz Kanpoko Irakasleen Batzordeak
izendatutako pertsona bat.
–Epaimahaikide-idazkaria: María Isabel Górriz Noáin, Antolamendu,
Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuko Kalitate Bulegoko burua.
b) 2. epaimahaia 30409, 30460, 31147, 31950, 32301 eta 32504
lanpostuetako izangaiak baloratzeaz arduratuko da, eta hauek izanen
dira kideak:
–Epaimahaiburua: Idoia Sara Pérez, Antolamendu, Prestakuntza eta
Kalitate Zerbitzuko Prestakuntza eta Kalitate Ataleko burua.
–Epaimahakidea: Unibertsitateaz Kanpoko Irakasleen Batzordeak
izendatutako pertsona bat.
–Epaimahaikide-idazkaria: Amaia Gómez Aldaz, Antolamendu,
Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuko Prestakuntza Programen Bulegoko
aholkularia.
2. Beharrezkoa izanez gero, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak
Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpenez, epaimahaiak osatzeko ordezkoak izendatuko dira.
Halaber, epaimahaiek aholkulari adituen laguntza ere izaten ahal dute,
eta lehenagoko paragrafoan deskribatu den modu berean izendatuko dira.
Aholkulari hauen eginkizuna epaimahaiari laguntzea izanen da, bakarrik
izendapenaren xede den gaiari buruzko kontuetan.
3. Epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta
organo deitzaileari horren berri eman, baldin eta Sektore Publikoaren
Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean abstentziorako
aipatzen diren egoeretako batean badaude. Era berean, egoera horietako
bat gertatzen bada, errekusatuak izan daitezke.
4. Deialdi honetan ezarria ez dagoen guztian, epaimahaien eraketari, jarduketari eta funtzionamenduari dagokienez, Sektore Publikoaren
Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikulutik 18.era bitartekoetan kide anitzeko organoei buruz jasotako araudiari
jarraikiko zaio.
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Epaimahaiek beren ohiko lan ordutegiaren barruan lan eginen

Zazpigarrena.–Zerbitzu eginkizunen araubidea.
1. Zerbitzu eginkizun hauek, hasiera batean, bi ikasturte oso iraunen
dute, 2020ko irailaren 1ean hasita.
Behin lehenbiziko ikasturtea bukaturik eta bigarren ikasturteko martxoaren 1a baino lehen, Irakasleari Laguntzeko Zentro batean aholkulari
edo zuzendari lanpostu batean zerbitzu eginkizunetan dauden irakasleek
ordura arte egindako lanaren memoria aurkeztu beharko dute. Aholkulari
lanpostuan ari direnen kasuan, memoria hori zentroko zuzendariak eta
gai bakoitzean eskuduna den zerbitzuak baloratuko dute. Zuzendaritzako
lanpostuan ari direnen kasuan, memoria gai bakoitzean eskuduna den
zerbitzuak baloratuko du. Memoriaren balorazioa gai edo ezgai izanen da,
eta Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari bidaliko
zaio dagokion ikasturteko apirilaren 30a baino lehen.
Memoriak balorazio ona izateak berekin ekarriko du zerbitzu eginkizunak hiru ikasturtez luzatu ahal izatea.
2. Aurreko atalean aipatzen den bost urteko aldia bukaturik, baldin
eta Irakasleari Laguntzeko Zentro berean lanpostu baten jabetza bigarren
aldiz eta jarraian hartzen bada deialdi bidez, bukatu eginen da izangaiak
behin betiko betetzen zuen irakasle plazaren erreserba.
Kasu horretan, zerbitzu eginkizunak bukaturik, erreserba bukaerak
ukitutako irakasleek lehentasunezko eskubidea izanen dute destinoa
lortzeko beren azken behin betiko destinoko herriko edo eskualdeko
ikastetxeetan.
3. Deialdi honen ondorioz ematen diren zerbitzu eginkizunak arrazoi
hauetako batengatik bukatuko dira:
a) Aldi jakin baterako eman zirelako eta aldi hori bukatu delako.
b) Zentroa kentzeagatik edo aldatzeagatik, kentze edo aldaketa horrek
ezinezkoa egiten badu ukitutako zerbitzu eginkizunei segida ematea.
c) Interesdunak berariaz uko egiteagatik.
d) Gerora sortutako arrazoiak, honako hauen ondorioz: lanpostua
betetzeko gaitasun edo egokitasun falta, agerian jarria emandako eginkizunak eraginkortasunez betetzeko errendimendu urria erakusteagatik,
edo eginkizunen edukia aldatu izana.
Aipatu arrazoi batengatik zerbitzu eginkizunak bukatu aurretik,
deialdia proposatu duen organoak txosten arrazoitu baten bidez eskatuko dio Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko
zuzendariari hasiera eman diezaiola zerbitzu eginkizunak bukatzeko
prozedurari.
Prozedura Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko
zuzendariaren ebazpen bidez hasiko da. Ebazpena zentroko zuzendaritzak igorritako txostenarekin batera igorriko da deialdia proposatu duen
organora, honek egoki iritzitako jarduerak egin ditzan, interesdunari eta
Langile Irakasleen Batzordeari entzunaldia eman ondoren.
Bidezko jarduketak egin ondoren, deialdia proposatu duen organoak
langileen gaitasuna edo lanposturako egokitasuna baloratzeko txostena

prestatuko du, eta Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari igorriko dio.
Txosten hori negatiboa bada, zerbitzu eginkizunei bukaera emanen zaie
Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren
ebazpen baten bidez.
e) Jarduneko zerbitzua ez den zeinahi beste egoera administratibotara pasatzea.
f) Administrazioan beste lanpostu baterako izendatua izatea.
g) Beste zerbitzu eginkizun bat lortzeagatik edozein administrazio
publikotan.
Justifikatutako aparteko kasuetan izan ezik, zerbitzu eginkizunak
aurreikusitako epea baino lehen bukatzen badira b) eta c) letretan aurreikusitako arrazoiren bat suertatzeagatik, ikasturtearekin batera bukatu
beharko da.
4. Zerbitzu eginkizunak hasi baino lehen aurreko atalean aurreikusitako arrazoi bat gertatzen denean, a) eta d) letretakoak izan ezik, ez da
zerbitzu eginkizunetarako baimenik emanen.
5. Zerbitzu eginkizun hauek ez dira bateragarriak maiatzaren 14ko
39/2014 Foru Dekretuan ezarritako baimenekin (haren bidez Nafarroako
Administrazio Publikoetan enplegua banatzeko neurriak ezarri ziren).
Horrenbestez, funtzionarioak horrelako baimenen bat esleiturik badu
baina oraindik hasi ez baldin bada, baimenari uko egin beharko dio, baldin
eta deialdi honetan ezarritako zerbitzu eginkizunak onartzea nahi badu.
Orobat, funtzionarioari zerbitzu eginkizunak onartu bazaizkio edo jadanik
zerbitzu eginkizunetan ari bada eta aipatutako baimenen bat eskatzen
badu, baimena ukatuko zaio.
6. Deialdi honetan izangai bat ere ez hautatzeagatik hutsik gelditzen
diren lanpostuak zerbitzu eginkizunen bidez betetzen ahalko dira ikasturte
baterako, organo eskudunak proposatuta.
Zortzigarrena.–Errekurtsoak.
Epaimahaiek ematen dituzten egintza eta ebazpenen kontra gora
jotzeko errekurtsoa paratzen ahal da Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari
zuzenduta, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta
biharamunetik hasita hilabeteko epean.
Ebazpen honen eta berau aplikatzeko egintzen kontra gora jotzeko
errekurtsoa jar daiteke, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
Hori guztia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta forusektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legearen 126. artikuluan xedatutakoarekin bat eta Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen
121. eta 122. artikuluei jarraikiz.
Iruñean, 2020ko otsailaren 6an.–Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak
Betetzeko Zerbitzuko zuzendaria, Amalia Cuartero Arteta.

I. ERANSKINA
Berariazko betebeharrak
ZENTROA ETA HERRIA

Lizarrako ILZ
(33322)

LANPOSTUA

Zuzendaritza

BERARIAZKO BETEBEHARRAK

Eskabideak aurkezteko azken egunean gutxienez 3 urteko irakasle esperientzia izatea karrerako
funtzionario gisa.
Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen edo
maisu-maistren kidegoetakoa izatea.

Lizarrako ILZ
(31147)

Hezkuntzako Teknologien arloko aholkularitza Eskabideak aurkezteko azken egunean gutxienez 3 urteko irakasle esperientzia izatea karrerako
funtzionario gisa.
Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen edo
maisu-maistren kidegoetakoa izatea.

Lekarozko ILZ
(30409)

Hezkuntzako Teknologien arloko aholkularitza Eskabideak aurkezteko azken egunean gutxienez 3 urteko irakasle esperientzia izatea karrerako
funtzionario gisa.
Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen edo
maisu-maistren kidegoetakoa izatea.
EGA titulua edo baliokideren bat izatea.

Iruñeko ILZ
(33812)

Zuzendaritza

Eskabideak aurkezteko azken egunean gutxienez 3 urteko irakasle esperientzia izatea karrerako
funtzionario gisa.
Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen edo
maisu-maistren kidegoetakoa izatea.

Iruñeko ILZ
(30477)

Kalitatea kudeatzeko sistemetako aholkulari- Eskabideak aurkezteko azken egunean gutxienez 3 urteko irakasle esperientzia izatea karrerako
tza
funtzionario gisa.
Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen edo
maisu-maistren kidegoetakoa izatea.
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ZENTROA ETA HERRIA

LANPOSTUA

BERARIAZKO BETEBEHARRAK

Iruñeko ILZ
(30669)

Esparru zientifiko-teknologikoko aholkularitza

Eskabideak aurkezteko azken egunean gutxienez 3 urteko irakasle esperientzia izatea karrerako
funtzionario gisa.
Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen kidegoetakoa eta espezialitate hauetako bat
izatea: Biologia eta Geologia, Fisika eta Kimika, Matematika edo Teknologia.

Iruñeko ILZ
(31396)

IKT tresnetako aholkularitza kalitatea kudea- Eskabideak aurkezteko azken egunean gutxienez 3 urteko irakasle esperientzia izatea karrerako
tzeko sistemetan
funtzionario gisa.
Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen edo
maisu-maistren kidegoetakoa izatea.

Iruñeko ILZ
(31950)

Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularitza

Eskabideak aurkezteko azken egunean gutxienez 3 urteko irakasle esperientzia izatea karrerako
funtzionario gisa.
Maisu-maistren kidegokoa izatea.
EGA titulua edo baliokideren bat izatea.

Iruñeko ILZ
(32504)

Hezkuntzako Teknologien arloko aholkularitza Eskabideak aurkezteko azken egunean gutxienez 3 urteko irakasle esperientzia izatea karrerako
funtzionario gisa.
Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen edo
maisu-maistren kidegoetakoa izatea.
EGA titulua edo baliokideren bat izatea.

Iruñeko ILZ
(33512)

Artearen esparruko aholkularitza

Eskabideak aurkezteko azken egunean gutxienez 3 urteko irakasle esperientzia izatea karrerako
funtzionario gisa.
Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen kidegoetakoa eta espezialitate hauetako batean
titularra izatea: Marrazketa edo Musika.

Tafallako ILZ
(30460)

Hezkuntzako Teknologien arloko aholkularitza Eskabideak aurkezteko azken egunean gutxienez 3 urteko irakasle esperientzia izatea karrerako
funtzionario gisa.
Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen edo
maisu-maistren kidegoetakoa izatea.

Tuterako ILZ
(32301)

Hezkuntzako Teknologien arloko aholkularitza Eskabideak aurkezteko azken egunean gutxienez 3 urteko irakasle esperientzia izatea karrerako
funtzionario gisa.
Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen edo
maisu-maistren kidegoetakoa izatea.

II. ERANSKINA
Hautapen sistemaren eta lanpostuen zehaztapenak
A)

Zuzendaritzako lanposturako:

1.–Proiektuaren edukia eta ezaugarriak:
Interesdunek lan proiektu bat aurkeztu beharko dute, hobekuntza
planak aurrera eramateko behar diren estrategiak garatuko dituena,
ikastetxeen testuingurua eta Hezkuntza Departamentuaren Irakasleen
Prestakuntza Planaren jarduketa ildoak kontuan hartuta. Xedea izanen
da ekintza eta hobekuntza plan bat diseinatu, gauzatu eta ebaluatzea.
Plan horrek atal hauek izanen ditu, gutxienez:
–Bere eginkizunak betetzean proposatzen dituen helburuak. Helburu
hauek aintzat hartuko dute zuzendu nahi den ILZren proiektu pedagogikoaren proposamen bat.
–Helburu horiek lortzeko ekintza lerroak eta proiektuak.
–Helburuen betetze-maila baloratzeko adierazleak.
Proiektuak 20 orrialde izanen ditu gehienez ere (aurkibidea, erreferentziak eta eranskinak barne, halakorik bada), alde batetik idatzita, DIN
A‑4 tamainan, Arial 11 letra eta tarte bakuna erabiliz.
Proiektuak eta beren defentsak baloratzeko, irizpide hauek hartuko
dira kontuan: irakasleen prestakuntzatik abiatuta, irakaskuntzaren kalitatea
hobetzeko beharrei erantzun berritzaile eta eraginkorrak emateko eta horiek
antolatzeko gaitasuna, baita izangaiaren ikuspegiaren egokitasuna eta originaltasuna ere, irakasle lanbidearen garapenari dagokionez eta deialdiaren
bigarren oinarrian adierazitako lanpostuaren profilari dagokionez.
Era berean, hauek ere baloratuko dira:
–Lantaldeak gidatzea eta antolatu, komunikatu eta dinamizatzeko
trebetasuna izatea, zuzendaritza lanak egiteko lankidetza eta talde-lanaren
eredu baten barruan.
–Prestakuntzaren eta berrikuntzaren gaineko planak, programak eta
jarduerak koordinatzea.
–Irakasleen prestakuntzaren gaineko esparru teorikoak ezagutzea, bereziki irakasleen talde-lana eta lankidetza bultzatzen dituzten prestakuntza
ereduen gainekoak, hori guztia hezkuntzaren kalitatea hobetzeko asmoz,
ikastetxeen ebaluaziotik eta haien beharrak detektatzetik abiatuta.
–Irakasleen Prestakuntza Plana sustatu eta gidatzea, Hezkuntza
Departamentuak Prestakuntza eta Kalitate Atalaren bitartez ezarritako
lehentasunezko ildo eta programei jarraikiz.
–ILZko talde pedagogikoa koordinatzea Prestakuntza eta Kalitate
Atalak ezarritako ildoei jarraikiz.

–Irakaskuntzarako lanbide gaitasunen hobekuntza bultzatzea, ILZko
talde pedagogikoaren prestakuntza sustatuz, etengabeko hobekuntzan
eta talde-lanean oinarritutako berrikuntza prozesu gisa ulertuta.
–IKTak eta kalitatea kudeatzeko sistemak bultzatu eta integratzea
zuzendaritza eta prestakuntza prozesuetan.
2.–Eginkizunak eta antolaketa:
Irakasleei Laguntzeko Zentroetako zuzendariek Nafarroako Foru Komunitateko irakasleen etengabeko prestakuntzaren sarea sortu, egituratu
eta antolatzeko arauak ematen dituen ekainaren 17ko 245/1996 Foru
Dekretuaren 6. artikuluan ezarritako eginkizunak izanen dituzte.
Horrez gain, Hezkuntza Departamentuko unitate administratiboek
bultzatzen dituzten programekiko koordinazio eta lankidetza aktiboa
sustatuko dute.
Beharrezkoa denean, beren ekimenez edo irakasleen etengabeko
prestakuntzaren ardura duen unitateak erabakita, Irakasleei Laguntzeko
Zentroko zuzendariak aholkulari lanak egiten ahalko ditu zuzentzen duen
ILZri dagokion eremuan.
B) Aholkularitzako lanpostuetarako:
1.–Proiektuaren edukia eta ezaugarriak:
Interesdunek lan proiektu bat aurkeztu beharko dute, hobekuntza planak
aurrera eramateko behar diren estrategiak garatuko dituena, ikastetxeen
testuingurua eta Hezkuntza Departamentuaren Irakasleen Prestakuntza
Planaren jarduketa ildoak kontuan hartuta. Xedea izanen da irakasleen
gaitasun profesionalak hobetzeko eta horrek hezkuntza kalitatean duen
oihartzuna neurtzeko prestakuntza proposamen bat diseinatu, gauzatu eta
ebaluatzea; gainera, proiektua zer ILZtarako den, hari atxikitako ikastetxeen
aholkularitza proposamena ere prestatuko da.
Hautagaiak aukeratu nahi duen hezkuntza esparrua(k) ezagutzen d(it)
uela erakutsi beharko du, baita hautatu nahi duen lanpostuaren lanbideprofilak beharrezko dituen aholkularitza-gaitasunak ere, proposamena
gauzatzeko beharrezkotzat jotzen baitira. Halaber, proposamenean IKTak
txertatzeko aurreikuspenak esplizituki azalduko dira, eta horrek hezkuntzaren kalitatean izanen duen eragina ere bai.
Proiektuak 20 orrialde izanen ditu gehienez ere (aurkibidea, erreferentziak eta eranskinak barne, halakorik bada), alde batetik idatzita, DIN
A‑4 tamainan, Arial 11 letra eta tarte bakuna erabiliz.
Proiektuak eta beren defentsak baloratzeko, irizpide hauek hartuko
dira kontuan: irakasleen prestakuntzatik abiatuta, irakaskuntzaren kalitatea
hobetzeko beharrei erantzun berritzaile eta eraginkorrak emateko eta horiek
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antolatzeko gaitasuna, baita izangaiaren ikuspegiaren egokitasuna eta originaltasuna ere, irakasle lanbidearen garapenari dagokionez eta deialdiaren
bigarren oinarrian adierazitako lanpostuaren profilari dagokionez.
Era berean, hauek ere baloratuko dira:
–Curriculumari lotutako alderdi zientifiko eta didaktikoetan duen
prestakuntza, eta eskuratu nahi den lanpostuaren hezkuntza etaparako
edo etapetarako egokiak diren proposamen metodologikoen gaineko
prestakuntza.
–Ikasgelako metodologia aktiboen gaineko prestakuntza eta curriculumaren garapena gako-gaitasunak sartuz.
–Irakasleen prestakuntzaren gaineko esparru teorikoak ezagutzea, bereziki irakasleen talde-lana eta lankidetza bultzatzen dituzten prestakuntza
ereduen gainekoak, hori guztia hezkuntzaren kalitatea hobetzeko asmoz,
ikastetxeen ebaluaziotik eta haien beharrak detektatzetik abiatuta.
–Hezkuntzako Teknologien arloko aholkularitzari dagokionez, kontuan
hartuko da horiek ezagutzea esperientziaren edo prestakuntzaren bidez,
baita mota guztietako proiektuetan parte hartzearen bidez ere (departamentukoak, berrikuntzakoak, teknologia berrietakoak, deialdi nazionalak edo
nazioartekoak...) INTEFek egindako Irakaskuntzarako Gaitasun Digitalaren
Esparruari dagozkion gaitasunak baloratuko dira, bereziki.
–Artearen esparruko aholkularitzarako baloratuko da programa bat diseinatzea, bilduko dituena sormenaren garapenak hezkuntza etapetan (Haur, Lehen
eta Bigarren Hezkuntzan) dituen alderdi zientifiko-teknologiko guztiak.
–Esparru zientifiko eta teknologikoaren aholkularitzarako baloratuko
da programa bat diseinatzea, bilduko dituena hezkuntza etapetako (haur,
lehen eta bigarren hezkuntzan) alderdi artistiko-didaktiko guztiak.
–Kalitatea kudeatzeko sistemaren gaineko aholkularitzei dagokienez,
gutxienez honako hauek hartuko dira kontuan: Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetako KKSak diseinatu, ezarri eta aitortzeko prestakuntza, barneko zein kanpoko auditoretzak egiteko gaitasuna Hezkuntza
Departamentuaren IKKSaren araua aintzat hartuz, lankidetzako IKT tresnak
hezkuntza kudeaketan integratzea eta indarreko araudia ezagutzea.
2.–Eginkizunak eta antolaketa:
Irakasleari laguntzeko zentroetako aholkulariek Nafarroako Foru Komunitateko irakasleen etengabeko prestakuntzaren sarea sortu, egituratu
eta antolatzeko arauak ematen dituen ekainaren 17ko 245/1996 Foru
Dekretuaren 17. artikuluan ezarritako eginkizunak izanen dituzte.
Halaber, aholkulariak ikastetxeko erreferentziako aholkulari lanetan arituko
dira, zuzeneko prestakuntza emanen dute eta on‑line tutoreak izanen dira.
Hezkuntza Departamentuko unitate administratiboek sustatzen dituzten
programetan koordinazio eta lankidetza aktiboa garatuko dute.
Osagarritasun printzipioaren arabera, beharrezkoa izanez gero, aholkulariek edozein etapatan egin beharko dituzte prestakuntza, aholkularitza
eta antolamendu lanak. Halaber, printzipio berean oinarrituta, aholkulariek,
Irakasleari Laguntzeko Zentro bati atxikita egonik ere, beste edozein zentrotako eremuan garatutako prestakuntza jarduerak ematen ahalko dituzte,
prestakuntza sareak antolatutako jarduerek hala eskatuta.
Horrez gain, eta prestakuntza beharren arabera, irakasleen prestakuntzari buruzko beste lan eta eginkizun batzuk ere esleitzen ahalko zaizkie
aholkulariei, zein lanpostutan sartu ziren kontuan hartu gabe.
III. ERANSKINA
Merezimenduen baremoa
Merezimenduen baremoko puntuazioa, guztira: 10 puntu.
I.–Irakaskuntzako esperientzia (5 puntu gehienez):
Karrerako funtzionario gisa izandako esperientzia baloratuko da: 0,48
puntu emanen dira zerbitzu urte bakoitzeko, deialdiaren azkeneko egunean
kontatuta. Deialdian parte hartzeko eskatzen diren hiru urteak ez dira inola
ere baloratuko.
Hilabete osoko 0,04 puntu emanen dira, eta hondarreko egunak ez
dira kontuan hartuko.
Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak
Betetzeko Zerbitzuak ofizioz aurkezten duen zerbitzu-orria da merezimendu
honen frogagiria.
II.–Beste merezimendu batzuk (gehienez ere 5 puntu):
2.1. Etengabeko prestakuntza (2 puntu gehienez):
2.1.1. Lortu nahi den lanpostuarekin lotura zuzena duten prestakuntza
jarduerak gainditzeagatik: egiaztatutako 10 orduko, 0,05 puntu. Gehienez
ere puntu bat.
Ondorio horietarako, jarduera guztietako prestakuntza orduen batuketa
eginen da, eta ez da puntuaziorik emanen 10 ordutik beheitikoengatik.
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Prestakuntza jarduerak kreditutan –eta ez ordutan– adierazten badira,
kreditu bakoitzak 10 orduren balioa izanen du.
Hezkuntzako administrazio publiko batek edo unibertsitateek jarduerez
emandako ziurtagiriaren fotokopia aurkeztu beharko da, edo, halakorik
ezean, kasuko hezkuntza administrazioak jarduerak aitortu edo homologatzea, eta agiri horretan berariaz agertuko da jardueraren kreditu kopurua
edo zenbat ordu iraun duen.
2.1.2. Lortu nahi den lanpostuarekin lotura zuzena duten prestakuntza
eta trebakuntza jarduerak emateagatik: egiaztatutako 5 orduko, 0,1 puntu.
Gehienez ere puntu bat.
Ondorio horietarako, jarduera guztietako prestakuntza orduen batuketa
eginen da, eta ez da puntuaziorik emanen bost ordutik beheitikoengatik.
Prestakuntza jarduerak kreditutan –eta ez ordutan– adierazten badira,
kreditu bakoitzak 10 orduren balioa izanen du.
Hezkuntzako administrazio publiko batek edo unibertsitateek jarduerez
emandako ziurtagiriaren fotokopia aurkeztu beharko da, edo, halakorik
ezean, kasuko hezkuntza administrazioak jarduerak aitortu edo homologatzea, eta agiri horretan berariaz agertuko da jardueraren kreditu kopurua
edo zenbat ordu iraun duen.
2.2. Ikerketa eta berrikuntza jarduerak, eta beste jarduera batzuk
(gehienez ere puntu 1):
2.2.1. Lortu nahi den lanpostuarekin lotura duten ikerketa eta berrikuntza jardueretan parte hartzeagatik: 0,25 puntu jarduera bakoitzeko.
Ikerketa edo berrikuntza proiektuetan parte hartu izana frogatzen duten
ziurtagiriak aurkeztu beharko dira, kasuko hezkuntza administrazioak
emandakoak.
2.2.2. Lortu nahi den lanpostuarekin lotura duten ikerketa eta berrikuntza jarduerak koordinatzeagatik: 0,50 puntu jarduera bakoitzeko.
Ikerketa edo berrikuntza proiektuak koordinatu izana frogatzen duten
ziurtagiriak aurkeztu beharko dira, kasuko hezkuntza administrazioak
emandakoak.
2.3. Prestakuntza akademikoa (3 puntu gehienez):
2.3.1. Graduondoak, doktoretza eta aparteko sariak:
–Ikasketa aurreratuen ziurtagiri-diplomagatik (apirilaren 30eko 778/1998
Errege Dekretua), master titulu ofizialagatik (urtarrilaren 21eko 56/2005
Errege Dekretuaren arabera, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren
arabera edo abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretuaren arabera lortua), ikertzeko nahikotasunagatik edo beste edozein titulu baliokiderengatik,
baldin eta titulu horiek irakaskuntzako bere kidegoan sartzeko baldintza
gisa eskatu ez badira: 1 puntu.
–Doktore titulua izateagatik: 1 puntu.
Tituluaren ziurtagiria edo, hala badagokio, titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko da.
Ikertzeko nahikotasunari edo Ikasketa aurreratuen ziurtagiri-diplomari
dagokionez:
–Unibertsitatearen ziurtagiria, ikertzeko nahikotasuna aitortzen duena,
eskuratuta izanez gero urtarrilaren 23ko 185/1985 Errege Dekretuaren
arabera.
–Ikasketa aurreratuen ziurtagiri-diploma, eginak izanez gero apirilaren
30eko 778/1998 Errege Dekretuaren arabera.
2.3.2. Unibertsitateko beste titulu batzuk:
Unibertsitateko titulazio ofizialak, irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko baldintza gisa alegatutakoez apartekoak, honela baloratuko dira:
–Lehen zikloko titulazioak: diplomadun, ingeniari tekniko edo arkitekto
tekniko titulu bakoitzeko edo legez horien baliokide den titulu bakoitzeko,
eta lizentzia, arkitektura edo ingeniaritza bateko lehen zikloari dagozkion
ikasketengatik: 1 puntu.
Azpiatal honetan ez dira behin ere baloratuko izangaiek aurkezten
dituzten mota horretako lehen tituluak edo ikasketak.
–Bigarren zikloko titulazioak:
lizentzien, ingeniaritzen, arkitekturen edo unibertsitateko gradudun
titulu ofizialen bigarren zikloko ikasketengatik edo legez horien baliokide
diren tituluengatik: puntu bat.
Bigarren ziklokoak bakarrik diren tituluak eta ondorio guztietarako
unibertsitateko lizentziadun tituluaren baliokidetzat jotzen diren tituluak
bigarren ziklo bat bezala baloratuko dira bakarrik.
Bere kidegoan sartzeko baldintza diren eta alegatutako tituluen fotokopia aurkeztu behar da, bai eta merezimendu gisa aurkezten dituen
guztiena ere, edo, bestela, titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria.
Gradudun titulua ez da baloratuko baldin eta titulu hori lortu bada
ikasketa-arlo bereko unibertsitateko titulu bat (diplomatura edo lizentzia)
daukatenentzat bideratutako egokitzapen ikastaro bat eginez.
Titulazio berean oinarritzen diren espezialitateak ez dira titulu desberdintzat hartuko. Titulu berari dagozkion aipamenak ez dira gradutzat
hartuko.

2012. orrialdea - 35. zenbakia

2020ko otsailaren 20a, osteguna

Titulazioak atzerrian lortu badira, titulazio horien fotokopia aurkeztu
beharko da, homologazioa egiaztatzen duen agiriarekin batera.
2.3.3. Araubide bereziko irakaskuntzetako eta berariazko lanbide
heziketako titulazioak:
–Musikako edo Dantzako titulu profesional bakoitzeko: 0,5 puntu.
–Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikari titulu bakoitzeko: 0,02 puntu.
–Lanbide Heziketako goi mailako teknikari titulu bakoitzeko: 0,2
puntu.
–Goi mailako kirol teknikari titulu bakoitzeko: 0,2 puntu.
Tituluaren ziurtagiria edo, hala badagokio, titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko da.
2.4. Euskararen, ingelesaren, frantsesaren eta alemanaren ezagutza
egiaztatzeko titulazioak (2 puntu gehienez):
Euskara, ingelesa, frantsesa edo alemana jakitea frogatzen duen
ziurtagiria, Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuarekin
bat, Hezkuntzako kontseilariaren irailaren 28ko 30/2011 Foru Aginduan
jaso zen bezala (Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 28ko 184/2011
Foru Aginduaren eta apirilaren 10eko 30/2018 Foru Aginduaren bidez
aldatua):
–C2 edo baliokidea: puntu bat.
–C1 edo baliokidea: 0,75 puntu.
–B2 edo baliokidea: 0,50 puntu.
Merezimendu gisa alegatutako egiaztagiriaren fotokopia aurkeztuko
beharko da, edo titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria.
Hizkuntza bakoitzean, maila altueneko ziurtagiria bakarrik hartuko
da kontuan.
Ez da beharrezkoa hizkuntza gaitasunen egiaztagiriak gaztelaniara
itzultzea.

III. ERANSKINA
503 lanpostuaren izen aldaketa
–Laguntza Akademikoaren Ataleko burutza/ Sarbidearen, Beken eta
Tituluen Atala.
• Lanpostu zenbakia: 503.
• Betebehar espezifikoak: C/D maila.
Iruñean, 2020ko otsailaren 7an.–Kudeatzailea, Joaquín Romero
Roldán.
F2002108

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA haur-hezitzaile izateko oposizioaren
lehendabiziko ariketaren behin betiko emaitzen aurka.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren maiatzaren 6ko 1194/2019
Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta
haren erakunde autonomoen zerbitzuko haur-hezitzaile izateko hamaika
lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia onetsi zen. Deialdi horretan,
Patricia Pueyo Alonso andreak eta Haira Valencia Biurrun andreak gora
jotzeko errekurtsoa jarri dute lehenbiziko ariketaren behin betiko emaitzen
aurka; 2019ko abenduaren 23an argitaratu ziren emaitza horiek.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 118. eta 45. artikuluei jarraituz, aditzera
ematen zaie interesdun guztiei, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik
hamar egun balioduneko epean alegazioak egin ditzaten, Erregistro Orokorrean aurkeztuz (Nafarroako Jauregia, Karlos III.aren etorbidea 2, Iruña),
edo aipatutako legearen 16. artikuluan adierazitako bideak erabiliz.
Jarritako errekurtsoen kopiak interesdunen eskura daude Funtzio
Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Araubide Juridikoaren Atalean (Karlos III.aren etorbidea 2, 2. solairua, Iruña).
Iruñean, 2020ko otsailaren 11n.–Funtzio Publikoko zuzendari nagusia,
Amaia Goñi Lacabe.
F2002158
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273/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 7koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez, Nafarroako
Unibertsitate Publikoko atal, bulego eta antzeko unitateetako
burutzak merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko deialdiko
503 lanpostuaren izena aldatu, eta deialdian aurkitutako akatsa
zuzentzen da –Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzailearen 2018ko abenduaren 16ko 2564/2019 Ebazpenaren bidez
onetsia–.
Ebazpen horren III. eranskinean, merezimendu-lehiaketan sartzen diren
burutza-lanpostuen zerrenda dago. Kudeatzaileak Burutzak Betetzeko
prestatutako Plana betetzearren sartu ziren lanpostu horiek lehiaketan,
eta horren berri eman zitzaion Nafarroako Unibertsitate Publikoko Administrazioko eta Zerbitzuetako Langileen Batzordeari.
Akats bat aurkitu da eranskin horretan 503 lanpostuari dagokionez,
“Sarbide Bulegoko burutza/ Laguntza Akademikoaren Atala” izena eduki
beharrean “Laguntza Akademikoaren Ataleko burutza/ Sarbidearen, Beken
eta Tituluen Atala” izena eduki beharko bailuke.
Ikusirik Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak egindako aldeko
txostena.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak errektoretza-taldearen
egitura orokorra onetsi eta bere funtzioak zehazteko 2019ko uztailaren 3an
eman zuen 1420/2019 Ebazpenaren bidez eskuordetu dizkidan eskumenak
erabiliz,
EBATZEN DUT:
Lehena.–Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko 2015ko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 109.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzailearen
2018ko abenduaren 16ko 2564/2019 Ebazpenean aurkitutako akatsa
zuzentzea, eta, ondorioz, 503 lanpostuaren izena aldatzea haren III. eranskinean: “Sarbide Bulegoko burutza/ Laguntza Akademikoaren Atala” izena
eduki beharrean “Laguntza Akademikoaren Ataleko burutza/ Sarbidearen,
Beken eta Tituluen Atala” izena eduki behar du.
Bigarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Unibertsitatearen webgunean argitara dadila agintzea.
Hirugarrena.–Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du, Unibertsitateei buruzko 2001eko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 6.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, eta haren kontra zilegi da
berraztertzeko errekurtsoa jartzea errektorearen aurrean, edo, bestela,
zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzietako epaitegietan, hilabeteko epean lehenbiziko kasuan,
eta bi hilabeteko epean bigarrenean, biak ere ebazpena argitaratu eta
biharamunetik kontatzen hasita.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA
BEKAK
6/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira 2020ko Vianako
Printzea Kulturaren Sariaren oinarriak.
Abenduaren 23ko 281/2015 Foru Dekretuaren bidez Vianako Printzea
Kulturaren Saria arautzen da. Haren helburua da aintzat hartzea kulturaren edozein arlotan pertsona edo erakunde nabarmenek egindako lana,
dela sorkuntzan, ikaskuntzan edo ikerkuntzan, dela kultura hedatu eta
sustatzeko lanetan.
Foru dekretu horren 3. xedapena betetzeko, bidezko da Vianako
Printzea Kulturaren Sariaren 2020ko edizioaren deialdia arautuko duten
oinarriak onestea eta argitaratzea.
Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko
abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen bidez eta Kultura eta Kirol Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 273/2019
Foru Dekretuaren bidez esleitu dizkidaten ahalmenak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Vianako Printzea Kulturaren Sariaren 2020ko edizioko oinarri
arautzaileak onestea; foru agindu honen eranskinean ageri dira.
2. Foru agindu hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
3. Foru agindu hau igortzea Kultura eta Kirol Departamentuko
Idazkaritza Tekniko Nagusira eta Vianako Printzea Erakundea-Kultura
Zuzendaritza Nagusira, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 12an.–Kultura eta Kiroleko kontseilaria,
Rebeca Esnaola Bermejo.
ERANSKINA
2020ko Vianako Printzea Kulturaren Sariaren oinarriak
1.–2020ko Vianako Printzea Kulturaren Saria.
Vianako Printzea Kulturaren Sariaren helburua da aintzat hartzea
kulturaren edozein arlotan pertsona edo erakunde nabarmenek egindako
lana, dela sorkuntzan, ikaskuntzan edo ikerkuntzan, dela kultura hedatu
eta sustatzeko lanetan.
2.–Hautagaiak aurkezteko epea eta tokia.
2.1. Proposamenak Kultura eta Kirol Departamentuko Idazkaritza
Tekniko Nagusira igorriko dira (Navarrería kalea 39, 1.a; 31001 Iruña,
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Espainia), posta ziurtatuaren bidez, gutun-azalean 2020ko Vianako Printzea Kulturaren Sarirako dela adierazita. Mezularitza zerbitzuaren bidez
igorriz gero, e‑mail bat bidali beharko da premioprincipedeviana@navarra.
es helbidera, eta igorpenaren berri eman beharko da, proposamenak
aurkezteko epearen barnean.
Proposamenak, orobat, e‑mail bidez ere aurkezten ahalko dira, premioprincipedeviana@navarra.es helbidean.
2.2. Hautagaitzak aurkezteko epea oinarri hauek argitaratu eta
biharamunean hasiko da, eta 2020ko martxoaren 31n bukatuko.
3.–Entitate proposatzaileak.
3.1. Nafarroako Kulturaren eta Arteen Kontseiluko kideek eta edozein herrialdetako erakunde publikoek (gobernuak, ministerioak, udalak,
unibertsitateak, akademiak, ikerketa zentroak, enbaxadak, kontsulatuak
eta abar) aurkezten ahal dituzte hautagaiak, baita legez eratuta dauden
edozein herrialdetako hezkuntza, kultur eta gizarte entitateek zein GKE‑ek
ere; orobat, erakundeak gonbidatutako pertsonalitateek.
3.2. Saria norberarentzat edo norberak legez ordezkatzen dituen erakundeentzat eskatuz aurkezten diren hautagaitzak baztertu eginen dira.
3.3. Sarirako hautagaitzak aurkezteak berekin dakar oinarri hauek goitik
behera onartzea, baita epaimahaiak hartzen dituen erabaki guztiak ere.
4.–Aurkeztu beharreko dokumentazioa.
3. oinarrian aipatutako entitate edo pertsonek, hautagaia aurkezten
dutenean, dokumentazio hau erantsiko dute:
a) Entitatearen nortasun juridikoa frogatzen duten datuak, edo proposamena egiten duten pertsonenak, honako hauek adierazita: izena, helbidea, telefonoa, web‑orria (baldin badu), IFZ edo antzekoa, eta epaimahaiak
gehiago jakin dezan egokitzat jotzen diren beste dokumentu batzuk.
b) Merezimenduen eta ibilbide pertsonal edo profesionalaren laburpena (600 hitz gehienez), pertsona edo entitate hautagaia aurkezteko
oinarri diren merezimendu aipagarriak jasotzen dituena.
c) Beste edozein dokumentazio osagarri, alegatutako merezimenduak
indartu eta egiaztatzeko.
5.–Tramitazioa.
5.1. Sari honi buruzko beste edozein informaziotarako, Kultura eta
Kirol Departamentuko Idazkaritza Nagusi Teknikora jo daiteke, telefono
bidez (848 424 644) edo posta elektronikoaren helbidea baliatuz: premioprincipedeviana@navarra.es.
5.2. Deialdia egiten duen entitatearen eskumena da, ez beste inorena,
sariaren inguruan sortu edo planteatzen diren arazo guztiak ebaztea.
6.–Epaimahaia, erabakia eta saria ematea.
6.1. Nafarroako Kulturaren eta Arteen Kontseiluko kideek osatuko
dute sariaren epaimahaia. Idazkariak, hizpidea duela baina botorik ez,
epaimahaiari lagunduko dio bere zereginetan.
6.2. Epaimahaiak aurkezten diren hautagaiak aztertuko ditu, eta,
bakoitzaren merezimenduez gainera, hautagaiak Nafarroarekin duen lotura
berezia ere baloratuko du.
6.3. Nafarroako Kulturaren eta Arteen Kontseiluak eginen duen bilkuran, sarirako hautagaitzak proposatu dituzten Kontseiluko kideek eta
entitateek, bidezkotzat jotzen badute, hitza har dezakete kasuan kasuko
hautagaitzaren merezimenduak aldezteko.
6.4. Bozketa. Lehen bozketa bat eginen da hautagaitza guztien artean, eta boto gehien lortzen duten bi hautagaitzekin bigarren bozketa-txanda
bat eginen da, non boto gehien eskuratzen duena izanen den irabazle.
Kasua bada, berdinketak hausteko bozketak eginen dira lehenbiziko
eta bigarren txandetan.
Hautagaitzetako batek botoen erdia gehi bat eskuratzen badu lehen
bozketan, hura izanen da irabazle.
6.5. Erabakia prentsaurreko batean jakinaraziko zaie hedabideei;
aditzera emanen da zein entitatek edo pertsonak irabazi duen saria, edo,
kasua bada, eman gabe gelditu dela.
6.6. Nafarroako Gobernuak emanen du saria, foru dekretu baten
bidez, epaimahaiak egindako proposamena ikusita.
6.7. Saria jendaurrean emanen da, ekitaldi bat horretarako antolatuta,
behar bezala iragarriko den egunean.

35. zenbakia - 2013. orrialdea
gastuen aurrekontuan egoki den partidaren kargura. Halaber, 2020an
zehar, jarduera programa batean parte hartuko du 2020ko Talentu Artistikoa Sustatzeko Sariaren irabazlearekin elkarlanean.
8.–Errekurtsoak.
Oinarri hauen kontra, gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da,
Nafarroako Gobernuari zuzendua, baita deialdia aplikatzeko egintzen
kontra ere, Kultura eta Kiroleko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean,
errekurtsoaren xedeko egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik
aurrera.
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7/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez deialdia egiten baita 2020ko
Talentu Artistikoa Sustatzeko Sarirako.
Nafarroako gazte ekintzaileek artearen eta kulturaren arloetan duten ekimena babestu eta bultzatzeko asmoz, bai eta gazteen erreferente bihurtzeko
eta Nafarroan sortzen ari den talentua ikusarazteko eta profesionalizatzeko
bidean laguntzeko ere, Kultura eta Kirol Departamentuak uste du egokia
dela deialdia egitea 2020ko Talentu Artistikoa Sustatzeko Sarirako.
Horrenbestez, Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa
ezartzen duen urriaren 30eko 273/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan
eskudantziak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Deialdia egitea 2020ko Talentu Artistikoa Sustatzeko Sarirako
eta deialdiaren oinarriak onestea (foru agindu honen eranskinean ageri
dira).
2. Foru agindu hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea, behar diren ondorioak izan ditzaten.
3. Foru agindu hau igortzea epaimahaikideei, Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiari eta Kultura eta Kirol Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiari, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 12an.–Kultura eta Kiroleko kontseilaria,
Rebeca Esnaola Bermejo.
ERANSKINA
Oinarriak, 2020ko Talentu Artistikoa Sustatzeko Sariarenak
1.–2020ko Talentu Artistikoa Sustatzeko Saria.
Talentu Artistikoa Sustatzeko Sariak helburu du gazte ekintzaileek
artearen eta kulturaren arloetan duten ekimena babestu eta bultzatzea, bai
eta gazteentzat erreferente bihurtzea ere, eta Nafarroan sortzen ari den
talentua ikusarazteko eta profesionalizatzeko bidean laguntzea.
2.–Hautagaitzak aurkezteko epea eta tokia.
2.1. Proposamenak Kultura eta Kirol Departamentura igorriko dira
(Navarrería kalea 39, 31001 Iruña, Espainia), posta ziurtatuaren bidez,
gutun-azalean “2020ko Talentu Artistikoa Sustatzeko Saria” adierazita.
Mezularitza zerbitzuaren bidez igorriz gero, posta elektroniko bat bidali
beharko da dg.cultura.ipv@navarra.es helbidera, eta igorpenaren berri
eman beharko da, proposamenak aurkezteko epearen barnean.
Proposamenak, orobat, posta elektronikoz ere aurkezten ahalko dira,
dg.cultura.ipv@navarra.es helbidean.
2.2. Hautagaitzak aurkezteko epea oinarri hauek argitaratu eta
biharamunean hasiko da, eta 2020ko martxoaren 31n bukatuko.
3.–Hautagaitzak aurkezteko baldintzak.
3.1. Hautagaiek 18 eta 30 urte artean izan beharko dute, eta legezko
bizilekua Nafarroan eduki, hautagaitzak aurkezteko epea bukatu baino
lehen. Legez eratutako entitateak ere hautagai izaten ahalko dira, aipatu
baldintzak betetzen dituzten pertsonek osatzen badituzte.
3.2. Saria norberarentzat edo norberak legez ordezkatzen dituen
entitateentzat eskatzen dutenek aurkezten ahalko dituzte hautagaitzak.
3.3. Sarirako hautagaitzak aurkezteak berekin dakar oinarri hauek goitik
behera onartzea, baita epaimahaiak hartzen dituen erabaki guztiak ere.
4.–Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

7.–2020ko Vianako Printzea Kulturaren Sariaren zabalkundea egiteko
proiektua.
Kultura eta Kirol Departamentuak, sarituarekin adosturik, lana zabaltzeko proiektu bat eginen du, gehienez ere 20.000 eurokoa, 2021eko

3. oinarrian aipatutako entitate edo pertsonek, hautagaitza aurkezten
dutenean, dokumentazio hau erantsiko dute:
a) Entitatearen nortasun juridikoa frogatzen duten datuak, edo kasua
bada, proposamena egiten duten pertsonenak, honako hauek adierazita:
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izena, helbidea, telefonoa, web‑orria (baldin badu), IFZ edo antzekoa, eta
epaimahaiak gehiago jakin dezan egokitzat jotzen diren beste dokumentu
batzuk.
b) Azalpen memoria bat (1.000 hitz gehienez), delako pertsona
edo entitatea aurkezteko oinarri diren merezimendu aipagarriak jasotzen
dituena, baita egokitzat jotzen den gainontzeko informazioa ere, saria
eskuratzeko kontuan hartzen diren merezimenduen frogagarri.
c) Hautagaitza babesten duen gutun bat gutxienez, artearen edo
kulturaren arloan ospea duen pertsona edo entitate batek sinatua.
d) Beste edozein dokumentazio osagarri, alegatutako merezimenduak
indartu eta egiaztatzeko.
e) Beren borondatez, pertsona edo entitate hautagaiek euren hautagaitza defendatzen ahalko dute epaimahaiaren aurrean.
5.–Tramitazioa.
5.1. Sari honi buruzko beste edozein informaziotarako, Kultura eta
Kirol Departamentuko Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza
Nagusira jo daiteke, telefono bidez (848 424608) edo posta elektronikoaren
helbidea baliatuz: dg.cultura.ipv@navarra.es.
5.2. Deialdia egiten duen entitatearen eskumena da, ez beste inorena,
sariaren inguruan sortu edo planteatzen diren arazo guztiak ebaztea.
6.–Epaimahaia, erabakia eta saria ematea.
6.1. Honako hauek osatuko dute epaimahaia: Vianako Printzea
Erakundea‑Kulturako zuzendari nagusia, zuzendaritza nagusi horri atxikitako zerbitzuetako zuzendariak eta Nafarroako Kulturaren eta Arteen
Kontseiluaren kide bat. Kontseilu horretako idazkariak, hizpidea duela
baina botorik ez, epaimahaiari lagunduko dio bere zereginetan.
6.2. Epaimahaiak aurkezten diren hautagaitzak aztertuko ditu, eta,
bakoitzaren merezimenduez gainera, honako hau ere baloratuko du: hautagaiak zer proiektu edo jardueratan parte hartu duen, horiek Nafarroan
izan duten eragin sozial eta kulturala.
6.3. Bozketa. Lehen bozketa bat eginen da hautagaitza guztien artean, eta boto gehien lortzen duten bi hautagaitzekin bigarren bozketa-txanda
bat eginen da, non boto gehien eskuratzen duena izanen den irabazle.
Kasua bada, berdinketak hausteko bozketak eginen dira lehenbiziko
eta bigarren txandetan.
Hautagaitzetako batek botoen erdia gehi bat eskuratzen badu lehen
bozketan, hura izanen da irabazle.
6.4. Erabakia prentsaurreko batean jakinaraziko zaie hedabideei;
aditzera emanen da zein entitatek edo pertsonak irabazi duen saria, edo,
kasua bada, eman gabe gelditu dela.
6.5. Kultura eta Kirol Departamentuko titularrak emanen du saria,
foru agindu bidez eta epaimahaiak egindako proposamena ikusita.
6.6. Saria jendaurrean emanen da, ekitaldi bat horretarako antolatuta,
behar bezala iragarriko den egunean.
7.–2020ko Talentu Artistikoa Sustatzeko Sariaren zabalkundea egiteko
proiektua.
Kultura eta Kirol Departamentuak, irabazlearekin adostuta, proiektu
artistiko bat programatu eta/edo erakutsiko du bere programa propioen
barnean edo beste agente kultural batzuekin elkarlanean garatzen dituen
programen barnean 2021ean. Halaber, 2020an zehar, jarduera programa
batean parte hartuko du 2020ko Vianako Printzea Kulturaren Sariaren
irabazlearekin elkarlanean.
8.–Errekurtsoak.
Oinarri hauen kontra, gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da,
Nafarroako Gobernuari zuzendua, baita deialdia aplikatzeko egintzen
kontra ere, Kultura eta Kiroleko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean,
errekurtsoaren xedeko egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik
aurrera.
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5E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 17koa, Industriaren, Energiaren eta
S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, laguntza
deialdia onesten duena 2020‑2022 aldian I+G proiektu estrategikoak egiteko. DDBN identifikazioa: 496403.
I+G proiektu estrategikoak egiteko laguntzen bidez sustatu nahi da inpaktu handiko proiektuak egin daitezela, Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategian (RIS3) identifikatutako sektoreetakoak (automozioa eta
mekatronika, elikakatea, energia berriztagarriak eta baliabideak, osasuna,

turismo integrala eta sorkuntza industriak eta industria digitalak). Horiek
gauzatzeko, hainbat motatako enpresen partzuergo bat eratu behar da, eta
partaidetza portzentaje gutxieneko bat ezartzen da Nafarroako ikerketako
eta ezagutzen zabalkundeko erakundeentzat. Ekimen honen helburua da
sektore estrategikoetako enpresak mugiaraztea, erreferentziakoak edo
traktore diren enpresen bitartez, hots, honelako proiektuen buru izateko
gauza direnen bitartez.
Laguntzen deialdi hau zazpi erronkatan zentratzen da, aipatutako
RIS3‑ko sektoreei dagokienez gako baitira. Honako hauek dira:
–1. erronka: VOLTA IV. 0 isurketako ibilgailuak, irismen luzekoak eta
teknologia aurreratukoak.
–2. erronka: AERO IV. Energia berriztagarrien biltegiratzea, erabilera
optimizatzeko.
–3. erronka: GEMA IV. Genomika eta medikuntza aurreratua.
–4. erronka: ALPES III. Elikadura pertsonalizatua eta jasangarria.
–5. erronka: IRIS II. Adimen artifiziala eta robotika industriarako eta
gizarterako.
–6. erronka: IDEA II. Goraka ari diren ideia disruptibo aplikatuak.
–7. erronka: SIBERIA II. Bioteknologiako konponbide berritzaileak
energiarako, osasun arloko erronketarako, industriarako eta nekazaritzako
elikagaien industriarako.
Nafarroako Gobernuak 2019ko azaroaren 6an hartutako Erabakiaren
bidez baimendu zuen deialdi honetarako behar diren urte anitzeko gastu
konpromisoak hartzea, baita aurretiazko tramitazioa ere.
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. Laguntza deialdia onestea, 2020‑2022 aldian I+G proiektu estrategikoak egiteko.
2. Dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak onestea. Ebazpen
honen I. eranskinean jaso dira.
3. Deialdi honen konpromisoei aurre egiteko, jarraian adierazten diren
aurrekontuko kredituak baimentzen dira, betiere krediturik bada:
AURREKONTUKO PARTIDA

EKITALDIA

ZENBATEKOA

820005 82100 7701 467305, I+G proiektu estrategikoetarako dirulaguntzak Nafarroako RIS3

2020

2.000.000

820005 82100 7701 467305, I+G proiektu estrategikoetarako dirulaguntzak Nafarroako RIS3

2021

6.000.000

820005 82100 7701 467305, I+G proiektu estrategikoetarako dirulaguntzak Nafarroako RIS3

2022

6.000.000

4. Deialdi honen xede diren zazpi erronkei dagozkien proiektuei diruz
laguntzeko, baimendutako gastuaren banaketa honako hau izanen da:
–1. erronka (VOLTA IV): 2.000.000 euro.
–2. erronka (AERO IV): 2.000.000 euro.
–3. erronka (GEMA IV): 2.000.000 euro.
–4. erronka (ALPES III): 2.000.000 euro.
–5. erronka (IRIS II): 2.000.000 euro.
–6. erronka (IDEA II): 2.000.000 euro.
–7. erronka (SIBERIA II): 2.000.000 euro.
5. Ebazpen hau eta eranskinak 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 17an.–Industriaren, Energiaren eta S3
Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusia, Yolanda Blanco Rodríguez.
I. ERANSKINA
Oinarri arautzaileak
1. oinarria.–Xedea.
Laguntza hauen helburua da Nafarroarentzat estrategikoak diren industriako eta garapen esperimentaleko ikerketa proiektuak egin daitezela
sustatzea, Europako Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza estrategiarekin lerrokaturik daudenak, konponbide berritzaileak ekartzen dituztenak
gizarteak dituen erronken aurrean. Teknologia berriak sustatu nahi dira,
eta horien produktu eta zerbitzu berriak sor daitezela.
Halaber, ezagutzaren transferentzia bultzatu nahi da Nafarroan enpresen eta ikerketa eta ezagutzaren zabalkundeko erakundeen artean,
hau da, zentro teknologiko, unibertsitate eta ikerketako erakundeen artean
I+G proiektuak elkarrekin eginez.

2020ko otsailaren 20a, osteguna
Deialdi honetan honako erronka hauek aukeratu dira, gako baitira
Nafarroako espezializazio adimentsuaren estrategiako (RIS3) sektoreei
dagokienez:
–1. erronka: VOLTA IV.–0 isurketako ibilgailuak, irismen luzekoak eta
teknologia aurreratukoak.
Automozioa da Nafarroako ekonomia mugitzen duten sektoreetako
bat. Gaur egun, 150 enpresa eta 10.000 langile baino gehiagok dihardute
sektore horretan gure eskualdean. Sektorea aldaketa teknologiko handiko
garai batean dago. Klima-aldaketak eta karbono isuriak gutxitu eta gizarte
eredu jasangarriago baterantz aurrera egiteko beharrak ekarri dute 0 isurketako garraiobideen ikerketa sustatzea, nahiz eta orain arte ibilgailuentzat
lortu diren autonomiak mugatuak diren. Nafarroak, oraindik ere, erregai
fosilekiko mendekotasun handia dauka, garraioagatik nagusiki. Lurralde
garatuek, eta Nafarroak zehazki, jakin badakite beharrezkoa dela gaur
egungo eredu energetikoa aldatzea, erregai fosilekiko mendekotasuna
gutxituz eta mugikortasuna sistema jasangarriagoetarantz aldatuz. Zentzu
horretan, 0 isurketako ibilgailuak funtsezkoak dira aldaketa horretarako.
Baina garraiobidearen arloko teknologian gertatzen ari diren aldaketen
helburua ez da soilik eredu jasangarriagoak eskuratzea; izan ere, teknologia zorabiozko abiaduran mugitzen ari da halako sistema autonomo
batzuetarantz, zeinek ekarriko baitute garraiobideen segurtasuna handitzea
eta giza akatsek eragindako istripuak gutxitzea. Nafarroak, sektore horrek
ekonomian duen garrantzia dela eta, parte-hartzaile aktiboa izan behar
du teknologia horren bilakaeran, eta horregatik, funtsezkotzat jo da I+G+b
proiektuak bultzatzea erronka horri aurre egiteko, hots, gizarteari 0 isurketako ibilgailuak ematea, ibilgailu horiek irismen luzekoak eta teknologia
aurreratukoak izanik.
–2. erronka: AERO IV.–Energia berriztagarrien biltegiratzea, erabilera
optimizatzeko.
Nafarroak energia berriztagarrien alde egin du bere eredu energetikoan.
Energia berriztagarriek ingurumena errespetatzen dute, karbono isurketak
murrizten baitituzte energia sortzean. Nolanahi ere, energia berriztagarriek
badute zailtasun bat beste energia iturri batzuekin alderatuta: haizearen
aldakortasuna eta jasotako eguzki-erradiazioa. Horren ondorioz, batzuetan
haize-energia asko ekoizten da eskaera txikia denean, eta haize-parkeak
deskonektatu behar izaten dira saretik, eta energia hori galdu; beste batzuetan, aldiz, eskaera elektriko handia dago, baina ez dago haizerik edo
eguzki-erradiazio nahikorik, eta horrek energiaren prezioa handitzea eragiten du. Bestalde, energia garraiatzeko sareetan energia galerak gertatzen
direnez, gomendagarriena da elektrizitatea kontsumo guneetatik hurbil
ekoiztea. Gaur egun energia berriztagarrien arloan dauden teknologien
erabilerak aukera ematen du ekoitzitako energia zuzenean industriara
edo etxebizitzetara eramateko, esaterako autokontsumo fotovoltaikoari
edo eolikoari esker. Kasu honetan ere, sistema horiek energia iturriaren
aldakortasunak eragindako muga daukate, izan eguzki energia nahiz
eolikoa.
Horrek guztiak eramaten gaitu ekonomikoki bideragarriak diren energia berriztagarriak bilatzeko erronka planteatzera, Nafarroa % 100ean
berriztagarria izan dadin.
–3. erronka: GEMA IV.–Genomika eta medikuntza aurreratua.
Medikuntzak gure DNAren analisian oinarritutako medikuntza pertsonalizatua du etorkizuneko joera. Medikuntza pertsonalizatuari esker,
aukera izanen da jakiteko pertsona batek, jaiotzen den unetik beretik,
zer-nolako arriskua izan dezakeen mutazio genetikoei lotutako gaixotasun
hereditarioak izateko; horrek aukera emanen du pertsona horri laguntzeko
dieta eta ohitura egokiagoak har ditzan, proba medikoen egutegia diseinatzeko, eta pertsona bakoitzarentzat egokienak diren tratamendu eta
botikak agintzeko, pertsona horren organismoaren erantzuna hobetuz,
bigarren mailako ondorioak gutxiagotuz eta, azken finean, pertsonaren
osasuna hobetuz.
Medikuntza pertsonalizatuak aldaketa handiak ekarriko dizkio gizarteari;
izan ere tratamenduak hobetuko ditu, aukera emanen du gaur egun tratamendurik ez duten gaixotasunak sendatzeko, aurreztu eginen da osasun
sistemetan; era berean, aldaketa sakonak ekarriko dizkio farmazia-sektoreari, teknologia berriak sartuko dira medikuntzan (esaterako, informatika,
datuen tratamendua, big data eta adimen artifiziala osasungintzan), eta
enpresa eta sektore berriak garatuko dira.
Osasuna Nafarroako arlo estrategikoen artean dagoen aldetik, Nafarroak punta-puntakoa izan behar du osasun arloko teknologia berriei
dagokienez. Horregatik guztiagatik planteatu da gizarte erronka hau, hain
zuzen ere, I+G proiektu estrategikoak egiteko Nafarroako medikuntza
pertsonalizatuaren arloan, komunitateko osasun sistemari konektatuta.
–4. erronka: ALPES III.–Elikadura pertsonalizatua eta jasangarria.
Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, bihotz-atakeen, iktusen
eta diabetes goiztiarreko kasuen % 80 eta minbizien % 40 saihets litezke
dieta egokiago batekin. Elikadura pertsonalizatuak, egokitzen zaionean
egoera fisikoari eta psikologikoari (genotipoa, fenotipoa eta mikrobioma),
bizimoduari, beharrei, lehentasunei, aurrekontuari eta alderdi soziokultu-
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ralei, ebidentzia zientifikoetan oinarriturik, lagun dezake patologia goiztiar
horien intzidentzia gutxitzen.
Dieta osasungarrienek eskatzen dute elikagaiak freskoak izan daitezela
eta nutrizio balioa izan dezatela. Horrenbestez, elikagaien ekoizpenak eta
prozesatzeak eboluzionatzen jarraitu behar du, elikagai horien kontserbazioa eta nutrizio-propietateak eta zaporea hobetzen jarraitzeko. Elikagaien nutrizio kalitatean eragin berezia daukate landareak eta animaliak
ekoizteko ekosistemak hobetzera bideratutako jarduerak, bai eta lurraren
emankortasuna eta produktibitatea ere.
Klima aldaketak, populazioaren hazkundeak eta baliabideen gabeziak,
gainera, zaildu egiten dute dietetan proteinak izatea. Hori horrela izanik, ikertu
beharra dago gaur egun existitzen diren produktu eta prozesuetan proteinen
iturri berriak edo alternatibak sartzea, urekoak nahiz lurrekoak izan.
Elikakatea denez Nafarroako arlo estrategikoetako bat, beharrezkoa
da I+Gko proiektu estrategikoak planteatzea elikadura pertsonalizatu,
osasungarri eta jasangarri baterako erronka hauei aurre egiteko.
–5. erronka: IRIS II.–Adimen artifiziala eta robotika industriarako eta
gizarterako.
“Adimen artifiziala” (AA) aplikatzen zaie portaera inteligentea adierazten
duten sistemei, gai baitira beren ingurunea aztertzeko eta ekintzari ekiteko
–nolabaiteko autonomiarekin–, helburu zehatzak lortze aldera.
Adimen artifizialean oinarritutako sistemak, besterik gabe, programa
informatikoak izan daitezke (adibidez, ahots laguntzaileak, irudiak analizatzeko programak, bilatzaileak, ezagutze-sistemak), edo hardware gailuetan
sartuta daudenak (adibidez, robot aurreratuak, auto autonomoak, droneak
edo Gauzen Interneteko aplikazioak).
Adimen artifizialak lagun dezake gure gizarteak gainditu beharreko
erronka nagusietako batzuk konpontzen: hasi gaixotasun kronikoen tratamendutik edo trafiko-istripuetako heriotza-tasa jaistetik, eta buka klima
aldaketaren aurkako borrokarekin edo zibersegurtasunari egindako mehatxuen aurreikuspenarekin. Era berean, robotikak lan asko errazten ditu,
bai industrian bai medikuntzan edo etxebizitzetan. Japoniakoa bezalako
gizarte aurreratuetan, robotek eginkizun sozialagoa bereganatu dute,
esaterako hezkuntzan edo konpainia-lanetan.
Europako industria digitalizatzeko estrategiak eta adimen artifizialaren estrategiak agerian utzi dute beharrezkoa dela adimen artifiziala eta
robotika aurreratua industrian sartzea, lehiakortasunari eusteko. Industria
Nafarroako barne produktu gordinaren % 31 da, eta estrategia hori bera
Nafarroako Industria Planean eta Zientzia eta Teknologia Planean sartu
zen, eta robotika eta adimen artifiziala teknologia gako gisa identifikatu
ziren industria eraldatu eta 4.0 Industria bihurtzeko.
Hainbeste dira medikuntza pertsonalizatuaren bidez sortutako datuak,
non adimen artifiziala beharrezkoa baita datuak aztertzeko.
Horrenbestez, Nafarroak parte-hartze aktiboa izan behar duenez
teknologia horren bilakaeran, Nafarroako Gobernuarentzat funtsezkoa
da I+G+b‑ko proiektuak sustatzea, erantzun eginen baitiote gizarteak bai
industrian bai gizartean adimen artifizialeko eta robotikako konponbideak
izateko duen erronkari.
Ikerketarako eta Berrikuntzarako Europako Horizon 2020 esparruak
informazioaren eta komunikazioen teknologien eta manufaktura aurreratuko
proiektuetara bideratzen du gizartearen erronkei erantzuna emateko 5.
lan programa. Zehazki, industria digitalizatzeko deialdietan jasotzen dira
erronka honen helburuak. Europar Batasunak deialdi horietan planteatutako
erronkei erantzuten dieten proposamenak dira, hain zuzen ere, deialdi
honetan parte hartzera gonbidatuak daudenak.
Erronkan adimen artifizialeko edo mota guztietako robotikako proiektuen proposamenak sartzen dira, helburua izanik gerora industrian edo
gizartean erabili ahal izatea.
–6. erronka: IDEA II.–Goraka ari diren ideia disruptibo aplikatuak.
Erronkaren xedea da Nafarroako Foru Komunitatean sortu eta goraka ari diren ideia disruptibo eta berritzaileetan oinarritutako ikerketa eta
garapen proiektuak finantzatzea, gai baldin badira gizartea edo ekonomia
eraldatzeko. Bereziki baloratuko dira gizartearen eta erakundeen aintzatespenak emandako berme objektiboa duten horiek, baldin eta espezializazio
adimentsuaren estrategiaren arloren batean sartuak badaude.
Bilatzen diren ideiek xedetzat izan behar dute gizarteak gaur egun
dituen arazoak eta erronka handiak lantzea eta horientzako konponbideak
bilatzea, arlo hauetan: energia eta haren biltegiratzea, osasuna eta gaur
egun sendabiderik ez duten gaixotasunek planteatzen dituzten erronkak,
populazioaren zahartzea eta hazkundea, gure planetaren babesa, elikagaiak, garraio jasangarria, ekitatea eta bizi-baldintzak hobetzea, eta
beste batzuk.
Halaber, asmoa da Nafarroako Sistemako I+G+b‑an diharduten
agenteen arteko lankidetzatik sortutako ideia horiek ere sustatzea, baldin
eta ekonomia eta gizartea eraldatzeko gaitasuna badute. Proposamenak
Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategian jasotako sektoreen
barnean garatu beharko dira.
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Gaur egungo konponbideak apurtuko dituzten ideiak bilatzen dira;
konponbide erabat berriak planteatzen dituzten ideiak nahi dira, gure
gizartea, ekonomia eta bizi-kalitatea hobetuko dutenak.
Nafarroak lider bihurtu nahi du I+G+b arloan, eta horregatik, Nafarroako
Gobernuak uste du funtsezkoa dela I+G+b proiektuak sustatzea gizarteak
eskura izan ditzan gure gizartea eta gure ekonomia eralda dezaketen Ideia
Disruptibo Aplikatuak.
Ikerketarako eta Berrikuntzarako Europako Horizon 2020 esparruak
goraka ari diren etorkizuneko teknologietara bideratzen du 2 ii) lan programa. Zehazki, aipatu programan sartutako deialdiek jasotzen dituzte
erronka honen helburuak. Europar Batasunak deialdi horietan planteatutako
erronkei erantzuten dieten proposamenak dira, hain zuzen ere, deialdi
honetan parte hartzera gonbidatuak daudenak.
–7. erronka: SIBERIA II.–Bioteknologiako konponbide berritzaileak
energiarako, osasun arloko erronketarako, industriarako eta nekazaritzako
elikagaien industriarako.
Bioteknologiatzat jotzen da ezagutza-arlo bat zeinean, diziplina anitzetatik, organismoek edo horien zatiek erabiltzen dituzten teknikak eta
teknologiak erabiltzen diren, bai eta horiekin bat egin dezaketen bestelako
teknologiak eta diziplinak ere (Informatika, Ingeniaritza, Robotika, Nanozientziak, Materialen teknologiak eta abar), aukera emanez produktuak,
prozesuak edo aplikazio berritzaileak hobetzeko edo garatzeko hainbat
arlo sozialetan eta jarduera ekonomikoko sektoretan.
Bioteknologia gorria: osasun prozesuetan aplikatzen da, alor hauetan: antibiotikoak, botiken garapena, birsorkuntza-terapiak edo genetika
medikoa.
Bioteknologia zuria: industria prozesuetan aplikatzen da, adibidez
kimikoak edo inhibitzaile entzimatikoak sortzeko, ehungintzan, eta
material berrien sorreran (esaterako plastiko biodegradagarriak edo
bioerregaiak).
Bioteknologia berdea: nekazaritzako prozesuei aplikatzen zaie, aplikazio hauekin: landareen dibertsitatea eta propietateak handitzea, hondakinen
balorizazioa edo espezieen hautaketa.
Bioteknologia urdina: itsas eta ur inguruneetan egiten diren aplikazioak
dira; barnean sartzen dira akuikultura, kosmetika edo animalien osasuna
bezalako esparruak.
Erronka honetan sartzen dira teknika molekularrak sortu, garatu eta
erabiltzera bideratutako proiektuak, xedetzat dutenak organismoak edo
beren produktuak eskuratzea orientazio aplikatuarekin, industria arloko
ikerketa eta ustiapenerako konponbideak garatzea sustatuz. Lau arlo
handi hauetako proiektuak hartzen dira aintzat:
1. Birusen ingeniaritza genetikoa, mikroorganismoena, landareena, animaliena, ehunena edo zelulen kultiboena, molekula erabilgarriak
sortzeko.
2. Gaur egun existitzen diren zirkuitu genetikoen aldaketa edo zirkuitu berriak ezartzea organismo bizidunetan, hobetutako propietateak
emanez.
3. Translazio-ikerketa organismo bizidunengandik eskuratutako molekulak erabiliz (adibidez, proteinak, azido nukleikoak eta abar), industria
prozesuetan edo diagnostiko molekularren prozesuetan aplikatuz; eta,
4. Tresnak sortzea datu masiboak lortu eta aztertzeko (“tresna
omikoak”).
Horrela, lau arlo horien barnean, mota hauetako proiektuak sartzen
dira:
–Bioprozesamenduko, biokatalisiko eta hartzidurako teknologiak
erabiltzea eta garatzea.
–Konposatu biologikoak identifikatzea eta garatzea biomaterialak eta
bioplastikoak ekoizteko.
–Zirkuitu genetiko gakoak aztertzea eta aldatzea nekazaritzaren, osasunaren eta elikaduraren arloan eta industria-ekoizpenean aplikatzeko.
–Zirkuitu genetiko berriak sortzea Biologia Sintetikoaren bidez.
–Prozesu metabolikoen ingeniaritza genetikoa.
–Informazio “omikoa” sortzea eta erabiltzea, arlo hauetako proiektuetan
erabili ahal izateko: nekazaritza hobetzea, elikagaien trazabilitatea, biodibertsitatea aztertzea, agente detoxifikatzaile berriak bilatzea, hobetutako
entzimen eskuragarritasuna, gaixotasunen detekzio goiztiarra, botikak
ematea eta terapia genikorako bektoreak ekoizteko estrategia berriak.
–Tresna bioinformatikoak sortzea informazio “omikoak” prozesu biologikoekin lotzeko, prozesu horien azpian dauden sare erregulatzaileak
identifikatu eta deskribatze aldera.
–Entzimak identifikatzea, ezaugarritzea eta hobetzea, industria prozesuetarako, diagnostikoko prozesuetarako edo maila handiko baheketetarako.
–Biomolekulei eta makromolekulei buruzko informazioa sortzera edo
dagoeneko existitzen dena aplikatzera bideratutako proiektuak, gaitasun
eta sentsibilitate analitikoa hobetuko duten sentsoreak garatzeko.

2020ko otsailaren 20a, osteguna
Nafarroarentzat bioteknologia teknologia gakoa da Zientzia eta Teknologia Planean jasotako espezializazio adimentsuaren lau alorretarako,
horietan duen aplikagarritasunagatik eta interesagatik. Bere ekonomian
duen garrantzia dela‑eta, Nafarroak parte hartze aktiboa izan behar du
teknologia horren bilakaeran, eta horregatik, Nafarroako Gobernuarentzat
funtsezkoa da I+G+b proiektuak bultzatzea, gizarteak eskura izan ditzan
Bioteknologiako Konponbide Berritzaileak energiarako, osasun arloko
erronketarako, industriarako eta nekazaritzako elikagaien industriarako.
Ikerketarako eta Berrikuntzarako Europako Horizon 2020 esparruak
nanoteknologiako, material aurreratuetako, bioteknologiako eta manufaktura aurreratuko proiektuetara bideratzen du gizartearen erronkei erantzuna
emateko 5 ii) lan programa. Zehazki, bioteknologiako deialdietan jasotzen
dira erronka honen helburuak. Europar Batasunak deialdi horietan planteatutako erronkei erantzuten dieten proposamenak dira, hain zuzen ere,
deialdi honetan parte hartzera gonbidatuak daudenak.
2. oinarria.–Entitate onuradunak.
1. Ikerketa eta ezagutzaren zabalkundeko enpresak eta erakundeak
izan daitezke onuradun, baldintza hauek betetzen badituzte:
a) Lantokia Nafarroan izatea eta bertan egitea diruz laguntzen diren
jarduerak.
b) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13.2
artikuluan onuradun izateko ezarritako ezein debekurik ez urratzea.
Zerga arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean
dituztela frogatzeko, dirulaguntza eskatzeak berekin dakar departamentu
honi baimena ematea inguruabar hori ziurtatzen duten datuak kontsultatzeko, dirulaguntza ebazten duen proposamena egiten den unean.
c) Inolako administrazio-zehapen irmorik edo kondena-epai irmorik
betetzen ez egotea sexu- edo genero-diskriminaziotzat hartutako lan praktikak egiteagatik edo onartzeagatik, eta ez egotea arrazoi horiek direla‑eta
ezarritako epai edo zehapen bat betetzeko zain.
d) Enpresen kasuan: Nafarroako Industria Erregistroan inskribaturik
egon beharko dute, hala behar denean, Ekonomia, Ogasun, Industria eta
Enpleguko kontseilariaren apirilaren 30eko 152/2013 Foru Aginduaren 3.
artikuluarekin bat. Foru agindu haren bidez, Nafarroako Industria Erregistroa sortu zen.
e) Ikerketa eta ezagutzaren zabalkundeko erakundeen kasuan: erakunde horiek jarduera ekonomikoak eta ez-ekonomikoak egiten badituzte,
bi jarduera motak eta haien kostuak eta finantzaketa argi bereizteko modua
ematen duen kontabilitatea izan beharko dute.
Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluko 83) apartatuan ezarrita dago “ikerketa eta ezagutzaren
zabalkundeko erakundearen” definizioa; erregelamendu horren bidez,
zenbait laguntza-kategoria bateragarritzat jo ziren barne merkatuarekin,
Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz (hemendik aurrera, 651/2014
(EB) Erregelamendua).
2. 4. erronkan ere onuradun gisa parte hartzen ahalko dute Lehentasunezko Elkarteek, ekainaren 27ko 550/2014 Errege Dekretuan definitu bezala.
Foru dekretu horren bidez, Lehentasunezko Elkarteak aitortzeko baldintzak
eta prozedura garatu ziren, bai eta horiek Lehentasunezko Elkarteen Erregistro Nazionalean inskribatu eta erregistrotik baja ematekoak ere –abuztuaren
2ko 13/2013 Legean, nekazaritzako elikagaien arloko kooperatiben eta beste
elkarte batzuen integrazioa sustatzekoan, sortutako erregistroa, hain zuzen–.
(2014ko 173. Estatuko Aldizkari Ofiziala, uztailaren 17koa).
3. Laguntzen eskabide telematikoan dagoen erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztuko da baldintza guztiak betetzen direla frogatzeko,
eta hari eutsi beharko zaio proiektua justifikatzeko aldiaren amaierako
eguna arte.
3. oinarria.–Proiektu estrategikoen ezaugarriak.
1. “Industria ikerketako” eta “garapen esperimentaleko” proiektuak
izanen dira laguntza hauen xede, 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2.
artikuluko 85) eta 86) apartatuetako definizioaren arabera.
Proiektu horiek Nafarroarako estrategikoak direla ulertuko da, erantzuten dietelako Nafarroako espezializazio adimentsuaren estrategiako
(S3) sektoreei dagokienez gako diren erronkei.
2. Zenbait enpresaren artean egindakoak izanen dira proiektu
estrategikoak, eta, gutxienez ere, Nafarroako ikerketa eta ezagutzaren
zabalkundeko erakunde batek parte hartu beharko du. Nafarroatik kanpoko
ikerketako erakunde batek parte hartzen badu, zerbitzuen kontratazioaren
bidez eginen da hori.
Gainera, proiektu estrategikoek honako baldintza hauek bete beharko
dituzte:
a) Proiektuaren gutxieneko aurrekontua 1.000.000 eurokoa izanen
da.
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b) Alderdien arteko benetako elkarlana ekarriko du proiektuak,
651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluko 90) apartatuko definizioaren arabera.
c) Ikerketako erakundeek beren gain hartuko dute diruz laguntzen
ahal diren kostuen % 20 gutxienez, eta beren ikerketaren emaitzak argitaratzeko eskubidea izanen dute.
d) Jarduera ez-ekonomikoak izanen dira ikerketako erakundeek
egiten dituzten jarduerak, ikerketa, garapen eta berrikuntzarako Estatuko
laguntzei buruzko esparruaren (2014/C 198/01) 2.1.1 atalean ezarritako
moduan.
3. Partzuergoan gutxienez 3 enpresak hartuko dute parte, erronka
hauetan aurkeztutako proiektuen kasuan: 1. erronka (VOLTA, 0 isurketako
ibilgailuak, irismen luzekoak eta teknologia aurreratukoak), 4. erronka
(ALPES, Elikadura pertsonalizatua eta jasangarria), 5. erronka (IRIS,
Adimen artifiziala eta robotika industriarako eta gizarterako) eta 7. erronka
(SIBERIA, Bioteknologiako konponbide berritzaileak energiarako, osasun
arloko erronketarako, industriarako eta nekazaritzako elikagaien industriarako). Gainera, baldintza hauek bete beharko dituzte:
a) Enpresen parte-hartzeen portzentajeak gehituta proiektuaren
guztirako aurrekontuaren % 60 baino handiagoa izanen da.
b) Parte hartzen duen enpresetako batek eramanen ditu proiektuaren
koordinazioa eta lidergoa.
4. 3. erronkan (GEMA, Genomika eta medikuntza aurreratua) aurkeztutako proiektuen kasuan, partzuergoan gutxienez Nafarroako enpresa
batek eta ospitale edo klinika batek hartuko dute parte.
5. 6. erronkan (IDEA, Goraka ari diren ideia disruptibo aplikatuak)
eta 2. erronkan (AERO, Energia berriztagarrien biltegiratzea, erabilera
optimizatzeko) aurkeztutako proiektuen kasuan, enpresa batek gutxienez
hartuko du parte.
6. Laguntza eskaera bakoitzak 1. oinarriko erronka bakar bati eginen
dio aipamena.
4. oinarria.–Gastu diruz lagungarriak.
1. Zein diren laguntzen entitate onuradunak, honako gastuek jasotzen
ahalko dute dirulaguntza:
1.1. Hurrengo 1.2 atalean sartzen ez diren ikerketa eta ezagutzaren
zabalkundeko erakunde eta enpresentzat:
a) Zuzenean proiektuan aritzen diren langileen gastuak (ikertzaileak,
teknikariak eta gainerako laguntzaileak), horretan aritzen diren neurrian
eta denbora horretan. Gehienez ere 40 euroko dirulaguntza emanen da
ordu bakoitzeko.
b) Proiektuan erabilitako materialen gastuak: lehengaiak eta beste
hornigai batzuk. Material horiek beste jarduera batzuetan ere erabiltzeko
eskuratuz gero, banaketa irizpide bat beharko da, behar bezala justifikatua,
proiektuaren jardueretan erabilitako kopuruaren araberakoa.
c) Ekipamendu, patente eta eredu erabilgarrien amortizazio gastuak,
ondareko elementu horiek proiektuan erabiltzen diren neurrian eta denbora
horretan. Gastu horiei dagokienez, honakoa hartu beharko da aintzat:
1.–Eskuratzen diren ekipamendu, patente eta eredu erabilgarrien
amortizazio gastuek beste dirulaguntza edo laguntza publikoren bat izan
badute, ez dute dirulaguntza hau jasoko.
2.–Proiektua gauzatzeko beharrezko ekipamendua finantzatuko da,
baina ez erabilera orokorreko gailu informatikoak (PCa, ordenagailu eramangarriak, inprimagailuak...).
3.–Ondare-elementu horiek proiektua gauzatzen denean sortzen
dituzten gastuak ere diruz lagunduko dira, baldin eta errentamendu finantzarioaren edo operatiboaren eta antzekoen modalitateetan erabiltzen
badira, bazter utzita interesei dagokien kuotaren zatia.
4.–Laguntza hauen ondorioetarako, taulen araberako amortizazioa
aplikatuko da, sozietateen gaineko zergaren erregelamenduko (abenduaren 20ko 114/2017 Foru Dekretuak onetsia) 3. artikuluan adierazitako
koefiziente eta aldien arabera.
d) Kanpoko kolaborazioen gastuak, izan unibertsitateenak, zentro
teknologikoenak edo proiektuari lotutako I+G lanak eta ezagutza teknikoen
ekarpenak egiten dituzten beste enpresa batzuenak.
Kanpoko laguntza ematen duena, hots, ikerketa eta ezagutzaren zabalkundeko erakundea, ikerketarako erakunde publiko bat, unibertsitate
publiko bat, zuzenbide publikoko entitate bat edo I+Gko bestelako erakunde
publiko bat baldin bada, diruz lagungarriak izanen dira, bakar-bakarrik,
erakunde horrek zerbitzua emateko izan dituen kostuak, oinarri honen
1.2 atalean ezarritakoaren arabera zehaztuak.
e) Eskualdeko, estatuko edo Europako azpiegitura zientifiko eta
tekniko bereziak erabiltzearen ondoriozko gastuak.
f) Proiektuak sortutako patenteak eskatzeko gastuak. Gastu horrek
ez du dirulaguntzarik izanen enpresa handientzat.
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g) Proiektuarekin zuzeneko lotura duten beste gastu batzuk, hura
gauzatzean benetan aplikatuak, baldin eta zehazten ahal bada proiektu
horretan berariaz erabili direla eta banan-banan horri esleitzen ahal bazaizkio.
1.2. Ikerketako erakunde publikoak, unibertsitate publikoak, zuzenbide publikoko entitateak eta I+Gko bestelako erakunde publiko batzuk
baldin badira kanpoko laguntza ematen duten erakundeak, hots, ikerketa
eta ezagutzaren zabalkundeko erakundeak:
1.1 atalean adierazitako gastuak diruz lagunduko dira, salbu a) letrako
langileria gastuak, baina gastu horiek proiektuaren aurrekontuan sartu
beharko dira nahitaez, zenbatekoaren eta parte-hartzearen baldintzei
dagokienez zenbatu daitezen.
Proiektua gauzatzeko egiten den langileriaren kontratazioak dirulaguntza izanen du.
Halaber, 3. erronkako proiektuetarako, diruz lagungarriak izanen dira
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileek proiektuan ematen
duten denbora areagotzearen ondoriozko gastuak, Osasun Departamentuak urteko deialdien bidez arautzen duenaren arabera.
1.3. Ikerketa eta ezagutzaren zabalkundeko erakundeek zeharkako
kostu gisa egozten ahalko dute zuzeneko kostuen % 25 arte. Proiektuak
gauzatzean egin diren zeharkako kostu horiek eragiketa gauzatzeari
egozten ahal zaizkion kostu errealetan oinarrituko dira, oro har onartuta
dauden kontabilitateko printzipio eta arauekin bat, edo antzeko eragiketei
egozten ahal zaizkien batez besteko kostu errealetan.
2. I+G proiektuaren ondorioz fabrikatutako prototipoen kasuan,
produkzio jardueran erabiltzen badira edo merkaturatzen badira, haiek
fabrikatzean erabilitako materialen kostua ez da diruz lagungarriak diren
gastuetan sartuko.
Sortzen diren azpiproduktu, hondakin eta berreskuratze materialen
salmentagatik edo produkzioan aprobetxatzeagatik lortutako diru-sarrerak
ere proiektuaren gastuetatik kenduko dira.
3. Ekipamenduko ondasunengatiko edo zerbitzuak emateagatiko gastu diruz lagungarrietakoren bat 12.000 eurotik gorakoa denean
(BEZa kanpo), onuradunak “Hornitzailea hautatzeko justifikazioa” izeneko
inprimakia bete beharko du, egiaztatua izan dadin efizientziaren eta
ekonomiaren irizpideak baliatuz egin dela hautaketa. Horretarako, gutxienez hiru eskaintza aurkeztu beharko dira, eta hautatzen den eskaintza
justifikatuko da.
Onuradunak ez dira beharturik egonen hiru eskaintza aurkeztera, baldin
eta dirulaguntzaren xedeko gastuen ezaugarri bereziengatik merkatuan
behar adina entitate hornitzaile edo zerbitzu-emaile ez badaude. Edonola
ere, hori justifikatu egin beharko da aipatutako inprimakian.
Gastua laguntzaren eskatzailearekin lotutako enpresa batekin egiten bada, 12.2 oinarrian (eta ez honetan) ezarritako moduan eginen da
justifikazioa.
5. oinarria.–Proiektuaren eragin pizgarria eta hura gauzatzeko
epea.
1. 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 6. artikuluan xedatutakoari
jarraituz, laguntza horiek ondorio pizgarria izan behar dute; hortaz, ezin
izanen dira diruz laguntzen diren jarduerak abiatu eskaera aurkeztu
baino lehen. Edonola ere, bideragarritasunari buruzko azterlanak egiten
ahalko dituzte, baina ez dira laguntzen eskaeran sartuko, ez baitira diruz
lagungarriak.
Horrenbestez, laguntzak eskatu aurretik hasitako proiektuek ez dute
dirulaguntzarik izanen.
2. Proiektuak gauzatzeko epea hau izanen da:
–Hasierako eguna: laguntza eskaera aurkeztu ondoren.
–Amaiera: 2022ko azaroaren 30era arte.
Ondorio horietarako, proiektua deskribatzen duen memoria teknikoan
eskatzaileek adierazitakoa izanen da “hasierako eguna”.
6. oinarria.–Laguntzen intentsitatea eta haien gehieneko zenbatekoa.
Laguntzak kudeatzen dituen organoak proiektua ebaluatu ondoren diruz
lagungarritzat jotzen diren gastuei aplikatuko zaien laguntza intentsitatea
honako hau izanen da entitate onuraduna nolakoa den:
a) Enpresen kasuan, laguntzen intentsitatea hau izanen da, tamainaren arabera:
PROIEKTUAREN KALIFIKAZIOA

LAGUNTZAREN INTENTSITATEA
Txikia

Ertaina

Handia

Industria ikerketa

% 65

% 50

% 35

Garapen esperimentala

% 45

% 35

% 25
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Gainera, Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroarekin (CDTI) batera kofinantzatutako proiektuen kasuan, intentsitate hauek izanen dira:
CDTI Zentroarekin batera kofinantzatutako proiektua

Txikia

Ertaina

Handia

% 20

% 15

% 10

Ez dira inoiz gaindituko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 25. artikuluan ezarritako laguntzen gehieneko zenbatekoak.
b) Ikerketako eta ezagutzen zabalkundeko erakundeen kasuan,
dirulaguntza % 100ekoa izan daiteke jarduera ez-ekonomikoak badira,
betiere ikerketa, garapen eta berrikuntzarako Estatuko laguntzei buruzko
esparruaren (2014/C 198/01) 2.1.1 ataleko definizioaren arabera.
Erakundearen kontabilitateak ez badu uzten jarduera ekonomikoak eta
ez-ekonomikoak bereizten, laguntzaren gehieneko intentsitatea izanen da
a) ataleko koadroan enpresetarako zehaztutakoa.
7. oinarria.–Eskaerak eta eskatutako agiriak aurkeztea.
1. Eskaerak aurkezteko epea 30 egun baliodunekoa izanen da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
2. Eskaerak telematikoki aurkeztuko dira nahitaez, Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariaren (www.nafarroa.eus) tramiteen katalogoko
fitxa erabiliz (hemendik aurrera, laguntzen fitxa).
Eskaeran adierazi beharko da jakinarazpenak bide telematikoak erabiliz
jaso nahi direla, eta, horretarako, gaitutako helbide elektronikoa (GHE) eduki
beharko da, zeina 18. oinarrian ezarritako moduan lortzen ahal den.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.8 eta 66.6 artikuluetan xedatutakoari
jarraikiz, ez dira aurkeztutzat hartuko laguntzen fitxan dagoen eredura
egokitzen ez diren eskaerak, eta telematikoki eta aipatutako fitxaren bitartez aurkezten ez direnak. Horrenbestez, aurkeztutzat jotzen ez direnez,
eskabide horiek ezin izanen dira zuzendu.
3. Honako hau da aurkeztu beharreko dokumentazioa, laguntzen
fitxan eskura dauden ereduen araberakoa:
a) Eskabide telematikoa, 2.3 oinarrian aipatu den erantzukizunpeko
adierazpena barne duela.
b) Inprimakia, proiektuaren eta laguntza eskatzen duenaren datuekin.
c) Proiektua deskribatzen duen memoria teknikoa.
d) Proiektua zabaltzeko eta sustatzeko plana.
e) Lankidetza akordioa edo konpromisoen agiria, proiektuan parte
hartzen dutenek sinatua.
f) ETE‑en kasuan, azken hiru ekitaldietan itxitako kontuak, oinarri
honen 4. apartatuan ezarritakoaren ondorioetarako.
g) 3. erronkan (GEMA, Genomika eta medikuntza aurreratua) parte
hartzen duten erakundeen kasuan, ikertzaile nagusia zein zentrotakoa
den, bertako Ikerketaren Etika Batzordeak luzatutako txostena. Zentroan
Ikerketaren Etika Batzorderik ez badago, Nafarroako Foru Komunitateko
Botikekiko Ikerketaren Batzorde Etikoak eginen du ebaluazioa. Laguntza
eskatzeko unean, Batzordeari txostena eskatu izanaren kopia erantsiko
da, eta baimena aurkeztu beharko da 14.1.a) oinarrian adierazitako tarteko
lehen txostenarekin batera.
Proiektua koordinatzen duenak aurkeztuko du memoria tekniko deskribatzailea (bakarra izanen da), lankidetza hitzarmena edo konpromisoen
agiria eta proiektua zabaltzeko eta sustatzeko plana.
4. Enpresa txiki eta ertainek azken 3 ekitaldietan itxitako kontuak
erantsi beharko dizkiote eskabideari; orobat, langileen kopurua, bai eskatzailearena, bai hari elkartutako eta lotutako enpresena, enpresaren
tamaina egiaztatu ahal izateko. Bestela, 6. oinarrian enpresa handientzat
adierazitakoa izanen da emanen zaien laguntzaren intentsitatea.
5. Aurkeztutako dokumentazioak betebehar horiek betetzen ez baditu,
laguntzen organo kudeatzaileak interesdunari eskatuko dio 10 egun balioduneko epean zuzentzeko, eta ohartaraziko dio, hala egin ezean, eskaera
bertan behera uzten duela ulertuko dela eta espedientea artxibatzeko
ebazpena emanen dela.
8. oinarria.–Norgehiagoka.
Laguntza hauek norgehiagokako prozeduraren bidez emanen dira.
Hartara, aurkeztutako eskaerak konparatuko dira, haien artean lehentasuna ezartzeko erronka bakoitzeko, 10. oinarrian ezarritako balorazio
irizpideekin bat.
Emanen diren laguntzen zenbatekoa kalkulatzeko, hurrenkera bakoitzean balorazio handiena eskuratu duten eskaerei aplikatuko zaie 6.
oinarrian ezarritako laguntzaren intentsitatea, deialdirako aurrekontuan
erronka bakoitzerako erabilgarri dagoen kreditua agortu arte.

Baldin, behin erronka bateko eskaera guztiei erantzunda, erronka
horretarako baimendutako kreditu soberakinik gelditzen bada, gainerako
erronketako proiektuen dirulaguntzetarako erabil daiteke, 10. oinarrian
lortutako balorazio hurrenkeraren arabera.
9. oinarria.–Proiektu estrategikoen balorazioa.
1. Proiektu estrategikoak baloratzeko ardura duen kide anitzeko
organoa, oinarri hauetan ezarritako irizpideekin bat, honela osatuko da:
a) Burua: S3 Proiektu Estrategikoen Zerbitzuaren zuzendaria.
b) Kideak:
–Jabetza Industrialaren, Patenteen eta Kalifikazio Fiskalen Ataleko
burua.
–Enpresa Berrikuntzaren Ataleko burua.
–S3 Proiektu Estrategikoen Zerbitzuko bi teknikari.
c) Jabetza Industrialaren, Patenteen eta Kalifikazio Fiskalen Ataleko
burua kide-idazkaria izanen da.
2. Organo horrek eska dezake aditu independenteen lankidetza,
aholkularitza jasotzeko, aurkeztutako eskaerak ebaluatzeko.
Halaber, entitate interesdunei eskatzen ahal die proiektuak ebaluatzeko
egoki iruditzen zaizkion agiri eta informazio guztiak.
3. Ebaluazio organoko bi pertsonak baloratuko dute proiektu bakoitza.
Bi noten batezbesteko aritmetikoa izanen da proiektu bakoitzari ematen
zaion azkeneko nota.
Ulertuko da bi noten artean desadostasuna dagoela baldin bien arteko
desberdintasuna 10 puntutik gorakoa bada. Kasu horietan, aurrekoetako
bat ez den ebaluatzaile batek hirugarren ebaluazio bat eginen du, eta
hiru noten arteko batezbesteko aritmetikoa izanen da proiektuari ematen
zaion azkeneko nota.
4. Kide anitzeko organo horren irizpena loteslea izanen da laguntzak kudeatzen dituen organoarentzat. Ebaluazioa ikusirik, organo horrek
ebazpen proposamena aurkeztuko du.
10. oinarria.–Balorazio irizpideak.
1. Organo ebaluatzaileak irizpide hauei jarraikiz baloratuko ditu
proiektu estrategikoak:
GEHIENEKO
PUNTUAZIOA

BALORAZIO IRIZPIDEAK

GUTXIENEKO
PUNTUAZIOA

a)

Erronka bakoitzerako irizpide berariazkoak

50

25

b)

Partzuergoaren osaera

12

7

c)

Memoriaren kalitatea eta aurrekontuaren justifikazioa

15

8

d)

Proiektua zabaltzeko eta sustatzeko plana

   5

3

e)

ETEaren parte-hartzea proiektuan

   5

-

f)

Ikerketa taldeko doktoreak

   5

-

g)

Emakumeen parte-hartzea ikerketa taldean

   5

-

   3

-

h) Eragileak koordinatzen dituen entitate batek parte
hartzea proiektuan
GUZTIRA

100

a) Erronka bakoitzerako irizpide berariazkoak: erronka bakoitzerako
II. eranskinean ezarritakoak.
b) Partzuergoaren osaera: Honako hauek baloratuko dira:
–Lantaldearen profil profesionala. Bestelako I+G proiektuetan izandako
esperientzia. 4 puntu gehienez.
–Partzuergoak proiektuari heltzeko dituen baliabide materialak eta
instalazioak, zehaztuz zer neurritan diren egokiak jarduerak gauzatzeko.
4 puntu gehienez ere.
–Erakunde bakoitzak proiektuan duen eginkizuna eta horien arteko
osagarritasuna. 4 puntu gehienez ere.
c) Memoriaren kalitatea eta aurrekontuaren justifikazioa:
–Memoriaren kalitatea: argitasuna, helburuen deskribapena eta metodologia (helburuak lortzeko planifikatutako ekintzak); eginkizunen definizioa,
gauzatzearen kronograma, baliabideen esleipena.
–Proposamena gauzatzeko aurrekontuaren justifikazioa giza baliabideei eta baliabide materialei dagokienez, dedikazioaren eta kostuaren
ikuspegitik. Gastuaren beharra eta proiektuko partiden zenbatespena.
Egotzitako gastu bakoitza deskribatu beharko da eta haien zerikusia proiektuaren jarduerekin; langileen zeregin teknikoak; kostuaren banaketa
eta materialen kopurua; kanpoko lankideen parte-hartzea.
d) Proiektua zabaltzeko eta sustatzeko plana. Honako hauek baloratuko dira:
–Planaren kalitatea: azalpen argiak, lanen definizioa, horiek gauzatzeko
kronograma, giza baliabideen eta materialen esleipena. 2 puntu gehienez.
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–Proiektua aurkezteko ekitaldi publikoak. Puntu bat gehienez.
–Komunikabideetan eta sare sozialetan agertzea. Puntu bat gehienez.
–Nafarroako ikus-entzunezkoen sektoreko industriarekin eta Nafarroako ikus-entzunezkoen klusterrarekin (CLAVNA) izandako lankidetza.
Puntu bat gehienez.
e) ETEaren parte-hartzea proiektuan: ETE batek parte hartzea nahitaezkoa denean, esaterako 1. erronkan (VOLTA, 0 isurketako ibilgailuak,
irismen luzekoak eta teknologikoa aurreratukoak), 4. erronkan (ALPES,
elikadura pertsonalizatua eta jasangarria), 5. erronkan (IRIS, Adimen artifiziala eta robotika industriarako eta gizarterako) eta 7. erronkan (SIBERIA,
Bioteknologiako konponbide berritzaileak energiarako, osasun arloko
erronketarako, industriarako eta nekazaritzako elikagaien industriarako)
beste ETE batek ere parte hartzea baloratuko da.
f) Ikerketa taldean doktoreek parte hartzea honela baloratuko da:
DOKTORE KOP.

PUNTUAZIO
GEHIGARRIA

1

1

2

2

3

3

4

4

5 edo +

5

g) Emakumeek ikertzaile taldean duten parte-hartzea baloratzeko,
proiektuko ordu guztiekin alderatuta, emakumeek sartutako orduen portzentajea hartuko da kontuan, honako tarte hauen arabera:
EMAKUMEEN ORDUEN % / PROIEKTUKO
ORDU GUZTIAK

PUNTUAZIO
GEHIGARRIA

≥ 25 eta < 50

1

≥ 50 eta < 75

3

≥ 75

5

h) 3 punturekin baloratuko da Nafarroako I+G+b Sistema (SINAI)
gauzatzeko eragileak koordinatzen dituen entitate batek proiektuan parte
hartzea, baldin eta entitateak betetzen baditu Zientziari eta Teknologiari
buruzko ekainaren 27ko 15/2018 Foru Legearen 7.2 artikuluan eskatutako
baldintzak.
2. a), b), c) eta d) ataletan gutxieneko puntuazioa lortzen ez duen
proiektua ez da beste ataletan baloratuko, eta eskaera baztertuko da.
3. Proiektuei esleitzen zaien puntuazioan berdinduz gero, a) atalean
lortutako puntuazioa kontuan hartuta erabakiko da. Berdinketak jarraituz
gero, b) atalean lortutakoa hartuko da kontuan, eta horrela hurrenez hurren,
berdinketa desegin arte.
11. oinarria.–Laguntzak ematea.
1. S3 Proiektu Estrategikoen Zerbitzuak, laguntzak kudeatzen dituen
organoa baita, organo eskudunari igorriko dio ebazpen proposamena. Bertan adieraziko da entitate onuradunek dirulaguntza kobratzeko betebehar
guztiak betetzen dituztela.
Ebazpen proposamenak ondokoa edukiko du, gutxienez:
a) Entitate onuradunen zerrenda, erronka bakoitzekoa, lortzen duten
puntuazioaren arabera ordenatuta, eta haietako bakoitzaren proiektuaren
titulua eta laguntzaren zenbatekoa adierazita, azken hori laguntza ordaindu
behar den hiru urtekotan banatuta.
b) Ezetsi beharreko eskaeren zerrenda, arrazoiak emanda. Haien
artean, aurrekontuko baliabideen mugengatik baztertu direnak agertu
beharko dira.
2. Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari
nagusia da organo eskuduna dirulaguntza nori eman ebazteko. Ebazpena
gehienez hiru hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da, telematika
bidez, eskatzaileen helbide elektroniko gaituan, eskaerak aurkezteko epea
bukatzen denetik hasita.
Epe hori berariazko ebazpenik eman gabe bukatzen bada, eskaera
ezetsitzat joko da. Berariazko edo presuntziozko ezespenaren aurka,
interesdunek zilegi izanen dute gora jotzeko errekurtsoa jartzea, Garapen
Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko kontseilariari zuzendua,
administrazio prozedura erkideari buruzko legeriari jarraikiz.
3. Baldin, behin erronka bateko eskaera guztiei erantzunda, erronka
horretarako baimendutako kreditu soberakinik gelditzen bada, gainerako
erronketako proiektuen dirulaguntzetarako erabil daiteke, 10. oinarrian
lortutako balorazio hurrenkeraren arabera.
4. Laguntzei uko egin edo haiek kobratzeko eskubidea galdu dela
deklaratuz gero, laguntza ematen ahalko zaie kreditu eskasiagatik baztertuta gelditu diren eskaerei, betiere behar adinako diru-izendapena

dagoenean. Kasu horretan, deialdiaren ebazpenean ezarritako puntuazio
ordenari jarraituko zaio. Kontzesio horiek noiz egiten diren kontuan hartuta,
egindako proiektua gauzatu eta justifikatzeko epe berriak finkatuko dira.
Bukaerako gauzatze eta justifikazio epeek ezin izanen dituzte inola ere
gainditu 5. eta 14.1 f) oinarrietan adierazitako gehieneko epeak, hurrenez
hurren.
12. oinarria.–Azpikontratazioa eta lotutako enpresekiko harremana.
1. Dirulaguntzaren xedeko gastuaren zenbatekoaren % 50era arteko
azpikontratazioa egin daiteke. Ondorio horietarako, ulertuko da azpikontratazioa egiten dela onuradun batek hirugarrenekin hitzartzen duenean
diruz lagundutako jardueraren zati bat gauzatzea, nahiz eta berez egin
ditzakeen jarduerak izan, horretarako baliabideak dituelako.
Azpikontratazioa 60.000 eurotik gorakoa eta emandako dirulaguntzaren
% 20tik gorakoa denean, kontratua idatzita egin beharko da, eta frogagiriekin
batera aurkeztu.
Lankidetza proiektu bateko aldeek ezin izanen dituzte inoiz beren
artean azpikontratatu proiektuaren jarduerak.
2. Onuradunak diruz lagundutako jardueraren gauzatze partziala
kontratatu edo azpikontratatzen ahalko du lotutako enpresekin, inguruabar
hauek gertatuz gero:
a) Gastu diruz lagungarriak izatea, 4. oinarrian zehaztuak.
b) Laguntzen eskaeran jasotzea eta laguntza ematen duen organoak
baimentzea gastu hori dirulaguntzaren xedetzat jotzea laguntza ematen
duen ebazpenean.
c) Gastuak justifikatzea, onuradunaren eta hari lotutako enpresaren
arteko faktura eta ordainagiria aurkeztuta. Gainera, fakturaren kontzeptuei
heltzen dieten agiriak aurkeztuko dira, onuradunak zuzenean justifikatuko lituzkeen moduan (esaterako, langileria kostuak justifikatzen dituzten
nominak, hirugarren baten faktura materialetarako, etab.).
d) Ez da onartuko kostuak gainetik egoztea industria mozkina aplikatzeagatik edo beste arrazoi batzuengatik.
Atal honetan xedatutakoaren ondorioetarako, “lotutako enpresa” izanen
dira Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamenduaren 68.2
artikuluan ezarritako loturaren bat dutenak (erregelamendua uztailaren
21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen).
13. oinarria.–Aldaketak diruz lagundutako proiektuan.
1. Laguntza emateko ebazpenean ezartzen den epean eta moduan
gauzatu behar dira proiektu estrategikoak. Nolanahi ere, laguntza emateko
orduan kontuan hartutako funtsezko baldintza teknikoak edo ekonomikoak aldatzen dituzten inguruabarrak gertatzen direnean, baimena eskatu
beharko zaio organo kudeatzaileari aldaketa egin aurretik.
Ez da inoiz aldaketa bat baino gehiago onartuko onuradun eta gauzatzeko urte bakoitzeko.
2. Hauek dira baimendu daitezkeen aldaketak:
a) Laguntza emateko ebazpenean diruz laguntzen diren kontzeptuak:
laguntza-eskaeran adierazitako zehaztasun berberarekin adierazi beharko
dira egin beharreko aldaketak.
Ez da beharrezkoa izanen aldez aurreko baimena eskatzea diruz
laguntzen diren gastuen % 10 gainditzen ez duten igoeren kasuan, baldin eta beste batzuk jaitsiz konpentsatzen badira, laguntzaren guztirako
zenbatekoa aldatu gabe. Igoera horiek behar bezala arrazoitu beharko
dira frogagirietan.
b) Ikerketa taldearen osaera, baldin aldaketak berekin badakar 10.1.f)
eta g) oinarrietako irizpideen arabera lortutako puntuazio gehigarria jaistea
(doktoreen eta emakumeen kopuruak ekarritako puntuazioa).
c) Partzuergoaren osaera, baldin parte-hartzaile batek proiektua uzten
badu eta beste batek ordezten badu; horrek derrigorrez bete beharko ditu
laguntzen onuradun izateko eskatzen diren betebehar guztiak.
d) Proiektua gauzatzeko aldia; luzapena eska daiteke, baina asko
jota 2022ko azaroaren 30era arte.
3. Aldaketa egin aurretik eskatu beharko da baimena, laguntzen
fitxaren bidez, egoki den urtekoa bukatu baino bi hilabete lehenago gutxienez.
4. Proiektua koordinatzen duenak eginen du eskaera, eta aldaketek
partaide guztiengan izanen dute eragina.
14. oinarria.–Diruz lagundutako jarduketa justifikatzeko epea eta
modua.
1. Onuradunek ondoren azaltzen diren epeetan justifikatu beharko
dute diruz lagundutako jarduketa. Hala, telematika bidez aurkeztu behar
dituzte beti, laguntzen fitxaren bidez, eta fitxa horretan eskura dagoen
ereduari jarraituz, honako agiri hauek:
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a) 2020ko urriaren 30era arte (hori barne):
Tarteko lehen txostena, proiektuaren helburu teknikoak zenbateraino
betetzen diren zehazteko, onuradunak ordura arte egindako gastuaren
erantzukizunpeko adierazpena gehituta. Ondorio horietarako, egindako
gastutzat ulertzen da onuradunak egin duena proiektua gauzatzeko, nahiz
eta oraindik ordaindu ez.
3. erronkan parte hartze duten erakunde ikertzaileek 7.3.g) oinarrian
adierazitako Etika Batzordearen baimena aurkeztu beharko dute tarteko
lehen txostenarekin batera.
b) 2021eko martxoaren 31ra arte (hori barne):
Lehenengo justifikazio partziala: dokumentazio tekniko ekonomikoa,
2020an egin eta 2021eko martxoaren 31ra arte ordaindutako gastua jasoko
duena (hori barne).
c) 2021eko urriaren 30era arte (hori barne):
Tarteko bigarren txostena, proiektuaren helburu teknikoak zenbateraino
betetzen diren zehazteko, onuradunak 2021ean eta egun hori arte egindako
gastuaren erantzukizunpeko adierazpena gehituta. Ondorio horietarako,
egindako gastutzat ulertzen da onuradunak egin duena proiektua gauzatzeko, nahiz eta oraindik ordaindu ez.
d) 2022ko martxoaren 31ra arte (hori barne):
Bigarren justifikazio partziala: dokumentazio tekniko ekonomikoa,
2021ean egin eta 2022ko martxoaren 31ra arte ordaindutako gastua jasoko
duena (hori barne).
e) 2022ko urriaren 9ra arte (hori barne):
Tarteko hirugarren txostena, proiektuaren helburu teknikoak zenbateraino betetzen diren zehazteko, onuradunak 2022an eta proiektua bukatu
arte (beranduenez azaroaren 30a) egindako gastuaren erantzukizunpeko

adierazpena gehituta. Ondorio horietarako, egindako gastutzat ulertzen
da onuradunak egin duena proiektua gauzatzeko, nahiz eta oraindik
ordaindu ez.
f) 2023ko martxoaren 31ra arte (hori barne):
Azken justifikazioa: dokumentazio tekniko ekonomikoa, proiektua
bukatu arte (beranduenez azaroaren 30a) egin eta 2023ko martxoaren
31ra arte ordaindutako gastua jasoko duena (hori barne).
Azken justifikazioarekin batera, 17. oinarriko lehenbiziko ataleko a)
eta b) letretako dokumentazioa aurkeztuko da.
2. % 100eko laguntza eskuratzen duten ikerketa eta ezagutzaren
zabalkundeko erakundeek, justifikazio partzialarekin eta azkenekoarekin
batera, frogagiri guztiak eta justifikazio kontu bat ere aurkeztu beharko
dute, auditorearen txostena gehituta, Ekonomia, Ogasun, Industria eta
Enpleguko kontseilariaren apirilaren 17ko 136/2013 Foru Aginduan (2013ko
89. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, maiatzaren 13koa) xedatutakoarekin
bat, diruz laguntzen ahal diren gastuak xehakatuta eta, zein den kasua,
proiektuari egozten ahal zaizkion diru-sarrerak.
Auditatzen duenak egiaztatuko du erakundearen jarduera ez-ekonomikoei dagozkiela gastuak, bai eta proiektuari lotutako zeharkako gastuei
ere, eta, bidezkoa bada, inbertsioen egiaztapen materiala eginen du,
Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 29. artikuluarekin bat. Auditorearen
txostenaren edukia eta baldintzak III. eranskinean ezarritakoak izanen
dira.
Kasu horietan, 1.200 euro arteko dirulaguntza emanen da, gehienez
ere, auditoriako txostenaren kosturako, onuradun bakoitzeko eta urteko
bakoitzean. 4.1.1.g) oinarrian deskribatu den “Bestelako gastuak” izeneko
atalari egotziko zaio gastu hori.

15. oinarria.–Laguntzaren ordainketa.
1.

Laguntza sei unetan ordainduko da, hurrengo taulan adierazitako moduan:
LAGUNTZAREN ORDAINKETA

PROIEKTUA
GAUZATZEKO
URTEAK

2020

Tarteko lehen
txostena

a)

Konturako lehen
ordainketa

Lehenbiziko justifikazio
partziala

Tarteko bigarren
txostena

Bigarren justifikazio
partziala

Tarteko hirugarren
txostena

Azken
justifikazioa

-

-

-

-

-

-

-

2021

-

b) 2020ko likidazioa

c) Konturako bigarren
ordainketa

-

2022

-

-

-

d) 2021eko likidazioa

2023

-

-

-

a) Konturako lehen ordainketa: 14. oinarrian aurreikusitako tarteko
lehen txostena aurkeztu ondoren, aitortutako gastuari dagokion laguntza
ordainduko da. Lehen txosten horretan justifikatu gabeko jarduketa zatiari
dagokion dirulaguntza kobratzeko eskubidea galdu izana deklaratuko
da.
b) 2020ko likidazioa: 2020. urteari dagozkion gastuen justifikazio
aurkeztua likidatuko da une horretan. Proposamenari proiektuaren bilakaera
zientifiko-teknikoaren balorazio positiboko txosten bat erantsiko zaio, non
adieraziko baita onuradunek dirulaguntza kobratzeko eskubidea dakarten
betebeharrak betetzen dituztela.
c) Konturako bigarren ordainketa: aurreikusitako tarteko bigarren txostena aurkeztu ondoren, aitortutako gastuari dagokion laguntza ordainduko
da. Bigarren txosten horretan justifikatu gabeko jarduketa zatiari dagokion
dirulaguntza kobratzeko eskubidea galdu izana deklaratuko da.
d) 2021eko likidazioa: 2021. urteari dagozkion gastuen justifikazio
aurkeztua likidatuko da une horretan. Proposamenari proiektuaren bilakaera
zientifiko-teknikoaren balorazio positiboko txosten bat erantsiko zaio, non
adieraziko baita onuradunek dirulaguntza kobratzeko eskubidea dakarten
betebeharrak betetzen dituztela.
e) Konturako hirugarren ordainketa: tarteko hirugarren txostena aurkeztu ondoren ordainduko aitortutako gastuari dagokion laguntza ordainduko
da. Hirugarren txosten horretan justifikatu gabeko jarduketa zatiari dagokion
dirulaguntza kobratzeko eskubidea galdu izana deklaratuko da.
f) 2020ko likidazioa: une horretan likidatuko da 2022an proiektua
bukatu arte (beranduenez 2022ko azaroaren 30a) egindako gastuei
dagokien justifikazio aurkeztua. Proposamenari proiektuaren bilakaera
zientifiko-teknikoaren balorazio positiboko txosten bat erantsiko zaio, non
adieraziko baita onuradunek dirulaguntza kobratzeko eskubidea dakarten
betebeharrak betetzen dituztela.
Betiere, 60.000 eurotik gorako dirulaguntza jasotzen duten proiektuetan, S3 Proiektu Estrategikoen Zerbitzuak egiaztapen materiala eginen
du azken likidazioaren aurretik.

e)

Konturako hirugarren ordainketa

f) 2022ko likidazioa

2. Laguntzaren % 100erainoko aurrerakinak egin daitezke, baldin
eta onuradunek justifikatzen badute dirulaguntzaren xedeak betetzeko
funtsak behar dituztela.
Aurreratutako dirulaguntzaren justifikazioa 14. oinarrian adierazitako
moduan eginen da.
3. Laguntzak gehienez ere sei hilabeteko epean ordainduko dira, 14.
artikuluan eskatzen den dokumentazioa aurkezten denetik hasita. Epe hori
etenda geldituko da, aurkeztutako dokumentazioan edozein zuzenketa
egiteko eskatuz gero.
16. oinarria.–Onuradunen betebeharrak eta horiek ez betetzearen
ondorioak.
1. Dirulaguntza jasotzen duten entitateek honako betebehar hauek
izanen dituzte:
a) Dirulaguntza ematen dela jakinarazi eta hilabeteko epean, telematika bidez, laguntzen fitxa baliatuz aurkeztu beharko dute dirulaguntzen
onuradunek gardentasun betebeharrari buruzko aitorpena, laguntzen fitxan
eskura dagoen ereduari jarraituz.
Informazio betebehar hori urratuz gero, onuradunari ez zaio emandako
dirulaguntza ordainduko, eta, zerbait aurreratu bazaio, itzuli egin beharko
du.
b) Laguntza emateko ebazpenean aurreikusi bezala gauzatzea diruz
lagundutako proiektuak, eta proiektu horiek 14. oinarrian ezarritako moduan
eta epean justifikatzea.
c) Diruz lagundutako proiektua Nafarroan mantentzea gutxienez ere
5 urtez, laguntzaren azken ordainketako ebazpenaren egunetik hasita.
d) Emandako laguntzei uko eginez gero, horren berri ematea S3
Proiektu Estrategikoen Zerbitzuari.
e) Kontabilitate sistema bereizi bat edukitzea, edo kontabilitate kode
egoki bat, proiektuarekin zerikusia duten transakzio guztiei dagokienez.
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f) Dirulaguntzaren xedeko I+G proiektuaren emaitzak zabaltzea 17.
oinarrian adierazitako moduan.
g) Proiektuan adierazitako helburu zientifiko-teknikoak, dirulaguntza
onartzea ekarri zutenak, betetzea. Laguntzak kudeatzen dituen organoak
egiaztatuko du ea betebehar hori bete den, proiektua bukatutakoan.
h) Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 9. artikuluan ezarritako
betebehar orokorrak.
2. Dirulaguntza ematen duten oinarri arautzaileetan edo Dirulaguntzei
buruzko Foru Legean ezarritako betebeharretako bat betetzen ez bada,
emandako dirulaguntza kobratzeko eskubidea galduko da, eta aldez
aurretik kobratutakoa itzuli beharko da foru lege horren 35. artikuluan
xedatutakoarekin bat.
Aurreko betebehar horietako bat hein batean betetzen ez bada,
emandako dirulaguntzaren zenbatekoa berriz ere zehazten ahalko da,
proportzionaltasun printzipioari jarraikiz, edo, zein den kasua, dagokion
zenbatekoa itzuli beharko da. Zehazki:
a) Proiektutik gauzatzen den aurrekontua laguntza emateko ebazpenean onartutako aurrekontuaren % 60tik beherakoa bada, ordaindu
beharreko laguntza % 50 murriztuko da.
b) Aurrekontuaren % 40tik behera gauzatu bada, onartutako laguntza kobratzeko eskubidea galdu dela deklaratuko da, eta, kasua bada,
ordaindutakoa itzultzeko eskatuko da.
17. oinarria.–Proiektu estrategikoaren emaitzak zabaltzea.
1. Laguntzen entitate onuradunek ondoko jarduketa hauek egin
beharko dituzte diruz lagundutako proiektu estrategikoaren emaitzak
zabaltzeko:
a) Diruz lagundutako proiektuaren nondik norainokoari eta emaitzei
buruzko dokumentu idatzia aurkeztea.
b) Diruz lagundutako proiektuaren bideo bat aurkeztea, bertan
jasota, gutxienez ere, entitate parte-hartzaileen eta ikertzaile taldearen
aurkezpena, proiektuaren helburuak eta lortu diren emaitzen deskripzioa.
c) Proiektuaren argitalpen bat edo aipamen publiko bat eginez gero,
adierazi beharko da Nafarroako Gobernuak finantzatua dela.
d) Proiektua zabaldu eta sustatzeko onetsitako plana gauzatzea.
Laguntzak kudeatzen dituen organoak egiaztatuko du ea betebehar hori
bete den, proiektua bukatutakoan.
2. Aurreko apartatuko a) eta b) letretan adierazitako dokumentazioa
proiektuaren azken justifikazioarekin batera aurkeztu beharko da, eta
Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atarian zabalduko da (www.
nafarroa.eus).
3. Nolanahi ere, proiektuaren emaitzak zabaltzeko materialetan ez da
emakumearen kontrako bereizkeriaren irudirik emanen, eta emakumeen
eta gizonen arteko berdintasuna eta rol aniztasuna sustatuko dira. Halaber,
hizkera sexista erabiltzea saihestuko da diruz lagundutako proiektuaren
gainean prestatzen den dokumentazio guztian.
18. oinarria.–Baliabide elektronikoen bidezko harremanak.
1. Laguntza-eskaera eta aurkeztu beharreko dokumentazio guztia
modu telematikoan aurkeztuko dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Erregistro Orokor Elektronikoan, Nafarroako Gobernuaren
Interneteko Atariko (www.nafarroa.eus) tramiteen katalogoko laguntzen
fitxaren bidez.
2. Laguntza hauek emateko prozeduraren barruan egiten diren jarduketa guztien komunikazioak eta administrazio egintzen jakinarazpenak
telematikoki eginen dira, entitate eskatzaileen helbide elektroniko gaituaren
bidez.
Ogasun Ministerioaren http://notificaciones.060.es helbidean eskuratu
daiteke gaitutako helbide elektronikoa. Horretarako, ziurtagiri digitala eduki
behar da. Halaber, Nafarroako Gobernuak gaitutako jakinarazpen prozeduretarako harpidetza egin beharko da, gaitutako helbide elektronikoa
lortzen den helbide berean.
19. oinarria.–Laguntzen bateragarritasuna.
1. Oinarri hauek arautzen dituzten laguntzak bateragarriak dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaz besteko administrazio publikoek,
beste erakunde publiko nahiz pribatu batzuek edo partikularrek, Espainiakoek nahiz atzerrikoek, emandako beste dirulaguntza batzuekin.
Betiere, jarduera bererako emandako dirulaguntzen zenbatekoak,
bakarrik edo denak baturik, ezin izanen du gainditu egin beharreko jardueraren kostua.
2. Helburu bererako laguntza bat baino gehiago dauden egiaztatzeko, diruz laguntzen diren gastu beren gainean eginen da, ez daitezen
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gainditu 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 25. artikuluan ezarritako
laguntzak.
3. Entitate onuradunek laguntzaren eskabidean eman beharko diote
aditzera S3 Proiektu Estrategikoen Zerbitzuari proiektuari lotutako beste
laguntza batzuk lortu dituztela, haiek jaso bezain laster eta, betiere, 14.
oinarrian ezarritako frogagiriak aurkezterakoan.
20. oinarria.–Jakinarazteko betebeharretik salbuetsitako araubidea.
Laguntzen araubide hau salbuetsita dago jakinarazteko betebeharretik
(Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 108.3
artikuluan ezarria), Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB)
Erregelamenduaren I. kapituluan eta 25. artikuluan ezarritako baldintzak
betetzen dituelako (erregelamendu horrek merkatu bateratuarekin bateragarriak diren laguntzen kategoria batzuk ezartzen ditu, Tratatuaren 107. eta
108. artikuluak aplikatuz, eta 2014ko L187. Europar Batasunaren Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 26koan).
21. oinarria.–Kenkaria ikerketa zientifikoko eta berrikuntza teknologikoko jarduerak egiteagatik.
Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru
Legearen 61.6 artikuluan xedatuaren ondorioetarako, deialdiaren ebazpenean jakitera emanen da ikerketa, garapen eta berrikuntzako jarduerek
beharkizunak eta baldintzak betetzen ote dituzten, aipatutako artikuluko
kenkariari heltzeko.
Ordainketa agintzen duten ebazpenetan benetan egindako gastuak
adieraziko dira, I+G gisa kalifikatutako gastuei dagozkienak.
22. oinarria.–Emandako dirulaguntzen publizitatea.
S3 Proiektu Estrategikoen Zerbitzuak jendaurrean jarriko ditu emandako dirulaguntzak Ogasuneko Ministerioaren Dirulaguntzen Datu Base
Nazionalaren bitartez (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/
index), honako hauek adierazita: deialdia, laguntza zein aurrekontu kredituri
egotzi zaion, onuradunak eta emandako diru kopurua.
23. oinarria.–Oinarri arautzaileen aurkako errekurtsoa.
Oinarri arautzaile hauen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete
interesdunek, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.
II. ERANSKINA
Erronka bakoitzean baloratzeko berariazko irizpideak
1. erronka: VOLTA IV.–0 isurketako ibilgailuak, irismen luzekoak eta
teknologia aurreratukoak.
Erronka bakoitzean hauek izanen dira baloratzeko berariazko irizpideak
(10. oinarriko a) apartatua):
–Nafarroako automobilgintza eta aeronautika sektoreetako hornitzaile
sareak proiektuan parte hartzea (6 puntu).
–Proiektua ekimen nazional eta nazioartekoekin loturik egotea (2
puntu).
–Automatizazio eta konektagarritasun konponbideak (8 puntu).
–Konponbide energetikoak eta ibilgailuaren autonomia. (8 puntu).
–Konponbidea merkaturatzeko bideragarritasuna (8 puntu).
–Nafarroako ekonomian duen inpaktua (15 puntu).
–Azpiegitura zientifiko-tekniko bereziak erabiltzea, edo SIESSen barruan (Scientific Infrastructure and Equipment Sharing System) Nafarroan
dauden azpiegiturak (3 puntu).
2. erronka: AERO IV.–Energia berriztagarrien biltegiratzea, erabilera
optimizatzeko.
Erronka bakoitzean hauek izanen dira baloratzeko berariazko irizpideak
(10. oinarriko a) apartatua):
–Nafarroako energia berriztagarrien sektoreko hornitzaile sareak
proiektuan parte hartzea (6 puntu).
–Proiektua ekimen nazional eta nazioartekoekin loturik egotea (2
puntu).
–Energia biltzeko proposatutako konponbideak (8 puntu).
–Konponbideen autonomia, kudeatzeko gaitasuna eta adimena (8.
puntu).
–Konponbidea merkaturatzeko bideragarritasuna (8 puntu).
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–Nafarroako ekonomian duen inpaktua (15 puntu).
–Azpiegitura zientifiko-tekniko bereziak erabiltzea, edo SIESSen barruan (Scientific Infrastructure and Equipment Sharing System) Nafarroan
dauden azpiegiturak (3 puntu).
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–Azpiegitura zientifiko-tekniko bereziak erabiltzea, edo SIESSen barruan (Scientific Infrastructure and Equipment Sharing System) Nafarroan
dauden azpiegiturak (3 puntu).
6. erronka: IDEA II.–Goraka ari diren ideia disruptibo aplikatuak.

3. erronka: GEMA IV.–Genomika eta medikuntza aurreratua.
Erronka bakoitzean hauek izanen dira baloratzeko berariazko irizpideak
(10. oinarriko a) apartatua):
–Proiektua ekimen nazional eta nazioartekoekin loturik egotea (3
puntu).
–Proiektuan osasun sistemako, ospitaleetako edo kliniketako langileek
parte hartzea (3 puntu).
–Proiektuaren xede diren espezialitate medikoak (3 puntu).
–Proiektuan parte hartzen duen populazio nafarra eta populazio hori
aukeratzeko erabilitako irizpide medikoak (3 puntu).
–Genoma osoak erabiltzen dituzten ekimenak, sekuentziazio partzialekoen aldean (3 puntu).
–Proposamenean analisi bioinformatikoko unitateak inplementatzea
(3 puntu).
–Datuak biltegiratzeko konponbide teknologikoak eta horien segurtasuna (3 puntu).
–Lortutako datu genomikoak merkataritzarako eta ikerketarako ustiatzeko estrategia (3 puntu).
–Planteatutako konponbideak bidea ematea datu genomikoak eta
pazientearen historia klinikoko datuak gurutzatzeko (3 puntu).
–Zer sistema planteatu diren proiektuan kudeaketarako; pazienteak
aukeratzeko; laginak biltzeko; datuak aztertzeko, prozesatzeko eta biltegiratzeko. Eta osasun laguntzaren sistemarekin duten lotura. (5 puntu).
–Proiektuak Nafarroako osasun sisteman eta ekonomian duen eragina
(15 puntu).
–Azpiegitura zientifiko-tekniko bereziak erabiltzea, edo SIESSen barruan (Scientific Infrastructure and Equipment Sharing System) Nafarroan
dauden azpiegiturak (3 puntu).
4. erronka: ALPES III.–Elikadura pertsonalizatua, osasungarria eta
jasangarria.
Erronka bakoitzean hauek izanen dira baloratzeko berariazko irizpideak
(10. oinarriko a) apartatua):
–Proiektua ekimen nazional eta nazioartekoekin loturik egotea (3
puntu).
–Baliabideen erabileraren efizientzia eta ingurumen inpaktua (3 puntu).
–Nafarroako nekazaritzako elikagaien sareak proiektuan parte hartzea
(5 puntu).
–Osasunari buruzko garapen berrietatik espero diren ondorioak (5
puntu).
–Lehentasunezko Elkarteek proiektuan parte hartzea (3 puntu).
–Elikagaien propietate nutrizionalak, estrukturalak eta funtzionalak
babesten dituzten prozesatzeko, kontserbatzeko eta/edo ontziratzeko
metodo berriak (4 puntu).
–Hainbat teknologiatan (digitalizazioa, satelite bidezko teknologiak,
droneak, etab.) oinarritutako konponbide automatizatuak, produkzioaren
jasangarritasuna hobetzeko. (4 puntu).
–Proiektua merkataritzarako eta ikerketarako ustiatzeko estrategia
(5 puntu).
–Proiektuak Nafarroako ekonomian duen eragina (15 puntu).
–Azpiegitura zientifiko-tekniko bereziak erabiltzea, edo SIESSen barruan (Scientific Infrastructure and Equipment Sharing System) Nafarroan
dauden azpiegiturak (3 puntu).
5. erronka: IRIS II.–Adimen artifiziala eta robotika industriarako eta
gizarterako.
Erronka bakoitzean hauek izanen dira baloratzeko berariazko irizpideak
(10. oinarriko a) apartatua):
–Nafarroako IKT sektoreko industria-sareak proiektuan parte hartzea
(6 puntu).
–Proiektua ekimen nazional eta nazioartekoekin loturik egotea (2
puntu).
–Konponbideen automatizazio eta adimen maila (8 puntu).
–Sistemaren ikasteko gaitasun autonomoa (8 puntu).
–Konponbidea merkaturatzeko bideragarritasuna (8 puntu).
–Nafarroako gizartean eta ekonomian duen eragina (15 puntu).

Erronka bakoitzean hauek izanen dira baloratzeko berariazko irizpideak
(10. oinarriko a) apartatua):
–Nafarroako industria-sareak proiektuan parte hartzea (5 puntu).
–Nafarroako I+G+b Sistemako eragileek proiektuan parte hartzea
(3 puntu).
–Proiektua ekimen nazional eta nazioartekoekin loturik egotea (2
puntu).
–Proposamenak sariren bat jaso izana azken bi urteotan, bereziki
baloratuz nazioartean prestigio handia duen aditu-talde batek baloratu
duen edo Nafarroarentzat interes sozialekoak diren sariak jaso dituen
(15 puntu).
–Proiektu zientifiko-teknikoa zenbateraino den berritzailea eta disruptiboa (4 puntu).
–Proiektua gauzatzeko bideragarritasuna (4 puntu).
–Eragina konpondu nahi den erronkaren gainean (4 puntu).
–Nafarroako gizartean eta ekonomian duen eragina. (10 puntu).
–Azpiegitura zientifiko-tekniko bereziak erabiltzea, edo SIESSen barruan (Scientific Infrastructure and Equipment Sharing System) Nafarroan
dauden azpiegiturak (3 puntu).
7. erronka: SIBERIA II.–Bioteknologiako konponbide berritzaileak energiarako, osasun arloko erronketarako, industriarako eta nekazaritzako
elikagaien industriarako.
Erronka bakoitzean hauek izanen dira baloratzeko berariazko irizpideak
(10. oinarriko a) apartatua):
–Nafarroako industria-sareak proiektuan parte hartzea (6 puntu).
–Proiektua ekimen nazional eta nazioartekoekin loturik egotea (2
puntu).
–Proiektuak zenbaterainoko berrikuntza dakarren. Lortu nahi den
aplikaziorako propietateak hobetzea eta aniztasuna (8 puntu).
–Zenbateraino erabili diren teknologia konbergenteak (AA, Big data
eta abar) (8 puntu).
–Konponbidea merkaturatzeko bideragarritasuna (8 puntu).
–Nafarroako ekonomian duen eragina (15 puntu).
–Azpiegitura zientifiko-tekniko bereziak erabiltzea, edo SIESSen barruan (Scientific Infrastructure and Equipment Sharing System) Nafarroan
dauden azpiegiturak (3 puntu).
III. ERANSKINA
Dirulaguntzak justifikatzeko kontu ekonomikoaren auditoretza-txostena:
auditoretzak egin beharreko analisia eta egiaztapenak
Eranskin honetan auditoretza-txosten bat eman ahal izateko egin behar
diren egiaztapenak ezartzen dira. Txosten horren helburua da laguntzen
kudeaketa-organoari aurkezten diren justifikazioak egiaztatzeko lanetan
laguntzea, eta, horretarako, entitate onuradunak arau aplikagarriak edo
dirulaguntza jasotzeko baldintzak ez dituela bete ondorioztatzeko egintzak
edo salbuespenak jaso beharko dira bertan.
Auditoria egiten duen pertsonak, txostena egitean, laguntza emateko
ebazpenean ezartzen den aurrekontu finantzagarria hartu beharko du
kontuan, baita proiektu bakoitzarentzat eskatutako eta onartutako aldaketak
ere, horrelakorik badago. Gastu-partida bakoitzean honako hau aztertu
eta egiaztatu beharko du:
1. Proiektura bideratutako aktiboen amortizazioa.
a) Laguntza emateko ebazpenean agertzen den aurrekontu finantzagarrian kontzeptu hori jaso ote den.
b) Egiaztatu beharko du amortizaziorako urteko kuota, amortizazioaren hasierako data eta, orobat, tresneria eskuratzeko zenbateko guztiak
entitatearen kontabilitate-erregistroetan adierazitakoak direla.
c) Egiaztatu beharko du onuradunak ez duela inolako dirulaguntza,
laguntza, sarrera edo baliabiderik jaso amortizatzen ari diren tresnak eskuratzeko. Entitateko ahaldunaren sinaduraren bidez ziurtatuko da hori.
Gainera, beharrezkoa den kontabilitate-egiaztapena ere eginen da.
d) Egiaztatu beharko du deialdiaren 4.1.1.c) oinarrian jasotako zehaztapenak betetzen direla.
e) Ekipo ondasunen horniduren kasuan, gastua 12.000 eurotik gorakoa bada, egiaztatu beharko du hornitzailea efizientzia eta ekonomia
irizpideei jarraikiz hautatu dela. Horretarako, egiaztatu beharko du gutxienez
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hiru eskaintza aurkeztu direla eta egindako hautaketa justifikatuta dagoela.
Edo bestela, betebehar hori ez aplikatzeko aintzat hartutako arrazoiak
justifikatu beharko dira.
2. Bertako langileen gastuak.
a) Laguntza emateko ebazpenean agertzen den aurrekontu finantzagarrian kontzeptu hori jaso ote den.
b) Langileak Gizarte Segurantzako langileen izenen zerrendan eta
PFEZaren atxikipenei buruzko ziurtagirian agertzen diren.
c) Ordu egotziak dituzten pertsonei urtean ordaindutako ordainsariak
egiaztatu beharko ditu. Horretarako, proiektuaren exekuzioaldiari dagozkion
nominak edo atxikipenen ziurtagiria aztertuko da.
d) Onuradun bakoitzari egozten ahal zaion Gizarte Segurantzaren
kostua egiaztatu beharko du, eta, horretarako, Langileen izenen zerrendaren ereduetan, SLD-Kalkuluen Kontsulta Zerbitzuan eta kotizaziorako
datuen txostenean (Idc delakoan) agertzen diren kotizazioak konparatuko
ditu.
e) Proiektuari esleitutako langileek hilabetean egindako orduak
justifikatzeko euskarriak egiaztatuko ditu.
f) Nominetan agertzen diren datek bat etorri beharko dute laguntza
emateko ebazpenean proiektua gauzatzeko agertzen den egutegiarekin.
g) Orduaren kostua metodo hau erabiliz atera da:
Orduaren kostua ateratzeko eragiketa hau eginen da: langile bakoitzak
jasotako ordainsaria gehi Gizarte Segurantzaren urteko kostua, eta hortik
ateratzen dena zati hitzarmenaren arabera egin beharreko orduen kopurua.
Langileren bat ez badago urte osoan kontratatua behar den ponderazioa
eginen da.
Soldata gordina + GSaren kostua
365
Orduaren kostua = ––––––––––––––––––––––––––––– × –––––––––––––––––––––––
Hitzarmeneko orduak
bukaera data - hasiera data
h) 4.1.2 oinarrian ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatu
beharko da.
3. Bakar-bakarrik proiektuarentzat den material suntsigarrian egindako gastuak.
a) Laguntza emateko ebazpenean agertzen den aurrekontu finantzagarrian kontzeptu hori jaso ote den.
b) Egiaztatu beharko du fakturetan agertzen diren datak eta ordainketen egiaztagiriak bat etortzen direla laguntza emateko ebazpenean
proiektua gauzatzeko agertzen den egutegiarekin.
4. Kanpoko kolaborazioak.
a) Laguntza emateko ebazpenean agertzen den aurrekontu finantzagarrian kontzeptu hori jaso ote den.
b) Egiaztatu beharko du fakturetan agertzen diren datak eta ordainketen egiaztagiriak bat etortzen direla laguntza emateko ebazpenean
proiektua gauzatzeko agertzen den egutegiarekin.
c) Aholkularitzako edo laguntza teknikoko enpresen gastua 12.000
eurotik gorakoa bada, egiaztatu beharko du hornitzailea efizientzia eta
ekonomia irizpideei jarraikiz hautatu dela. Horretarako, egiaztatu beharko du gutxienez hiru eskaintza aurkeztu direla eta egindako hautaketa
justifikatuta dagoela. Edo bestela, betebehar hori ez aplikatzeko aintzat
hartutako arrazoiak justifikatu beharko dira.
d) Egiaztatuko du, orobat, diruz lagundutako jarduera hirugarrenekin
azpikontratatzeko aplikatu beharreko baldintzak bete direla, deialdiaren
12. oinarrian ezarritakoari jarraikiz.
5. Zeharkako kostuak.
a) Proiektuko gastuak izanik ere, bere izaeragatik, proiektuari zuzenean egotzi ezin zaizkion gastuak dira, banaka-banaka zehazterik ez
dagoelako.
b) Kalkulua: entitate onuraduneko langileek lan egindako guztirako
orduen aldean proiektuari egotzitako orduen arabera kalkulatuko dira.
Honela jokatuko da:
I. 62, 64 eta 68 kontuetako kontzeptu hauen batuketa eginen da:
a. 621. Errentamenduak eta kanonak.
b. 622. Konponketak eta kontserbazioa.
c. 624. Garraioak (salbu eta salmentetarako garraioak).
d. 628. Hornidurak.
e. 629. Bestelako zerbitzuak (langileen garraio gastuak, proiektuari
lotutako langileen bidaia-gastuak eta bulegoko gastuak baizik ez dira
onartuko).
f. 640. Soldatak eta lansariak.
g. 642. Gizarte Segurantza.
h. 649. Beste gastu sozial batzuk.
i. 6811. Eraikuntzen amortizazioa (zenbateko garbia, kapitaleko
dirulaguntzak kenduta).
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j. 6815. Instalazio orokorren amortizazioa (zenbateko garbia, kapitaleko dirulaguntzak kenduta).
k. 6816. Altzarien amortizazioa (zenbateko garbia, kapitaleko dirulaguntzak kenduta).
l. 6817. Ekipo informatikoen amortizazioa (zenbateko garbia, kapitaleko dirulaguntzak kenduta).
Aurrekontu finantzagarriko partida baten bidez zuzeneko finantzaketa
duten gastuei dagozkien saldoak ez dira kontatuko.
Gainera, azpikontuetako balioek bat etorri beharko dute urteko justifikazio ekonomikoa aurkezten denean itxitako azken ekitaldiko Irabazi
eta Galeren Kontuaren ‘Entitatearen guztizko gastuak’ atalean agertzen
diren balioekin.
II. Hortik ateratzen den batura honako zatiketa hau eginda ateratzen
den koefizientearekin biderkatuko da:
Proiekturako onartzen diren orduen kopurua (langileen gastuen egiaztapenaren arabera)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Entitatearen jardueraren guztirako orduen kopurua (batez besteko plantilla x urteko lanaldia)
c) Zuzenbide publikoko entitateen kasuan, kontabilitate publikoaren
aurrekontuetako artikulu, kontzeptu eta azpikontzeptuak erabiliko dira, 62,
64 eta 68 taldeko kontuetakoen baliokide direnak. Halakoetan, baliokidetasun hori adierazi beharko da.
6. Balio erantsiaren gaineko zerga ez da gastu diruz lagungarritzat
hartuko, salbu eta zerga hori azkeneko xedeko entitateak jasaten badu
benetan eta behin betiko, berreskuratzeko edo konpentsatzeko modurik
gabe, eta hori behar bezala frogatzerik baldin badago behar den dokumentazio ofiziala aurkeztuz:
a) Zerga-salbuespena erabatekoa bada, zergaz salbuesteko eskumena duen Administrazioak luzatutako ziurtagiria aurkeztu beharko da.
Ondorio horretarako, gogoan izan behar da ez direla baliozkoak izanen
laguntzaren onuradun ateratzen diren entitateen arduradunen aitorpenak
(jasandako BEZa ez dutela jasanarazten adieraztekoak).
b) Hainbanaketa eginez gero, honako hauek aurkeztuko dira:
I. Hainbanaketa orokorra baldin bada: zergaz salbuesteko eskumena
duen Administrazioak luzatutako ziurtagiria eta BEZaren urteko aitorpenen kopiak, proiektuaren exekuzioaldiari dagozkionak, indarrean dauden
aitorpen ereduen araberakoak.
II. Hainbanaketa berezia bada: zergaz salbuesteko eskumena duen
Administrazioak luzatutako ziurtagiria eta proiektuari lotutako fakturen
zerrenda, baita BEZaren liburuaren kopia ere, non fakturak jasoko diren.
7. Laguntza emateko ebazpenean ez dauden eta/edo 13. oinarrian
ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten gastuak ez dira onartuko dirulaguntzaren xedeko gastu gisa.
8. Egindako jardueraren finantzaketari buruzko aitorpena lortu
beharko da, honako hauek zehaztuta: proiektuetan egin beharreko jarduerak finantzatzeko, edonolako administrazio edo entitate publiko edo
pribatuetatik (Espainiakoak, Europar Batasunekoak edo nazioartekoak)
jasotako dirulaguntzak, laguntzak, sarrerak edo baliabideak. Egiaztatuko
da berariazko finantzaketa duten proiektuetan kontabilizatutako gasturik
ez dela sartu.
9. Egiaztatu beharko da aitortutako zenbatekoak entitatearen kontabilitate-erregistroetan (aparteko kontabilitate batean) jasotakoak bezalakoak
direla, proiektu bakoitzarentzat behar den kodea adierazita.
10. Auditoriaren azkeneko emaitzan honako hauek agertu beharko
dira:
a) Onuradunak egotzitako zenbatekoa (aurrekontu finantzagarria
bezalakoa, handiagoa edo txikiagoa izaten ahal da).
b) Onuradunak egozten duenetik balidatzen den zenbatekoa.
c) Onuradunak egozten duen zenbatekoaren eta behar bezala justifikatutakoaren arteko aldea.
d) Desbideraketaren bat baldin badago proiektuarentzat hasiera
batean onartutako zenbatekoarekin edo, aldaketaren bat eskatuz gero,
onartzen den gastu berriarekin alderatuta, desbideraketa horien arrazoiak
azaldu beharko dira.
e) Iruzkinen/Oharren eremuan, onartu ez diren gastu guztien zergatiak azalduko dira.
f) Proiektu bakoitzari egotzitako gastu eta ordainketa guztien egiaztapenek 5. eta 14. oinarrietan ezarritakoa bete beharko dute, hautatzen
ahal diren aldiei dagokienez.
g) 60.000 eurotik gorako dirulaguntza jasotzen duten proiektuetan,
inbertsioen egiaztapen materiala eginen da, 15.1 oinarrian ezarritakoarekin
bat.
h) Kontabilitate bat badagoela egiaztatzea, zeinak aukera ematen
baitu jarduera ekonomikoak eta ez-ekonomikoak bereizteko, baita haietako
bakoitzaren kostuak eta finantzaketa ere, 3.2.d oinarriak esaten duen
bezala.
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i) Gastuak diruz laguntzen diren jarduera ez-ekonomikoei eta proiektuari atxikiriko kostu zeharkakoei dagozkielako egiaztapena.
11. Laguntza emateko ebazpenean, edo aldaketaren baten ondorioz,
onartutako guztia islatu egin beharko da auditoretza-txostenean. Hau da,
aurrekontu finantzagarriaren partida bakoitza xehatzen duen taula bat
bildu beharko da, eta, partida bakoitzaren barruan, onartu den kontzeptu
bakoitza, baita hori guztia jasotzen duen azken taula bat ere.
Finantzatzeko modukotzat hartzen den gastu-kontzeptu bakoitzerako,
honako hauek ezarri beharko dira:
a) Aurrekontu finantzagarria: aurrekontu finantzagarria da diruz
lagungarritzat hartzen ahal den gastua. Horren gainean kalkulatzen da
proiektu bati ematen zaion laguntzaren ehunekoa.
b) Proiektuari egotzitako gastuak: onuradunak, proiektua gauzatzeko,
gastatu duen zenbatekoa, berak adierazitakoaren arabera.
c) Gastu justifikatuak: aurrekontu finantzagarrian agertzen direnak
bezalakoak izan daitezke, handiagoak edo txikiagoak (baliteke proiektuari
egotzitako gastu batzuk bat ez etortzea proiektu finantzagarrian agertzen
diren kontzeptuekin, edo desbideraketak izatea onartu den aurrekontuarekin alderatuta).
d) Ontzat hartzen diren zenbateko justifikatuak: horrelako gastuetan, dena zuzen dagoela ondorioztatu da (kontzeptu finantzagarriak,
fakturak, ordainketa-agiriak, langile gastuak, etab.). Laguntzaren kopuru
osoa emateko, aurrekontu finantzagarrian agertzen den zenbatekoa
adinakoak izanen dira, gutxienez. Zenbatekoa txikiagoa bada, laguntza
murriztuko da.
e) Kontzepturen batean ontzat hartu ez den kopururen bat badago,
iruzkinetan jasoko da, horretarako arrazoia azalduta.
F2001637

1.7. BESTELAKOAK
ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko otsailaren 5ean hartua,
zeinaren bidez deklaratzen baita presakoa dela, nahitaez desjabetzeko, “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik,
Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” izeneko proiektuaren lanek
ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa.
Lurralde Kohesiorako kontseilariaren azaroaren 18ko 24/2019 Foru
Aginduaren bidez, behin-behinekoz onetsi zen “Oinezkoentzako pasabidea
PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” izeneko
proiektua, jendaurrean jarri zen eta ukitutako toki entitateei entzunaldia
eman zitzaien, eta desjabetzeko espedientea hasi zen, jendaurrean jarriz
ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrenda.

Lurralde Kohesiorako kontseilariaren urtarrilaren 20ko 3/2020 Foru
Aginduaren bidez, behin betiko onetsi zen “Oinezkoentzako pasabidea
PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” eraikitzeko proiektua.
2019ko azaroaren 5ean izenpetu da Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioko Lurralde Kohesiorako Departamentuaren, Iruñeko Udalaren eta Orkoiengo Udalaren arteko lankidetza hitzarmena, “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean,
Nafarroan” eraikitzeko obrak egiteko. Bada, haren laugarren klausulari
jarraituz, Lurralde Kohesiorako Departamentuari dagokio desjabetzeko
tramiteak egitea. Klausula horretan ezartzen da, halaber, Iruñeko Udala
dela desjabetzearen onuraduna, ukitutako lur guztiak bere udal-mugartean
baitaude.
Iruñearen eta Orkoienen artean joan-etorriak egiten dituztenek PA-30
errepidea gurutzatu ez dezaten, eta, horrela, bide-segurtasuna hobetu
dadin, komeni da ahalik eta lasterren ekitea obrei. Beraz, behar diren lurrak
eskuratzeko tramiteak azkartzearren, beharrezkoa da presako deklaratzea
ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa; hori guztia, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan ezarritakoaren babesean.
Horrenbestez, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari
buruzko Lege Organikoaren 57. artikuluak eta Nahitaezko Desjabetzeari
buruzko Legearen 52. artikuluak emandako ahalmenak erabiliz, Nafarroako
Gobernuak, Lurralde Kohesiorako kontseilariak proposaturik,
ERABAKITZEN DU:
1. Presako deklaratzea, nahitaez desjabetzeko, “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan”
izeneko proiektuaren lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa.
2. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, argitalpenaren egunetik beretik ondorioak izateko, eta aditzera ematea erabaki
honek administrazio bidea amaitzen duela eta haren aurka, hautara,
berraztertzeko errekurtsoa jartzen ahal dela, Nafarroako Gobernuari
zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita; edo, bestela, zuzenean aurkaratzen ahal dela
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan,
bi hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.
Administrazio publikoek, berraztertzeko errekurtsoaren ordez, aurretiazko errekerimendua egin dezakete, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan
ezarritako moduan eta epean.
3. Erabakia Lurralde Kohesiorako Departamentuko Azterlan eta
Proiektuen Zerbitzuari igortzea (Desjabetze Atala), eta Iruñeko Udalari
jakinaraztea.
Iruñean, 2020ko otsailaren 5ean.–Nafarroako Gobernuko kontseilariidazkaria, Javier Remírez Apesteguía.
F2001836
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN
PUBLIKOAREN ESKAINTZA
BERRIOZAR
Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Giza Baliabideen
kudeatzaile lanpostu bat kontratatzeko deialdiaren aurka
Jakinarazpen ediktua, 37/2020 zenbakiko administrazioarekiko
auzi-merrekurtsoari buruzkoa. Errekurtsoa M.ª del Mar de Castro Goñik
jarri du, Berriozarko Udaleko Giza Baliabideen kudeatzaile lanpostu bat
administrazio araubideko kontratuaren bidez betetzeko eta enplegu
zerrenda bat eratzeko deialdia onetsi zuen erabakiaren aurka. Deialdia
2020ko 7. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
3an.
Berriozarko Udalaren zerbitzuko Giza Baliabideen kudeatzaile lanpostu
bat administrazio araubideko kontratuaren bidez betetzeko eta enplegu
zerrenda bat eratzeko deialdia alkateak 2019ko abenduaren 23an emandako ebazpenaren bidez onetsi zen eta 2020ko 3. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 7an. Horrekin bat, interesdun guztiei jakinarazten zaie M.ª del Mar de Castro Goñik 37/2020 zenbakiko
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri duela deialdi horren aurka,
administrazioarekiko auzien 1. epaitegiari zuzendua. Interesdunek, nahi
badute, bost egun dituzte, gehienez, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita, administrazioarekiko auzien 1. epaitegian agertzeko, beren
eskubideak defendatzeko.
Horixe jakinarazten zaie interesdun guztiei argitalpen honen bitartez,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 116.2 artikuluan xedatuari jarraikiz, kontuan harturik
errekurritutako egintzaren hartzaileak zein eta zenbat diren jakiterik ez
dagoela.
Berriozarren, 2020ko otsailaren 11n.–Alkatea, Raúl Maiza González.
L2002146

IRUNBERRI
Deialdia, Irunberriko Udalean zerbitzu anitzetako enplegatu
izateko lanpostu bat, lan-kontratu finkoarekin eta lanaldi osoan,
oposizio-lehiaketa bidez betetzeko
Alkatetzaren otsailaren 7ko 15/2020 Ebazpenaren bidez deialdia onetsi
zen, Irunberriko Udalean zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu
bat, lan-kontratu finkoarekin eta lanaldi osoan, oposizio-lehiaketa bidez
betetzeko, oinarri hauen arabera:
OINARRIAK
1. oinarria.

Xedea.

1.1. Deialdi honen xedea da Irunberriko Udalaren plantillan zerbitzu
anitzetako langileen 5A lanpostua, lan-kontratu finkoarekin eta lanaldi
osoan, oposizio-lehiaketa bidez betetzea.
1.2. Lanpostuaren ordainsariak D mailari dagozkion oinarrizkoak
izanen dira, lanaldiaren araberakoak, Nafarroako Administrazio Publikoen
zerbitzuko Langileen Estatutuan eta indarra duen araudian zehaztutako
moduan, eta Irunberriko Udalaren plantilla organikoan une bakoitzean
ezartzen diren osagarriak jasoko ditu.
1.3. Bi hilabeteko probaldia ezartzen da, eta bitarte horretan Udalak
kontratua suntsiarazten edo hutsaltzen ahalko du, Udalari iruditzen bazaio
lanpostuaren zereginak ez direla berak nahi bezala bete, edo ez dela behar
bezala integratu langile taldean.
1.4. Hautaprobak gainditurik deialdi honetako lanposturako aukeratzen den izangaia Gizarte Segurantzaren Sistema Orokorreko kide eginen
da, eta hartan inskribatuko.
1.5. Lanaldi osoko lanpostua izanen da. Lanaldiaren araubidea
ordutegi partitukoa izanen da; hala ere, zerbitzuaren beharretara egokituko da. Organo eskudunek noiznahi aldatzen ahalko dute, zerbitzuaren
beharren arabera. Langileari lantokira joatea eska diezaiokete asteko
edozein egunetan eta edozein ordutan.
1.6. Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzeko Erregelamenduan
ezarritakoarekin bat, hautaproben emaitzak zerrenda bat osatzeko ere
erabiliko dira, zerbitzu anitzetako enplegatu lanposturako aldi baterako

kontratazioak egiteko, Irunberriko Udalean sortzen diren beharrei erantzuna
eman behar zaienerako.
Aldi baterako kontratatuak izateko izangaien zerrenda hori subsidiarioa
izanen da, araudian xedatutakoaren arabera prestatu diren edo etorkizunean prestatzen diren langile finkoen zerrenden aldean, eta lehentasuna
izanen du aldi baterako kontrataziorako eratuta dagoen beste edozein
zerrendaren aurretik.
Deialdi honetako apartatu honen bidez egiten diren aldi baterako
kontratazioetarako ere bi hilabeteko probaldia ezarri da, eta epe horretan
edozein aldek deuseztatzen ahal du kontratua.
1.7. Eginkizun hauek izanen ditu lanpostuak, besteak beste:
–Udal zerbitzuetan eta egoitzetan mantentze-lanak, garbiketa eta
zaintza lanak egitea: hilerria, lorezaintza, pilotalekua, eskolak, bideak,
udaletxea, kontsultategia, etab. (iturgintza, elektrizitatea, pintura, igeltserotza, soldadura, zurgintza...).
–Azpiegituretan mantentze- eta konpontze-lanak egitea: ura, saneamendua (iturgintza, elektrizitatea, mekanika, pintura, igeltserotza, soldadura, zurgintza, garbiketa, zangak ireki eta ixtea...).
–Lorezaintza eta nekazaritza lanak arboladi, lorategi, eremu publiko
eta udal finketan.
–Iragarkiak, bandoak, Udalaren publizitatea banatu eta jartzea,
agiriak eraman eta haien legezko jakinarazpenak egitea, gauzak garraiatzea.
–Ibilgailuak gidatzea eta Udalaren makineria, lanabesak eta tresnak
maneiatu, mantendu eta konpontzea. Lanean erabiltzen diren ibilgailuak
zaintzea.
–Zerbitzu anitzak, loturik daudenak instalazio eta obretako mantentze-lan orokorren lantaldearen jarduerekin, eta haiei jarraipena
egitea, egokiak izan daitezen horien funtzionamendua, kontserbazioa
eta mantentzea.
–Hiri altzariak eta gauzak garraiatzea, jartzea eta haien mantentze-lanak egitea: zutoinak, seinaleak, kale-argiak, bankuak, iturriak,
agertokiak, hesiak, besta eta ekitaldi publikoetan erabilitako tresnak,
etab.
–Udalaren azpiegitura, egoitza eta ekipamenduetan ikusten diren
akats, matxura eta hausturak kontrolatzea, eta zerbitzuen hobekuntza
bultzatzea eta hartan laguntzea eta, hartara, hobekuntzarako lagungarri
izan daitezkeen ekintza eta aldaketak proposatzea.
–Irunberriko Udalak programatzen dituen festetarako eta kultur ekitaldietarako prestakuntzan eta garbiketan laguntzea, baita Irunberriko Udalak
laguntzen edo babesten dituen ekitaldietan ere.
–Udaleko beste zerbitzu batzuei laguntzea, hala eskatzen zaionean,
eta kanpoko zerbitzuekin koordinatzea, langile espezializatuak behar
direnean.
–Segurtasun eta higiene arauak betetzea, behar bezala baliatuz lan
bakoitzean erabiltzen diren babes-ekipamendu egokiak.
–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.
–Udalaren ordenantzak betetzen ote diren kontrolatu eta begiratzea,
eta hirigintza eta ingurumen gaietan ikuskatzea, begiratuta ea jasotzen
eta betetzen ote den lizentzia eta obrei, eremu publikoaren okupazioari,
isurketei eta abarri buruzko araudia.
–Edozein eratako udal zerbitzuak ematea, eta hala Alkatetzak nola
organo eskuordetuek haren esku uzten duten beste edozein zeregin;
guztiak ere bere eskumen, maila eta kategoriaren barnean.
2. oinarria.

Izangaiek bete beharreko baldintzak.

Izangaiek, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, baldintza hauek bete beharko dituzte:
a) Espainiako herritarra izatea, edo Europar Batasuneko beste estatu
batekoa, edo langileen zirkulazio librea aplikatzen den eremuko estatu
batekoa, Europar Batasunak sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko
itunak direla medio.
Espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatu bateko edo aipatu nazioarteko tratatuek ukitutako estatuetako herritarren ezkontideek
ere parte har dezakete, zuzenbidez bereizita ez badaude. Era berean,
haien ondorengoek eta ezkontidearenek, legez bananduta ez badaude,
hogeita bat urtetik beherakoak badira, edo gorakoak, haien kontura
biziz gero.
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b) Adinez nagusia izatea eta nahitaezko erretiroa hartzeko ezarritako
adinik ez izatea.
c) Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, titulu hau
izatea: DBHko Graduatuaren titulua, Eskola Graduatuaren titulua, Erdi
Mailako Lanbide Heziketakoa edo horien baliokide bat; edo, bestela, titulu
hori eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekina.
Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioa frogatzen duen agiria
eduki beharko da.
d) Bete behar diren eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisiko
eta psikikoa izatea.
e) Eginkizun publikoetan aritzeko desgaitua edo gabetua ez egotea
eta administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia ez egotea.
f) Gidatzeko baimena edukitzea, gutxienez B motakoa.
Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunerako bete beharko
dira aurreko baldintzak, eta hautapen-prozesuak eta kontratazioak iraun
bitartean ere bete beharko dira.
3. oinarria.

Eskabideak: eredua eta aurkezteko epea.

3.1. Deialdian parte hartzeko, eskabidea (Irunberriko Udalari zuzendua) aurkeztu beharko da Irunberriko Udaleko erregistro orokorrean (Kale
Nagusia, 46, 31440 Irunberri), edo Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein erregistro eta bulegotan, 30 egun naturaleko epean,
deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita.
Eskabideak aurkezteko epea luzaezina da.
3.2. Eskabidea I. eranskineko ereduari lotuko zaio, eta ondoko
agiriekin batera aurkeztuko da:
a) Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia konpultsatua, edo beste
agiri bat, frogatzen dituena izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna.
b) Bigarren oinarriko c) apartatuan eskatzen den titulazio akademikoaren fotokopia konpultsatua.
c) Gidabaimenaren fotokopia konpultsatua.
d) Lehiaketaldian baloratzeko aurkeztu diren merezimenduen jatorrizko ziurtagiriak edo horien kopiak; eskabidean, lehiaketaldirako alegatutako
merezimenduak adierazi beharko dira.
Dokumentu horiez gain, minusbaliotasuna duten izangaiek, parte
hartzeko eskabidearekin batera, minusbaliotasuna eta desgaitasun maila
frogatzeko agiria ere aurkeztu beharko dute, organo eskudunak emana.
Une horretan aurkezten ez dutenei ez zaie kontuan hartuko deiak egiterakoan. Halaber, ariketak egiteko denbora eta baliabide aldetik behar dituzten
egokitzapenak eska ditzakete, horren beharrik izanez gero, eskabidean
bertan. Aparteko orri batean, adierazi beharko dute zer minusbaliotasun
duten eta zer egokitzapen eskatzen duten.
4. oinarria.

Izangaien onarpena eta erreklamazioak.

4.1. Eskabideak aurkezteko epea iraganik, Irunberriko Udaleko alkateak
onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesten duen ebazpena
emanen du, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta www.lumbier.com weborrian argitara dadila aginduko du, bai eta Irunberriko Udalaren iragarki-taulan
ere.
4.2. Izangai baztertuek hamar egun balioduneko epea izanen dute,
behin-behineko zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik,
erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute, haiek zuzentzeko.
4.3. Erreklamazioak aurkezteko epea bukatu eta haiek ebatzi ondoan,
Irunberriko Udaleko alkateak izangai onartu eta baztertuen behin betiko
zerrenda onetsiko du, eta Udalaren iragarki-taulan eta www.lumbier.com
web‑orrian argitaratzeko aginduko, deialdiko lehen hautaproba egiteko
eguna, ordua eta tokia adierazita.
4.4. Gainerako probak egiteko hurrengo iragarkiak Udalaren iragarki-taulan eta web‑orrian (www.lumbier.com) emanen dira argitara.
5. oinarria.

Epaimahaia.

5.1. Honako kide hauek osatuko dute epaimahaia; alabaina, izangai
onartuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenean zehazten ahalko
da behin betiko osaera:
Mahaiburua: Rocío Monclús Manjón. Irunberriko Udaleko alkatea.
Mahaiburuaren ordezkoa: Mauro Gogorcena Aoiz. Irunberriko Udaleko
alkateordea.
Lehen mahaikidea: Fco. Javier Cuesta Miqueleiz. Lumbier IBPko
irakaslea.
Lehen mahaikidearen ordezkoa: Jesús Alzueta Trigueros. Irunberriko
Udaleko zinegotzia.
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Bigarren mahaikidea: Carlos Álava Álava. Lumbier IBPko irakaslea.
Bigarren mahaikidearen ordezkoa: Jordi Gual Zaldain. Soysanako
mantentze-lanetako enplegatua. Enpresa horrek kudeatzen ditu Irunberriko
kirol instalazioak.
Hirugarren mahaikidea: Luis Javier Villanueva Martínez. Lumbier IBPko
irakaslea.
Hirugarren mahaikidearen ordezkoa: Mikel De Carlos Gorria. Soysanako mantentze-lanetako enplegatua. Enpresa horrek kudeatzen ditu
Irunberriko kirol instalazioak.
Idazkaria: Beatriz Beroiz Erdozain. Irunberriko Udaleko idazkaria.
Ordezko idazkaria: Raquel García Areso. Ledeako Udaleko idazkaria.
5.2. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza jasotzen ahalko du
proba batzuetan nahiz guztietan. Aholkulari horiek beren espezialitate
teknikoetan baizik ez dira ariko, eta haietan bakarrik emanen diote laguntza
epaimahaiari.
5.3. Epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote eta
Irunberriko Idazkaritza Alorrari hala jakinarazi, baldin indarreko legerian
horretarako aurreikusiak dauden arrazoiak gertatzen badira.
Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea, inguruabar horietako bat gertatzen denean.
Epaimahaia aldatzen bada, epaimahaikideek berek uko egiteko edo
haiek errekusatzeko legez ezarritako arrazoiengatik, Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratuko da aldaketa.
5.4. Hautaprobak hasi baino lehen eratuko da epaimahaia.
Epaimahaia ezin izanen da eratu, ez eta jardun ere, kideen gehiengo
osoa gutxienez bildu ezean.
Halaber, epaimahaiaren eraketak balio izateko, epaimahaiko buruak
eta idazkariak bertan egon beharko dute.
5.5. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarrien interpretazioari eta aplikazioari buruz sortzen diren gorabeherak. Berdinketa
gertatuz gero, epaimahaiko buruak kalitateko botoa erabil dezake.
6. oinarria.

Hautaproben nondik norakoak eta balorazioa.

Hautapen prozesuak bi fase edukiko ditu, ordena honekin: oposizioaldia
eta lehiaketaldia.
6.1. Oposizioaldia.
Oposizioaldian 80 puntu lor daitezke gehienez, eta honako ariketa
hauek izanen ditu:
–Lehen ariketa: teorikoa (baztertzailea). Plika sistema erabiliz eginen
da, eta III. eranskineko gaiei buruzko galderak erantzun beharko dira
idatziz. Erantzuteko zenbait aukera emanen dira, baina bakar bat izanen
da zuzena. Ariketa honetan gehienez ere 30 puntu emanen dira, eta ariketa
gainditzeko gutxienez ere 15 puntu erdietsi behar dira; baztertuta geldituko
dira hori lortzen ez duten izangaiak. Epaimahaiak erabakiko du proba hau
egiteko zer denbora izanen den. Erantzun oker bakoitzagatik 0,25 puntu
kenduko da. Galderaren bat baliogabetzen bada, guztizko puntuazioa
hainbanatuko da galdera baliodunen artean.
–Bigarren ariketa: praktikoa (baztertzailea). Proba praktiko batzuk egin
beharko dira, egun batean edo zenbait egunetan, lanpostuarekin zerikusia
dutenak, II. eranskineko zerrendan ageri diren gaiei buruzkoak. Ariketa
honetan gehienez ere 40 puntu emanen dira. Gutxienez, 20 puntu atera
beharko dira, baztertuta geldituko baitira puntuazio hori lortzen ez duten
izangaiak. Epaimahaiak erabakiko du proba hau egiteko zer denbora
izanen den.
–Hirugarren ariketa: elkarrizketa pertsonala. Proba izanen da
epaimahaikideekin elkarrizketa bat izatea. Aurreko bi probak gainditzen dituztenekin elkarrizketa bat eginen da, merezimendu, gaitasun
eta berdintasun printzipioei jarraikiz. Elkarrizketa ez da baztertzailea
izanen eta lanpostuaren eginkizunak, aurkeztutako merezimenduak
eta II. eranskineko edukia jorratuko dira bertan. 10 puntu emanen
dira, gehienez.
Oposizioaldiko ariketa bakoitza burututakoan, azterketa gainditu
duten izangaien eta haien kalifikazioen zerrenda argitara emanen du
epaimahaiak, Udalaren web‑orrian eta iragarki-taulan. 3 egun baliodun
emanen dira alegazioak aurkezteko eta, horiek ebatzirik, behin betiko
kalifikazioak argitaratuko dira web‑orrian eta iragarki-taulan, baita hurrengo
proba egiteko tokia, eguna eta ordua ere.
Probetarako deialdi bakarra eginen da, eta izangaiek Nortasun Agiri
Nazionala edo, bestela, izangaiaren nazionalitatea eta nortasun datuak
frogatzen dituen beste agiri baliokideren bat aldean dutela agertu beharko
dute. Probetara agertzen ez diren izangaiak bazterturik geldituko dira.
6.2. Lehiaketaldia:
Lehialdian bi proba teorikoak gainditu dituzten izangaiek alegatutako
merezimenduak kalifikatuko ditu epaimahaiak, III. eranskinean zehazten
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den merezimenduen baremoaren arabera. Fase horretan, gehienez, 20
puntu emanen dira.
Izangaiek eskabidea aurkezten duten unean berean alegatu eta
egiaztatu beharko dituzte merezimendu guztiak; horretarako jatorrizko
agiriak edo behar bezala konpultsatuak aurkeztu beharko dituzte, bestela
ez aurkeztutzat joko baitira.
Epaimahaiak ezin izanen du inola ere kontuan hartu aurkeztu gabeko
edo agirien bidez frogatu gabeko merezimendurik. Epaimahaiak noiznahi
eska ditzake izangaiek alegatutako merezimenduei buruzko argibideak
eta datu osagarriak.
6.3. Lehiaketaldiko eta oposizioaldiko puntuazio osoa ehun (100)
puntukoa izanen da.
6.4. Hautaprobak egiteko, desgaitasun aitorturen bat dutenentzat
bidezkoak diren denbora eta baliabide egokitzapenak jarriko dira, eskabidean azaldutakoaren arabera.
7. oinarria. Probak gainditu dituztenen zerrenda eta aldi baterako
kontrataziorako izangaien zerrenda.
7.1. Gaindituen zerrenda.
7.1.1. Behin proben kalifikazioa bukatuta, epaimahaiak argitara emanen du, Irunberriko Udaleko iragarki-taulan eta web‑orrian, probak gainditu
dituzten izangaien zerrenda, guztira lortutako puntuazioaren hurrenkeran,
eta zerrenda alkateari igorriko dio onets dezan, hautapen prozesuaren
espediente osoarekin batera.
Zerrenda horrekin batera, 1.6 oinarrian aipatzen den zerrenda eratuko
da, egiten ahal diren aldi baterako kontratazioetarako.
7.1.2. Parte-hartzaileen artean berdinketarik gertatuz gero, epaimahaiak ebatziko du, kontuan izanik zein izan den oposizioaldiko puntuaziorik
handiena. Arestian ezarritako irizpideak aplikatuta ere berdinketak jarraitzen
badu, epaimahaiak eginen duen berariazko zozketa bakar baten bidez
ebatziko da.
7.1.3. Epaimahaiak puntuazio handiena lortu duen izangaia izendatzeko proposamena igorriko dio Udaleko Alkatetzari. Loteslea izanen da.
Proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
7.1.4. Proposatuak deialdian eskatutako gaitasun baldintzak eta
gainerako beharkizunak frogatzen dituzten agiriak aurkeztu beharko
ditu, izendapen proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta 30 eguneko epean. Gainera, osasun azterketa egin eta gainditu
beharko du.
7.1.5. Proposatutako izangaiak ez baditu agiri horiek aurkezten, edo
lanposturako gai ez bada, ezin izanen da izendatu, eta probak gainditu
dituztenen zerrendan hurrengo izangaiarekin beteko da hutsunea, aurreko
atalean ezarritakoa bete ondoren.
7.2. Aldi baterako kontratazioak egiteko izangaien zerrenda.
7.2.1. Hautaprobak gainditu bai baina lanposturik lortu ez duten
izangaiei deitzen ahalko zaie, puntuazio hurrenkerari jarraikiz, Irunberriko
Udaleko kasuan kasuko zerbitzuan sortzen diren beharren arabera, deialdi
honen oinarrietan ezarritakoari eta aplikatzekoak diren gainerako arauei
jarraikiz.
Probak gainditzen dituztenen zerrenda agortzen bada, eta beste zerrenda bat egiteko probetarako deialdia egin arte, proba teorikoa gainditu
dutenei egiten ahal zaie dei, lortutako puntuazioaren hurrenkeran.
8. oinarria.

Izendapena eta karguaz jabetzea.

8.1. Udaleko alkateak oinarri hauen 7.1.4 apartatuan ezarritakoa betetzen duen eta proposatzen den izangaia izendatuko du lanposturako.
8.2. Izangai izendatuak hilabeteko epean hartu beharko du lanpostuaren jabetza, izendapena jakinarazten denetik. Hala egiten ez
badu, eskubide guztiak galduko ditu eta 7.1.5 apartatuan xedatuari
jarraituko zaio.
9. oinarria.

Datuen babesa.

2016/679 (EB) Erregelamenduaren (DBEO) 13. artikuluan ezarritakoari
jarraituz, izangaiei ondokoa jakinarazten zaie:
–Irunberriko Udala da izangaiek emandako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna.
–Datuen tratamenduaren xedea da langileak hautatzea eta deialdiko
lanpostua betetzea.
–Oinarri juridikoa honako hau da: DBEOren 6.1.b) artikulua, kontratu
bat gauzatzeko behar den tratamendua, interesduna kontratu horren parte
bat denean, edo berak eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko
beharrezkoa dena, eta DBEOren 6.1.c) artikulua, tratamenduaren arduradunari aplikagarri zaion legezko betebehar bat betetzeko behar den
tratamendua.
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–Datuak zein xedetarako bildu diren, xede hori lortzeko beharrezkoa
den denbora guztian gordeko dira, bai eta deialdiaren edo datuen tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun guztiak zehaztu ahal
izateko ere. Artxiboen eta dokumentazioaren gaineko araudian ezarritakoa
aplikatuko da (Nafarroako Toki Entitateen agiriak ebaluatu eta ezabatzeko
jarraibideak).
–Datuen komunikazioa eginen da legeak aurreikusitako kasuetan
(5/2015 LED, urriaren 30ekoa), gardentasunaren atarian argitaratzea barne,
5/2018 Foru Legearen 19.2.f artikuluarekin bat.
–Titularrek eskubidea izanen dute datuak eskuratzeko, zuzentzeko,
deuseztatzeko, tratamendua mugatu, kontra egiteko eta datuak eramateko,
udal bulegoetara joaz edo egoitza elektronikoaren bitartez.
–Halaber, eskubidea dute erreklamazioa aurkezteko Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan (aepd.es), uste badute datuen tratamendua ez
datorrela bat indarrean den araudiarekin.
10. oinarria.

Errekurtsoak.

Deialdi honen eta dagozkion oinarrien nahiz deialdia aplikatzeko egintzen aurka, honako errekurtso hauetako bat aurkez daiteke,
hautara:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza gauzatu duen organo berari
zuzendua, hilabeteko epean, erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.
b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien
Iruñeko Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, errekurritutako egintza
edo erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.
c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu
edo jakinarazten denetik hasita.
Kalifikazio epaimahaiaren egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa
aurkez daiteke, deialdia egin duen udal organoari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazten denetik
hasita.
Irunberrin, 2020ko otsailaren 7an.–Alkatea, Rocío Monclús Manjón.
I. ERANSKINA
Eskabidea (PDFa).
II. ERANSKINA
1. gaia.–Irunberriko udalerria: udalerriaren ezagutza orokorra; kaleen,
parajeen eta udal eraikin eta instalazioen izenak.
2. gaia.–Nafarroako toki entitateen antolaketa eta administrazioa
(6/1990 Foru Legea, I. Titulua eta eguneraketak).
3. gaia.–Nafarroako toki entitateen funtzionamenduari buruzko araubidea. Herritarren parte-hartzea eta informazioa (6/1990 Foru Legea, III.
Titulua eta eguneraketak).
4. gaia.–Nafarroako toki entitateen ondasunak (6/1990 Foru Legea,
IV. Titulua eta eguneraketak).
5. gaia.–Jarduerak, zerbitzuak eta obrak (6/1990 Foru Legea, V. Titulua
eta eguneraketak).
6. gaia.–Nafarroako toki entitateen zerbitzurako langileak (6/1990 Foru
Legea, VII. Titulua eta eguneraketak).
7. gaia.–Igeltserotza: kontzeptu orokorrak; materialak; erremintak; zolatzeak; alikatatzeak; kofratzeak; murruak egitea; hiri-altzariak eta eraikinak
pintatzea; hiri-altzarien eta eraikinen mantentze-lanak.
8. gaia.–Mekanika: maneiatzea; mantentze-lanak; udal makineria,
lanabesak eta tresnak ikuskatzea eta haien ohiko konponketak.
9. gaia.–Iturgintza, berokuntza eta aire-girotze instalazioak: materialak,
iturgintzako hodientzako, saneamendurako eta berokuntzarako; sanitarioak,
txorrotak, zisternak, sifoiak; berokuntza zirkuituak: osagaiak, zirkuituak
airez betetzea eta purgatzea; galdara gela eta horren osagai bereziak;
aire-girotze gela eta horren osagai bereziak. Iturgintza, berokuntza eta
aire-girotze eskemak ulertzea.
10. gaia.–Soldadura lanak egitea, soldadura sistema, geometria,
materialen soldagarritasuna, makineria maneiatzea eta segurtasuna.
11. gaia.–Elektrizitate eta suteen aurkako instalazioak: banaketa
koadroak eraikinetan, potentzia kontrolatzeko etengailua, magnetotermikoak eta diferentzialak. Eraikinetako barneko argiztapena. Suteen aurka
babesteko osagarriak. Elektrizitate eskemak ulertzea.
12. gaia.–Laneko arriskuen prebentzioa, arau-esparrua: Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legea. Eskubideak eta eginbeharrak.
Segurtasun-baldintzekin eta laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.
Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak: taldekako babesak eta norbera
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babesteko ekipamenduak. Bide segurtasuna: Lehen sorospenak. Metalezko
aldamioak, igogailu-eskailerak eta igogailu-plataformak modu seguruan
erabiltzea.
III. ERANSKINA
Merezimenduen baremoa
A.–Laneko esperientzia (12 puntu gehienez):
A.1. Udaletan edo entitate publikoetan, zerbitzu anitzetako enplegatu
lanean (D edo C maila) emandako urte bakoitzeko: puntu 1, eta gehienez
ere 7 puntu. Urte zatikiak proportzioan baloratuko dira.
A.2. Udaletan edo entitate publikoetan, zerbitzu anitzetako enplegatu
lanean (E maila) emandako urte bakoitzeko: 0,75 puntu, eta gehienez ere
3 puntu. Urte zatikiak proportzioan baloratuko dira.
A.3. Entitate pribatuetan, instalazioen mantentze-lanak egiten dituen
zerbitzu anitzetako enplegatu gisa edo lanpostuarekin zerikusia duten beste
lanpostu batzuetan emandako urte bakoitzeko: 0,5 puntu, eta gehienez
ere 2 puntu.
B.–Prestakuntza osagarria (8 puntu):
B.1. Lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duten espezialitateetan
maila ertaineko gradua, goi mailako gradua edo LH IIko gradua edo baliokidea izateagatik: 4 puntu titulu bakoitzeko (gehienez ere 4 puntu).
B.2. Lanpostuko eginkizunekin ikusteko duten prestakuntza ikastaroengatik, gehienez ere 4 puntu.
–20 orduko edo gehiagoko ikastaroak: 0,10 puntu ikastaro bakoitzeko.
–50 orduko edo gehiagoko ikastaroak: 0,25 puntu ikastaro bakoitzeko.
–100 orduko edo gehiagoko ikastaroak: puntu 1 ikastaro bakoitzeko.
–150 orduko edo gehiagoko ikastaroak: 1,5 puntu ikastaro bakoitzeko.
–200 orduko edo gehiagoko ikastaroak: 2 puntu ikastaro bakoitzeko.
Aurreko apartatuetako merezimenduak frogatzeko, lehiatzaileak lan
egindako administrazio publikoaren edo legez eratutako enpresa pribatuaren ziurtagiriak aurkeztuko dira; merezimendu horiek kontatzeko, berriz,
aintzat hartuko dira bai lan araubidean, behin-behineko nahiz finko gisa,
bai administrazio araubidean, bitarteko gisa nahiz lanpostuaren jabe izanik,
egindako zerbitzuak.
Egiaztatutako esperientzia baloratzean, urte osoa egiten ez duen
aldiari proportzioan dagokiona emanen zaio.
Lanaldia osoa ez bada, orduan ere dagokion proportzionaltasunaren
arabera kalkulatuko da.
Merezimendu hauek frogatzeko, entitate kontratatzaile publiko nahiz
pribatuen ziurtagiriak aurkeztu beharko dira, non agertuko baita zer lan
mota egin den, lanpostuaren maila, lanaldi mota eta lanaldiaren iraupena,
eta kontratu horren iraupena.
L2002100

TUTERA
Deialdia, lan-harremanetako gradudun lanpostuan
aldi baterako aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko
Alkatetzaren otsailaren 7ko 216/2020 Ebazpenaren bitartez, deialdia
eta oinarriak onetsi ziren lan-harremanetako gradudun lanpostuan (B maila/
taldearekin parekatua) aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko, bata aldi
baterako kontrataziorako eta bestea prestakuntzarako zerbitzu berezietan jarduteko, Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren,
zerrenda eratu eta ondoko bi urteetan.
Deialdi hau eginen da aplikatu beharreko araudian xedatuari eta honako
oinarri hauetan ezartzen denari jarraikiz:
OINARRIAK
I.–Deialdiko lanpostuaren izaera eta ezaugarriak:
1.–Izaera: aldi baterako kontratatzeko langileak/prestakuntzarako
zerbitzu berezietan aritzeko langileak.
2.–Izena: lan-harremanetako graduduna (B maila/taldearekin parekatua).
3.–Kokapena egitura organikoan: Langileen Unitate Administratiboa.
4.–Bete beharreko eginkizunak: bete beharreko eginkizunak izanen
dira, orokorrean, langileriaren administrazioaz arduratzekoak (nominak,
kontratazioa, gizarte-aseguruak, pentsioak, ezintasuna eta abar), baita

bere arloan eman beharreko aholkularitza ere (langileen eskaerak aztertu
eta ebaztea, lan baldintzen akordioa/lan hitzarmena aztertu eta aplikatzea,
errekurtsoak aztertu eta ebaztea, lan arloko bidea hartu aurreko erreklamazioak aztertu eta ebaztea, espedienteak prestatu, egin eta izapidetzea
eta abar), horietarako erabiliz Udalaren Funtzioen Eskuliburuan jasotako Lanpostuen Deskribapena, ezertan galarazi gabe agintzen zaizkion
gainerako eginkizunak, Langileen Unitate Administratiboaren helburuak
lortzekoak badira eta titulazioarekin, gaitasunarekin eta sailkatze mailarekin
bat badatoz.
II.–Deialdia, Tuterako Udalaren zerbitzuan lan-harremanetako gradudun lanpostuan aldi baterako kontratuarekin aritzeko izangaien
zerrenda osatzeko.
1.–Xedea.
Deialdi honen xedea da lan-harremanetako gradudun lanpostuan
aritzeko izangaien bi zerrenda oposizio bidez osatzea, bata aldi baterako
kontrataziorako eta bestea prestakuntzarako zerbitzu berezietan jarduteko,
Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren.
2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.
2.1. Izangaiek, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean,
honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
A) Espainiako edo Europar Batasuneko kide den beste estatu bateko
nazionalitatea izatea, edo Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak
berretsitako Nazioarteko Itunen arabera Europako Erkidegoa Eratzeko
Tratatuan zehazten diren baldintzetan langileen joan-etorri librea aplikatzekoa den edozein estatutako nazionalitatea. Espainiarren eta lehen
aipatu diren estatuetako herritarren ezkontideek edo legez eraturiko izatezko bikotekideek ere hartu ahalko dute parte, zuzenbidez bereiziak ez
badaude, baita haien ondorengoek eta haien ezkontideenek ere, baldin
eta bi ezkontideak zuzenbidez bereiziak ez badaude, eta ondorengoak
21 urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik gorakoak izanez gero,
haien bizkar bizi badira.
B) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina ez gainditzea.
C) Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, Lan Harremanetako gradudun edo diplomadun titulua izatea edo Gizarte Graduatuko
diplomadun titulua izatea edo Lan Harremanetako eta Giza Baliabideetako gradudun titulua izatea edo horien baliokide deklaratutako beste
titulu bat izatea, edo titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren
gordekina.
Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren egiaztagiria eduki
beharko da.
D) Bete behar diren eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisikoa
eta psikikoa izatea.
E) Eginkizun publikoak betetzeko desgaitua edo gabetua ez izatea,
eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik baztertu gabea izatea.
2.2. Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek zinpeko aitorpena
edo hitzematea aurkeztu beharko dute, beren estatuko Funtzio Publikoan
sartzea galarazten dien diziplina-zehapenik edo kondena penalik ez dutela
adierazteko.
2.3. Baldintza horiek agiri bidez frogatu beharko dituzte hautatu
eta kontratatzen diren izangaiek, kontratuak sinatu aurretik horretarako
ezartzen zaien unean. Kopia konpultsatuak aurkeztuko dira horretarako.
Aski justifikaturik dauden ezinbesteko kasuetan salbu, aipatutako agiri
horiek aurkezten ez dituztenak ezin izanen dira kontratatu, eta ordura
arteko egintza guztiak baliorik gabe geldituko dira, euren eskabidearen
faltsukeria dela‑eta legokiekeen erantzunbeharra galarazi gabe.
2.4. Baldintza guztiak eskabideak aurkezteko epea bukatzen den
egunerako bete beharko dira, baita hautapen prozedurak eta kontratazioak
iraun bitartean ere.
3.–Hautapen prozesuaren bilakaera eta balorazioa.
Hautapen prozesua gauzatuko da Alkatetzaren ebazpen honen bidez
onetsitako bi deialdietarako balio duten arauetan xedatuarekin bat, IV.
apartatuan zehazten baitira.
4.–Aldi baterako kontrataziorako izangaiei dei egitea.
Probak gainditzen dituzten izangaiei dei eginen zaie, Tuterako Udalean sortzen diren beharren arabera, oinarri hauetan ezarritakoarekin bat.
Halaber, beteko dira Tuterako Udalaren eta haren erakunde autonomoen
zerbitzuko langileak aldi baterako kontratatzeko irizpideak, 2004ko azaroaren 29an Osoko Bilkurak onetsiak (2005eko 10. Nafarroako Aldizkari
Ofiziala, urtarrilaren 24koa), bai eta, orobat, aplikatzekoa den gainerako
araudia ere.
Hautatutako izangaiak aldi baterako kontratatuko ditu Tuterako
Udalak, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuak
horri buruz araututakoari jarraituz, haren bitartez onetsi baitzen Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
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Testu Bategina, bai eta aplikatzekoa den gainerako araudiari jarraituz
ere. Izangaiak Gizarte Segurantza Orokorraren araubidean sartu eta
kidetuko dira.
III.–Deialdia, Tuterako Udalaren zerbitzuan lan-harremanetako
gradudun lanpostuan prestakuntzan aritzeko izangaien zerrenda
osatzeko.
1.–Xedea.
Deialdi honen xedea da lan-harremanetako gradudun lanpostuan prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko izangaien zerrenda bat oposizio
bidez osatzea, Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren.
2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.
2.1. Izangaiek, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean,
honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
A) Udal honen eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile
finkoa izatea, C, D edo E mailakoa.
B) Ez egotea borondatezko edo nahitaezko eszedentzian.
C) Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, Lan Harremanetako gradudun edo diplomadun titulua izatea edo Gizarte Graduatuko
diplomadun titulua izatea edo Lan Harremanetako eta Giza Baliabideetako gradudun titulua izatea edo horien baliokide deklaratutako beste
titulu bat izatea, edo titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren
gordekina.
Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren egiaztagiria eduki
beharko da.
Agiri horiek aurkezten ez dituzten izangaien jarduketa guztiak baliorik
gabe geldituko dira, eskabidean faltsukeria egiteagatik izan dezaketen
erantzukizuna galarazi gabe, behar bezala arrazoitutako ezinbesteko
kasuetan salbu.
2.2. Baldintza guztiak eskabideak aurkezteko epea bukatzen den
egunerako bete beharko dira, baita hautapen prozedurak eta aldi baterako
lanpostuak iraun bitartean ere.
3.–Hautapen prozesuaren bilakaera eta balorazioa.
Hautapen prozesua gauzatuko da Alkatetzaren ebazpen honen bidez
onetsitako bi deialdietarako balio duten arauetan xedatuarekin bat, IV.
apartatuan zehazten baitira.
4.–Prestakuntzarako izangaiei dei egitea.
Probak gainditzen dituzten izangaiei dei eginen zaie, Tuterako Udalean sortzen diren beharren arabera, oinarri hauetan ezarritakoarekin bat.
Halaber, beteko dira Tuterako Udalaren eta haren erakunde autonomoen
zerbitzuko langileak aldi baterako kontratatzeko irizpideak, 2004ko azaroaren 29an Osoko Bilkurak onetsiak (2005eko 10. Nafarroako Aldizkari
Ofiziala, urtarrilaren 24koa).
Hautatutako izangaiak zerbitzu berezietako egoeran deklaratuko dituzte, Osoko Bilkurak hartutako erabaki horretan ezarritakoari jarraituz, bai
eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako
Foru Dekretuan eta aplikatzekoa den gainerako araudian ezarritakoari
jarraituz ere.
IV.–Bi deialdietarako arauak.
1.–Eskabideak.
1.1. Deialdiko hautapen prozesuan parte hartzeko eskabideak
Tuterako Udalaren Erregistro Orokorrean (Plaza Vieja 1 edo Frontón
kalea 1) aurkeztu beharko dira, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4
artikuluan ezarritako bideetako edozein erabiliz, deialdia Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik 15 egun balioduneko
epean. Azken eguna baliogabea bada, hurrengo lehen egun balioduna
arte luzatuko da epea.
Eskabidea posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian
aurkeztuko da, postako langileek, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar
ditzaten.
1.2. Esteka honetan agertzen den ereduaren arabera bete beharko
dira deialdian parte hartzeko eskabideak:
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/005C_Local_concurso_oposic_E.pdf
Eskabideak Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan (Plaza Vieja 1) edo
Frontón kaleko 1eko bulegoetan erregistratu beharko dira, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko
39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein erabiliz,
15 egun balioduneko epean erregistratu ere deialdia Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina. Eskabidean, izangaiek
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adierazi behar dute baldintza guztiak betetzen dituztela eskabideak aurkezteko epea akitzen den egunean.
1.3. Behar bezala betetako parte hartzeko eskabidearekin batera,
izangaiek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:
–Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia, edo izangaiaren nazionalitatea
nahiz nortasuna egiaztatzen dituen beste agiri baliokideren bat.
–Eskatutako titulazioaren fotokopia.
1.4. Desgaitasun aitortua (% 33koa edo handiagoa) duten izangaiek,
ariketak egin ahal izateko denbora edo baliabideetan egokitzapenik behar
badute, zilegi izanen dute eskabidean eskatzea, eta hartarako, aparteko
orri batean adierazi beharko dute nolako minusbaliotasuna duten eta zer
egokitzapen eskatzen duten. Horrekin batera, legeen arabera desgaitasunen bat dutela frogatzeko agiria, organo eskudunak emana, ere aurkeztu
beharko dute.
Izangaiei oroitarazten zaie ezen, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutua onesten duen abuztuaren 30eko
251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren zazpigarren xedapen gehigarriak ezartzen duenaren arabera, aldi baterako kontrataziorako izangaien
zerrendetan, hiru lanpostutatik bat, lehenbizikoa, zerrenda horretan
dauden eta % 33ko desgaitasuna edo handiagoa duten izangaientzat
erreserbatuko dela, baldin eta hautaprobak gainditzen badituzte eta
frogatzen badute desgaitasun hori bateragarria dela bete beharreko
lanarekin eta eginkizunekin.
1.5. Eskabideak aurkezteko epea ezin izanen da luzatu.
1.6. Eskabideetan atzematen diren akats materialak edo egitezkoak
ofizioz edo interesdunak eskaturik zuzentzen ahalko dira, noiznahi ere.
2.–Izangaien onarpena.
2.1. Onartu eta baztertuen zerrendak.
Eskabideak aurkezteko epea amaiturik, Tuterako Udaleko alkate udalburuak onartu eta baztertuen zerrenda onesten duen ebazpena emanen du,
eta Udalaren iragarki-taulan (Plaza Vieja, 1) eta Udalaren www.tudela.es
web‑orrian argitara dadila aginduko du. Izangai bazterturik egonez gero,
3 egun baliodun emanen zaizkio akatsak zuzentzeko eta, ondotik, izangai
onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratuko da aipatutako
tokietan eta baita Nafarroako Aldizkari Ofizialean ere.
Izangai bazterturik ez bada, onartuen zerrenda zuzenean onetsiko da
behin betiko zerrenda gisa.
2.2. Onartuen zerrendetan agertzea ez da aski deialdietan eskatutako baldintzak betetzen direla onartzeko. Izangaiek aurkeztu behar duten
dokumentazioa edo administrazioak bere eskuetan daukana aztertutakoan,
baldintzaren bat betetzen ez dela ohartuz gero, interesdunek deialdi
hauetan parte hartzeagatik dituzten eskubide guztiak galduko dituzte.
3.–Kalifikazio epaimahaia.
3.1. Epaimahaiak honako kide hauek izanen ditu:
Epaimahaiburua: Erika Navarro Ruiz, Tuterako Udaleko zinegotzia.
Ordezko epaimahaiburua: Carlos Aguado Huguet, Tuterako Udaleko
zinegotzia.
Epaimahaikidea: Elena Zubieta Mozaz, Tuterako Udaleko lan-harremanetako graduduna.
Ordezko epaimahaikidea: Victor García Sánchez, Tuterako Udaleko
kontu-hartzailea.
Epaimahaikidea: Ana Cristina Martínez Cisneros, Tuterako Udaleko
erdi mailako teknikaria.
Ordezko epaimahaikidea: Francisco Javier Ciria Pérez, Tuterako
Udaleko erdi mailako teknikaria.
Epaimahaikidea: Rosa Domínguez Berges, Tuterako Udaleko Langileen Batzordearen ordezkaria.
Ordezko epaimahaikidea: M.ª Cruz Pérez Omeñaca, Tuterako Udaleko
Langileen Batzordearen ordezkaria.
Mahaikide-idazkaria: Miriam Mendoza Jiménez, Tuterako Udaleko
Giza Baliabideetako goi mailako teknikaria.
Ordezko epaimahaikide-idazkaria: José Antonio Huguet Madurga,
Tuterako Udaleko aholkulari juridikoa.
3.2. Kalifikazio epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko
diote, eta organo deitzaileari horren berri eman, baldin badaude urriaren
1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan abstentziorako aipatzen diren egoeretako batean (lege horren bidez jorratu zen Sektore Publikoaren Araubide
Juridikoa). Izangaiek, halaber, zilegi dute mahaikideak errekusatzea, aipatu
diren egoera horietakoren bat gertatzen denean (urriaren 1eko 40/2015
Legearen 24. artikulua).
3.3. Kalifikazio epaimahaia probak egin baino lehen eratu beharko
da eta, ondoren, probak egiteko eguna, ordua eta tokia finkatuko ditu
eta argitara emanen, behar den denboraz. Epaimahaia ezin izanen da
eratu, ezta aritu ere, kideen gehiengo osoa bertan izan gabe. Halaber,
epaimahaiaren eraketak eta jardunak balio izateko, mahaiburuak eta
idazkariak edo haien ordezkoek bertan egon beharko dute.
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3.4. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarrien
interpretazioari eta aplikazioari buruz sortzen diren gorabeherak.
3.5. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza izan dezake probaren batean nahiz guztietan. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik
ez dira ariko, eta haietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.
4.–Hautapen sistema: oposizioa.
4.1. Hautapen prozesua oposizio bidez gauzatuko da.
4.2. Oposizioaldia:
4.2.1. Oposizioaldian ariketa hauek izanen dira:
–Lehen ariketa: teoriko-praktikoa. Deialdiko II. eranskineko gai zerrendako gaiei buruzko 30 galderari idatziz erantzutea. Galdera bakoitzarentzat
erantzun batzuk emanen dira aukeran, baina bat bakarra izanen da zuzena.
Okerrengatik puntuak kenduko dira. Lehen ariketa egiteko, izangaiek
gehienez ere 60 minutu izanen dituzte.
–Bigarren ariketa: praktikoa. Epaimahaiak deialdiaren II. eranskineko gai
zerrendako gaiei buruz proposatutako kasu bat edo batzuk ebaztea. Bigarren
ariketa egiteko, izangaiek gehienez ere 120 minutu izanen dituzte.
–Hirugarren ariketa: Proba psikoteknikoak.
4.3. Oposizioko ariketen balorazioan 120 puntu eman daitezke
gehienez ere, honela banatuak:
–Lehen ariketa: 30 puntu gehienez ere.
–Bigarren ariketa: 70 puntu gehienez ere.
–Hirugarren ariketa: 20 puntu gehienez ere.
4.4. Hautapen prozesuaren ariketa guztiak baztertzaileak dira. Baztertuta geldituko dira ariketa bakoitzean gehieneko puntuazioaren erdia
gutxienez lortzen ez duten izangaiak.
4.5. Lehen eta bigarren ariketak plika sistemaren bidez eginen
dira.
4.6. Epaimahaiak erabakitzen ahal du lehen eta bigarren ariketak
saio bakarrean egitea. Hala gertatuko balitz, epaimahaiak horretarako
antolakuntzarik hoberena xedatuko luke.
4.7. Ariketa bakoitzaren kalifikazioa amaituta, epaimahaiak jendaurrean jarriko du, Udaleko iragarki-taulan, ariketa gainditu duten izangaien
zerrenda, lortutako kalifikazioekin eta, halaber, oposizioko hurrengo proba
egiteko tokia, eguna eta ordua, gutxienez 48 ordu lehenago. Zerrenda www.
tudela.es web‑orrian ere kontsultatzen ahalko da, lan eskaintzen atalean,
deialdiaren aiputik abiatuta. Lehen eta bigarren ariketak saio bakar batean
eginez gero, aurreko atalean ezarritakoari jarraikiz, lehen ariketa guztiak
zuzenduko dira eta, ondoren, lehen ariketa gainditu dutenen bigarren
ariketa, besterik ez. Puntuazioak denak batera argitaratuko dira.
4.8. Ariketa bakoitzerako dei bakarra eginen da. Izangaiek Nortasun
Agiri Nazionala eraman beharko dute edo, bestela, pasaportea, gidabaimena edo, epaimahaiaren iritziz, izangaia nor den frogatzen duen beste
nortasun agiriren bat. Oposiziotik kanpo geldituko dira agertzen ez direnak
edo aipatutako agirien bidez nor diren frogatzen ez dutenak.
4.9. Hautaprobak egiteko, behar diren eta posible diren egokitzapenak eginen dira desgaitasun aitorturen bat dutenentzako, denbora eta
baliabideen aldetik, eskabidean azaldutakoaren arabera.
4.10. Bukaerako balorazioa edo kalifikazioa aterako da ariketa guztietako puntuazioak baturik.
5.–Hautaprobak gainditzen dituztenen zerrenda eta lanean hasteko
deia.
5.1. Azken ariketaren kalifikazioa eman ondotik, epaimahaiak jendaurrean jarriko ditu, udaletxeko iragarki-taulan eta Udalaren webgunean,
bereizirik:
–Aldi baterako kontratazioak egiteko izangaien zerrenda, lortutako
puntuazio ordenaren araberakoa.
–Prestakuntzarako izangaien zerrenda, lortutako puntuazio ordenaren
araberakoa.
5.2. Zerrenda bakoitzean, probak gainditu dituzten izangaien artean
puntu berdinketarik izanez gero, Udalak 2004ko azaroaren 29ko osoko
bilkuraren erabakian araututako irizpidearen arabera ebatziko dira (2005eko
10. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 24koa), hau da, probaren
osotasunean ponderazio gehien duen puntuazioa gailenduko da eta, berdinketak irauten badu, zozketa publikoaren bitartez ebatziko da afera.
5.3. Ondotik, kalifikazio epaimahaiak Alkatetzari igorriko dizkio hautapen prozesuko probak gainditu dituzten izangaien bi zerrendak –aldi
baterako kontratazioak egitekoa eta prestakuntzakoa–, lanean hasteko
deia egin dezan, Tuterako Udalean sortzen diren beharren arabera.
6.–Errekurtsoak.
Deialdi honen eta dagozkion oinarrien nahiz deialdia aplikatzeko egintzen aurka, honako errekurtso hauetako bat aurkez daiteke, hautara:
A) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza gauzatu duen organo berari
zuzendua, hilabeteko epean, erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.
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B) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien
Iruñeko Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, errekurritutako egintza
edo erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.
C) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu
edo jakinarazten denetik hasita.
Kalifikazio epaimahaiaren egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa
aurkez daiteke, deialdia egin duen udal organoari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazten denetik
hasita.
Tuteran, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkate udalburua, Alejandro Toquero
Gil.
II. ERANSKINA
Gai zerrenda
1. 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa,
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
testu bategina onesten duena: I. titulua (Xedapen orokorrak), II. titulua
(Funtzionario publikoak), III. titulua (Behin-behineko langileak) eta IV.
titulua (Langile kontratudunak).
2. 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen
Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onesten duena: I. titulua
(Lanari buruzko banakako harremana).
3. 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte
Segurantzari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onesten duena:
II. titulua (Gizarte Segurantzako araubide orokorra), I. kapitulutik XVII.era,
biak barne.
4. 10/2003 Foru Legea, martxoaren 5ekoa, Nafarroako administrazio publikoen montepioetako funtzionarioen eskubide pasiboen araubide
iragankorrari buruzkoa.
5. Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoko Kontratuen Gida: Aldi
baterako kontratua, definizioa eta klausula berariazkoak. Zerbitzu edo
obra jakin baterako kontratuaren klausula berariazkoak. Ekoizpenaren
inguruabarrengatik egiten den aldi baterako kontratuaren klausula berariazkoak. Bitarteko kontratuaren klausula berariazkoak. Errelebo-kontratuaren
klausula berariazkoak. Interes sozialeko lanetarako kontratuaren klausula
berariazkoak.
6. Nominak kalkulatzea eta prestatzea. Soldataren ordainagiriaren
egitura. Soldata-ordainsariak eta soldataz kanpokoak. Kenkariak.
7. Gizarte aseguruak. Kalkulua, ordaintzeko bideak, epeak, errekarguak. Kotizazioen likidazioaren ordainagiria eta langileen izenen
zerrenda.
8. SILTRA Zuzeneko Likidaziorako Sistema: Kotizazio aldien zatiketa, kuotak likidatzeko –tarteen kalkulua– (Afiliazioaren, Kotizazioaren
eta RED Sistema Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusia).
Oharra: gai guztiak deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denean indarra duen legeriari jarraikiz baloratuko dira, baina egun horren ondoren
onesten diren arau aldaketen ekarpenak baloratzen ahalko ditu epaimahaiak.
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TUTERA
Deialdia, erdi mailako teknikari lanpostuan
aldi baterako aritzeko bi izangai zerrenda osatzeko
Alkatetzaren otsailaren 7ko 217/2020 Ebazpenaren bidez, deialdia
onetsi zen erdi mailako teknikari postuan (B maila/taldearekin parekaturik)
aldi baterako aritzeko bi izangai zerrenda osatzeko, bata aldi baterako
kontrataziorako eta bestea prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko,
Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren, zerrendak osatu
eta ondoko bi urteetan.
Deialdi hau egingo da aplikatu beharreko araudian xedatuari eta honako
oinarri hauetan ezartzen denari jarraikiz:
OINARRIAK
I.–Deialdiko lanpostuaren izaera eta ezaugarriak:
1.–Izaera: aldi baterako kontratatzeko langileak/prestakuntzarako
zerbitzu berezietan aritzeko langileak.
2.–Izena: erdi mailako teknikaria (B maila/taldearekin parekatua).
3.–Kokapena egitura organikoan: Udalaren beharren arabera.
4.–Bete beharreko eginkizunak:
Eginkizun hauek bete behar dira, besteak beste: arloko espediente
guztien kudeaketa administratiborako zeregin guztiak gauzatzea, lan ad-
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ministratiboak indarreko legeak bete ditzan eta modu egokian eta legezko
bideetatik aurkez dadin; Udalbatzari, zuzendaritza-taldeari eta gainerako
arduradunei etengabeko aholkularitza pertsonala ematea; eta laguntza
ematea jardueren koordinazio, ikuskapen eta bultzadan eta arloko kudeaketa tekniko-administratiboan.
Oinarri hauetan jasotzen ez diren lan eta enplegu baldintzetarako, eta
udal honi dagokionez, Tuterako Udaleko funtzionarioen eta lan-kontratudun
finko nahiz aldi baterakoen lan baldintzen gainean indarra duen egungo
akordioan ezarritakoari jarraikiko zaio.
Lanaldiaren araubidea zerbitzuaren beharretara egokituko da eta noiznahi aldatzen ahalko dute administrazio organo eskudunek, horretarako
ezarritako prozedurari jarraikiz.
II.–Deialdia, Tuterako Udalaren zerbitzuan, aldi baterako kontratazioaren bidez, erdi mailako teknikari lanpostuan aritzeko izangai zerrenda
bat osatzeko.
1.–Xedea.
Deialdi honen xedea da aldi baterako kontratazioaren bidez erdi mailako teknikari lanpostuan aritzeko izangai zerrenda bat osatzea, oposizio
bidez, Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren.
2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.
2.1. Izangaiek, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean,
baldintza hauek bete beharko dituzte:
A) Espainiako edo Europar Batasuneko kide den beste estatu bateko
nazionalitatea izatea, edo Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak
berretsitako Nazioarteko Itunen arabera Europako Erkidegoa Eratzeko
Tratatuan zehazten diren baldintzetan langileen joan-etorri librea aplikatzekoa den edozein estatutako nazionalitatea. Espainiarren eta lehen aipatu
diren estatuetako herritarren ezkontideek edo legez eraturiko izatezko
bikotekideek ere hartzen ahalko dute parte, zuzenbidez bereiziak ez badaude, bai eta haien ondorengoek eta haien ezkontideenek ere, baldin
eta bi ezkontideak zuzenbidez bereiziak ez badaude eta ondorengoak
21 urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik gorakoak izanez gero,
haien bizkar bizi badira.
B) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina ez gainditzea.
C) Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, unibertsitateko
diplomadun edo gradudun titulua edo horren baliokidea izatea, edo titulu
hori eskuratzeko baldintzak betetzea (hori lortzeko eskubideak ordaindu
izanaren gordekina). Goi mailako titulazioa eskatzen ez bada ere, eskatutako mailatik gorako tituluak ere onartuko dira. Atzerrian lortutako tituluak
badira, homologazioaren egiaztagiria eduki beharko da.
D) Bete behar diren eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisikoa
eta psikikoa izatea.
E) Eginkizun publikoak betetzeko desgaitua edo gabetua ez izatea,
eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizi gabea.
2.2. Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek zinpeko deklarazioa
edo hitzematea aurkeztu beharko dute, adierazteko ez dutela diziplinazehapenik edo kondena penalik beren estatuko funtzio publikoan sartzea
galarazten dienik.
2.3. Baldintza horiek agiri bidez frogatu beharko dituzte hautatu
eta kontratatzen diren izangaiek, kontratuak sinatu aurretik horretarako
ezartzen zaien unean. Kopia konpultsatuak aurkeztuko dira horretarako.
Aski justifikaturik dauden ezinbesteko kasuetan salbu, aipatutako agiri
horiek aurkezten ez dituztenak ezin izanen dira kontratatu, eta ordura
arteko jarduketa guztiak baliorik gabe geldituko dira; horrez gain, parte
hartzeko eskabidea faltsutzeagatik dagokien erantzukizuna leporatzen
ahalko zaie.
2.4. Baldintza guztiak eskabideak aurkezteko epea bukatzen den
egunerako bete beharko dira, baita hautapen prozedurak eta kontratazioak
iraun bitartean ere.
3.–Hautapen prozesuaren bilakaera eta balorazioa.
Hautapen prozesua gauzatuko da Alkatetzaren ebazpen honen bidez
onetsitako bi deialdietarako balio duten arauetan xedatuarekin bat. Arau
horiek IV. apartatuan zehazten dira, hain zuzen.
4.–Aldi baterako kontrataziorako izangaiei dei egitea.
Probak gainditzen dituzten izangaiei dei egingo zaie, Tuterako Udalean sortzen diren beharren arabera, oinarri hauetan ezarritakoarekin
bat etorriz. Halaber, beteko dira Tuterako Udalaren eta haren erakunde
autonomoen zerbitzuko langileak aldi baterako kontratatzeko irizpideak,
2004ko azaroaren 29an Osoko Bilkurak onetsiak (2005eko 10. Nafarroako
Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 24koa), bai eta, orobat, aplikatzekoa den
gainerako araudia ere.
Hautatutako izangaiak aldi baterako kontratatuko ditu Tuterako Udalak,
abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuak horri buruz
araututakoari jarraikiz (haren bidez onetsi zen Nafarroako Administrazio
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Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina), bai eta aplikatzekoa den gainerako araudiari jarraikiz ere. Izangaiak Gizarte Segurantza
Orokorraren araubidean sartu eta kidetuko dira.
III.–Deialdia, Tuterako Udalaren zerbitzuan, erdi mailako teknikari
lanpostuan prestakuntzan aritzeko izangai zerrenda bat osatzeko.
1.–Xedea.
Deialdi honen xedea da erdi mailako teknikari lanpostuan prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko izangai zerrenda bat osatzea, oposizio
bidez, Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren.
2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.
2.1. Izangaiek, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean,
honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
A) Udal honen eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile
finkoa izatea, C, D edo E mailakoa.
B) Ez egotea borondatezko edo nahitaezko eszedentzian.
C) Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, unibertsitateko
diplomadun edo gradudun titulua edo horren baliokidea izatea, edo titulu
hori eskuratzeko baldintzak betetzea (hori lortzeko eskubideak ordaindu
izanaren gordekina). Goi mailako titulazioa eskatzen ez bada ere, eskatutako mailatik gorako tituluak ere onartuko dira. Atzerrian lortutako tituluak
badira, homologazioaren egiaztagiria eduki beharko da.
2.2. Oinarri honen 2.1.C) apartatuan eskatzen den tituluaren betebeharra agiri bidez frogatu beharko dute hautatzen diren izangaiek,
horretarako ezartzen zaien unean.
Agiri horiek aurkezten ez dituzten izangaien jarduketa guztiak baliorik
gabe geldituko dira eta, gainera, parte hartzeko eskabidea faltsutzeagatik
dagokien erantzukizuna leporatzen ahalko zaie, behar bezala justifikatzen
diren ezinbesteko kasuetan salbu.
2.3. Baldintza guztiak eskabideak aurkezteko epea bukatzen den
egunerako bete beharko dira, bai eta hautapen prozedurak eta aldi baterako
lanpostuak iraun bitartean ere.
3.–Hautapen prozesuaren bilakaera eta balorazioa.
Hautapen prozesua gauzatuko da Alkatetzaren ebazpen honen bidez
onetsitako bi deialdietarako balio duten arauetan xedatuarekin bat. Arau
horiek IV. apartatuan zehazten dira, hain zuzen.
4.–Prestakuntzarako izangaiei dei egitea.
Probak gainditzen dituzten izangaiei dei eginen zaie, Tuterako Udalean
sortzen diren beharren arabera, oinarri hauetan ezarritakoarekin bat etorriz.
Halaber, beteko dira Tuterako Udalaren eta haren erakunde autonomoen
zerbitzuko langileak aldi baterako kontratatzeko irizpideak, 2004ko azaroaren 29an Osoko Bilkurak onetsiak (2005eko 10. Nafarroako Aldizkari
Ofiziala, urtarrilaren 24koa).
Hautatutako izangaiak zerbitzu berezietako egoeran deklaratuko dira,
Osoko Bilkurak hartutako erabaki horretan ezarritakoari jarraikiz, bai eta
abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuan (haren bidez
onetsi zen Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen
Estatutuaren testu bategina) eta aplikatzekoa den gainerako araudian
ezarritakoa jarraikiz ere.
IV.–Bi deialdietarako arauak.
1.–Eskabideak.
1.1. Deialdiko hautapen prozesuan parte hartzeko eskabideak
Tuterako Udalaren Erregistro Orokorrean (Plaza Vieja, 1 edo Frontón
kalea, 1) aurkeztu beharko dira, edo urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4
artikuluan ezarritako bideetako edozein erabiliz (Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legea), 15 egun balioduneko
epean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
zenbatzen hasita. Azken eguna baliogabea bada, hurrengo lehen egun
balioduna arte luzatuko da epea.
Eskabidea posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian
aurkeztuko da, postako langileek, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar
ditzaten.
1.2. Esteka honetan agertzen den ereduaren arabera bete beharko
dira deialdian parte hartzeko eskabideak:
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/005C_Local_concurso_oposic_E.pdf
Eskabideak erregistratu beharko dira Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan (Plaza Vieja, 1) edo Frontón kaleko 1eko bulegoetan, edo urriaren
1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein
erabiliz (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
Legea), 15 egun balioduneko epean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. Eskabidean, izangaiek
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adierazi beharko dute baldintza guztiak betetzen dituztela eskabideak
aurkezteko epea bukatzen den egunean.
1.3. Behar bezala betetako eskabidearekin batera, izangaiek agiri
hauek aurkeztu beharko dituzte:
–Nortasun agiri nazionalaren fotokopia, edo izangaiaren nazionalitatea
eta identitatea egiaztatzen dituen bertze agiri baliokideren bat.
–Eskatutako titulazioaren fotokopia.
1.4. Desgaitasun aitortua (% 33koa edo handiagoa) duten izangaiek,
ariketak egin ahal izateko denbora edo baliabideetan egokitzapenik behar
badute, zilegi izanen dute eskabidean eskatzea eta, horretarako, aparteko
orri batean adierazi beharko dute nolako minusbaliotasuna duten eta zer egokitzapen eskatzen duten. Horrekin batera, legeen arabera desgaituak direla
frogatzeko agiria ere aurkeztu beharko dute, organo eskudunak emana.
1.5. Eskabideak aurkezteko epea ezin izanen da luzatu.
1.6. Eskabidean atzematen diren akats materialak edo egitezkoak
ofizioz edo interesdunak eskaturik zuzentzen ahalko dira, noiznahi.
2.–Izangaien onarpena.
2.1. Onartu eta baztertuen zerrendak.
Eskabideak aurkezteko epea bukaturik, Tuterako Udaleko alkate udalburuak onartu eta baztertuen zerrenda onesten duen ebazpena emanen
du, eta aginduko du udaletxeko iragarki-taulan (Plaza Vieja, 1) eta www.
tudela.es webgunean argitara dadila. Izangai bazterturik egonez gero, 3
egun baliodun emanen zaizkio akatsak zuzentzeko eta, ondotik, izangai
onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratuko da aipatutako
tokietan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
2.2. Onartuen zerrendetan agertzea ez da aski deialdietan eskatutako
baldintzak betetzen direla onartutzat emateko. Izangaiek aurkeztu behar
duten dokumentazioa edo administrazioak bere eskuetan daukana aztertutakoan, baldintzaren bat betetzen ez dela ohartuz gero, interesdunek
galdu egingo dituzte deialdi hauetan parte hartzearen ondorioz dituzten
eskubide guztiak.
3.–Kalifikazio epaimahaia.
3.1. Epaimahaiak honako kide hauek izango ditu:
Mahaiburua: Pedro González Felipe, Tuterako Udaleko zinegotzia.
Ordezko epaimahaiburua: Verónica Gormedino López, Tuterako
Udaleko zinegotzia.
Epaimahaikidea: Jesús María García Gorri, Tuterako Udaleko erdi
mailako teknikaria.
Ordezko epaimahaikidea: Francisco Ciria Pérez, Tuterako Udaleko
erdi mailako teknikaria.
Epaimahaikidea: M.ª Carmen Montoya Sánchez, Tuterako Udaleko
erdi mailako teknikaria.
Ordezko epaimahaikidea: Silvia Sánchez Fernández, Tuterako Udaleko
erdi mailako teknikaria.
Epaimahaikidea: Marta Burgos Ausejo, Tuterako Udaleko Langileen
Batzordeak proposaturiko ordezkaria.
Ordezko epaimahaikidea: Ana José Martínez Navarro, Tuterako Udaleko Langileen Batzordeak proposaturiko ordezkaria.
Idazkaria: Miriam Mendoza Jiménez, Giza Baliabideetako goi mailako
teknikaria.
Ordezko idazkaria: Elena Zubieta Mozaz, lan-harremanetako graduduna.
3.2. Kalifikazio epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko
diote, eta organo deitzaileari horren berri eman, baldin badaude urriaren
1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan abstentziorako aipatzen diren
egoeretako batean (Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko
Legea). Izangaiek, halaber, zilegi dute mahaikideak errekusatzea, aipatu
diren egoera horietakoren bat gertatzen denean (urriaren 1eko 40/2015
Legearen 24. artikulua).
3.3. Kalifikazio epaimahaia probak egin baino lehen eratu beharko
da eta, ondoren, probak egiteko eguna, ordua eta tokia ezarriko ditu,
eta behar den denboraz argitara emanen. Epaimahaia ezin izanen da
eratu, ez eta aritu ere, bertan kideen gehiengo osoa izan ezean. Halaber,
epaimahaiaren eraketak eta jarduketek balio izateko, epaimahaiburuak eta
idazkariak edo haien ordezkoek egon beharko dute bertan.
3.4. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarrien
interpretazioari eta aplikazioari buruz sortzen diren gorabeherak.
3.5. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza izan dezake probaren batean nahiz guztietan. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik
ez dira ariko, eta haietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.
4.–Hautapen sistema: oposizioa.
4.1. Alkatetzaren ebazpen honen bidez onetsitako bi deialdietarako
hautapen prozesua oposizioa izanen da, eta ariketa hauek izanen ditu:
–Lehen ariketa: teoriko-praktikoa. Gai zerrendako gaiei buruzko 30
galderari idatziz erantzutea (deialdiaren II. eranskina). Zenbait erantzun
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emanen dira aukeran galdera bakoitzean, baina bat bakarra izanen da
zuzena. Erantzun okerrak zigortu egingo dira. Lehenbiziko ariketa egiteko,
izangaiek gehienez ere ordubete izanen dute.
–Bigarren ariketa: praktikoa. Epaimahaiak proposaturiko kasu bat
edo batzuk ebaztea, gai zerrendako gaiei buruz (deialdiaren II. eranskina). Bigarren ariketa egiteko, izangaiek gehienez ere 2 ordu izanen
dituzte.
–Hirugarren ariketa: proba psikoteknikoak egin beharko dira, zehazteko
izangaiak zein neurritan egokitzen diren deialdiaren xede den lanpostuaren profil profesiografikoaren eskakizunetara. Proba hori Nafarroako
Administrazio Publikoaren Institutuko Psikologia Zerbitzuaren laguntzaz
eginen da.
4.2. Oposizioko ariketen balorazioan 120 puntu ematen ahalko dira
gehienez ere, honela banatuak:
–Lehen ariketa: 30 puntu gehienez ere.
–Bigarren ariketa: 70 puntu gehienez ere.
–Hirugarren ariketa: 20 puntu gehienez ere.
4.3. Oposizioko ariketak baztertzaileak izanen dira. Bazterturik geldituko dira ariketa bakoitzean gehieneko puntuazioaren erdia gutxienez
lortzen ez duten izangaiak.
4.4. Lehenbiziko eta bigarren ariketak plika sistemaren bidez eginen
dira, salbu epaimahaiak erabakitzen badu, bigarren ariketan, egindakoan
jendaurrean irakur dadila.
4.5. Epaimahaiak erabakitzen ahalko du lehenbiziko eta bigarren
ariketak saio bakarrean egitea. Hala izanez gero, bi ariketak batera
eginen dira; lehenbizi, test motako zatia zuzenduko da, eta bigarrenik,
test motako ariketa hori gainditu duten izangaien kasu praktikoen zatia.
Ez da pliketako kasu praktikoen zatia zuzenduko, ez bada test motako
zatia gainditu.
4.6. Ariketa bakoitzaren kalifikazioa buruturik, epaimahaiak jendaurrean jarriko du, udaletxeko iragarki-taulan, ariketa gainditu duten
izangaien zerrenda, lortutako kalifikazioekin, aditzera emanik, halaber,
oposizioko hurrengo ariketa egiteko tokia, eguna eta ordua, gutxienez 48
ordu lehenago. Zerrenda www.tudela.es webgunean ere kontsultatzen
ahalko da, lan eskaintzen atalean deialdiari buruz ageri den aiputik
abiatuta.
4.7. Ariketa bakoitzerako dei bakarra egingo da. Izangaiek Nortasun
Agiri Nazionala eraman beharko dute edo, bestela, pasaportea, gidabaimena edo, epaimahaiaren iritziz, izangaia nor den frogatzen duen beste
nortasun agiriren bat. Oposiziotik kanpo geldituko dira agertzen ez direnak
edo aipatutako agirien bidez nor diren frogatzen ez dutenak.
4.8. Hautaprobak egiteko, behar diren eta posible diren egokitzapenak eginen dira desgaitasun aitorturen bat dutenendako, denbora eta
baliabideen aldetik, eskabidean azaldutakoaren arabera.
4.9. Bukaerako balorazioa edo kalifikazioa aterako da ariketa guztietako puntuazioak baturik.
5.–Probak gainditzen dituztenen zerrenda eta lanean hasteko deia.
5.1. Azken ariketaren kalifikazioa eman ondotik, epaimahaiak honako hauek jarriko ditu jendaurrean, udaletxeko iragarki-taulan eta udal
webgunean, bereizirik:
–Aldi baterako kontratazioak egiteko izangaien zerrenda, lortutako
puntuazio ordenaren araberakoa.
–Prestakuntzarako izangaien zerrenda, lortutako puntuazio ordenaren
araberakoa.
5.2. Zerrenda bakoitzean, gainditu duten izangaien artean puntu
berdinketarik izanez gero, halakoak ebatziko dira 2004ko azaroaren 29ko
osoko bilkuran Udalak hartu zuen erabakian arautu irizpideari jarraikiz
(2005eko 10. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 24koa); hau da,
probaren osotasunean ponderazio gehien duen puntuazioaren arabera
eta, berdinketak irauten badu, zozketa publikoa eginez.
5.3. Ondotik, kalifikazio epaimahaiak Alkatetzari igorriko dizkio hautapen prozesuko probak gainditu dituzten izangaien bi zerrendak –aldi
baterako kontratazioak egitekoa eta prestakuntzakoa–, lanean hasteko
deia egin dezan, Tuterako Udalean sortzen diren beharren arabera.
6.–Errekurtsoak.
Deialdi honen eta dagozkion oinarrien nahiz deialdia aplikatzeko egintzen aurka, honako errekurtso hauetako bat aurkez daiteke, hautara:
A) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza gauzatu duen organo berari
zuzendua, hilabeteko epean, erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.
B) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien
Iruñeko Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, errekurritutako egintza
edo erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.
C) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu
edo jakinarazten denetik hasita.
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Kalifikazio epaimahaiaren egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa
aurkez daiteke, deialdia egin duen udal organoari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazten denetik
hasita.
Tuteran, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkate udalburua, Alejandro Toquero
Gil.

ditu. Lanaldi osokoa izanen da, eta Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Mankomunitateko langile lan-kontratudunei aplikagarri zaion
araudiaren araberakoak izanen dira ordutegia, oporrak eta gainerako
baldintzak.
1.4. Beharrezkoa izanen da kontratatzen den pertsona bere kabuz
mugitu ahal izatea; hartara, Nafarroako Gobernuak ezarritako kilometroordaina jasoko du.

II. ERANSKINA
2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

Gai zerrenda
1. Toki entitateetako kide anitzeko organoen funtzionamendu araubidea: osoko bilkura, gobernu batzarra, informazio batzordeak. Eskuordetutako eskudantziak. Administrazioarteko harremanak.
2. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa.
3. Gora jotzeko errekurtsoa Nafarroako Administrazio Auzitegiaren
aurrean: Xedapen orokorrak. Printzipio orokorrak. Errekurtsoak aurkeztea
eta izapidetzea. Atzera egitea eta uziak aintzat hartzea. Nafarroako Administrazio Auzitegiaren erabakiak. Nafarroako Administrazio Auzitegiaren
ebazpenen aurkako errekurtsoak. Betearaztea. Jakinarazpenak. Nafarroako
Gobernuak toki entitateen jarduketak aurkaratzea.
4. 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide
Juridikoari buruzkoa: Xedapen orokorrak. Administrazio publikoetako
organoak. Zehatzeko ahalaren printzipioak. Administrazio publikoen ondare-erantzukizuna. Hitzarmenak.
5. 2/2018 Foru Legea, apirilaren 13koa, Kontratu Publikoei buruzkoa.
6. 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.
Oharra: gai guztiak deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denean indarra duen legeriari jarraikiz baloratuko dira, baina egun horren ondoren
onesten diren arau aldaketen ekarpenak baloratzen ahalko ditu epaimahaiak.
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LOS ARCOS ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA
Deialdia, familia-langile izateko lanpostu bat
oposizio-lehiaketa bidez betetzeko
Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko
plantilla organikoan, Etxeko Laguntzako Programan, hutsik dagoen lanpostua dela eta, Batzarrak erabaki du:
Oinarri hauek onestea familia-langile izateko lanpostu bat oposiziolehiaketa bidez betetzeko deialdirako, Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Mankomunitatean Etxeko Laguntzako Programaren zerbitzura
aritzeko.
Deialdi hau eginen da aplikatu beharreko araudian xedatuari eta oinarri
hauetan ezartzen denari jarraikiz:
OINARRIAK
1.–Arauak.
1.1. Deialdi honen xedea da oposizio-lehiaketa bidez betetzea familialangile lanpostu bat, D mailakoa, lan-araubidekoa eta lanaldi osokoa, Los
Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen zerbitzura
arituko dena eta destinoa Etxeko Laguntza Zerbitzuaren Programan (ELZ)
izanen duena; baliatzen ahalko da lanpostu hutsak bitarteko izaeraz betetzeko, laneko bajak behin-behinean ordezkatzeko, oporraldietarako, edo
zerbitzuak indartzeko behar puntual guztietarako.
Lanpostua etxeko laguntza zerbitzua ematean datza, Los Arcos aldeko
Gizarte Zerbitzuen eskualde oinarrizkoari dagokion jarduera eremuan,
bertako toki entitateetako etxe partikularretan, hain zuzen. Horretarako,
joan-etorriak egin beharko dira eskualdeko gizarte zerbitzuen egoitzatik
(Los Arcos) lan egiteko leku zehatzetaraino; langile bakoitzak bere kabuz
egin beharreko joan-etorriak izanen dira, Mankomunitateak ez baititu haiek
bere gain hartuko.
1.2. Kontratatzen den langilea Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Mankomunitateko lan-kontratudun finko bilakatuko da, D maila
edo taldean sartuko da, eta plantilla organikoan nahiz gainerako xedapen
aplikagarrietan ezarritako ordainsari eta osagarriak jasoko ditu, eta Gizarte
Segurantzaren araubide orokorreko kide eginen da eta hartan alta emanen
zaio, araubide horren babespean.
1.3. Nafarroako Administrazio Publikoen D mailan sartu behar da
lanpostua, behar duen gutxieneko titulazioa Eskola Graduatuaren baliokidea baita, eta plantilla organikoan horretarako onetsitako lansariak izanen

2.1. Deialdi honetara onartuak izateko, izangaiek, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, baldintza hauek bete beharko dituzte:
–Espainiako herritarra izatea edo Europar Batasuneko estaturen
batekoa edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako estatuak
berretsitako nazioarteko itunen arabera, langileen joan-etorri askea aplikatzekoa zaion estaturen batekoa. Espainiarren eta Europar Batasuneko
beste estatuetako edo aipatu nazioarteko tratatuek ukitutako estatuetako herritarren ezkontideek ere hartzen ahalko dute parte, zuzenbidez
bereiziak ez badaude, bai eta haien ondorengoek eta ezkontideenek
ere, baldin eta zuzenbidez bereiziak ez badaude, hogeita bat urtetik
beherakoak badira, edo, adin horretatik gorakoak izanez gero, haien
kontura bizi badira.
–Hamasei urte beteta edukitzea eta nahitaezko erretiroa hartzeko
gehieneko adina gainditua ez izatea, betiere eskatzen diren gainerako
baldintzak betez gero.
–Bete behar dituen eginkizunetan aritzeko behar den gaitasun fisiko
eta psikikoa izatea.
–Desgaitua edo gabetua ez egotea eginkizun publikoetan jarduteko,
eta ez egotea administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia.
–Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, Eskola-Graduatuaren titulua, lehen mailako Lanbide Heziketaren titulua edo balio bereko
beste bat izatea, edo titulu hori eskuratzeko egoeran egotea (titulu hori
eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekina).
–Honako titulu hauetako bat izatea:
a) Gizarte erakundeetan mendekotasuna duten pertsonei laguntza soziosanitarioa emateko profesionaltasun ziurtagiria (SSCS0208 kodea).
b) Etxean laguntza soziosanitarioa emateko profesionaltasun ziurtagiria (SSCS0108 kodea).
c) Etxeko laguntzako laguntzailearen profesionaltasun ziurtagiria
(SSCS30 kodea).
d) Hemen jasotakoen baliokideak diren beste titulazio ofizial edo
profesionaltasun ziurtagiri batzuk.
Era berean, izangaitzat onartuko dira honako titulu hauetakoren bat
daukatenak:
–Mendekotasuna duten pertsonei arreta egiteko teknikaria.
–Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria.
–Arreta soziosanitarioko teknikaria.
Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioa frogatzen duen agiria
eduki beharko da.
–B1 motako ibilgailuak gidatzeko baimena izatea.
2.2. Aipatu baldintza horiek eskabideak aurkezteko epea bukatzen
den egunean bete beharko dira, eta eutsi egin behar zaie prozedurak
iraun bitartean, Los Arcos aldeko Oinarrizko Zerbitzuen Mankomunitateak
izendatu arte edo kontratua sinatu arte.
3.–Eskabideak.
3.1. Deialdian parte hartzeko, eskabidea aurkeztu beharko da Los
Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen erregistro
orokorrean, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko 39/2015 Legean ezarritako edozein bitarteko baliatuz, hogeita
hamar egun naturaleko epean, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.
Baldin eskaera aurkezten bada posta bulego batean, aurkeztu beharko
da gutun-azal ireki batean, postako langileek eskabideari data eta zigilua
jar diezazkioten, ziurtatu aurretik.
Eskabideak deialdi honetan argitaratutako ereduaren arabera egin
beharko dira eta haietan izangaiek adierazi beharko dute baldintza
guzti-guztiak betetzen dituztela eskabideak aurkezteko epearen azken
egunean.
3.2. Izangaiek alegatu egin beharko dituzte deialdi honen zazpigarren oinarriaren arabera kalifikazio epaimahaiak baloratzekoak diren
merezimenduak.
3.3. Alegatutako merezimenduak frogatu egin beharko dira enpresa
ziurtagiriekin, lan bizitzaren ziurtagiriarekin, eta lan-kontratuekin. Jatorrizko
agiriak zein behar bezala konpultsaturikoak aurkeztu beharko dira, bes-
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tela ez aurkeztutzat joko baitira. Dokumentazio hori aurkezten ez bada
eskabideetarako ezartzen diren epean eta moduan, merezimenduak ez
dira baloratuko.
3.4. Eskabideari agiri hauek erantsi beharko zaizkio:
a) NANaren fotokopia.
b) Deialdi honetan eskatzen den titulazioaren fotokopia egiaztatua.
c) Izangaiek alegatutako merezimenduen frogagiriak, deialdi honen
zazpigarren oinarrian ezarritakoari jarraikiz.
d) B‑1 motako gidabaimenaren fotokopia.
3.5. Eskabideak aurkezteko epea luzaezina da.
3.6. Eskabideetan atzematen diren akats materialak edo egitezkoak
zuzentzen ahalko dira ofizioz edo interesdunak eskaturik, noiznahi ere.
4.–Izangaien onarpena eta erreklamazioak.
4.1. Eskabideak aurkezteko epea bukaturik, Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko buruak izangai onartu eta
baztertuen behin-behineko zerrenda onesten duen ebazpena emanen
du. Zerrenda Mankomunitatearen iragarki-taulan eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratuko da.
4.2. Behin-behineko zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo hamar egun balioduneko epean, izangai baztertuek
erreklamazioak egiten ahalko dituzte, eta beren eskabideetan egindako
akatsak zuzendu, horrelakorik baldin bada. Horretarako, idazkia aurkeztuko
dute Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen
erregistro orokorrean.
4.3. Erreklamazioak egiteko epea amaitu eta horiek ebatzirik, Los
Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko buruak
onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onetsi eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitara eman dadila aginduko du. Onartu eta baztertuen behin
betiko zerrenda onesten duen ebazpenean bertan ezarriko dira probak
hasteko tokia, eguna eta ordua.
5.–Kalifikazio epaimahaia.
Administrazio prozeduraren arauetan abstentziorako aurreikusitako
arrazoiren bat gertatzen denean, epaimahaiko kideek parte hartzeari uko
egin beharko diote, eta hori jakinarazi deialdia egin duen organoari.
5.1. Kalifikazio epaimahaia honako kide hauek osatuko dute:
Mahaiburua: Javier Chasco Abaigar, Los Arcos aldeko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko burua.
Ordezkoa: Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko buruordea.
Epaimahaikidea: Cristina Sesma Alvarez, Los Arcos aldeko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko gizarte-langilea.
Ordezkoa: Rosa Ana Ruiz Martínez, Los Arcos aldeko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko gizarte-langilea.
Epaimahaikidea: M.ª Cruz Pinillos Pinillos, Los Arcos aldeko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko familia-langilea.
Ordezkoa: Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko familia-langilea.
Epaimahaikidea: Inés Biurrun Zurbano, Los Arcos aldeko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko langile lan-kontratudunen ordezkaria.
Ordezkoa: Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko familia-langilea.
Epaimahaikidea: Leticia Escarza, Los Arcosko Udaleko Enplegu
Zerbitzuko teknikaria.
Ordezkoa: Enplegu teknikaria.
–Idazkaria: M.ª del Coro Gómez Baquedano, Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko idazkari kontu-hartzailea.
Ordezkoa: Bargotako Udaleko idazkaria.
Hautaprobak hasi baino lehen eratu beharko da epaimahaia.
5.2. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ez eta jardun ere, kideen
gehiengo osoa gutxienez bildu ezean.
5.3. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarrien
interpretazio eta aplikazioari buruz sortzen diren gorabeherak.
5.4. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza jasotzen ahalko du
proba guztietan edo haietako batzuetan. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko, eta haietan bakarrik emanen diote
laguntza epaimahaiari.
6.–Oposizio-lehiaketaren nondik norakoak.
6.1. Oposizio-lehiaketa bi alditan eginen da, lehiaketaldia lehenbizi
eta oposizioaldia gero, oinarri hauetan zehazten den moduan.
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6.2. Deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta gutxienez ere bi hilabeteren buruan hasiko da oposizioa. Mankomunitateko
buruak ebazpen bidez onetsiko du izangai onartu eta baztertuen behin
betiko zerrenda eta bertan zehaztuko da probak non, noiz eta zer ordutan
hasiko diren; zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, bai
eta iragarki-taulan ere.
Gainerako probak egiteko hurrengo iragarkiak soilik emanen dira
argitara Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen iragarki-taulan
eta aurreko probak egin diren tokian.
7.–Oposizioaldia.
7.1. Oposizioak hiru proba izanen ditu, bat teorikoa, beste bat praktikoa eta, azkena, test psikoteknikoa. Oposizioaldian gehienez ere 70
puntu lortzen ahalko dira, honela banatuak. Plika sistema erabiliko da
zuzentzeko.
Lehenbiziko proba: proba objektiboa. Galdera labur batzuei edo test
motako galdera batzuei erantzun beharko zaie idatziz, III. eranskineko
gai-zerrendan jasotzen diren gaiei buruz. Okerrak zigortu eginen dira:
0,25 puntu kenduko da erantzun oker bakoitzeko. Proba honen iraupena
1 ordu izanen da, gutxi gorabehera. Gehienez ere 30 puntu emanen dira.
Hurrengo probara pasatzeko gutxienekoa: 15 puntu.
Bigarren zatia: proba praktikoa. Banakako proba praktiko bat egin
beharko da idatziz, lanpostuko eginkizunekin zerikusia duena. Gehienez
ere 30 puntu emanen dira. Hurrengo probara pasatzeko gutxienekoa:
15 puntu.
Hirugarren proba: test psikoteknikoa. Zenbait proba psikotekniko eginen
dira. Nafarroako Psikologia Aplikatuaren Institutuak (NPAI) eginen ditu, eta
haien helburua izanen da jakitea izangaiak noraino egokitzen zaizkion lanpostuko profil profesiografikoari. Gehienez ere 10 puntu emanen dira.
7.2. Oposizioko probak egun banatan eginen dira, eta kalifikazio
epaimahaiak ezartzen duen bezala.
7.3. Ariketa bakoitzerako deialdi bakarra eginen da. Izangaiek
nortasun agiri nazionala edo epaimahaiak nahikotzat jotzen duen beste
identifikazio agiri bat aldean dutela agertu beharko dute, eta oposiziotik
baztertuta geldituko dira agertzen ez diren izangaiak.
8.–Lehiaketaldia.
8.1. Lehiaketaldia ez da baztergarria izanen, eta 30 puntu eskuratzen
ahalko dira gehienez, II. eranskinaren arabera eta honela banaturik:
Emaniko zerbitzuak: 25 puntu, gehienez.
Lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duten prestakuntza ikastaroak
edo masterrak: 5 puntu, gehienez.
8.2. Izangaiek alegatutako merezimenduen gaineko argibideak eta
datu osagarriak eskatzen ahalko ditu epaimahaiak noiznahi.
Epaimahaiak proba teorikoa eta praktikoa gainditu dituen izangai
bakoitzaren merezimenduak berrikusi eta baloratuko ditu baremoaren
apartatu bakoitzean. Epaimahaiak ez du inoiz aintzat hartuko izangaiak aurretiaz azaldu eta agiri bidez frogatu gabeko merezimendurik,
eta ezin izanen du apartatu bakoitzerako ezarritako puntuazioa baino
handiagorik eman.
8.3. Lehiaketaldia bukatutakoan, epaimahaiak iragarki-taulan emanen
du argitara izangai bakoitzak lortutako puntuazioa.
Merezimenduen emaitzak baloratu eta argitaratuko dira hautaprobak
egin ondotik betiere, eta izen-abizenak, NANa eta puntuazioa jasoko dira
bertan. Proba guztiak gainditu dituzten izangaien merezimenduak baino
ez dira baloratuko.
Lehiaketaldian eskuraturiko puntuak oposizioaldian lortutako puntu
guztiei batuko zazkie, eta horren emaitza izanen da oposizio-lehiaketan
guztira eskuraturiko puntuazioa.
9.–Probak gainditu dituztenen zerrenda, agiriak aurkeztea eta dokumentazioa eramatea.
9.1. Izangaien kalifikazioa bukaturik, epaimahaiak argitara emanen
ditu probak gainditu dituztenen zerrenda, guztira lorturiko puntuen hurrenkerari jarraikiz, izangai bakoitzak lehiaketaldian eta oposizioko ariketetan
lorturiko kalifikazioak batuta, eta puntuaziorik handiena duten izangaien
aldeko izendapen proposamena igorriko dio organo deitzaileari, deialdiko
lanpostuak betetzeko bezainbeste izangai proposaturik.
9.2. Epaimahaiak, aurkezten diren erreklamazioak ebatzi ondoren,
horrelakorik baldin bada, izangai guztien behin betiko puntuazioak argitaratuko ditu Los Arcos aldeko Oinarrizko Zerbitzuen Mankomunitatearen
iragarki-taulan, eta izangaien zerrenda, lortutako puntuazioaren arabera
ordenaturik, Mankomunitateko buruari igorriko dio espediente osoarekin
batera, ebazpena eman dezan.
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9.3. Proposaturiko izangaiak izendapen proposamena Aldizkarian
argitaratu eta hogeita hamar egun naturaleko epearen barnean jabetu
beharko du adjudikatutako lanpostuaz, non eta deialdia egin duen organoak
jabetza hartzeko beste data bat, zehatza, ezartzen ez duen ebazpen
horretan.
9.4. Aipatu epearen barrenean, eta aski justifikaturik dauden ezinbesteko kasuetan izan ezik, arestiko agiriak aurkezten ez dituztenak ezin
izanen dira izendatu, eta ordura arteko egin dituzten jarduketa guztiak
baliorik gabe geldituko dira; horrez gain, eskabidea faltsutzeagatik dagokien
erantzukizuna leporatzen ahalko zaie.
9.5. Aurreko apartatuan aurreikusitako kasuan, organo deitzaileak
hutsik gelditzen diren lanpostuak beteko ditu Nafarroako Administrazio
Publikoetan sartzeko Erregelamenduaren 31. artikuluko 1. apartatuan
aipaturiko zerrendan agertzen diren izangaiekin (ekainaren 5eko 113/1985
Foru Dekretuaren bidez onetsitako erregelamendua). Izangai horiekin
aurreko apartatuetan ezarritako moduan jokatuko da.
10.–Gainditu duten izangaien zerrendaren kudeaketa.
10.1. Apartatu honi jarraikiz sortzen den zerrendak indarra izanen
du kasuan kasuko lanpostua betetzeko beste deialdi bat ebatzi arte, eta
azken hori eginez gero, orduan eratzen den zerrendaren osagarria izanen
da. Halakorik gertatu ezean, zerrenda onetsi eta gehienez ere 5 urtez
egonen da indarrean.
11.–Ukoak.
11.1. Izangairen batek eskaini zaion lanpostuari uko egiten baldin
badio, zerrendatik kanpo geratuko da, salbu eta ondoko egoera batean
dagoela frogatzen badu:
1. Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearekin indarrean dagoen izendapen, kontratu administratibo edo lan kontratu
batengatik horretara behartua egotea.
2. Aldi baterako ezintasun egoeran badago edo umea izan edo
adoptatzeagatik lizentzia badu.
3. Zaindu behar badu bigarren gradura arteko odol edo ezkontza
bidezko ahaide bat, adina, istripua edo eritasuna dela kausa bere burua
ezin gobernatu duena.
4. Izangaia ezkondu berria bada edo, Bikote Egonkorrentzako Berdintasun Juridikoari buruzko uztailaren 3ko 6/2000 Legearen arabera,
balio bereko egoeran sartu berria, hori gertatu ondoko edo gertatu aurreko
hamabost egun naturalen barnean uko eginez gero lanpostuari.
11.2. Beste alde batetik, zerrenda honek indarra duen bitartean
edozein administrazio publikotan familia-langile gisa zerbitzu egiten ari
direnak, Mankomunitate honek eskainitako kontratu bati uko egiten badiote,
zerrendaren hondarrera igorriko dira eta ez zaie dei egiten ahalko harik
eta aipatu kontratua azkentzen den arte.
Hori bigarren aldiz gerta daiteke eta, horren ondotik, eskubide guztiak
galduko dituzte Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak eskainitako kontratu bati hirugarrenez uko egitean.
11.3. Aurreko a) apartatuan adierazitako egoeretako batean edo
kontratazio arloan eskumena duen organoak baloratuko dituen gisako
egoeretan dauden izangaiek bost eguneko epea izanen dute, uko egiten
dioten lanpostua eskaintzen zaien egunetik, hori agiriekin eta modu
frogagarrian egiaztatzeko. Hala bada, zerrendan zuten toki berean
geldituko dira.
11.4. Uko egiteko moduko arrazoiak dauden kasu guztietan, izangaiek
jakinarazi beharko dute noiz dauden berriz zerbitzurako prest. Horretarako,
uko egitea ekarri zuen egoera noiz bukatu den adierazten duten agiriak
aurkeztuko dituzte. Jakinarazpen hori egiten ez den bitartean, ez zaie
lanposturik eskainiko.
11.5. Salbuespenak.
Izangaiak honako kasu hauetan geratuko dira deia egiteko erabili den
zerrendatik kanpo:
1. Eskainitako lanpostuari arrazoirik gabe uko egiten badiote.
2. Sinatutako kontratuari uko egiten badiote.
3. Dei egin eta lanpostua onartu ondotik, kontratua sinatzen ez
badute.
4. Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen ondoz ondoko hiru lan-eskaintzari era justifikatuan uko egiten badiete,
eskainitako kontratua bi astetik gorakoa den kasuetan.
11.6. Lan-kontratuak.
Familia-langile izateko lanposturako izangaiei, zerrenda honen
bidez deitu eta aldi baterako lan-kontratua eskainiko zaie. Dagoen
beharraren araberakoak izanen dira kontratuaren iraupena eta lanaldia,
eta indarrean den lan-araudiaren mendekoa izanen da haren araubide
juridikoa.
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12.–Errekurtsoak.
Deialdi honen oinarrien aurka edo berau aplikatzeko egintzen aurka,
hautara, honako errekurtso hauetako bat aurkez daiteke:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza gauzatu duen organo berari
zuzendua, hilabeteko epean, erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.
b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko
epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu edo jakinarazi eta
biharamunetik hasita.
c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, errekurritu nahi den erabakia argitaratzen
edo egintza jakinarazten denetik hasita.
Kalifikazio epaimahaiaren egintzen aurka, gora jotzeko errekurtsoa
jartzen ahalko da, Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko buruari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza
edo erabakia jakinarazten denetik hasita.
Los Arcosen, 2020ko otsailaren 10ean.–Mankomunitateko burua,
Javier Chasco Abaigar.
I. ERANSKINA
Eskabidea (PDFa).
II. ERANSKINA
Merezimenduak baloratzeko baremoa
1.–Eginiko zerbitzuak: Apartatu honi dagokion puntuazioa gehienez
ere 25 puntukoa izanen da.
a) Familia-langile gisa toki entitateen etxeko laguntza zerbitzuetan
lanaldi osoan lanean egindako urte bakoitzagatik: 2,5 puntu lanaldi osoan
egindako urte bakoitzeko. 20 puntu, gehienez.
b) Familia-langile gisa enpresa pribatuen etxeko laguntza zerbitzuetan
lanaldi osoan lanean egindako urte oso bakoitzagatik: 1 puntu lanaldi osoan
egindako urte bakoitzeko. 5 puntu, gehienez.
Lanaldi osoan emandako zerbitzuei aplikatuko zaizkie puntuazio
hauek eta proportzionalki baloratuko dira lanaldi partzialean egiaztatutako
merezimenduak.
Aldi berean egin badira apartatu bat baino gehiagotan sailkaturiko
zerbitzuak, puntu gehien ematen dituena besterik ez da kontuan hartuko
aldi horretan.
Zerbitzu urteak osoak ez badira, zerbitzuak zenbat egunetan egin diren
hartuko da kontuan, eta horren arabera esleituko zaie puntuazioa izangaiei.
2.–Lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duten prestakuntza ikastaroak
edo masterrak: 5 puntu, gehienez.
20 ordu edo gehiagoko ikastaroak onartuko dira, eta 1 puntu emanen
da ikastaroko, ezarritako gehienekora arte.
III. ERANSKINA
Oposizioko ariketarako gaiak
1.–39/2006 Legea, abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.
2.–Los Arcos aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen
estatutuak.
3.–Los Arcos aldeko Gizarte Zerbitzuak. Etxeko laguntza zerbitzua
arautzen duen ordenantza.
4.–Beren buruaz baliatzeko zailtasuna duten pertsonei laguntzeko programa, oinarrizko gizarte zerbitzuen esparruan. Etxeko laguntza zerbitzua.
Definizioa. Hartzaileak. Laguntzaren xede diren egoerak. Gizartean eta
familietan izaten ari diren aldaketen azterketa eta haien eragina etxeko
laguntza zerbitzuan.
5.–Familia-langileak etxeko laguntza zerbitzuan: lanaren egitekoak eta
ezaugarriak. Etika profesionala oinarrizko gizarte zerbitzuen esparruan, informazio konfidentzialaren erabilera beste zerbitzu batzuekiko harremanetan.
6.–Komunikazioa eta trebetasun sozialak familia-langilearen lanean.
Gatazka egoerak menderatzea. Talde lana gizarte zerbitzuen esparruan.
Familia-langilearen koordinazioa lan taldeko profesionalekin.
7.–Hirugarren adina. Ezaugarriak eta premia nagusiak. Etxeko laguntza
zerbitzuaren ardurapeko egoerak.
8.–Desgaitasun fisiko eta psikikoak. Ezaugarriak eta premia nagusiak.
Etxeko laguntza zerbitzuaren beharra izaten duten egoerak.
9.–Etxeko laguntzaren beharra izaten duten beste gizarte eta familia
egoera batzuk. Familia-langilearen lana, esku-hartzea jasotzen duten
familiek ardurapean adingabeak dituzten kasuetan.

2036. orrialdea - 35. zenbakia

2020ko otsailaren 20a, osteguna

10.–Ohitura osasungarriak, nutrizioa eta elikadura, ariketa fisikoa eta
loa. Istripuen prebentzioa. Lehen sorospenak. Norberaren higienea eta
etxebizitzaren garbitasuna. Laguntza teknikoak honako zeregin hauetarako: zainketa pertsonalak, mugikortasuna, elikadura eta etxearen
egokitzapena.
11.–Etxeko laguntza zerbitzuak zaintzaileei laguntza ematea. Familialangilearen esku-hartzea eta eginkizunak.

AZAGRA

L2002070

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN
ARABERA ANTOLATUAK

Akats zuzenketa, Gregorio Berisa etorbideko
xehetasun-azterketaren hasierako onespenean
Argitara eman zen José Miguel Martínez Pradok sustatutako xehetasun-azterketaren hasierako onespenaren iragarkia. Bertan akatsa bazela
oharturik, hona hemen zuzenketa:
Honela dioen tokian: Gregorio Berisa etorbideko 29. zenbakia.
Honelaxe behar du: Gregorio Berisa etorbideko 26. zenbakia.
Azagran, 2020ko otsailaren 13an.–Alkatea, Rubén Medrano Romeo.
L2002235

OLTZA ZENDEA
ABARTZUZA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Oltza Zendeako Udalak, 2020ko otsailaren 11n egindako osoko bilkura
berezian, hasiera batean onetsi zituen Oltza Zendeako 2020ko ekitaldiko
aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluan xedatuari jarraikiz, onetsitako aurrekontua
Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki
hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
bizilagun edo interesdunek espedientea azter dezaten eta egokiak iruditzen
zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Oltza Zendean, 2020ko otsailaren 12an.–Alkatea, Moises Garjon
Villanueva.

Behin betiko onesten da 2019. urteko udal aurrekontua, bat etorriz
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272.
artikuluarekin, ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean.
Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2019ko 51. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, martxoaren 14an.
DIRU-SARRERAK:
–I. kapitulua 121.530,00 euro.
–II. kapitulua: 13.000,00 euro.
–III. kapitulua. 19.300,00 euro.
–IV. kapitulua 240.878,00 euro.
–V. kapitulua 35.912,00 euro.
–VII. kapitulua 268.247,00 euro.
–VIII. kapitulua 25.030,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 723.897,00 euro.
GASTUAK:
–I. kapitulua 148.328,00 euro.
–II. kapitulua: 108.939,00 euro.
–IV. kapitulua 24.418,00 euro.
–V. kapitulua 1.200,00 euro.
–VI. kapitulua: 440.012,00 euro.
–VII. kapitulua 1.000,00 euro.
Gastuak, guztira: 723.897,00 euro.
Abartzuzan, 2019ko apirilaren 12an.–Alkatea, Miguel Ros Ros.

L2002099
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OLTZA ZENDEA
Dirulaguntzen plan estrategikoa 2020‑2021 aldirako. Onespena
Oltza Zendeako Udalak, 2020ko otsailaren 11n egin osoko bilkura berezian, hasiera batean onetsi zuen Oltza Zendeako Udalaren dirulaguntzen
plan estrategikoa 2020‑2021 aldirako.
Erabakian ezarri zen Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko zela,
publizitatea emateko, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege
Orokorraren 8. artikuluan eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 221.2 artikuluan ezarritakoa aplikatuz.
Oltza Zendean, 2020ko otsailaren 12an.–Alkatea, Moises Garjon
Villanueva.

L2002239

AURITZ

LIZARRA

Aldaketa, Udal hilerriaren erabilera arautzen duen ordenantzan.
Behin betiko onespena

Ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrenda, Nafarroa
Beherea kaleko 12an igogailua paratzeko desjabetzapenerako,
onetsitako Plan Bereziaren exekuzioaren ondorioz

2019ko urriaren 7an egindako osoko bilkuran, Udal hilerriaren erabilera
arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko hasierako onespena emateko
erabakia hartu zen.
Hasierako onespenaren iragarkia 2019ko 239. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 5ean, eta jendaurrean egon da udal
idazkaritzan, hogeita hamar egun balioduneko epean. Erreklamaziorik
ez denez aurkeztu, behin betiko onartuta geratu da, eta bidezkoa da
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, Toki Administrazioari buruzko
Foru Legearen 325. eta 326. artikuluei jarraikiz.
Hortaz, aldatutako Ordenantza fiskalaren behin betiko onespena
argitara eman da:
ARAU-TESTUA
Hilerriaren zerbitzua emateko tasak
35. artikuluaren aldaketa. Tasa horiek Aurizko Udalaren osoko bilkurak
gaurkotu ditzake.
I. ERANSKINA
Tasak
Lurrean ehorzteko eta hobitik ateratzeko tasak: 100 euro.
Auritzen, 2020ko otsailaren 11n.–Alkatea, Jose Irigaray Gil.

L2002241

Lizarrako Udalak, 2020ko otsailaren 6an egin osoko bilkuran, honako
erabaki hau hartu zuen:
Ikusirik Lizarrako Udalak, 2019ko azaroaren 7an egin osoko bilkuran,
hartutako erabakia, zeinaren bitartez behin betiko onetsi baitzen Plan
Berezia, 3,67 m² desjabetzeko herri honetako Nafarroa Beherea kaleko
12 zenbakidun eraikineko beheko solairuan, igogailua paratu ahal izateko.
Ikusirik, orobat, espedienteko dokumentazioa, desjabetzapenaren legezko
tresna baita, Nafarroan etxebizitza izateko eskubideari buruzko maiatzaren
10eko 10/2010 Foru Legearen 55. artikuluan ezarritakoari jarraituz. Eta
1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 81. artikuluan ezarritakoaren
babesean: “Desjabetze sistemaren bidez garatu beharreko exekuzio unitateen mugaketak eta hirigintza-planak onetsiz gero, onespenak berarekin
ekarriko du obra horiek onura publikokoak direla eta behar diren lur eta
eraikinak okupatu behar direla deklaratzea, desjabetzearen edo zortasunak
ezartzearen ondorioetarako”. Horiek horrela, erabakitzen da:
1.–Hasiera batean onestea Plan Bereziaren behin betiko onespenak
ukitutako eskubideen eta ondasunen zerrenda zehatza eta banakakoa.
Planak jasotzen du Nafarroa Beherea kaleko 12 zenbakidun eraikinean
igogailua jartzeko merkataritzako lokalari 3,67 m² desjabetzea:
Finka: 3. poligonoa, 136. lurzatia, Su1 UU3. Tokia: Nafarroa Beherea
kalea, 12. Desjabetu beharreko azalera: 3,67 m². Jabea: María Resurrección Sesma Lizari.
2.–Erabaki hau jakinaraztea titular ukituei eta jendaurrean jartzea
zerrenda hau entitate honetako iragarki-taulan, Nafarroako Aldizkari
Ofizialean eta Foru Komunitatean zabalpen gehien duten egunkarietan,

2020ko otsailaren 20a, osteguna

35. zenbakia - 2037. orrialdea

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita 15
eguneko epean, interesdunek alegazioak aurkez ditzaten ondasun horien
okupazioaren edo eskuragarritasunaren bidezkotasunaz eta haien egoera
material edo legezkoaz.
Argitara ematen da, adierazi ondorioak izan ditzan.
Lizarran, 2020ko otsailaren 10ean.–Alkatea, Gonzalo Fuentes Urriza.

L2002067

LESAKA
2020. urteko tarifak

2.2.

700 metro koadrotik goitiko lokalak
Jarduera lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, metro koadro bakoitzeko

1,92 euro

Irekitzeko lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, metro koadro bakoitzeko

1,26 euro

2.3.

Jarduera lizentzia edo irekitzekoa aldatzeko, espediente
bakoitzeko (titulartasun aldaketak edo aldaketa txikiak
direnean, proiektua prestatzea eskatzen ez dutenak)

97,01 euro

2.4.

Jarduera kaltegabeetako irekitze-lizentzietan, edo mota honetako lizentzien
eskualdaketa denean, tarifaren % 50eko hobaria aplikatuko da

3. LEKU PUBLIKOAK MODU PRIBATIBOAN ERABILTZEKO ESKUBIDEAK
ETA TASAK

Udalak, 2019ko urriaren 31n eginiko osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen ordenantza fiskaletako aldaketa, 2020. urteko tarifak paratzeko.
Erabaki hori jendaurrean egon da hogeita hamar egunez, aldez aurretik
ediktuak argitaratuta bai Udalaren iragarki-taulan bai 2019ko 229. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 20an.
Alegaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko onespena jaso du automatikoki.
Horrenbertzez,
EBATZI DUT:
1. Tarifa berrien behin betiko testua argitaratzea Nafarroako Aldizkari
Ofizialean.
2. Tarifa horiek jakinaraztea Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiari.
2020. urteko tarifak

4.6.

Etxeko erabilera, 120 m³‑tik goitiko m³ bakoitzeko

4.7

Hornidura zerbitzua eskura izateagatik (erabilera industriala)

13,94 euro

4.8.

Erabilera industriala edo ureztatzeko, 0tik 700 m³‑ra,
m³ bakoitzeko

0,47 euro

4.9.

Erabilera industriala edo ureztatzeko, 700 m³‑tik goiti
3.000 m³‑ra bitarte, m³ bakoitzeko

0,57 euro

4.10.

Erabilera industriala edo ureztatzeko, 3.000 m³‑tik goitiko
m³ bakoitzeko

0,68 euro

4.11.

Etxeko erabilerarako hartunea

4.12.

Erabilera industrialerako hartunea

1. AGIRIAK LUZATU ETA TRAMITATZEA
1.1.

Fotokopiak

1.1.1.

DIN‑A 4 neurrikoak zuri-beltzean, unitatea

0,15 euro

1.1.2.

DIN‑A 4 neurrikoak koloretan, unitatea

1,00 euro

1.1.3.

DIN‑A 3 neurrikoak zuri-beltzean, unitatea

0,20 euro

DIN‑A 3 neurrikoak koloretan, unitatea

1,50 euro

1.1.4.
1.2.

Ziurtagiriak eta bolanteak

1.2.1.

Arruntak, unitatea

1,00 euro

1.2.2.

Udal agiritegian kontsulta egin behar bada, unitatea

4,00 euro

1.2.3.

Ordainagirien eta katastroko orrien kopiak

1.2.4.

Konpultsak, unitatea:
(Lesakako Udalak berak eskatu badu konpultsa egitea,
ez da konpultsa horregatik deus ordainduko)

1,00 euro
0,70 euro

1.2.5.

Udalaren web orriaren bidez eskatzen diren ziurtagiriak dohainik izanen
dira, baita gizarte zerbitzu publikoek eskatzen dituztenak ere

1.3.

Zedula partzelarioak, unitatea

1,00 euro

1.4.

Arma txartelak tramitatzea, txartel bakoitza

1.5

Arriskutsuak izaten ahal diren animaliak izateko txartelaren tramitazioa

25,00 euro

1.6.

Jarduera ekonomikoen gaineko zergan altak, bajak edo
aldaketak tramitatzea, bakoitza

4,00 euro

1.7.

Hirigintzako Udal Plana edo bertze agiri batzuk dituzten
CD ROM diskak

10,00 euro

1.8.

Udalaren aitzinean espedienteak sustatzen dituztenek, eta espediente
horiek tramitatzeko beharrezkoa bada legalki ediktuak paratzea Nafarroan
argitaraturiko egunkarietan edota bertze argitalpen batean, iragarki horien
kostua oso-osorik ordaindu beharko diote Udalari

1.9.

5,00 euro

Zirkua edo antzeko ikuskizun ibiltariak paratzeagatik,
leku publikoa erabiltzen duten eguneko

3.1.
4.

160,22 euro

UR HORNIDURA (TARIFAK LAU HILEAN BEHIN KOBRATUKO DIRA)

4.1.

Hornidura zerbitzua eskura izateagatik (etxeko erabilera)

6,14 euro

4.2.

Etxeko erabilera, kuota finkoa 60 m³‑ra bitarte. Ez bada
kontagailua leitu, kuota finkoa kobratuko da

18,73 euro

4.3.

Etxeko erabilera, 60 m³‑tik goiti 75 m³ bitarte, m³ bakoitzeko

0,36 euro

4.4.

Etxeko erabilera, 75 m³‑tik goiti 90 m³ bitarte, m³ bakoitzeko

0,47 euro

4.5.

Etxeko erabilera, 90 m³‑tik goiti 120 m³ bitarte, m³
bakoitzeko

0,63 euro
0,68 euro

98,04 euro
245,01 euro

4.13.

Behin-behineko lotunea, ura kontsumitzeko

48,71 euro

4.14.

Behin-behineko lotunea paratzeagatik, ur-kontagailurekin, lotura bakoitzeko (kontsumoa, erabileraren arabera
kobratuko da)

20,81 euro

4.15.

Ur kontagailua partikularrari kostaprezioa soilik kobratuko zaio

5.

UDALAREN KIROL- ETA KULTURA-INSTALAZIOEN ERABILERA

5.1.

5.2.

Pilotalekua (erabilera orduak gehi argia)
Erabilera-ordu bakoitzeko

6,00 euro

Argi guztiak piztuta

7,00 euro

Argien erdiak piztuta

4,00 euro

Argien herena piztuta

3,00 euro

Dutxaren erabilera

1,00 euro

Futbol zelaia (erabilera orduak gehi argia)
Erabilera-ordu bakoitzeko

Lur ez urbanizagarrian etxebizitzak eraikitzeko aukerarengatik informazioa
eskatzen dutenei, txosten horiek egiten dituzten enpresak fakturatutako
zenbateko osoa kobratuko zaie

31,00 euro

Argiak, ordu bakoitzeko (erabiltzen diren fokoen arabera)
28 foko

27,50 euro

2. JARDUERA SAILKATU ETA KALTEGABEETAN ARITZEKO ETA JARDUERAK ESKUALDATZEKO LIZENTZIAK ETA ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK

16 foko

16,50 euro

12 foko

14,50 euro

2.1.

700 metro koadro bitarteko lokalak

Zazpiko futbola, 14 fokorekin

16,00 euro

2.1.1.

Jarduera lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, lokalaren azaleraren arabera

Zazpiko futbola, 8 fokorekin

10,00 euro

Zazpiko futbola, 6 fokorekin

8,00 euro

2.1.2.

50 metro koadro bitarte

290,45 euro

51tik 100 metro koadro bitarte

388,12 euro

101etik 200 metro koadro bitarte

642,32 euro

201etik 400 metro koadro bitarte

963,55 euro

401etik 700 metro koadro bitarte

1.284,69 euro

Irekitzeko lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, lokalaren azaleraren arabera
50 metro koadro bitarte

195,03 euro

51tik 100 metro koadro bitarte

243,21 euro

101etik 200 metro koadro bitarte

428,37 euro

201etik 400 metro koadro bitarte
401etik 700 metro koadro bitarte

5.3.

Igerilekuak
Adin-tarteak:
–Infantilak, 4tik 10 urtera (gimnasiora sarrera debekatua).
–Jubenilak, 11tik 15 urtera (gimnasiora sarrera debekatua).
–Helduak, 16tik 64 urtera.
–Erretiratuak, 65etik goiti

5.3.1.

Hasierako matrikula
Helduak

113,72 euro

Jubenilak

85,03 euro

642,97 euro

Infantil

67,71 euro

856,45 euro

Bertzeak

84,50 euro

2038. orrialdea - 35. zenbakia
5.3.2.

Urteko bonua (hileko kuota)
28,61 euro

Jubenilak

20,17 euro

Helduak

9,91 euro

Infantilak

15,44 euro

Jubenilak

7,51 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

19,16 euro

Infantilak

6,08 euro

Bertzeak

6,99 euro

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.9.

5.3.15. Urteko abonamendu familiarra, matrikula

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

31,36 euro

Helduak

102,34 euro

Jubenilak

23,35 euro

Jubenilak

76,53 euro

Infantilak

18,55 euro

10 urte

60,94 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

22,26 euro

4‑9 urte

60,94 euro

3,04 euro

Bertzeak

76,06 euro

Bonu osagarria bi zerbitzuetarako (igerilekua eta gimnasioa), hilerokoa
(16 urtetik goiti)

5.3.16

Urteko abonamendu familiarra, hileko kuota
Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

28,61 euro

Urteko bonuaren kuota

7,29 euro

Jubenilak

20,17 euro

Neguko, udako eta hilabeteko bonuen kuota

9,23 euro

10 urte

15,44 euro

Hileko kuota

4‑9 urte

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

63,65 euro

Jubenilak

48,00 euro

Infantilak

39,48 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

47,38 euro

Erreserbaturiko ordu bakoitzeko:
(Ordua baino guttiagoko erreserbagatik ordu erdia
ordainduko da)

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

88,52 euro

Jubenilak

77,83 euro

Infantilak

58,26 euro

Osasun eta gizarte zerbitzuak eskaintzen dituzten
irabazi-asmorik gabeko entitateek ordaintzetik libre
izanen dira

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

77,37 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)
5.4.

Udako abonamendua

Eguneko sarrerak, laneguna, egun osoa
Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

5.3.8.

3,04 euro

Neguko bonua, 9 hilabete (hileko kuota)

Eguneko sarrera bigarren zerbitzurako (igerilekua
edo gimnasioa)
5.3.4.

5.3.14. Gastuak, eszedentzian daudenen kuoten mantenimendua, neguko kuotan,
(9 hilabete) hilero

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

Eguneko sarrera bigarren zerbitzurako (igerilekua
edo gimnasioa)
5.3.3.

2020ko otsailaren 20a, osteguna

8,00 euro

Infantilak

6,28 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

7,45 euro

Helduak (igerilekua eta gimnasioa)

17,12 euro

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa)

11,14 euro

Burdinaren etxea. Sarrera

5.6.

Alondegiko lokala, 2. solairua erabiltzea (Beheko Plaza 9)
Erreserbaturiko ordu bakoitzeko:
(Ordua baino guttiagoko erreserbagatik ordu erdia
ordainduko da)

7,39 euro

Jubenilak

5,12 euro

Infantilak

3,95 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

4,56 euro

Helduak (igerilekua eta gimnasioa)

11,09 euro

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa)

6,84 euro

5.7.

Eguneko sarrerak, jaieguna, egun osoa
Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

13,17 euro

Jubenilak

10,28 euro

Infantilak

8,00 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

9,17 euro

Helduak (igerilekua eta gimnasioa)

19,80 euro

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa)

13,78 euro

5.3.10. Eguneko sarrerak, jaieguna, egun erdia (udako arratsaldeetan bakarrik)
Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

8,21 euro

Jubenilak

6,28 euro

Infantilak

4,81 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

5,37 euro

Helduak (igerilekua eta gimnasioa)

12,31 euro

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa)

8,05 euro

2. txartela

9,03 euro

5.8.

Helduak

9,16 euro

Jubenilak

6,60 euro

Infantilak

5,18 euro

Bertzeak

6,08 euro

3,00 euro

–“Alasta” gela:
Hilabetean (4 ordu astean)
Ordu bakoitza

151,95 euro
20,26 euro

–“Erkazti” gela:
Hilabetean (4 ordu astean)
Ordu bakoitza

151,95 euro
20,26 euro

–“Zumarra” gela:
Hilabetean (4 ordu astean)
Ordu bakoitza

151,95 euro
20,26 euro

–“Korua” gela:
Hilabetean (4 ordu astean)
Ordu bakoitza

202,60 euro
50,65 euro

–Erakusketa gela - Eliza‑Komentua:
Hilabetean (4 ordu astean)
Ordu bakoitza

202,60 euro
50,65 euro
271,48 euro

Ludoteka
Aste osoko bonua

30,00 euro

6. EREMU PUBLIKOKO, HERRI-LURRETAKO ETA ERABILERA PUBLIKORA
ATXIKITAKO LUR PRIBATUEN ZORU, HEGALKIN ETA ZORUPEKO APROBETXAMENDU BEREZIAK
4,00 euro

6.1.

Ostatuetako terrazak eta aprobetxamendu jarraitua
duten bertze tokietakoak, metro koadro bakoitzeko:
(Azalerak metro zatiren bat izanen balu, metro koadro
oso gisa kobratuko da, tarifa kalkulatzean)

6.2.

Merkataritza ez-egonkorra, (egun bakoitzekoa gehi metro lineal bakoitzekoa)

5.3.12. Kirol jardueren tarifak enpresa kudeatzaileak zehaztuko ditu denboraldiko
programen arabera
5.3.13. Gastuak, eszedentzian daudenen kuoten mantenimendua, urte guztiko
kuotan, hilero

2,00 euro

Harriondoako gelak erabiltzea

–“Txokobiko” gela:
Ordu bakoitza.
Zerbitzu teknikoa eskatzaileak ordainduko du

5.3.11. Gastuak
Itzultze gastuak erreziboaren % 10a

20,26 euro

Osasun eta gizarte zerbitzuak eskaintzen dituzten
irabazi-asmorik gabeko entitateak ordaintzetik libre
izanen dira

Eguneko sarrerak, laneguna, egun erdia (udako arratsaldeetan bakarrik)
Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

Koskontako bidea 7, 2.ean dagoen lokala erabiltzea

5.5.

11,40 euro

Jubenilak

0,00 euro
19,16 euro

6.3.

6.3.1.

Saltoki eta egun bakoitzeko

7,00 euro

Saltokiaren luzera-metro bakoitzeko

1,00 euro

Sanferminetan, ferietan eta inauterietan, bestak irauten duen denbora
guztirako:
(Hemen aipatutakoaz gain, sanferminetan, ferietan, inauterietan eta
beste edozein bestatan, espazio publikoak jardueretarako adjudikatzeko
ahalmena berekin du Udalak, enkante bidez egiteko)
Saltokiaren metro lineal bakoitzeko

14,00 euro
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6.3.2.

Karabana, atoi edo zabalera antzekoa duten saltokiak,
metro koadro bakoitzeko

32,00 euro

6.3.3.

Besta eta ferietako barrakak, okupatzen den metro
koadro bakoitzeko

33,00 euro

6.4.

Erregai deposituak, urtean

6.4.1.

Okupatzen den metro koadro bakoitzeko

5,48 euro

6.4.2.

Deposituak hornitzeko hodiak, okupatzen duten metro
lineal bakoitzeko

6.5

Lizentziak herri-lurrak prekarioan erabiltzeko

6.5.1.

Hiri-lurzoruan edo lurzoru urbanizagarrian, metro
koadro bakoitzeko

4,00 euro

6.5.2.

Lurzoru ez urbanizagarrian, metro koadro bakoitzeko

6.6

Kamioien aparkalekuan plaza batengatik urteko prezioa

7.

1,10 euro

12.2.

18‑25 urte arteko ikasleek % 40ko hobaria izanen dute igerilekuetako eta
kiroldegiko bonuetan

319,10 euro

12.3.

Bi kasuetan, jarritako baldintza guztiak bete beharko dira. (Baldintzak Udal
bulegoetan eta kiroldegian ikusgai egonen dira)

Hobia

967,57 euro

7.3

Kolunbarioa

354,55 euro

4.121,88 euro

MUSIKA ESKOLA
Inskripzioa eskolan

45,91 euro

Ikasgai bakoitzeko

12,04 euro

Oinarrizko gradua (1.etik 6.era). Ikasgaien hileko kuotak, urritik ekainera

8.2.1.

Musika eta mugimendua

19,51 euro

8.2.2.

Musika hizkuntza

19,51 euro

8.2.3.

Musika tresna

28,79 euro

8.2.4.

Abesbatza

8.2.5.

Musika tresna taldea

8,16 euro
8,16 euro

8.2.6.

Helduentzako tailerra + musika-tresna (13 urtetik
aintzinera, hauek barne)

43,59 euro

8.2.7.

Helduentzako tailerra edo musika-tresna (13 urtetik
aintzinera, hauek barne)

35,46 euro

8.2.8.
8.3.

Ganberako musika

14,34 euro

Harmonia

43,38 euro

8.3.2.

Ganberako musika

43,38 euro

8.3.3.

Kultura musikala

43,38 euro
43,38 euro

8.3.4.

Kontserbatoriorako errefortzua:
(Nafarroako Gobernutik dirulaguntza kobratuz gero,
kuota hauek bueltatuko dira)

8.4.

Hezkuntza-behar bereziak dituzten haurrentzako eskola egokituak

8.4.1.

Matrikula

70,03 euro

8.4.2.

Hileko ordainketak urritik ekainera

41,34 euro

8.5.

Musika eskolan matrikulatzearekin batera sortzen da ordaindu beharra
eta hilabeteka emanen da dirua

8.6.

Familia ugariek ehuneko 20ko beherapena izanen dute, bai matrikulan
bai gainerako kontzeptuetan
LARREAK ETA HERRI-LURRAK APROBETXATZEKO KANONA
Hektarea eta urte bakoitzeko

10.

L2001477

Deialdia, 0 eta 12 urte bitarteko haurrak edo, desgaitasunik
izanez gero 16 urte bitartekoak, haien kargura dituzten familiei
dirulaguntzak emateko 2020. urtean, bizitza pertsonala,
lana eta familia bateragarri egite aldera. Laburpena
Oharra: testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta
daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN
(Identif.): 495748.
Xedea: dirulaguntzak emateko prozedura arautzea, gizarte zerbitzuen
arloan, 0 eta 12 urte bitarteko haurrak, edo desgaitasunik izanez gero
–% 33koa edo handiagoa– 16 urte bitartekoak, haien kargura dituzten
familiei diru-prestazioak emateko 2020. urtean, baldin eta deialdi honen
oinarrietako B.3) puntuan eta D) letran ezarritako baldintzak eta betekizunak
betetzen badituzte.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 27an.–Zinegotzi ordezkaria, María Caballero Martínez.
L2002207

Gradu ertaina (7.a eta hurrengoak). Hileko kuotak, urritik ekainera

8.3.1.

9.

Lesakan, 2020ko urtarrilaren 27an.–Alkatea, Ladis Satrustegui Alzugaray.

IRUÑA

Matrikula

8.2.

HOBARIAK

0,0664 euro

7.2.

8.1.2.

20,00 euro

Lanbide Arteko Gutxieneko Soldata baino guttiagoko errenta duten pertsonek % 40ko hobaria izanen dute, bai igerilekuetako eta kiroldegiko
bonuetan, bai kultura jardueretan

Hiru tokiko panteoia

8.1.1.

Gutxienez ere ordaindu beharreko tarifa, obra lizentzia
eskatzen den aldiro

12.1.

UDAL HILERRIKO KONTZESIOAK

8.1.

11.2.
12.

7.1.

8.

11.1.3. Tasa ultra murriztua: % 2ko zerga-tasa izanen dute hauek:
–Eguzki panelen instalazio fotovoltaikoak.
–Ur berorako eguzki sistema (mistoa bada: eguzkia + biomasa).
(Berotze sistema osoari aplikatuko zaio tasa hau).
–Etxebizitzen zaharberritzeko isolamendu termikoa hobetzen duten inbertsioak (proiektua behar da).
–Geotermia

65,56 euro

Ardi aziendako buru bakoitzeko

0,27 euro

Behi edo zaldi aziendako buru bakoitzeko

1,63 euro

EHIZA BARRUTIKO LUXUZKO GASTUEN GAINEKO ZERGA
Zerga % 18koa izanen da

11. ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA. HIRIGINTZA
11.1.1. Eraikin, instalazio eta obren gaineko zergaren karga-tasa % 5ekoa da,
exekuzio materialaren aurrekontuaren gainean.
Hortik kanpo gelditzen dira onura industriala eta proiektua egiteari eta
obra-zuzendaritzari dagozkien ordainsariak
11.1.2. Tasa murriztua: % 3,5eko zerga-tasa izanen dute hurrengo jarduketek:
–Teilatuak eta fatxadak konpontzea.
–Igogailuak jartzea etxebizitzetan.
–Oztopo arkitektonikoak kentzea.
–Ur berorako eguzki sistema, mistoa bada: eguzkia + gasa edo elektrizitatea. (Berotze sistema osoari aplikatuko zaio)

VIANA
11/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena
Vianako Udalak, 2019ko abenduaren 19an egin osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen 11/2019 aldaketa egitea Udalaren 2019ko aurrekontuan,
kreditu-gehigarriak sortzeko.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek edo interesdunek azter dezaten eta
egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; 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).
Vianan, 2019ko abenduaren 20an.–Alkatea, Mª B. Yolanda González
García.
L2002191

ZIZUR NAGUSIA
Udal Musika Eskolaren 2020ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena
Zizur Nagusiko Musika Eskolako Patronatuko Batzarrak, 2019ko
azaroaren 22an egin bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea Zizur
Nagusiko Musika Eskolaren 2020ko plantilla organikoaren espedientea,
baita haren tramitazioa ere.
Erabaki hori jendaurrean jarri zen, iragarkia argitaratuta 2019ko 247.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 18an, eta haren kontrako
erreklamaziorik jarri ez denez, Zizur Nagusiko Musika Eskolako Patronatuak
behin betikoz onetsi eta argitara dadin agindu du Zizur Nagusiko Musika
Eskolaren 2020ko plantilla organikoa.
Zizur Nagusian, 2020ko urtarrilaren 24an.–Zizur Nagusiko Musika
Eskolako Patronatuko burua, Jon Gondán Cabrera.
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UDAL MUSIKA ESKOLAREN 2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
Lanpostuen zerrenda

LANPOSTUAREN IZENA

LANPOSTU
KOPURUA

ARAUBIDE
JURIDIKOA

KATEGORIA
PROFESIONALA

OSAGARRIA

LANALDI MOTA

IRAKASKUNTZA ARLOA
Piano irakaslea

1

LK

Irakaslea

Irak. os.

O

Piano irakaslea

1

LK

Irakaslea

Irak. os.

O

Biolin irakaslea

1

LK

Irakaslea

Irak. os.

O

Txirula irakaslea

1

LK

Irakaslea

Irak. os.

O

Eskusoinu irakaslea

1

LK

Irakaslea

Irak. os.

O

Txistu irakaslea

1

LK

Irakaslea

Irak. os.

LP

Saxofoi irakaslea

1

LK

Irakaslea

Irak. os.

O

Gitarra irakaslea

1

LK

Irakaslea

Irak. os.

O

Tronpeta irakaslea

1

LK

Irakaslea

Zuz. eta irak. os.

LP

Klarinete irakaslea

1

LK

Irakaslea

Zuzendarior. eta irak. os.

LP

Tronboi eta bonbardino irakaslea

1

LK

Irakaslea

Irak. os.

LP

Perkusio irakaslea (hutsik)

1

LK

Irakaslea

Irak. os.

LP

1

LK

Administrari-ofiziala

Lanp. eta prest. os.

O

ADMINISTRAZIOA
Administrari-ofiziala eta eskolazaina (hutsik)

Izenen zerrenda
IZEN-DEITURAK

ARAUBIDE JURIDIKOA

LANPOSTUA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

Larrión Torres, M.ª Cruz

LK

Piano irakaslea

Fraile Perurena, Isabel

LK

Piano irakaslea

Jardunean
Jardunean

Juangarcía Sola, M.ª Elena

LK

Biolin irakaslea

Jardunean

Abáigar Estanga, M.ª Eugenia

LK

Txirula irakaslea

Jardunean

Crespo Cestafe, José Manuel

LK

Eskusoinu irakaslea

Jardunean

Goñi Baquedano, Fermín

LK

Txistu irakaslea

Jardunean

González Cabrera, M.ª Josefa

LK

Saxofoi irakaslea

Jardunean
Jardunean

Vidal Elortegui, Francisco

LK

Gitarra irakaslea

Rípodas Cañamares, Mikel Xabier

LK

Tronpeta irakaslea

Jardunean

Barasoain Sádaba, M.ª Carmen

LK

Klarinete irakaslea

Jardunean

LK

Tronboi eta bonbardino irakaslea

Jardunean

Rodeiro Cabanas, Hilario

De Andrés Mutilva, Víctor Manuel

BLK

Perkusio irakaslea

Jardunean

Lezaun Esnaola, M.ª Carmen

BLK

Administrari-ofiziala

Jardunean

Laburdurak:
–Araubide juridikoa:
LK = Lan kontratuduna.
BLK = Bitarteko lan-kontratuduna.

–Lanaldiak:
O = Lanaldi Osoa.
LP = Lanaldi partziala.

–Osagarriak:
Zuz. os. = Zuzendaritzako osagarria.
Zuzendariord. os. = Zuzendariordetzako osagarria.
Irak. os. = Irakaskuntzako osagarria.
Lanp. os. = Lanpostuko osagarria.
Prest. os. = Prestasuneko osagarria.
L2001978

ZIZUR NAGUSIA
Kristalez ixteko lizentziak ematea etenik
Zizur Nagusiko Udaleko Gobernu Batzarrak, 2020ko otsailaren 7an,
honako erabaki hau hartu zuen:
Ikusirik Zizur Nagusiko Udal Planean sartutako Hirigintza Araudiaren
99.4 artikuluaren erreforma aztertzeko beharra, “Finkatuta dauden eraikinen
fatxaden gaineko esku-hartzeei” buruzko paragrafoari dagokionez, eta,
zehazki, kristalezko tratamenduak dituzten terrazen itxiturei dagokienez.
Kontuan hartuz Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko
Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 70. artikulua,
Erabaki da, aho batez:
1. Hasiera ematea Zizur Nagusiko Udal Planean sartutako Hirigintza
Araudiaren 99.4 artikuluaren erreformaren aukera aztertzeari, “Finkatuta
dauden eraikinen fatxaden gaineko esku-hartzeei” buruzko paragrafoari
dagokionez, eta, zehazki, kristalezko tratamenduak dituzten terrazen
itxiturei dagokienez.
2. Dekretatzea eten egiten dela obrarako lizentziak ematea, Zizur
Nagusiko udal-mugartean, gehienez urtebeterako, kristalezko tratamenduak dituzten terrazen itxituretarako. 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.
3. Agintzea erabaki hau argitara emateko Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Foru Komunitatean argitaratzen diren egunkarietan.
Ebazpen honen aurka, hautara, errekurtso hauetako bat aurkez
daiteke:
–Berraztertzeko errekurtsoa, ebazpen hau eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita.
–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiko
Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, ebazpen
hau jakinarazi eta biharamunetik hasita; edo bestela,
–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazten denetik hasita.
Zizur Nagusian, 2020ko otsailaren 11n.–Alkatea, Jon Gondán Cabrera.
L2002065

SAKANAKO MANKOMUNITATEA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Sakanako Mankomunitateko Batzar Orokorrak, 2020ko otsailaren 13an
egindako bilkuran, hasiera batean onetsi zuen Mankomunitateko 2020ko
aurrekontua eta haren exekuzio oinarriak.
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Aurrekontua jendaurrean egonen da idazkaritzan, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hamabost egun baliodunean. Epe
horretan, bizilagunek eta interesdunek aztertu eta alegazioak aurkezten
ahalko dituzte.
Aplikatu beharreko araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikulua.
Lakuntzan, 2020ko otsailaren 13an.–Lehendakaria, David Oroz
Alonso.
L2002388

SAKANAKO MANKOMUNITATEA
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Sakanako Mankomunitateko Batzar Orokorrak, 2020ko otsailaren 13an
egin bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa.
Bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioa buruzko uztailaren 2ko
6/1990 Foru Legearen 271. artikuluak 235.ari buruz xedatutakoarekin,
onetsitako plantilla Mankomunitateko Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita, espedientea azter dezaten bizilagunek

edo interesdunek, eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez
ditzaten.
Lakuntzan, 2020ko otsailaren 13an.–Lehendakaria, David Oroz
Alonso.

L2002389

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA
Akats zuzenketa, 2020rako lan egutegian
eta egun baliogabeen deklarazioan
2020rako lan egutegiari eta egun baliogabeen deklarazioari buruzko
iragarkia eman zen argitara 2020ko 29. Nafarroako Aldizkari Ofizialean,
otsailaren 12an. Sinaduran akatsa bazela oharturik, hona hemen zuzenketa:
Honela dioen tokian: Obanosen, 2020ko urtarrilaren 22an.–Mankomunitateko burua, María Aránzazu Hernández Lacalle.
Honelaxe behar du: Garesen, 2020ko urtarrilaren 15ean.–Mankomunitateko burua, Sabina García Olmeda.
Iruñean, 2020ko otsailaren 13an.–Nafarroako Aldizkari Ofiziala.
L2002210
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3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA
EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2017‑A‑134
Ascensión Guridi Mazquiaranek honako datu eta ezaugarri hauek
dituen ur publikoen aprobetxamendua eskatu du:
Ezaugarriak:
Eskatzailea: Ascensión Guridi Mazquiaran.
Ur-ibilgua: Altzania ibaia.
Hargunearen udalerria: Altsasu (Nafarroa).
Batez besteko emari baliokidea kontsumo handieneko hilean:
0,006 l/s.
Gehieneko bolumena urtean: 66 m³.
Xedea: ureztaketa.
Aprobetxamenduaren xedea da ur publikoak hartzea Altzania ibaiaren
ibilgutik, ETR89, UTM‑30, X: 565008, Y: 4752197 koordenatu puntuan,

Altsasuko udal-mugartean (Nafarroa); 4,8 l/s‑ko uneko gehieneko emaria
hartuko da motoponpa baten bidez, eta ura mahuka batetik bidaliko da
m³ bana duten PVCzko hiru biltegitara, eta horietatik ureztatuko da, urpetzearen bidez, 0,03 hektareako baratze bat, Altsasuko udal-mugarteko
(Nafarroa) 5. poligonoko 277. lurzatian.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte
egiten diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Konfederazio
Hidrografikoari idatziz aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost
egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen denetik hasita. Eta, horretarako, espedientea ikusgai
egonen da Ebroko Konfederazio Hidrografikoan (Sagasta pasealekua
2628, Zaragoza). Eta espedientearen fotokopiak eta dokumentazio
teknikoa Iruñean egonen dira ikusgai (Serafín Olave kalea 7), bulego
orduetan.
Zaragozan, 2019ko abenduaren 17an.–Komisario albokoa, Javier
San Román Saldaña.
E2001686
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6. BESTELAKO IRAGARKIAK
6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa
de bien inmueble
La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Tributaria
de Navarra,
Hace saber:
Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye frente
a la herencia yacente de María Consuelo Escalada Oscoz, CIF E71074629,
por medio de Resolución del pasado 4 de octubre de 2019, el Director
del Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra acordó
la venta mediante subasta del bien inmueble embargado, resolviendo la
celebración de la misma.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y en la citada Resolución,
se publica el presente anuncio de venta mediante adjudicación directa
y se advierte a las personas que deseen participar en la misma de lo
siguiente:
1.º La venta mediante adjudicación directa se celebrará el día 6 de
marzo de 2020, a las 10:00 horas, en las dependencias del Servicio de
Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra, avenida de Carlos III,
número 4 (entrada por Cortes de Navarra), 4.º nivel, de Pamplona.
2.º La venta mediante adjudicación directa se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación del bien si se justifica adecuadamente
el pago de la deuda, intereses de demora y costas del procedimiento.
3.º Bien objeto de la venta mediante adjudicación directa:
–Lote único.
Registral:
Única: Finca número 6.161, al tomo 1.650, libro 76, folio 44, del Registro
de la Propiedad número 1 de Tafalla.
IDUFIR: 31016000058361.
Urbana: Casa en Milagro, sita en la calle del Lazo, número cuatro, con
una superficie de ciento treinta y un metros cuadrados, de planta baja y
dos pisos y corral, que linda derecha entrando Juan Martínez, izquierda
Juan Cervera y espalda viuda de Esteban Zarraluqui.
Catastral:
Parcela 320, polígono 4, subparcela 1 de Milagro. Vivienda con almacén agrícola en la Calle Lazo 4 de Milagro, Navarra. Consta a nombre de
Consuelo Escalada Oscoz, el 100 % de la titularidad.
CÓDIGOS
LOCALIZADORES (*)

DIRECCIÓN O PARAJE

SUPERFICIES
(m²)

USO, DESTINO
O CULTIVO

4 320 1 1

Calle Lazo, 4 bajo

131,00

Vivienda

4 320 1 2

Calle Lazo, 4 bajo

104,00

Almacen agricola

4 320 1 3

Calle Lazo, 4, 2

101,00

Almacen agricola

Titularidad:
Consta a nombre de doña Consuelo Escalada Oscoz, el 100 % del
pleno dominio de la finca, el 50 % a título de donaciones y el otro 50 %
a título de herencias.
Valor de tasación: 47.174,41 euros.
Cargas preferentes inscritas: Ninguna.
Otras cargas preferentes: Ayuntamiento de Milagro: 179,84 euros.
En el caso de existir, el bien a subastar está afecto por las cargas
y gravámenes preferentes señaladas anteriormente y que constan en
el expediente, las cuales quedarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta quedando subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate. Dado
el tiempo transcurrido, el importe de las cargas preferentes ha podido
variar. Todo ello sin perjuicio de la posible existencia de otras cargas no
preferentes por las que el bien objeto de la presente ejecución pueda
quedar afecto.
4.º Carga a ejecutar:
Anotación de embargo letra A, de fecha 26 de marzo de 2015, del
Registro de la Propiedad número 1 de Tafalla, derivada de la diligencia de
embargo de bien inmueble de fecha 10 de diciembre de 2014 (expediente
número 17941/MDS) prorrogada en fecha 26 de febrero de 2019 mediante
la anotación letra B.
5.º Desarrollo de la enajenación mediante adjudicación directa:
La oferta mínima será de 30.546,47 euros, no admitiéndose ofertas
inferiores.
–Pueden tomar parte como licitadores todas las personas que tengan
capacidad de obrar con arreglo a derecho, que no tengan impedimento o

restricción legal, siempre que se identifiquen con el Documento Nacional
de Identidad o Pasaporte y con documento que justifique, en su caso, la
representación que ostente.
–Los licitadores podrán participar en la enajenación mediante adjudicación directa de la siguiente forma:
• Participación mediante sobre cerrado: Se podrán presentar las ofertas en las dependencias del Servicio de Recaudación de Hacienda
Tributaria de Navarra, avenida de Carlos III, número 4 (entrada
por Cortes de Navarra), 6.º nivel, de Pamplona hasta las 14:30
horas del día 5 de marzo de 2020, procediéndose a la apertura
de las mismas a las 10:00 horas del día 6 de marzo de 2020 en
las mismas dependencias en el 4.º Nivel. El sobre cerrado deberá
incluir en su interior:
• Resguardo de realización de oferta, que podrá descargar en este link:
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/Hac/Resguardo_Oferta_C.pdf
• Identificación de la persona o entidad ofertante, acreditando en su
caso el poder con el que actúa, NIF/CIF.
• Identificación del bien por el que se puja.
• Importe ofertado.
• Depósito de garantía en forma de cheque conformado o bancario
a favor de la Comunidad Foral de Navarra por al menos el 20 % de
la oferta mínima, es decir, 6.109,29 euros.
–En caso de que el sobre cerrado se remita por correo postal, las
condiciones de presentación serán las siguientes:
• Una vez remitido el sobre cerrado por correo postal, se enviará ese
mismo día comunicación escrita a la dirección recaudacion.ejecutiva@navarra.es informando de la presentación de la oferta por correo
postal y adjuntando escaneado el resguardo de realización de oferta
debidamente firmado y sellado por la oficina de presentación.
• Remitir el sobre cerrado mediante servicio de correo que asegure la
entrega del mismo en la dirección señalada de nuestras dependencias, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 horas),
y siempre antes de las 14:30 horas del día anterior a la celebración
de la adjudicación directa, es decir, del 5 de marzo de 2020.
• Sin la concurrencia de ambos requisitos no será aceptada la oferta
enviada.
–Las ofertas tendrán el carácter de máximas.
–La presentación de ofertas en sobre cerrado no impedirá la participación presencial de los licitadores con posturas superiores a las del
sobre.
–Una vez abiertos los sobres, se partirá de la oferta más alta pudiendo
los postores presentes mejorar sus ofertas en tramos equivalentes en
tramos de 300,00 euros.
–No se admitirán depósitos en metálico.
–Se apercibe a los licitadores que la constitución del depósito supone
la presentación de oferta.
–El adjudicatario queda obligado a entregar en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación. De no efectuarse en plazo,
dicho depósito de garantía se ingresará en firme en la Tesorería de la
Comunidad Foral sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirían
por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.
–La Hacienda Tributaria de Navarra se reserva el derecho a pedir la
adjudicación para la Comunidad Foral del bien que no hubiera sido objeto
del remate, conforme a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento
de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
6.º Cuando los bienes enajenados mediante adjudicación directa sean
susceptibles de inscripción en Registros públicos, los licitadores habrán
de conformarse con los títulos de propiedad aportados en el expediente,
no teniendo derecho a exigir otros.
7.º Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión,
incluidos los derivados de la inscripción en los registros públicos
y de la tramitación del mandamiento de cancelación de cargas no
preferentes serán por cuenta del adjudicatario. Los bienes no serán
entregados en tanto no se acredite el pago, exención o no sujeción a
dichos tributos.
8.º No consta en el expediente que el inmueble objeto de enajenación
se encuentre ocupado por persona distinta del deudor.
9.º El adjudicatario exonera expresamente a Hacienda Tributaria
de Navarra, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo de los mismos los gastos que queden
pendientes de pago.
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10.º Según el Servicio de Vivienda (Departamento de Derechos
Sociales) el inmueble no disponía de cédula de habitabilidad.
11.º El inmueble subastado no dispone de certificado de eficiencia
energética. A los efectos del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril sobre
Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia Energética de los
Edificios, la parte compradora exonera expresamente a la parte vendedora
de su exhibición y puesta a disposición.
12.º En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el acto.
Para cualquier información adicional podrán comunicarse con el
personal de la Sección de Recaudación Ejecutiva (teléfono 848‑428‑693
correo electrónico: recaudacion.ejecutiva@navarra.es).
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva, Sonia Ruiz Millán.
F2001844

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK
S.A.T. NÚMERO 666 ELKARTE
Acuerdo de disolución
Conforme lo dispuesto en el artículo 13.º de los Estatutos Sociales de
la Sociedad Agraria de Transformación, se hace público que la entidad
Sociedad Agraria de Transformación número 666 Elkarte, en Asamblea
General Extraordinaria celebrada el 31 de enero de 2020, adoptó por
unanimidad el acuerdo de disolverse.
Urrotz, 31 de enero de 2020.–Los liquidadores, José Luis Perurena
Miguelena, María Ángeles Zozaya Mariezcurrena y María Ángeles Mariezcurrena Tellechea.
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