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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak
-- 1/2020 LEGEGINTZAKO FORU DEKRETUA, otsailaren 19koa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa,
zeinaren bidez aldatzen baitira Balio Erantsiaren
gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992
Foru Legea eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren
Erregelamendua, martxoaren 8ko 86/1993 Foru Dekretuaren bidez onetsia.		
1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

-- 43E/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimentzen baita
dirulaguntza hauen deialdirako gastua: “Ekonomia so-

zialeko enpresa eredua sustatzea, bazkide berriak sar
daitezen lagunduz”. DDBN identifikazioa: 493731.		

2408

-- 56E/2020 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Nafar
Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari
kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimentzen
baita deialdi honen gastua: “Errenta bermatua jasotzen dutenak kontratatzeko dirulaguntzak”. DDBN
identifikazioa: 494414.		
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-- 23/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Industria
Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta
Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren
bidez Nabaskozeko udal-mugartean goi tentsioko
instalazio elektriko bat jartzeko aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko baimen administratiboa
ematen baitira, eta instalazio horrek onura publikoa
duela zehazki deklaratzen baita.		
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2404

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK
-- 37E/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimentzen baita
dirulaguntza hauen deialdirako gastua: “Ekonomia
sozialeko enpresak sortu eta sustatzeko dirulaguntzak”. DDBN identifikazioa: 493760.		
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1.7. BESTELAKOAK
2401

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren
eskaintza
-- 296/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Funtzio
Publikoko zuzendari nagusiak emana, gidari lanpostuetan aritzeko izangaien bi zerrenda hautaproben
bidez osatzeko deialdiak onesten dituena. Zerrendetako bat prestakuntzarako zerbitzu berezietan
aritzeko da, eta bestea, aldi baterako kontratazioak
egiteko.		
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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru
dekretuak
1/2020 LEGEGINTZAKO FORU DEKRETUA, otsailaren 19koa, Tributu
Harmonizazioari buruzkoa, zeinaren bidez aldatzen baitira Balio
Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992
Foru Legea eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamendua, martxoaren 8ko 86/1993 Foru Dekretuaren bidez onetsia.
ZIOEN AZALPENA
Estatuaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen
Ekonomikoaren I. tituluan, Nafarroako tributu-araubidea Estatuko tributu
araubide orokorrarekin harmonizatzeko irizpideak arautzen dira.
Esparru horretan, lege testu horren 32. artikuluak xedatzen duenez,
Nafarroak, balio erantsiaren gaineko zergaren esparruan bere tributu-ahalmena erabiliz, Estatuan unean-unean indarra duten oinarrizko printzipio,
funtsezko arau eta arau formal berak aplikatu behar ditu; hala ere, aitorpena
eta diru-sarrerak egiteko bere ereduak onesten ahalko ditu.
Bestetik, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legeak, 53.1 artikuluan, Nafarroako Gobernuaren araugintzarako ahalmena erregulatzean ezartzen duenez, baldin
tributu-araubide erkideko aldaketa batek behartzen badu Estatuan indarra
duten arau substantibo eta formal berberak Foru Komunitatean aplikatzera
Hitzarmen Ekonomikoan ezarritakoarekin bat, Nafarroako Gobernuak eman
ditzake tributu arloko foru legeak aldatzeko behar diren foru lege mailako
arauak, Nafarroako Parlamentuak eskuordeturik. Nafarroako Gobernuaren
xedapen horiei “tributu harmonizaziorako legegintzako foru dekretu” izena
emanen zaie baldin aipatutako legegintzarako eskuordetzearen ondorio
badira, 14/2004 Foru Legearen 53.2 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.
Presako neurriei buruzko otsailaren 4ko 3/2020 Errege Lege Dekretuak,
zeinaren bidez Espainiako ordenamendu juridikora eransten baitira Europar
Batasuneko zenbait zuzentarau, sektore batzuetako kontratazio publikoari,
aseguru pribatuei, plan eta pentsio-funtsei, tributu eremuari eta auzi fiskalei
buruzkoak, honako hauek aldatu ditu: Balio Erantsiaren gaineko Zergari
buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legea eta Balio Erantsiaren gaineko
Zergari buruzko Erregelamendua, abenduaren 29ko 1624/1992 Errege
Dekretuaren bidez onetsi zena. Helburua da barneko tributazio ordenamendura eranstea Kontseiluaren 2018ko abenduaren 4ko 2018/1910 (EB)
Zuzentaraua, honako hauek aldatzen dituena: 2006/112/EE Zuzentaraua
eta Kontseiluaren abenduaren 4ko 2018/1912 (EB) Exekuzio Erregelamendua, 282/2011 (EB) Exekuzio Erregelamendua aldatzen zuena.
Kontseiluaren 2018ko abenduaren 4ko 2018/1910 (EB) Zuzentarau
horrek neurriak hartzen ditu modu harmonizatuan aplikatzearren tributu
tratamendu bera mugaz haraindiko merkataritza operazio jakin batzuei,
tributu administrazioek interpretazio dibergentea ematen zietelako.
Alde batetik, ondasunak kontsignan saltzeko akordioak arautzen ditu,
hau da, enpresaburuen edo profesionalen artean egiten direnak salgaiak
mugaz haraindi saltzeko, zeinetan enpresaburu batek (hornitzailea) ondasunak bidaltzen baititu Europar Batasuneko estatu kide batetik bestera,
Batasunaren barnean betiere, helmugako estatu kidean biltegira daitezen,
beste enpresaburu edo profesional baten eskura (bezeroa), eta hark eskura
ditzan ailegatu ondoan.
Egun, operazio horrek, ondasunen abiapuntua den estatu kidean,
ondasun-transferentzia bat sortzen du, Europar Batasunaren barneko ondasun-entrega batekin parekatzen dena, eta, ondasunen helmuga den estatu
kidean, berriz, Europar Batasunaren barneko ondasun-eskurapenarekin
parekatutako operazio bat. Bi kasuetan hornitzailea da operazioen egilea.
Gero, bezeroak ondasuna eskuratzen duenean, hornitzaileak barneko
entrega bat eginen du helmugako estatu kidean, zeinetan aplikatu beharko
baita subjektu pasiboaren inbertsioaren araua, baina bezeroa da subjektu
pasiboa. Operazioaren oraingo tratamenduarekin, gainera, hornitzaileak
identifikaturik egon behar du, BEZaren ondorioetarako, salgaiaren helmugako estatu kidean.
Halako operazioak errazte aldera eta Europar Batasunaren barneko
merkataritzako operadoreen karga administratiboak murrizte aldera, erregulazio berriak ezartzen du ezen, ondasunak entregatzen direnean ondasunak kontsignan saltzeko akordio baten esparruan, Europar Batasunaren
barneko entrega salbuetsi bat eginen duela hornitzaileak abiapuntuko
estatu kidean, eta, bestalde, Europar Batasunaren barneko eskurapen
bat eginen duela bezeroak ondasunen helmugako estatu kidean, zenbait
baldintza betetzen badira.

Tratamendu sinplifikatu hori aplikatzeko, bezeroak urtebeteko epean
eskuratu beharko ditu ondasunak, helmugako estatu kidera ailegatzen
direnetik hasita. Eskurapen data da kontuan hartu beharrekoa Europar
Batasunaren barneko kasuan kasuko operazioaren sortzapenerako.
Kasu guztietan, enpresaburuek edo profesionalek aukera izanen dute
sinplifikazioari ez heltzeko, hura aplikatzeko aurreikusitako baldintzak ez
betez.
Orobat, aipatutako zuzentarauak aldaketa egiten du Europar Batasunaren barneko ondasun-entregen salbuespena aplikatzeko baldintzetan,
helburua izanik iruzurra murriztea Europar Batasunaren barneko ondasun-operazioetan, beharrezkoagoa izanen baita halako operazioak egiten
dituzten operadoreek indarreko IFZ-BEZ eguneratua izatea nahitaez eta
informazioa emateko betebeharra konplitzea.
Ondasunak kontsignan saltzeko akordio horien ondoriozko sinplifikazio
neurriak behar bezala aplikatzen direla bermatzeko, foru legeak ezartzen du
horietan parte hartzen duten enpresaburuek eta profesionalek nahitaezkoa
dutela halako operazioei buruzko erregistro liburu berariazkoak eramatea.
Operazioak erregistro berrietan eramatea eta jasotzea ez da betebehar formal
hutsa, funtsezko betebeharra baizik, beharrezkoa izanen baita hura konplitzea
sinplifikazioa aplikatu ahal izateko. Ildo horretan, 2018/1912 (EB) Exekuzio
Erregelamenduak 282/2011 (EB) Exekuzio Erregelamendua aldatu du, erregistro liburu berri horien edukia modu harmonizatuan erregulatzeko.
Bestalde, zergari buruzko zuzentarauak ezarri duenez, saltzaile batek
ondasunak igorri edo garraiatzen dituenean beste estatu kide batera ondasunak kontsignan saltzeko akordio baten esparruan, Europar Batasunaren
barneko operazioen aitorpen laburtua aurkeztu behar du, 349 ereduaren
bidez.
Horrenbestez, beharrezkoa da Balio Erantsiaren gaineko Zergari
buruzko Erregelamendua aldatzea, martxoaren 8ko 86/1993 Foru Dekretuaren bidez onetsi zena, ondasunak kontsignan saltzeko akordio baten
ondoriozko operazioak eta salgaien joan-etorriak erregulatzeko, zergaren
subjektu pasiboek Europar Batasunaren barneko operazio batzuetarako
eraman behar dituzten liburuen barnean, eta, orobat, Europar Batasunaren
barneko operazioen aitorpen laburtua erregulatzeko, hura aurkeztu behar
dutenen artean sar daitezen aipatutako akordioen esparruan ondasunak
beste estatu kide batera igortzen dituzten enpresaburuak edo profesionalak,
baita aitorpenaren edukia ere.
Alabaina, 2021eko urtarrilaren 1era arte atzeratzen da informazioa
berehala eman behar duten enpresaburuek eta profesionalek Nafarroako
Foru Ogasunaren zerbitzu telematikoen bidez eraman beharra Europar
Batasunaren barneko operazio jakin batzuen erregistro liburu berria, ondasunak kontsignan saltzeko akordioaren ondoriozkoa, errazago izan dadin
hura betetzea eta aplikaziorako behar den garapen teknikoa gauzatzea.
Bestalde, adierazi bezala, 2018/1910 (EB) Zuzentarauak ezartzen du
funtsezko baldintza dela, Europar Batasunaren barneko ondasun-entregen
salbuespena aplikatzeko, horren enpresaburuak edo profesionalak operazio
hori jasotzea Europar Batasunaren barneko operazioen aitorpen laburtuan,
349 ereduaren bidez. Ildo horretan, baldintza hori bete dadin operazioaren
datatik hurbil, eta kontuan izanik subjektu pasiboek gutxitan erabiltzen dutela, kendu egiten da aitorpen laburtu hori urtean behin aurkezteko aukera.
Antzeko helburua izanik, Europar Batasunaren barneko salbuespenak aplikatzeko esparruan, 2018/1912 (EB) Exekuzio Erregelamenduak
zenbait presuntzio sartu ditu, Europar Batasunaren barneko garraioaren
froga arlokoak, 282/2011 (EB) Exekuzio Erregelamenduan, lege esparru
harmonizatu bat bermatzeko eta halako operazioen ondoriozko iruzurraren
kontrola areagotzeko. Europar Batasunaren barneko ondasun-entregen
salbuespena aplikatzeko beharrezkoa izanik, ezinbestean, ondasunak
beste estatu kide batera igortzea edo garraiatzea, harmonizatutako zuzentarauaren exekuzio erregelamenduak, zeina zuzenean aplikatu beharrekoa
baita, ezarri eta zehazten du zer kasutan kontsideratu behar den ondasunak
egiatan igorri edo garraiatu diren estatu kide batetik bestera. Presuntzioen
sistema harmonizatu horrek, ezertan galarazi gabe kontrako frogak onar
daitezkeela, helburu du errazago frogatzea salbuespena aplikatzeko
baldintzak.
Horrenbestez, nola aldatu diren Balio Erantsiaren gaineko Zergari
buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legea eta Balio Erantsiaren gaineko
Zergari buruzko Erregelamendua, abenduaren 29ko 1624/1992 Errege
Dekretuaren bidez onetsi zena, beharrezkoa da Tributu Harmonizazioari
buruzko Legegintzako Foru Dekretu hau ematea, honako hauek aldatzeko:
Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru
Legea eta Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Erregelamendua,
martxoaren 8ko 86/1993 Foru Dekretuaren bidez onetsi zena. Xedea da,
zerga horri dagokionez, Foru Komunitatean aplikatzea Estatuan indarra
duten arau substantibo eta formal berberak.
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Horiek horrela, Nafarroako Gobernuak, Ekonomia eta Ogasuneko
kontseilariak proposaturik, eta bi mila eta hogeiko otsailaren hemeretzian
egindako bilkuran hartutako erabakiarekin bat,
DEKRETATZEN DUT:
Lehenengo artikulua.–Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Foru
Legea aldatzea.
Ondorioak 2020ko martxoaren 1etik aurrera izanik, Balio Erantsiaren
gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legearen artikulu
hauek honelako idazketa izanen dute:
Bat.–9.3 artikulua, lehenengo paragrafoa.
“3. Subjektu pasibo batek bere enpresako ondasun gorpuzdun bat
Europa Batasuneko beste estatu kide batera transferitzea, estatu horretan
dituen beharrei afektatzeko. Ez dira halakotzat joko ondasunak kontsignan
saltzeko akordio baten esparruan eginiko transferentziak, 9.bis artikuluan
aurreikusi bezala”.
Bi.–9.bis artikulua gehitzea.
“9.bis artikulua. Ondasunak kontsignan saltzeko akordioa.
1. Foru lege honetan ezarritako ondorioetarako, honako baldintza
hauek betetzen dituena izanen da ondasunak kontsignan saltzeko akordioa:
a) Saltzaileak, edo hirugarren batek haren izenean eta kontura, beste
estatu kide batera igortzea edo garraiatzea ondasunak, beste enpresaburu
edo profesional gaitu batek eskura ditzan ondasunak ailegatu ondoren, bi
alderdien artean aldez aurretik izandako akordio bati jarraituz.
b) Ondasunak igorri edo garraiatzen dituen saltzaileak ez izatea
bere jarduera ekonomikoaren egoitza edo establezimendu iraunkor bat
ondasunen igorpenaren edo garraioaren helmugako estatu kidean.
c) Ondasunak eskuratu behar dituen enpresaburua edo profesionala
identifikatuta egotea, balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako,
igorpenaren edo garraioaren helmugako estatu kidean, eta saltzaileak jakitea, igorpena edo garraioa hasten denean, zein den identifikazio fiskaleko
zenbaki hori, baita izen-abizenak edo sozietatearen izen osoa ere.
d) Saltzaileak ondasun horien igorpena jasotzea erregelamenduz
ezartzen den erregistro liburuan eta 109.1.5 artikuluan aipatzen den aitorpen laburtuan, erregelamenduz ezartzen den moduan.
2. Baldin eta, ondasunak kontsignan saltzeko akordioaren esparruan
ondasunak helmugako estatu kidera ailegatu eta hamabi hilabeteko epearen barnean, 1.c) edo 3.b).1 apartatuetan aipatutako enpresaburuak edo
profesionalak eskuratzen badu ondasunak erabiltzeko ahala, ulertuko da
honako hau egiten dela zergaren aplikazio eremuan, kasua zein den:
a) Saltzaileak eginiko ondasun-entrega bat, Balio Erantsiaren gaineko
Zergaren araubide erkidea arautzen duen Legearen 68.Bi.1.A) artikuluko
lehenengo paragrafoan aurreikusitakoenetako bat, zeinari aplikatzen ahal
baitzaio foru lege honen 22. artikuluko salbuespena, edo,
b) Europar Batasunaren barneko ondasun-eskurapen bat, foru lege
honen 15.1.b) artikuluan aurreikusitakoenetako bat, zeina eskuratzen duen
enpresaburuak edo profesionalak egina baita.
3.a) 9.3 artikuluan aipatzen den ondasun-transferentzia egin dela
ulertzeko, ondasunak kontsignan saltzeko akordioaren esparruan, 2.
apartatuan aurreikusitako hamabi hilabeteko epearen barnean, ez da
bete behar 1. apartatuan ezarritako baldintzetako edozein, kasu hauetan
bereziki:
1.–Ondasunak hasiera batean jaso behar zituen enpresaburuak edo
profesionalak eskuratu ez dituenean.
2.–Ondasunak igorri edo garraiatu direnean ondasunak kontsignan
saltzeko akordioaren arabera hasiera batean helmugakoa zen estatu
kideaz bestelako batera.
3.–Ondasunak suntsitu, galdu edo lapurtzen direnean.
b) Ulertuko da 1. apartatuko baldintzak bete direla baldin eta aipatutako epean:
1.–1.c) apartatuan aipaturikoa ordezten duen enpresaburu edo profesional batek eskuratzen baditu ondasunak, letra horretako baldintzak
beteta.
2.–Ondasunak erabiltzeko ahala eskualdatu ez bada eta horiek, zer
estatu kidetatik igorri edo garraiatu ziren, hara itzultzen badira.
3.–Saltzaileak erregelamenduz ezartzen den erregistro liburuan sartu
baditu letra honetako 1. eta 2. puntuetan aurreikusitako inguruabarrak.
4. Ulertuko da ezen ondasunak helmugako estatu kidera ailegatu
zirenetik 12 hilabeteko epea bukatu eta biharamunean eskualdatu direla
ondasunak 9.3 artikuluan adierazten den moduan, ondasunak kontsignan
saltzeko akordioaren esparruan eta 1. apartatuko baldintzak beteta, 1.c) edo
3.b).1 apartatuetan aipatutako enpresaburuak edo profesionalak eskuratu
ez duenean ondasunak erabiltzeko ahala.
5. Ondasunak kontsignan saltzeko akordioa izenpetzen duten enpresaburuek edo profesionalek eta ondasunak hasiera batean jaso behar
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zituena ordezten dutenek erregistro liburu bat eraman behar dute halako
operazioetarako, erregelamenduz ezartzen diren baldintzetan”.
Hiru.–15.1 artikulua.
“1. Honako hau hartuko da Europar Batasunaren barneko ondasun-eskurapentzat:
a) Ondasun higigarri gorpuzdunak erabiltzeko ahala eskuratzea,
zergaren aplikazio lurraldera igorri edo garraiatzen dizkionean eskuratzaileari, beste estatu kide batetik, eskualdatzaileak, eskuratzaileak berak edo
hirugarren batek, aurrekoetako edozeinen izenean eta kontura.
b) Ondasun higigarri gorpuzdunak erabiltzeko ahala eskuratzea ondasunak kontsignan saltzeko akordio baten esparruan, 9.bis.2 artikuluan
aurreikusi bezala”.
Lau.–22.1 artikulua eta 4. apartatua gehitzea.
“1. 8. artikuluan zehaztutako ondasun-entregak, beste estatu kide
batera igorri edo garraiatzen dituztenak saltzaileak, eskuratzaileak edo
hirugarren batek, aurrekoetako edozeinen izenean eta kontura, baldin eta
gisa horretan aritzen ez den enpresaburu edo profesional edo pertsona
juridiko bat bada eskuratzailea, identifikazio zenbaki bat badu balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako, beste estatu kide batek emana,
eta identifikazio fiskaleko zenbaki hori saltzaileari jakinarazi badio.
Salbuespen hori aplikatzeko, saltzaileak operazio horiek sartu beharko
ditu Europar Batasunaren barneko operazioen aitorpen laburtuan (109.1.5
artikuluan aurreikusia), erregelamenduz ezartzen diren baldintzetan.
Apartatu honetako salbuespena ez da aplikatuko ondasun-entrega
batean Europar Batasunaren barneko ondasun-eskurapena lotuta ez dagoenean helmugako estatu kideko zergari, 14.1 eta 2 artikuluetan ezarritako
irizpideen arabera.
Salbuespen hori ez da aplikatuko, halaber, erabilitako ondasunen, arte-gaien, antzinako gauzen eta bilduma-gauzen araubide bereziari lotutako
ondasun-entregetan (VIII. tituluko IV. kapituluan arautua)”.
“4. Ondasun-entregak, ondasunak kontsignan saltzeko akordio baten
esparruan egiten direnak, 9.bis.2 artikuluan aurreikusi bezala”.
Bost.–24.1.8 artikulua.
“8.–22. artikuluan jasotzen diren ondasun-entregetan, apartatu honen
7. puntuan aipatutakoez bestelakoak badira, zerga sortuko da honako
hauek gertatu eta hurrengo hilabetearen 15ean:
a) Ondasunak eskuratzaileari igorri edo garraiatzen hastea.
b) Ondasunak eskuratzailearen eskura jartzea, 9.bis.2 artikuluan
zehaztutako baldintzetan entregatzen direnean ondasunak.
a) eta b) letren ondorioetarako, egun hori baino lehenago luzatu bada
operazio horien faktura, faktura luzatu zen egunean sortuko da zerga.
c) 9.bis.3 artikuluan aipatzen diren baldintzak ez betetzean.
d) 9.bis.4 artikuluan zehazten den 12 hilabeteko epea bukatu eta
biharamunean”.
Sei.–31.1.2.a).c’) artikulua.
“c’) 18. artikuluko 1. eta 2. puntuetan edo 22. artikuluan aurreikusitakoa
aplikatzeagatik zergatik salbuetsita dagoen ondasun-entrega bat denean,
edo azken artikulu horretan aipatutako ondasun-entrega bat denean, zergari
lotuak badaude eta ez salbuetsiak”.
Zazpi.–109.1.5 artikulua.
“5.–Aldian behin, edo Administrazioak eskatuta, informazioa aurkeztea
hirugarrenekin eginiko operazio ekonomikoei buruz, eta, bereziki, Europar
Batasunaren barneko operazioen aitorpen laburtu bat”.
Bigarren artikulua.–Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzea.
Honela idatzita geldituko dira martxoaren 8ko 86/1993 Foru Dekretuaren
bidez onetsitako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren
manu hauek:
Bat.–13. artikuluko 2., 3. eta 4.1 apartatuak. 2020ko otsailaren 6tik
aurrerako ondorioekin.
“2. Ondasunak helmugako estatu kidera igorri edo garraiatu direla
justifikatzeko, zuzenbidean onartzen den edozein frogabide erabiliko da,
eta, bereziki, Kontseiluaren 2011ko martxoaren 15eko 282/2011 (EB) Exekuzio Erregelamenduaren 45.bis artikuluan kasuan-kasuan ezarritakoak,
segun saltzaileak egin duen, erosleak egin duen edo horietako edozeinen
kontura izan den (Erregelamendu horren bidez, Balio erantsiaren gaineko
zergaren sistema erkideari buruzko 2006/112/EE Zuzentarauaren aplikazio
xedapenak ezarri ziren).
3. Eskuratzaile izaera frogatzeko, balio erantsiaren gaineko zergaren
ondorioetarako identifikazio zenbakia erabiliko da, saltzaileak ematen
duena. Horretarako, zerga arloan eskuduna den departamentuari eska
dakioke egiazta dezala EEEko edozein estatu kidek operazio horien hartzaileei emaniko identifikazio fiskaleko zenbakia”.
“1.–Ondasunak igorri edo garraiatzea helmugako estatu kidera, 2.
apartatuko baldintza berberetan”.
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Bi.–57. artikulua, 1. apartatua, 3. puntua eranstea, eta 2. eta 3. apartatuak. 2020ko martxoaren 1etik aurrera izanen ditu ondorioak.
“3. Ondasunak kontsignan saltzeko akordio bateko ondasunak igorri
edo jasotzea (Zergari buruzko Foru Legearen 9.bis artikuluan aipatutakoa)”.
“2. Aipaturiko erregistro liburuan, datu hauek jaso behar dira:
A) 1. apartatuko 1. eta 2. puntuetako operazioei dagokienez:
1.–Operazioa eta haren data.
2.–Operazioaren xedeko ondasunen deskripzioa, eskuratze faktura
edo jabetza titulua adierazita, kasua bada.
3.–Beste faktura edo agiri batzuk, kasuan kasuko operazioei buruzkoak.
4.–Hartzailearen edo igorlearen identifikazioa, honako hau adierazita:
identifikazio zenbakia, balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako,
sozietatearen izena eta helbidea.
5.–Ondasunen jatorriko edo helmugako estatu kidea.
6.–Zer epe finkatu den, kasua bada, aipatutako operazioak egiteko.
B) 1.3 apartatuko operazioei dagokienez:
a) Saltzaileak datu hauek jaso behar ditu:
1.–Zer estatu kidetik igorri edo garraiatu diren ondasunak eta zer
egunetan igorri edo garraiatu diren ondasunak.
2.–Ondasunen helmugako enpresaburuaren edo profesionalaren
identifikazio zenbakia, balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako, ondasunak zer estatu kidetara igorri edo garraiatzen diren, harexek
emandakoa.
3.–Zer estatu kidetara igorri edo garraiatzen diren ondasunak, ondasunen gordailuzainaren identifikazio zenbakia, balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako, hura ez denean 2. puntuan aipaturiko enpresaburua
edo profesionala, zer helbidetan biltegiratu diren ondasunak ailegatutakoan,
eta zer egunetan ailegatu diren ondasunak biltegira.
4.–Biltegira ailegatu diren ondasunen balioa, deskripzioa eta kopurua.
5.–Zergari buruzko Foru Legearen 9.bis.3.b).1 artikuluan aipatzen den
enpresaburuak edo profesionalak ordezten duenean hasiera batean ondasunak jaso behar zituen enpresaburua edo profesionala, haren identifikazio
zenbakia, balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako.
6.–Zergari buruzko Foru Legearen 9.bis.2.a) artikuluan zehazturiko
baldintzetan entregatu diren ondasunen deskripzioa, zerga-oinarria (Zergari buruzko Foru Legearen 26. eta 27. artikuluen araberakoa), kopurua
eta unitateko prezioa, entregaren data eta enpresaburu edo profesional
eskuratzailearen identifikazio zenbakia, balio erantsiaren gaineko zergaren
ondorioetarako.
7.–Zergari buruzko Foru Legearen 9.Bis.3.a) artikuluan zehazturiko
baldintzetan transferitutako ondasunen deskripzioa, zerga-oinarria (Zergari
buruzko Foru Legearen 26. eta 27. artikuluen araberakoa), kopurua eta
unitateko prezioa, zer egunetakoak diren ondasun-transferentzia hori ekarri
zuten baldintzak eta zergatik egin den transferentzia.
8.–Zergari buruzko Foru Legearen 9.bis.3.b).2 artikuluan zehazturiko
baldintzetan itzulitako ondasunen deskripzioa, kopurua eta balioa, eta zer
egunetan itzuli diren.
b) Datu hauek jaso behar dituzte ondasunen helmugako enpresaburuak edo profesionalak eta hura ordezten dutenek:
1.–Ondasunak kontsignan saltzeko akordio baten esparruan ondasunak
eskualdatzen dituen saltzailearen identifikazio zenbakia, balio erantsiaren
gaineko zergaren ondorioetarako.
2.–Haren esku jartzeko igorritako ondasunen deskripzioa eta kopurua.
3.–Zer egunetan ailegatu diren biltegira haren esku jartzeko igorritako
ondasunak.
4.–Eskuratutako ondasunen deskripzioa, zerga-oinarria (Zergari
buruzko Foru Legearen 26. eta 27. artikuluen araberakoa), kopurua eta
unitateko prezioa, eta zer egunetakoa den Europar Batasunaren barneko
ondasun-eskurapena, Zergari buruzko Foru Legearen 9.bis.2.b) artikuluan
aurreikusten dena.
5.–Saltzaileak biltegitik ateratzen dituen eta bere eskura egoteari uzten
dioten ondasunen deskripzioa eta kopurua, eta zer egunetan ateratzen
diren.
6.–Suntsitutako edo biltegitik desagertutako ondasunen deskripzioa
eta kopurua, eta zer egunetan gertatu den ondasunen suntsipena, galera
edo lapurreta, edo zer egunetan jabetu den horretaz.
Nolanahi ere, enpresaburu edo profesional horrek 1., 2. eta 4. puntuetako datuak jaso beharko ditu, soilik, hura ez den enpresaburu edo profesional
bati igorri edo garraiatzen zaizkionean ondasunak, gero biltegiratzeko.
3. 53.6 artikuluan aipatutako pertsona eta entitateen kasuan, erregistro liburu hori Nafarroako Foru Ogasunaren zerbitzu telematikoen
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bidez eraman beharko da, bertan idatzi beharreko operazio bakoitzaren
informazio zehatza elektronikoki emanez.
Tributu arloan eskuduna den departamentuaren titularrak zehaztuko
du, foru agindu bidez, nola identifikatu erregistro horiek”.
Hiru.–68. artikulua. 2020ko martxoaren 1etik aurrera izanen ditu
ondorioak.
“68. artikulua. Aitorpen laburtua aurkeztu beharra.
1. Ondoren zehazten diren operazioetako edozein egiten duten enpresaburuek eta profesionalek (izaera hori Zergari buruzko Foru Legearen
5.4 artikuluan xedatutakoaren arabera eskuratu dutenean ere) nahitaez
aurkeztu behar dute aitorpen laburtua:
1.–Beste estatu kide baterako diren ondasun-entregak, baldin eta
salbuetsita badaude Zergari buruzko Foru Legearen 22. artikuluaren 1.,
2., 3. eta 4. apartatuetan xedatutakoa betez.
Operazio horien artean sartuko dira Zergari buruzko Foru Legearen
9.3 artikuluan jasotako ondasunen transferentziak eta, bereziki, geroko
ondasun-entregak, haien inportazioa salbuetsia egon bazen Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erkidea arautzen duen Legearen 27.12
artikuluan xedatutakoarekin bat.
Honako hauek ez dira zenbaki honetan aipatutako ondasun-entregatzat
hartuko:
a) Garraiobide berriak xede dituztenak, baldin Zergari buruzko
Foru Legearen 5.1.e) artikuluan jasotako pertsonek noizbehinka eginak
badira.
b) Zergaren subjektu pasiboek egiten dizkietenak Europar Batasuneko beste edozein estatutan zerga horren ondorioetarako identifikazio
zenbakirik ez duten hartzaileei.
2.–Europar Batasunaren barneko ondasun-eskurapenak, baldin zergaren aplikazio lurraldean horren ondorioetarako identifikatu diren pertsonek
edo entitateek eginak badira.
Operazio horien artean, beste estatu kide batetik egindako ondasun-transferentziak sartuko dira, Zergari buruzko Foru Legearen 16.2
artikuluan aipatutakoak badira, eta, bereziki, Batasunaren barneko ondasun-eskurapenak, ondasunak beste estatu kide batetik inportatu badira,
inportazioa zerga ordaintzetik salbuetsita egon denean Balio Erantsiaren
gaineko Zergaren araubide erkidea arautu duen Legearen 27.12 artikuluan
ezarritako baldintzen antzekoetan.
3.–Zerbitzuak Batasunaren barnean egitea.
Erregelamendu honen ondorioetarako, ulertuko da Batasunaren barneko zerbitzuak egiten direla baldintza hauek betetzen direnean:
a) Aplikatu beharreko lokalizazio arauekin bat etorriz, ulertzea zergaren aplikazio lurraldean egiten ez direla.
b) Beste estatu kide batean zergari lotuta egotea, eta ordaintzetik
salbuetsita ez.
c) Hartzailea enpresaburua edo profesionala izatea eta gisa horretan
aritzea, eta, horretarako, estatu kide horretan edukitzea jarduera ekonomikoaren egoitza edo establezimendu iraunkorra, edo, bestela, helbidea edo
ohiko bizilekua; edo hartzaile hori pertsona juridikoa izatea, enpresaburu
edo profesional gisa aritzen ez dena baina estatu kide horrek emaniko
identifikazio zenbaki bat duena zergaren ondorioetarako.
d) Subjektu pasiboa hartzailea izatea.
4.–Europar Batasunaren barneko zerbitzu-eskurapenak.
Erregelamendu honen ondorioetarako, Europar Batasunaren barneko zerbitzu-eskurapenak izanen dira enpresaburu edo profesional
batek ematen dituenak eta zergaren aplikazio lurraldean zergari lotuta
daudenak, horretatik salbuetsita egon gabe. Betiere, Batasunean egon
behar du, baina zergaren aplikazio lurraldetik kanpo, jarduera ekonomikoaren egoitzak edo zerbitzuak emateko establezimendu iraunkorrak
edo, bestela, enpresaburuaren edo profesionalaren helbideak edo ohiko
bizilekuak.
5.–Europar Batasunaren barneko ondasun-eskurapenen hurrengo
entregak (Zergari buruzko Foru Legearen 23.3 artikuluan aipatzen direnak),
beste estatu kide batean eginak badira Espainiako Zerga Administrazioak
esleitutako identifikazio zenbaki baten bidez balio erantsiaren gaineko
zergaren ondorioetarako.
2. Saltzailea ere beharturik egonen da aitorpen laburtua aurkeztera,
ondasunak beste estatu kide batera igorri edo garraiatzen baditu ondasunak
kontsignan saltzeko akordio baten esparruan, zeina Zergari buruzko Foru
Legearen 9.bis artikuluan aipatzen baita”.
Lau.–69. artikulua, 1. apartatua, 4. puntua eranstea, eta 2. eta 3.
apartatuak. 2020ko martxoaren 1etik aurrera izanen ditu ondorioak.
“4.–Ondasunak igortzen direnean ondasunak kontsignan saltzeko
akordio baten esparruan, zeina Zergari buruzko Foru Legearen 9.bis
artikuluan aipatzen baita, saltzaileak honako hau jaso behar du:
a) Ondasunak jaso behar dituen enpresaburuaren edo profesionalaren identifikazio zenbakia, balio erantsiaren gaineko zergaren ondo-
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rioetarako, ondasunak zer estatu kidetara igorri edo garraiatzen diren,
harexek emandakoa.
b) Zergari buruzko Foru Legearen 9.bis.3.b).1 artikuluan aipatzen
den enpresaburuak edo profesionalak ordezten duenean, ondasunak
kontsignan saltzeko akordio baten esparruan, hasiera batean ondasunak
jaso behar zituen enpresaburua edo profesionala, haren identifikazio
zenbakia, balio erantsiaren gaineko zergaren ondorioetarako.
c) Ondasunak kontsignan saltzeko akordio baten esparruan beste
estatu kide batera igorri edo garraiatutako ondasunen baliorako hasiera
batean kalkulatutako zenbatekoa”.
“2. Aitorpen laburtuan jasotako datuak zuzendu eginen dira akatsen
bat egiten denean edo Zergari buruzko Foru Legearen 28. artikuluan
ezarritako kasuren baten ondorioz aldaketaren bat gertatzen bada.
1.4 apartatuan aurreikusitako kasuan, saltzaileak eman behar du
aurkeztutako informazioaren edozein aldaketaren berri.
3. Sortzapena zer aitorpen alditakoa den, hari dagokion aitorpen
laburtuan jaso behar dira operazioak.
a) 1.4 apartatuaren kasuan, honako honi dagokion aitorpen laburtuan
jasoko da aipatutako informazioa:
1.–Ondasunak igorri edo garraiatzearen datari dagokion aitorpen
aldiari, 1.4.a) apartatuan aurreikusitako kasuan;
2.–Ondasunak kontsignan saltzeko akordio baten esparruan ondasunak hasiera batean jaso behar zituen enpresaburua edo profesionala
ordezten duenean enpresaburu edo profesional batek, haren identifikazio
datuak erregistro liburuan (57.2.B.a) artikulua) jasotzeko aitorpen aldiari,
1.4.b) apartatuan aurreikusitako kasuan.
b) 2. apartatuko lehenengo paragrafoan aipatutako zuzenketa kasuetan, ondasunen edo zerbitzuen hartzaileari zer aitorpen alditan jakinarazten
zaion, horri dagokion aitorpen laburtuan jasoko da zuzenketa hori”.
Bost.–70. artikuluko 4. eta 5. apartatuak kentzea. 2020ko martxoaren
1etik aurrera izanen ditu ondorioak.
Xedapen iragankor bakarra– Nafarroako Foru Ogasunaren zerbitzu
telematikoen bidez eramatea Europar Batasunaren barneko zenbait operazioren erregistro liburua.
2021eko urtarrilaren 1etik aurrera izanen da nahitaezkoa Nafarroako Foru Ogasunaren zerbitzu telematikoen bidez eramatea Europar
Batasunaren barneko zenbait operazioren erregistro liburua, informazioa modu telematikoan emanez, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren
Erregelamenduaren 57.1.3 artikuluan aipatzen diren operazioei dagokienez soilik (martxoaren 8ko 86/1993 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen
erregelamendu hori).
Azken xedapen bakarra.–Indarra hartzea.
Tributu Harmonizazioari buruzko Legegintzako Foru Dekretu honek
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du
indarra, ezartzen dituen ondorioekin.
Iruñean, 2020ko otsailaren 19an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria,
María Chivite Navascués.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria, Elma
Saiz Delgado.
F2002838

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan
publikoaren eskaintza
296/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Funtzio Publikoko zuzendari
nagusiak emana, gidari lanpostuetan aritzeko izangaien bi zerrenda hautaproben bidez osatzeko deialdiak onesten dituena.
Zerrendetako bat prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko
da, eta bestea, aldi baterako kontratazioak egiteko.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak dituen langile beharrak
ikusirik, bidezkoa da deialdi bat onestea hautaproben bidez honako zerrenda hauek osatzeko: batetik, izangaien zerrenda bat gidari lanpostuetan
aritzeko prestakuntzarako zerbitzu berezietan, eta bestetik, zerrenda bat
aipatutako lanpostuetan aritzeko aldi baterako kontratudun gisa. Zerrenda
horiek Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde
autonomoetan sortzen diren beharrei erantzuteko erabiliko dira, salbu
Osasun Departamentuaren menpeko erakundeetakoak.
Apirilaren 14ko 96/1997 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera,
aldi baterako kontrataziora jo aurretik, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioak eta haren erakunde autonomoek bertako langile finkoei
eskainiko dizkiete bete nahi dituzten lanpostuak, eta, horretarako, behar

diren hautaprobetarako deia eginen dute, lanpostu horietan prestakuntza
egin nahi duten izangaien zerrendak egiteko.
Deialdi hauek honako hauetan ezarritakoari jarraikiz onesten dira: Administrazioaren zerbitzuko langileen prestakuntza eta lanbide hobekuntza
arautzen dituen apirilaren 14ko 96/1997 Foru Dekretua; Prestakuntzarako
zerbitzu berezietan aritzeko izangaien zerrendak osatu eta kudeatzeko prozedura ezartzen duen abenduaren 30eko 199/2004 Foru Agindua; ekainaren
5eko 113/1985 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Nafarroako Administrazio
Publikoetan sartzeko Erregelamenduaren 42.2.c) artikulua; eta Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariak aldi baterako kontratazioa kudeatzeko
arauak onesteko abenduaren 31n emandako 814/2010 Foru Agindua.
Horrenbestez, eta otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren bidez
esleiturik ditudan eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Gidari lanpostuetan aritzeko izangaien bi zerrenda hautaproben
bitartez osatzeko deialdiak onestea: bata, prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko, eta bestea, aldi baterako kontratazioak egiteko, gero
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde
autonomoetan sortzen diren beharrei erantzuteko, salbu Osasun Departamentuaren menpeko erakundeetakoak.
2. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitara daitezela agintzea.
3. Ebazpen hau eta eranskinak jakinaraztea Langileriaren Kudeaketako Zerbitzuari, Argibide eta Erregistro Bulegoari eta epaimahaiko kideei,
behar diren ondorioak izan ditzaten.
I.–DEIALDIA, GIDARI LANPOSTUETAN
PRESTAKUNTZARAKO ZERBITZU BEREZIETAN
ARITZEKO IZANGAIEN ZERRENDA BAT OSATZEKO
Hona hemen deialdiaren,
OINARRIAK
Lehenbizikoa.
Deialdia egiten da gidari lanpostuetan prestakuntzarako zerbitzu berezietan arituko diren izangaien zerrenda bat osatzeko hautaproben bidez.
Zerrenda hori Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren
erakunde autonomoetan sortzen diren beharrak aldi baterako betetzeko
erabiliko da, Osasun Departamentuaren menpeko erakundeetan izan
ezik.
Bigarrena.–Parte-hartzaileen betebeharrak.
2.1. Deialdi honetan parte hartu nahi duten izangaiek baldintza hauek
bete beharko dituzte eskaerak aurkezteko epea bukatzen denean:
a) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen zerbitzuko langile finkoa izatea, D mailakoa edo
taldekoa, eta eskubidez dagokien gehieneko prestakuntzaldia agorturik
ez izatea.
b) Lanpostuan gutxienez hiru urteko zerbitzualdia benetan egin
izana.
c) Ez egotea borondatezko edo nahitaezko eszedentzian.
d) Batxilergoko titulu ofiziala, Bigarren Mailako Lanbide Heziketakoa
edo baliokidetzat hartzen den beste titulu bat izatea. Titulu hori ezin da
izan langile finkoari jarduneko zerbitzuan aritzeko balio diona.
Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren frogagiria eduki
beharko da.
e) B, C eta D motetako gidabaimenak izatea.
d) Gidari gisa zerbitzu berezietan prestakuntza jasotzeko zerrenda
batean ez egotea jadanik.
2.2. Oinarri honetako baldintza guztiak eskaerak aurkezteko epea
bukatzen den egunean bete beharko dira, baita hautapen prozedura osoan,
dei egiten zaien unean eta prestakuntzak iraun bitartean ere.
2.3. Deialdi honetan ezin dute parte hartu Hezkuntza Departamentuko irakasleek, Osasun Departamentuko erakunde autonomoei atxikitako
langileek, Nafarroan Justizia Administrazioan ari diren langileek, ez eta
Nafarroako Administrazio Publikoetako Langileen Estatutuaren aplikazio
eremutik baztertutako langileek ere.
Hirugarrena.–Parte hartzeko eskabidea eta aurkeztu beharreko agiriak.
3.1. Hautapen prozedura honetan parte hartu nahi dutenek II. eranskinean jasotzen den eskabidea erabili beharko dute eskaera egiteko. Eskabide hori Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokorreko edozein bulegotan
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dago eskuragarri. Interneten bidez ere lortzen ahal da, www.nafarroa.eus
helbidean, bai deialdia argitaratzen deneko aldizkari ofizialetik abiatuta,
bai deialdiaren estekatik abiatuta.
Parte hartzeko eskabidean, interesdunek adierazi behar dute baldintza guztiak betetzen dituztela eskaerak aurkezteko epea bukatzen den
egunean.
3.2. Parte hartzeko eskabidearekin batera, deialdi honen bigarren
oinarriko 2.1.e) atalean eskatutako gidabaimenak indarrean dituela egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko da.
3.3. %33ko desgaitasuna edo handiagoa izanik parte hartzen dutenek
horren berri eman beharko dute parte hartzeko eskabidean; gainera, hura
frogatzen duen dokumentazioa erantsi beharko dute, organo eskudunak
emana.
Halaber, beharrezkotzat jotzen dituzten denbora edo baliabide egokitzapenak eskatzen ahalko dituzte. Kasu horretan, eskabidean adierazi
egin beharko dute, eta, horrez gainera, aparteko orri batean, zehaztu zer
egokitzapen eskatzen duten. %33ko desgaitasuna edo handiagoa duten
pertsona horiek Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziara bideratuko dira, proba egiteko denbora eta baliabide aldetik
behar dituzten egokitzapenak zehazteko.
Laugarrena.–Eskabideak nola eta noiz aurkeztu.
Deialdietarako arau komunen lehenbiziko eta bigarren oinarrietan
ezarritako bitartekoak erabiliz eta epean aurkeztuko dira deialdian parte
hartzeko eskabideak.
Bosgarrena.–Hautapen prozesua nola eginen den eta haren balorazioa.
Deialdietarako arau komunen bosgarren oinarrian xedatutakoarekin
bat eginen da hautapen prozesua.
II.–DEIALDIA, GIDARI GISA ALDI BATERAKO KONTRATATUAK
IZATEKO IZANGAIEN ZERRENDA BAT OSATZEKO
Hona hemen deialdiaren,
OINARRIAK
Lehenbizikoa.
Deialdia egiten da gidari lanpostuetan arituko diren izangaien zerrenda
bat osatzeko hautaproben bidez. Zerrenda hori Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan sortzen diren
beharrak aldi baterako betetzeko erabiliko da, Osasun Departamentuaren
menpeko erakundeetan izan ezik.
Aldi baterako kontratatuak izateko izangaien zerrenda hori erabili
baino lehen, apirilaren 14ko 96/1997 Foru Dekretuan xedatutakoaren
arabera prestatu diren edo etorkizunean prestatzen diren langile finkoen
zerrendak erabiliko dira.
Bigarrena.–Parte-hartzaileen betebeharrak.
2.1. Deialdi honetan parte hartu nahi duten izangaiek baldintza hauek
bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea bukatzen denean:
a) Espainiako nazionalitatea izatea edo Europar Batasuneko estaturen batekoa edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako Estatuak
berretsitako nazioarteko tratatuen arabera, langileen joan-etorri askea
aplikatzen den estaturen batekoa.
Parte har dezakete, orobat, espainiarren eta Europar Batasuneko
beste estatuetako herritarren ezkontideek, edo aipatutako nazioarteko
tratatuen aplikazio-eremuan sartutako estatuetako herritarren ezkontideek,
zuzenbidez bereizita ez badaude; halaber, haien ondorengoek eta ezkontidearenek, zuzenbidez bereizita ez badaude, 21 urtetik beherakoak badira
edo, hortik gorakoak izanez gero, haien kontura bizi badira.
b) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina gainditua ez izatea.
c) Batxilergoko titulua, Bigarren Mailako Lanbide Heziketakoa edo
baliokideren bat izatea.
Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren frogagiria eduki
beharko da.
d) B, C eta D motetako gidabaimenak izatea.
e) Bete behar diren eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisiko
eta psikikoa izatea.
f) Dagozkion eginkizun publikoak betetzeko desgaiturik edo bazterturik ez egotea eta administrazio publikoren bateko zerbitzutik bereizia
ez izatea.

42. zenbakia - 2405. orrialdea
2.2. Oinarri honetako baldintza guztiak eskaerak aurkezteko epea
bukatzen den egunean bete beharko dira, baita hautapen prozedura osoan,
dei egiten zaien unean eta kontratazioak iraun bitartean ere.
Hirugarrena.–Parte hartzeko eskabidea eta aurkeztu beharreko agiriak.
3.1. Hautapen prozedura honetan parte hartu nahi dutenek III.
eranskinean jasotzen den eskabidea erabili beharko dute eskaera egiteko. Eskabide hori Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokorreko edozein
bulegotan dago eskuragarri. Interneten bidez ere lortzen ahal da, www.
nafarroa.eus helbidean, bai deialdia argitaratzen deneko aldizkari ofizialetik
abiatuta, bai deialdiaren estekatik abiatuta.
Parte hartzeko eskabidean, interesdunek adierazi behar dute baldintza guztiak betetzen dituztela eskaerak aurkezteko epea bukatzen den
egunean.
3.2. Parte hartzeko eskabidearekin batera, izangaiek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:
a) Nortasun agiri nazionalaren edo nortasun agiri baliokidearen
fotokopia.
Dena dela, Espainiako nazionalitatea duten parte-hartzaileek, eskabidean horretarako gaitutako laukitxoan, baimena ematen ahalko diote
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari beren identitatearen eta
adinaren inguruko datuak kontsultatzeko, datu horiek beharrezkoak badira
espedientea tramitatu eta ebazteko. Datuak Egiaztatu eta Kontsultatzeko
Estatuko Administrazio Orokorraren Zerbitzuen bidez (SVCD) kontsultatuko
dira datuak, edo beste sistema baliokide baten bidez. Kasu horretan, ez
da beharrezkoa izanen nortasun agiri nazionalaren fotokopia edo nortasun
agiri baliokidearena aurkeztea.
Desadostasunik sortzen bada ofizioz egiaztatutako datuen eta interesdunak deklaratzen dituenen artean, edo haien gaineko alderdiren bat
argitu behar bada, behar den errekerimendua eginen da, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015
Legearen 68.1 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.
Espainiako nazionalitatea ez duten parte-hartzaileek beren identitatea
eta nazionalitatea frogatzen dituzten agirien fotokopia aurkeztu beharko
dute, eta, hala badagokio, bigarren oinarriko 2.1.a) atalean nazionalitateari eta ahaidetasunari buruz eskatzen diren baldintzena. Halaber, parte
hartzeko eskabidean zinpeko aitorpenaren bidez edo promesaren bidez
adierazi beharko dute ez daudela beren jatorrizko herrialdean funtzio
publikoan aritzea eragozten dien diziplina zehapen edo kondena penal
baten menpe.
b) Deialdi honen bigarren oinarriko 2.1.d) atalean eskatutako gidabaimenak indarrean dituela egiaztatzeko dokumentazioa.
c) %33ko desgaitasuna edo handiagoa izanik parte hartzen dutenek
horren berri eman beharko dute parte hartzeko eskabidean; gainera, hura
frogatzen duen dokumentazioa erantsi beharko dute, organo eskudunak
emana. Halaber, beharrezkotzat jotzen dituzten denbora edo baliabide
egokitzapenak eskatzen ahalko dituzte. Kasu horretan, eskabidean adierazi
egin beharko dute, eta, horrez gainera, aparteko orri batean, zehaztu zer
egokitzapen eskatzen duten.
%33ko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsona horiek Pertsonen
Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziara bideratuko dira,
proba egiteko denbora eta baliabide aldetik behar dituzten egokitzapenak
zehazteko.
3.3. Bigarren oinarriko 2.1.c) atalean eskatzen den betebeharra agiri
bidez frogatu beharko da lanerako deia egiten denean, deialdietako arau
komunen zazpigarren oinarrian ezarritakoarekin bat.
3.4. Izangaiek aurkezten duten dokumentazioak ez du zertan izan
jatorrizkoa edo fotokopia konpultsatua; hortaz, dokumentu horien fotokopia
arruntak aurkezten ahalko dira.
Hala ere, Administrazioak noiznahi eskatzen ahalko ditu parte hartzeko
eskabidearekin batera aurkeztutako dokumentazioaren jatorrizkoak edo
fotokopia konpultsatuak.
Laugarrena.–Eskabideak nola eta noiz aurkeztu.
Deialdietarako arau komunen lehenbiziko eta bigarren oinarrietan
ezarritako bitartekoak erabiliz eta epean aurkeztuko dira deialdian parte
hartzeko eskabideak.
Bosgarrena.–Hautapen prozesua nola eginen den eta haren balorazioa.
Deialdietarako arau komunen bosgarren oinarrian xedatutakoarekin
bat eginen da hautapen prozesua.
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III.–BI DEIALDIETARAKO ARAU KOMUNAK
Lehenbizikoa.–Eskabideak aurkeztea.
Deialdietan parte hartzeko eskabideak Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira (Karlos III.aren etorbidea 2, atalondoa, 31002 Iruña), edo Nafarroako Gobernuaren beste edozein erregistro
bulegotan (zerrenda Nafarroako Gobernuaren Interneteko webgunean
ageri da: www.nafarroa.eus), edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen
16.4 artikuluan adierazitako bideren bat erabiliz.
Eskaera posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal ireki batean
aurkeztuko da, postako langileek data eta zigilua jar diezazkioten eskaerari,
ziurtatu aurretik.
Halaber, ekainaren 23ko 70/2008 Foru Dekretuan xedatutakoarekin
bat, eskabidea telematika bidez aurkezten ahalko da, Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioaren Erregistro Orokor Elektronikoan. Erregistro
horretarako sarbidea Nafarroako Gobernuaren webgunean dago (www.
nafarroa.eus). Kasu horretan, parte hartzeko berariazko eskabidea eta
beharrezkoak diren gainerako agiriak aurkezteko, Erregistro Elektroniko
Orokorrean artxiboak eransteko aurreikusita dauden formatuetatik edozein
erabil daiteke.
Bigarrena.–Eskabideak aurkezteko epea.
Bi deialdietan, parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea hamar egun
baliodunekoa izanen da, ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita.
Hirugarrena.–Izangaien onarpena.
3.1. Behin-behineko zerrendak.
Eskabideak aurkezteko epea bukaturik, deialdietan onartu eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrendak ikusgai jarriko ditu Funtzio
Publikoko Zuzendaritza Nagusiak, bai Nafarroako Gobernuaren iragarki-taulan (Iruñeko Karlos III.aren etorbidea 2, atalondoa), bai Nafarroako
Gobernuaren Interneteko webgunean (www.nafarroa.eus).
Zerrenda horien kontra interesdunek erreklamazioak aurkezten
ahalko dituzte, edo eskabidean egindako akatsak zuzendu, hamar egun
balioduneko epean, hura argitaratu eta biharamunetik hasita, idazki bat
aurkeztuta Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Langileriaren Kudeaketako Zerbitzuari.
Izangai bazterturik ez bada, onartuen zerrendak behin betiko onetsiko
dira zuzenean.
3.2. Behin betiko zerrendak.
Erreklamazioak edo zuzenketak aurkezteko epea bukaturik eta haien
gainean ebatzi ondoren, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak, ebazpen
baten bidez, izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrendak onetsiko
ditu, eta argitaratuko ditu bai Nafarroako Gobernuaren iragarki-taulan (Iruñeko Karlos III.aren etorbidea 2, atalondoa), bai Nafarroako Gobernuaren
Interneteko webgunean (www.nafarroa.eus), adierazita deialdian ezarritako
hautapen proba egiteko eguna, ordua eta tokia.
Onartuen zerrendetan agertzea ez da aski deialdi honetan eskatutako
baldintzak betetzen direla onartzeko. Izangaiek aurkeztu behar duten
dokumentazioa edo Administrazioak bere eskuetan daukana aztertuta,
baldintzaren bat betetzen ez dela ohartuz gero, interesdunek deialdian
parte hartzeagatik dituzten eskubide guztiak galduko dituzte.
3.3. Izangai onartu eta baztertuen zerrendak argitaratzearekin ulertuko da interesdunei egin beharreko jakinarazpena egin dela, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015
Legearen 45. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.
Laugarrena.–Kalifikazio epaimahaia.
4.1. Kalifikazio epaimahaia honako hauek osatuko dute:
Epaimahaiburua: María Amparo López Antelo andrea, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko
Barneko zuzendari nagusia.
Ordezko epaimahaiburua: María Pilar Zapico Revuelta andrea, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Barne Zuzendaritza Nagusiko Barneko Araubide Juridikoaren
Zerbitzuko zuzendaria.
Epaimahaikidea: Aitziber Juaniz Moriones andrea, Lehendakaritzako,
Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Barne
Zuzendaritza Nagusiko Segurtasun Politikak Garatzeko Zerbitzuko zuzendaria.
Ordezko epaimahaikidea: Eugenio Vila Sánchez jauna, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko
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Barne Zuzendaritza Nagusiko Trafikoaren eta Bide Segurtasunaren Ataleko
burua.
Epaimahaikidea: Calos Ahechu Iribarren jauna, Lehendakaritzako,
Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Barne
Zuzendaritza Nagusiko gidaria.
Ordezko epaimahaikidea: Ignacio Ros Fernández jauna, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko
Barne Zuzendaritza Nagusiko gidaria.
Epaimahaikidea: Jesús Manuel Lostao Jauregui jauna, Langileria
Batzordeak izendatutako ordezkaria.
Ordezko epaimahaikidea: Lourdes Moreno Santiago andrea, Langileria
Batzordeak izendatutako ordezkaria.
Epaimahaikide-idazkaria: Joaquín José Oroz Pascual jauna, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko
Barne Zuzendaritza Nagusiko Ibilgailu Parkearen Ataleko burua.
Ordezko epaimahaikide-idazkaria: Ángel Labiano Mangado jauna,
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Barne Zuzendaritza Nagusiko Segurtasunaren Koordinazio
Ataleko burua.
4.2. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko
40/2015 Legean abstentziorako aipatzen diren arrazoietako bat gertatzen
denean, epaimahaikideek ezin izanen dute kalifikazio epaimahaian parte
hartu, eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiari jakinarazi beharko
diote.
Halaber, zilegi da epaimahaikideak errekusatzea, inguruabar horietako
bat gertatzen denean.
4.3. Hautaproba egiten hasi aurretik eratuko da epaimahaia.
Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta jardun ere, kideen gehiengo
osoa biltzen ez bada. Halaber, epaimahaiaren eraketak eta jardunak balio
izateko, epaimahaiburu eta idazkari lanak egiten dituzten pertsonek edo
haien ordezkoek bertan egon beharko dute.
4.4. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdietako oinarrien
interpretazioaren eta aplikazioaren inguruan sortzen diren arazoak.
4.5. Epaimahaiak aholkulari espezialistak hartzen ahalko ditu probarako, eta horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko, eta
haietan bakarrik emanen diete laguntza epaimahaikoei.
Bosgarrena.–Proba.
5.1. Hautapen prozesua bi ariketa izanen dituen proba bakar baten
bidez eginen da:
–Lehenengo ariketa: ariketa hau teorikoa izanen da, eta bertan test
motako gehienez 50 galdera erantzun beharko dira idatziz, ebazpen
honen I. eranskinean agertzen diren gaiei buruz. Galdera bakoitzari
erantzuteko, lau aukera eskainiko dira, baina bakarra izanen da zuzena.
Erantzun oker bakoitzak penalizazioa ekarriko du, hain zuzen ere erantzun
zuzenaren balioaren herena. Proba horretan 50 puntu lortzen ahal dira
gehienez.
Probak egiteko ez da inolako testurik edo dokumentaziorik erabiltzen
ahalko, ezta kalkulagailurik, gailu elektronikorik, hiztegirik edo bestelako
materialik ere, mutur lodiko boligrafo urdina edo beltza izan ezik.
–Bigarren ariketa: ariketa hau praktikoa izanen da, eta, I. eranskineko
gai zerrenda oinarri hartuta, gidatzeko gaitasun praktikoa eta deialdiaren
xede den lanpostuari dagozkion ezaupide praktikoak neurtzeko balioko
du. Ariketa honetan 50 puntu lortzen ahalko dira gehienez.
5.2. Probak 100 puntuko kalifikazioa izanen du gehienez, eta bazterturik geldituko dira gehieneko puntuazio horren %30 gutxienez lortzen
ez duten izangaiak.
Ariketa bakoitza hasi baino lehen, kalifikazio epaimahaiak zehaztuko
du zenbat iraunen duen.
5.3. Ariketa bakoitzerako dei bakarra eginen da. Parte-hartzaileek
nortasun agiri nazionala, pasaportea, gidabaimena edo epaimahaiak askiesten duen beste nortasun agiri bat aldean dutela agertu beharko dute
proba egitera. Nor diren frogatzen ez dutenak edo agertzen ez direnak
baztertu eginen dira.
5.4. Ariketak egiteko beharrezkoak diren denbora eta baliabide egokitzapenak jarriko dira desgaitasun aitorturen bat dutenentzat, eskabidean
eskatu badute.
Seigarrena.–Emaitzak.
6.1. Proba kalifikatzen bukatu ondotik, epaimahaiak Nafarroako
Gobernuaren iragarki-taulan eta Nafarroako Gobernuaren webgunean (www.nafarroa.eus) argitaratuko ditu lortutako puntuazioak, eta
bost egun balioduneko epea emanen du emaitzei buruzko alegazioak
egiteko.
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6.2. Behin alegazioetarako epea iraganik, eta horiek ebatzirik, partehartzaileen artean berdinketarik izanez gero, epaimahaiak irizpide hauen
arabera jokatuko du:
a) Izangai berriak prestakuntzaldian aritzeko deialdia: deialdi honetako eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean izangaiek aitortuta
daukaten antzinatasunaren arabera hautsiko dira berdinketak, antzinatasun
handiena duena lehenetsiz. Berdinketak jarraitzen badu, aldi baterako
kontratazioetarako deialdian ezarritako irizpideari jarraikiz hautsiko dira
berdinketak.
b) Aldi baterako kontratazioetarako deialdia: berdinketak zozketa
bakar baten bidez erabakiko dira, zeina kalifikazio epaimahaiak eginen
baitu. Alfabetoaren bi letra aterako dira ausaz, eta berdinketak ebatziko
dira lehen deituraren ordena alfabetikoari jarraikiz, ateratzen diren bi letra
horietatik abiatuta. Horren ondorioetarako, ZZ letren atzetik AA letrak
hartuko dira. Ezein izangairen lehenengo deitura ez bada hasten ausaz
ateratzen diren bi letra horiekin, ordena alfabetikoari jarraikiz hurrengoa
den deitura hartuko da. Zozketaren emaitzak Nafarroako Gobernuaren
webgunean eta iragarki-taulan jarriko dira jendaurrean.
6.3. Aurkeztutako alegazioak eta berdinketak ebatzita, epaimahaiak
honako zerrenda hauek argitaratuko ditu, bereizita, Nafarroako Gobernuaren iragarki-taulan eta Interneteko webgunean (www.nafarroa.eus):
–Prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko izangai berrientzako
deialdiko hautapen prozesua gainditu dutenen zerrenda, guztira lortutako
puntuen hurrenkeraren arabera.
–Aldi baterako kontratatuak izateko deialdiko hautapen prozesua gainditu duten izangaien zerrenda, guztira lortutako puntuen hurrenkeraren
arabera.
6.4. Oinarri honetan ezarritako jarduketak bukaturik, epaimahaiak
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiari igorriko dizkio proba gainditu duten
izangaien zerrendak, onets ditzan. Zerrendekin batera, hautapen prozesuaren espediente osoa ere bidaliko dio.
Zazpigarrena.–Gidari lanpostuetan aritzeko izangaien zerrendak eta
deia.
7.1. Hautapen prozesuaren espediente osoa jasota, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez onetsiko dira izangaien
zerrendak. Ebazpen hori Nafarroako Gobernuaren iragarki-taulan argitaratuko da (Iruñeko Karlos III.aren etorbidea 2, atalondoa), baita Nafarroako
Gobernuaren web-orrian ere (www.nafarroa.eus).
7.2. Izangaiak prestakuntzaldian aritzeko deia eta, hala badagokio,
prestakuntzarako zerbitzu berezietako egoeraren deklarazioa honako
hauetan ezarritakoaren arabera eginen dira: apirilaren 14ko 96/1997 Foru
Dekretua; Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariaren abenduaren
30eko 199/2004 Foru Agindua, prestakuntzarako lanpostuetan aritzeko
izangaien zerrendak osatu eta kudeatzeko prozedura ezarri zuena; eta
aplikatzekoak diren gainerako arauak.
7.3. Izangaiei aldi baterako kontratatzeko dei egiten zaienean eta,
hala bada, kontratatzerakoan, arau hauetan ezarritakoari jarraituko zaio:
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako
Foru Dekretuaren 88. artikulua eta hurrengoak; deialdi honetako oinarriak;
aldi baterako kontratazioa kudeatzeko arauak onesteko Lehendakaritza,
Justizia eta Barneko kontseilariak abenduaren 31n eman zuen 814/2010
Foru Agindua; eta aplikatzekoak diren gainerako arauak.
Izangaiei lanerako deia egiten zaienean, aintzat hartuko da, orobat,
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
testu bateginaren zazpigarren xedapen gehigarriaren 4. atalean ezarritakoa, non arautzen baitira desgaitasunen bat duten pertsonek Nafarroako
Administrazio Publikoetan enplegua lortzeko xehetasunak.
7.4. Lanerako deia jasotzen dutenek eskatutako betebeharrak betetzen dituztela frogatzeko agiriak aurkeztu beharko dituzte; horretarako,
Batxilergoko edo Bigarren Mailako Lanbide Heziketako tituluaren fotokopia
aurkeztu beharko dute, edo horien baliokidetzat hartutako beste batena,
edo titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekinarena, edo,
bestela, eskabideak aurkezteko epea bukatu baino lehen titulua lortzeko
moduan egon izanaren gaineko ziurtagiria.
Eskatutako baldintzak betetzen ez dituzten pertsonak hautapen prozesutik baztertuko dira Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren ebazpen
baten bidez, eta deialdi honetan parte hartzeagatik izan ditzaketen eskubide
guztiak galduko dituzte.
Izangaiek aurkezten duten dokumentazioak ez du zertan izan jatorrizkoa edo fotokopia konpultsatua; hortaz, dokumentu horien fotokopia
arruntak aurkezten ahalko dira.
Hala ere, Administrazioak noiznahi eskatzen ahalko dizkie izangaiei
aurkeztutako dokumentazioaren jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak.

42. zenbakia - 2407. orrialdea
Zortzigarrena.–Errekurtsoak.
Kalifikazio epaimahaiak ematen dituen egintzen eta ebazpenen kontra
gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko da, Funtzio Publikoko zuzendari
nagusiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xede den egintza
argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita.
Deialdien, oinarrien eta oinarriak aplikatzeko egintzen kontra, epaimahaiak hartutakoen kontra izan ezik, zilegi izanen da gora jotzeko errekurtsoa jartzea, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta
Barneko kontseilariari zuzendua, errekurritu nahi den egintza argitaratu
edo jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.
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 3an.–Funtzio Publikoko zuzendari nagusia.
Amaia Goñi Lacabe.
I. ERANSKINA
Gai-zerrenda
1. gaia.–Nafarroako bide-sarea: Nafarroako errepideen zerrenda eta
mapa.
2. gaia.–6/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa,
Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu bategina onesten duena. II. titulua: “Portaera arauak
zirkulazioan”; eta III. titulua: “Seinaleztapena”.
3. gaia.–1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Trafikoari,
Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen
testu artikuluduna –martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia– aplikatzeko eta garatzeko Zirkulazio Erregelamendu
Orokorra onesten duena. I. titulua: “Portaera arau orokorrak zirkulazioan”:
I. kapitulua: “Arau orokorrak”; II. kapitulua: “Ibilgailuen karga eta pertsonen
eta salgaien edo gauzen garraioa”. 1. atala: “Pertsonen garraioa”; eta III.
kapitulua: “Gidarien arau orokorrak”.
4. gaia.–1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Trafikoari,
Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen
testu artikuluduna –martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia– aplikatzeko eta garatzeko Zirkulazio Erregelamendu
Orokorra onesten duena. II. titulua: “Ibilgailuen zirkulazioa”: I. kapitulua:
“Lekua bidean”; II. kapitulua: “Abiadura”; III. kapitulua: “Bide lehentasuna”,
eta V. kapitulua: “Zirkulazioan sartzea”.
5. gaia.–1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Trafikoari,
Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen
testu artikuluduna –martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia– aplikatzeko eta garatzeko Zirkulazio Erregelamendu
Orokorra onesten duena. II. titulua: “Ibilgailuen zirkulazioa”: VI. kapitulua:
“Norabide eta noranzko aldaketak eta atzerako martxa”; VII. kapitulua:
“Aurreratzea”; VIII. kapitulua: “Gelditzea eta aparkatzea”; X. kapitulua:
“Argien erabilera”; eta XI. kapitulua: “Gidarien ohartarazpenak”.
6. gaia.–1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Trafikoari,
Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen
testu artikuluduna –martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia– aplikatzeko eta garatzeko Zirkulazio Erregelamendu
Orokorra onesten duena. III. titulua: “Beste zirkulazio arau batzuk”: I. kapitulua: “Ateak eta motorra itzaltzea”; III. kapitulua: “Gidatzeko eta atseden
hartzeko denborak”; eta VI. kapitulua: “Larrialdietan nola jokatu”.
7. gaia.–1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Trafikoari,
Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen
testu artikuluduna –martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia– aplikatzeko eta garatzeko Zirkulazio Erregelamendu
Orokorra onesten duena. IV. titulua: “Seinaleztapena”: I. kapitulua: “Arau
orokorrak”; II. kapitulua: “Seinaleen arteko lehentasunak”; III. kapitulua:
“Seinaleen formatua”; IV. kapitulua: “Seinaleen aplikazioa”; eta V. kapitulua:
“Seinaleak kentzea, ordeztea eta aldatzea”.
8. gaia.–1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko
Legearen testu artikuluduna –martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako
Errege Dekretuaren bidez onetsia– aplikatzeko eta garatzeko Zirkulazio
Erregelamendu Orokorra onesten duena. IV. titulua: “Seinaleztapena”: VI.
kapitulua: “Zirkulazio seinaleak eta bideko markak: motak eta esanahiak”;
eta I. eranskina: Zirkulazio seinaleen katalogo ofiziala.
9. gaia.–1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Trafikoari,
Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikuluduna –martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege
Dekretuaren bidez onetsia– aplikatzeko eta garatzeko Zirkulazio Errege-
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lamendu Orokorra onesten duena. V. titulua: “Seinaleak ibilgailuetan”; eta
Ibilgailuei buruzko Erregelamendu Orokorra onesten duen abenduaren
23ko 2822/1998 Errege Dekretua: XI. eranskina: Seinaleak ibilgailuetan.
10. gaia.–Lehen laguntza errepidean. Zer egin eta zer ez egin. Larrialdietarako seinaleztapena eta biktimen babesa. Larrialdi zerbitzuei
deitzea. Lehen laguntzako maniobrak: taupadak eta arnasa sumatzea,
bihotz-biriketako berpiztea, politraumatismoetarako, odoljarioetarako eta
zaurietarako laguntza, bizkarrezurra eta beso-zangoak bloke zurruntzat
hartzea.
Oharra: gai guztiak deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunean indarra duen araudiaren arabera eskatuko dira.

II. ERANSKINA
Prestakuntzarako zerbitzu berezietarako eskabidea (Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioko langile finkoak bakarrik) (PDFa).
III. ERANSKINA
Aldi baterako kontrataziorako eskabidea (PDFa).

eta Dirulaguntzen Datu Base Nazionaleko 493731 zenbakia dute. 300.000
euroko gastua da, 2020ra luzatutako 2019ko gastu aurrekontuko “Enpresaburuen ondorengotzarako laguntzak ekonomia sozialeko enpresetan”
izeneko 950001 96100 7709 241202 partidaren kargura.
2. Aurreko ekitaldian ebatzi gabe gelditu ziren eskaerei 2020ra luzatu
den 2019ko aurrekontuaren kargura erantzutea.
3. Gehienez ere 60.000 euroko zenbateko gehigarria baimentzen
ahalko da. Hori eraginkorra izateko, legez aurreikusitako inguruabarren bat
gertatzearen ondorioz baimendu beharko da. Kreditu gehigarri horretarako
baimena, kasua bada, organo eskudunak emanen du, eta deialdiaren
modu berean argitaratuko da. Horrek ez du ekarriko beste epe bat irekitzea dirulaguntza eskaerak aurkezteko, ez berriz hastea ebazteko eta
jakinarazteko gehieneko epea.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
5. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Eskubide Sozialetako kontseilariari
zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.
Iruñean, 2020ko otsailaren 6an.–Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, Mirian Martón Pérez.
F2002001

F2002159

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA
BEKAK
37E/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Nafar Lansare-Nafarroako
Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren
bidez baimentzen baita dirulaguntza hauen deialdirako gastua:
“Ekonomia sozialeko enpresak sortu eta sustatzeko dirulaguntzak”. DDBN identifikazioa: 493760.
Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoaren
estatutuak onesten dituen azaroaren 6ko 302/2019 Foru Dekretuaren 12.
artikuluaren bidez emandako ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. 75.000 euroko gastua baimentzea 2020ra luzatutako 2019rako
Gastu Aurrekontuko “Ekonomia sozialeko enpresetarako laguntzak, enpresak sortu eta laguntza teknikoa emateko” izeneko 950001 96100 4709
241203 partidaren kargura, ekonomia sozialeko enpresa berrien sorrera
diruz laguntzeko; Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari
kudeatzailearen abuztuaren 20ko 2296/2018 Ebazpenaren bidez arautu
ziren laguntza horiek. DDBN: 493760.
2. 75.000 euroko gastua baimentzea 2020ra luzatutako 2019rako
Gastu Aurrekontuko “Ekonomia sozialeko enpresetarako laguntzak, enpresak sortu eta laguntza teknikoa emateko” izeneko 950001 96100 4709
241203 partidaren kargura, laguntza teknikoko ekintzak diruz laguntzeko,
hain zuzen ere Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari
kudeatzailearen abuztuaren 20ko 2296/2018 Ebazpenaren bidez araututakoak. DDBN: 493760.
3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
4. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta gora
jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da haren aurka, Nafarroako Gobernuko
Eskubide Sozialetako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
Iruñean, 2020ko otsailaren 6an.–Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, Mirian Martón Pérez.
F2002000

43E/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Nafar Lansare-Nafarroako
Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren
bidez baimentzen baita dirulaguntza hauen deialdirako gastua:
“Ekonomia sozialeko enpresa eredua sustatzea, bazkide berriak
sar daitezen lagunduz”. DDBN identifikazioa: 493731.
Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoaren
estatutuak onesten dituen azaroaren 6ko 302/2019 Foru Dekretuaren 12.
artikuluaren bidez emandako ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. 2020rako luzatutako 2019ko gastu aurrekontuaren kargura
baimentzea gastu hau: ekonomia sozialeko enpresa eredua sustatzeko
dirulaguntzak, bazkide-langile berriak epe mugagaberako sar daitezen
eta enpresak ekonomia sozialeko enpresak bihurtzea lagunduz; Nafar
Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen martxoaren 15eko 140E/2019 Ebazpenaren bidez arautu ziren dirulaguntzak,

56E/2020 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Nafar Lansare-Nafarroako
Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren
bidez baimentzen baita deialdi honen gastua: “Errenta bermatua
jasotzen dutenak kontratatzeko dirulaguntzak”. DDBN identifikazioa: 494414.
Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoaren
estatutuak onesten dituen azaroaren 6ko 302/2019 Foru Dekretuaren 12.
artikuluaren bidez emandako ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. 2020ra luzatutako 2019rako gastu aurrekontuaren kargura gastu
hau baimentzea: errenta bermatua edo gizarteratze-errenta jasotzen dutenen kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak; Nafar Lansare-Nafarroako
Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen ekainaren 2ko 1612/2017
Ebazpenaren bidez arautu ziren dirulaguntza horiek, eta 494414 zenbakia
dute Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean. Gastua 200.000 eurokoa da
eta 2020ra luzatutako 2019rako gastu aurrekontuko “Errenta bermatua
jasotzen dutenak kontratatzeko pizgarriak. Konferentzia Sektoriala” izeneko
950001 96100 4709 241204 partidaren kargura ordainduko da.
2. Aurreko ekitaldian ebatzi gabe gelditu ziren eskaerei 2020ra luzatu
den 2019ko aurrekontuaren kargura erantzutea.
3. Gehienez ere 40.000 euroko zenbateko gehigarria baimentzen
ahalko da. Hori eraginkorra izateko, legez aurreikusitako inguruabarren bat
gertatzearen ondorioz baimendu beharko da. Kreditu gehigarri horretarako
baimena, kasua bada, organo eskudunak emanen du, eta deialdiaren
modu berean argitaratuko da. Horrek ez du ekarriko beste epe bat irekitzea eskaerak aurkezteko, ez berriz hastea ebazteko eta jakinarazteko
gehieneko epea.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
5. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Eskubide Sozialetako kontseilariari
zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.
Iruñean, 2020ko otsailaren 12an.–Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, Mirian Martón Pérez.

F2002167

1.7. BESTELAKOAK
23/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Industria Antolamenduaren,
Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak
emana, zeinaren bidez Nabaskozeko udal-mugartean goi tentsioko
instalazio elektriko bat jartzeko aurretiazko administrazio baimena
eta eraikitzeko baimen administratiboa ematen baitira, eta instalazio horrek onura publikoa duela zehazki deklaratzen baita.
2019ko urriaren 15ean, Eduardo Ryan Murua jaunak, I-DE Redes
Eléctricas Inteligentes SAU ordezkatuz, aurretiazko administrazio baimena
emateko eskatu zuen, baita eraikitzeko administrazio baimena eta, zehazki,
onura publikoaren deklarazioa ere, instalazio elektriko honetarako:
–Eskatzailea: I-DE Redes Electricas Inteligentes SAU.
–Espedientea: SAT11035 (Erref.: 2019-060, obra: 100716828).
–Instalazioaren kokalekua: Nabaskozeko udal-mugartea.
–Xedea: inguru horretako horniduraren kalitatea hobetzea.
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–Ezaugarri teknikoak: “Ustaize-Nabaskoze” 20 kV-eko linea elektrikoa,
lur azpiko eta airekoa. Ustaize BTA lotzea “Judasen benta-Irunberri” lineako
1467 zenbakiko euskarriarekin (100-AL1/17-ST1A eroalearen 4.093 metro,
aireko tartean, eta HEPRZ1 12/20 kV 3x (1x240 mm² Al+H16) eroalearen
975 metro, lur azpiko tartean).
–Aurrekontua: 447.001,12 euro.
Abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 125. eta 144. artikuluetan ezarritakoaren ondorioetarako, I-DE Redes Electricas Inteligentes
SAUren eskaera jendaurrean jarri zen hogei egunean, iragarkia argitaratuta
2019ko 219. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 6koan, eta Diario
de Navarra egunkarian, egun berean. Halaber, eskaera Nabaskozeko
Udalari ere igorri zitzaion, epe berean jendaurrean jar zezan.
Felipe Bertol Jauregui jaunak, 2019ko azaroaren 11n, alegazio bat
aurkeztu zuen, eskatzeko alda zitezela 17 eta 18 zenbakiko euskarrien
kokalekuak Nabaskozeko 16. poligonoko 849. lurzatiko mugetara.
Alegazio hori I-DE Redes Electricas Inteligentes SAUra igorrita, enpresa banatzaileak, 2019ko abenduaren 9an, adierazi du ezin dela bi
euskarrietako bat ere tokiz aldatu:
–18 zenbakiko euskarria, angelukoa izanik, ezin da tokiz aldatu, horrek
ekarriko lukeelako linea osoaren zortasuna aldatzea, eta horrela, ukipen
berriak ezarri beharko litzaizkieke hirugarrenei.
–17 zenbakiko euskarria ere ezin da tokiz aldatu lurzatiaren mugaraino,
zeren, mugituz gero, eroaleak lurretik duen garaierak ez bailuke gordeko
erregelamenduz eskatzen den tartea.
Aurrekoa kontuan hartuta, bidezkoa da Felipe Bertol Jauregui jaunak
aurkeztutako alegazioa ezestea.
Separata bidali zitzaion Nabaskozeko Udalari, txostena eman zezala
eskatuz (2019ko urriaren 24ko eta azaroaren 25eko ofizioak), eta ez du
erantzunik eman.
Nafarroako Gobernuko Zainketa Zerbitzuak, 2019ko urriaren 28ko
txostenean, adierazi du ezen, urriaren 11n, Agraria de Afecciones y Valoracionesek, I-DE Redes Electricas Inteligentes SAU ordezkatuz, baimena
eskatu zuela (2019/854521 espedientea) aipatutako linea elektrikoaren
gurutzamendu eta paralelismoetarako, NA-178 errepidea ukitzen duen
tokian. Egun, tramitatzen ari da eskatutako baimena, eta hartan ezarriko
da zer baldintza bete beharko den gauzapenean”.
Separata bidali zitzaion Telefónica de España SAUri, txostena eman
zezala eskatuz (2019ko urriaren 24ko eta azaroaren 27ko ofizioak), eta
ez du erantzunik eman.
Espedientean jasota dago Enagasen 2019ko azaroaren 19ko txostena,
non ados agertzen baita eskatutako baimena ematearekin, baldin eta
txosten horretan biltzen diren baldintzak betetzen badira.
Separata bidali zitzaion Ebroko Konfederazio Hidrografikoari, txostena
eman zezala eskatuz (2019ko urriaren 24ko eta azaroaren 27ko ofizioak),
eta ez du erantzunik eman.
Ikusirik espedientean dagoen dokumentazioa, eta kontuan hartuta
Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legean eta Energia
elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta horniketa egiteko jarduerak
eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko
1955/2000 Errege Dekretuan xedatua, I-DE Redes Electricas Inteligentes
SAUk eskatutakoa onartzea proposatzen da.
Adierazitakoarekin bat, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu
Estrategikoen zuzendari nagusiak azaroaren 18an emandako 52/2019
Ebazpenaren bidez eskuordetu dizkidan eskumenak erabiliz (2019ko 234.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala, azaroaren 27koa), eta Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari
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buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. eta 11. artikuluetan
ezarritakoa betez,
EBAZTEN DUT:
1. I-DE Redes Electricas Inteligentes SAUri administrazio baimena
ematea aipatutako instalaziorako.
2. Instalazioari, zehazki, onura publikoaren deklarazioa ematea,
abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 54. artikuluan eta abenduaren 1eko
1955/2000 Errege Dekretuaren 149. artikuluan ezarritako ondorioetarako.
Enpresa eskatzailea onuradun gisa agertuko da desjabetze espedientean.
3. Instalazio hori egiteko aurkeztutako proiektua, Marcos Hernando
Tuesta industria ingeniari teknikoak sinatua, onestea. Hogeita lau hilabete
eman zaizkio obrak burutzeko.
4. I-DE Redes Electricas Inteligentes SAU enpresari onuradun izaera
aitortzea desjabetze espedientean.
5. Felipe Bertol Jauregui jaunaren alegazioa ezestea, adierazitako
arrazoiengatik.
6. Instalazioak gauzatu beharko dira aurkeztutako proiektuari jarraikiz,
eta bat etorri beharko dute Goi tentsioko instalazio elektrikoen baldintza
teknikoei eta segurtasun bermeei buruzko erregelamendua onesten duen
maiatzaren 9ko 337/2014 Errege Dekretuan xedatutakoarekin eta Goi
tentsioko linea elektrikoen baldintza teknikoei eta segurtasun bermeei
buruzko erregelamendua onesten duen otsailaren 15eko 223/2008 Errege
Dekretuan xedatutakoarekin.
7. Behin proiektua gauzaturik, eskatzaileak zerbitzuan jartzearen akta
eskatu beharko du. Eskaera horri erantsiko zaizkio aipatutako araudian
ezarritako agiriak eta obra bukaeraren ziurtagiria, teknikari eskudun batek
sinatua.
8. Aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena emanda ere, instalazioa gauzatzeko beharrezkoak diren
kontzesio, lizentzia eta baimen guztiak, publikoak nahiz pribatuak, lortu
beharko ditu instalazioaren eskatzaileak, aplikatzekoak diren beste xedapen
batzuekin bat.
9. Ebazpen hau igortzea Industria Antolamenduaren, Azpiegitura
Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzura eta Zainketa Zerbitzura, behar
diren ondorioak izan ditzan.
10. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan.
11. Ebazpen hau jakinaraztea I-DE Redes Electricas Inteligentes
SAUri, Telefónica de España SAUri, Enagasi eta ukitutako ondasun eta
eskubideen titularrei, eta ohartaraztea ebazpenak ez duela administrazio
bidea amaitzen eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal
dela, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariari zuzendua,
argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean. Hartan espediente zenbakia
adierazi beharko da.
12. Ebazpen hau jakinaraztea Nabaskozeko Udalari eta Ebroko
Konfederazio Hidrografikoari, eta ohartaraztea honen kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahal dela, eskumena duen ordena
jurisdikzionalari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, alde batera utzi gabe Nafarroako Gobernuan aldez aurreko
errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako
moduan eta epean.
Iruñean, 2020ko otsailaren 10ean.–Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendaria, Laura Larraya
Irigoyen.
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN
ARABERA ANTOLATUAK
ABERIN
2019ko 1., 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena
2020ko 4. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
8an, aurrekontu-aldaketak hasiera batean onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa
horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak
izan ditzaten; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren
33. artikuluan xedatuari jarraituz (foru dekretu horren bidez garatu zen,
aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).
1/2019 aurrekontu-aldaketa
GASTUAK:
1500-1310003 partida.–Aldi baterako kontratuak: 10.000 euro.
Finantzaketa
DIRU-SARRERAK:
87000 partida.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 10.000
euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 6.821,44 euro.
5. kapitulua.–Kontingentzietarako funtsa: 0,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 9.663,14 euro.
7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 0,00 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 2.733,33 euro.
Gastuak, guztira: 68.668,43 euro.
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 0,00 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 0,00 euro.
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
9.044,64 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 40.552,22 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 34.954,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsioak besterentzea: 0,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital-transferentziak eta kapitaleko bestelako diru-sarrerak: 0,00 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 84.550,86 euro.
Acedon, 2020ko otsailaren 5ean.–Kontzejuko burua, Lidia Alén Fernández.

L2001730

ALLIN

2/2019 aurrekontu-aldaketa
GASTUAK:
2311-4622001 partida.–Lizarrako Udala, Oinarrizko Gizarte Zerbitzua:
1.000 euro.
Finantzaketa
DIRU-SARRERAK:
87000 partida.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 1.000
euro.

2019ko 4., 5., 6. eta 7. aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena
2019ko 250. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren
23an, aurrekontu-aldaketak egiteko hasierako onespenaren erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa
horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak
izan ditzan; hori guztia Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren
10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan
garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan
xedatuari jarraikiz.

3/2019 aurrekontu-aldaketa

4/19 aurrekontu-aldaketa

GASTUAK:
4540 -6190001 partida.– Bideak konpontzea: 5.000 euro.

Kreditu-gehigarria
PARTIDA

Finantzaketa
DIRU-SARRERAK:
87000 partida.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 5.000
euro.
Aberinen, 2020ko otsailaren 4an.–Alkatea, Francisco Javier Fernández
Velasco.

L2001671

1 1612 21200

IZENA

Ura, mantentze-lana

PARTIDA

1 87000

IZENA

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

5/19 aurrekontu-aldaketa

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Kreditu-gehigarria

2020KO AURREKONTUA

PARTIDA

1 2391 22620

IZENA

Berdintasuna sustatzeko jarduerak

ZENBATEKOA
(eurotan)

3.772,84

ZENBATEKOA
(eurotan)

421,92

Finantzaketa:
PARTIDA

1 87000

Laburpena, kapitulu ekonomikoen arabera
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 1.000,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
48.314,02 euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 136,50 euro.

3.772,84

Finantzaketa:

ACEDO

Hasierako onespenaren iragarkia 2019ko 247. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 18an.
Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, 2020ko
aurrekontua behin betiko onetsirik gelditu da.
Aplikatu beharreko araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua.

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

ZENBATEKOA
(eurotan)

421,92

6/19 aurrekontu-aldaketa
Kreditu-gehigarria
PARTIDA

1 9200 12000

IZENA

Idazkariaren ordainsariak

ZENBATEKOA
(eurotan)

36.082,87
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Finantzaketa:
PARTIDA

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

1 4622000

Zerbitzuen batasunak

14.433,14

1 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

21.649,73

C epigrafea.–Kontagailuak/Hargunea/Hustubideak:
C.1. Kontagailuak:
Kontagailuaren prezioa kalkulatzeko, erosketaren kostuari gehitu behar
zaio hura paratzeko Udaleko langileek egin beharreko lana.
C.2. Hargunea:
KONTZEPTUA

Etxekoa

7/19 aurrekontu-aldaketa

PARTIDA

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

1 1630 6330000 Sasi-garbitzeko makina eta hosto-haizagailua

1.405,90

C.3.

PARTIDA

Hustubideak:
KONTZEPTUA

Etxekoa

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

1.405,90

62,34

ALTSASU

Altsasuko Udalak, 2019ko azaroaren 27an egindako osoko bilkura,
hasiera batez onetsi zuen aldaketa egitea ordenantza fiskaletan eta prezio
publikoetan.
Onespenaren erabakia argitaratu zen 2019ko 245. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 16an. Jendaurreko epean inork ez duenez
alegaziorik aurkeztu, ordenantza horiek argitara ematen dira, eta geldituko
dira eranskinean agertzen diren bezala. Hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen
325. artikuluarekin, zeina aldatu baitzen maiatzaren 31ko 15/2002 Foru
Legearen bidez.
Altsasun, 2020ko urtarrilaren 30ean.–Alkatea, Javier Ollo Martínez.
ERANSKINA
2020ko ordenantza fiskaletako taulen aldaketa
1. ORDENANTZA
ORDENANTZA FISKALA, ARAUTZEN DITUENA UR
HORNIDURAREN ETA HUSTUKETAREN TASAK
5. artikulua. Tarifak izanen dira urtero Udalak osoko bilkuran onesten
dituenak. Bestela, Nafarroako KPIa aplikatuz eguneratuko dira.
Ordenantza honen eranskinean zehazten dira 2020ko ekitaldirako
tarifak.
Tarifak.

A epigrafea.–Kontagailua mantentzeko kuota (lauhilekokoa):
ERABILERA

2020KO TASAK

Etxekoa

1,64

Merkataritza/ostalaritzarako

3,12

Industriakoa

4,70

Beheko solairuetako lokalak, merkataritzakoak ez badira, ulertuko da
etxebizitzarako direla.
B epigrafea.–Ur kontsumoaren tasa (lauhilekokoa):
TARIFA MOTA

m³-AREN PREZIOA, 2020

104,65

2. ORDENANTZA
ORDENANTZA, ARAUTZEN DITUENA ESTOLDERIA
ZERBITZUAK EGITEKO TASAK

L2001981

Ordenantza fiskalak eta prezio publikoak aldatzeko espedientea,
tarifak 2020rako eguneratzeagatik. Behin betiko onespena

Ordenantza, arautzen dituena estolderia
zerbitzuak egiteko tasak. Eranskina
TASA (lauhilekokoa)

Etxekoa

7,77
11,75

Industriakoa

15,64

3. ORDENANTZA
ORDENANTZA, ARAUTZEN DITUENA AGIRIAK EGITEKO
ETA TRAMITATZEKO TASAK
Tarifen eranskina
I. epigrafea.–Planoen eta fitxategien kopiak.
1) Udal Planaren planoak, edo espediente publikoetan daudenak,
paperezko euskarrian:
–DIN A0: 8,00 euro.
–DIN A1: 4,00 euro.
–DIN A2: 2,00 euro.
–DIN A3: 0,50 euro.
2) Euskarri digitaleko fitxategien kopiak: 10,75 euro.
II. epigrafea.–Ziurtagiriak.
–Udalaren base informatikoetan bildutako datuen ziurtagiriak: 1,00
euro.
–Espediente administratiboetan dauden erabakien edo agirien ziurtagiriak, baldin ziurtagiri horiek emateko beharrezkoa bada aurretik txostena
edo kontsulta egitea, edo datu baseak gaurkotzea: 12,50 euro.
–Lurzatien gaineko zedulak: 1,00 euro.
–Ordainagiriak bikoiztea: 3,00 euro.
III. epigrafea.–Kopia eginbidetuak.
–Espediente administratiboetan jasotako agirien kopia eginbidetuak:
4,20 euro.
–Udalaren base informatikoetan bildutako datuen kopia eginbidetuak:
5,20 euro.
–Udaltzaingoaren txostenak: 4,30 euro.
–Udaltzaingoaren txosten argazkidunak: 7,60 euro.
–Atestatuak: 34,30 euro.

0,42
0,47

IV. epigrafea.–Konpultsak.

Merkataritza/ostalaritzarako

0,52

Industriakoa

0,64

–Agirien konpultsak (agiri bakoitzeko): 0,10 euro.

Abeltzaintzakoak

0,52*

Udaleko langilearen kostua gehitu beharko zaio.

Kontagailuen irakurketa ez bada Udalean aurkezten, edo Udalari
bidaltzen ez bazaio, tasa bat ezarriko da, izanen dena azkeneko hiru
lauhilekoetako batezbestekoa, galarazi gabe kasuan-kasuan egoki diren
zehapenak.

2020

Merkataritza/ostalaritzarako

Etxebizitzetarako:
Kontsumoa, 55 m³ arte
Kontsumoa, 55 m³-tik gora

*

2020KO TASAK

Obretako ur tasetarako –harguneetarako nahiz kontsumorako–, aplikatuko dira ordenantza honetan industriarako ezarritako tasak.

Allinen, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, Eduardo Martinicorena Mortal.

B)

104,65

Industriakoa

Finantzaketa:

1 87000

62,34

Industriakoa

Kreditu berezia

2020KO TASAK

V. epigrafea.–Fotokopiak.
Fotokopiak:
–A4 zuri-beltzean: 0,10 euro.
–A4 koloretan: 0,30 euro.
–A3 zuri-beltzean: 0,40 euro.
–A3 koloretan: 0,80 euro.
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VI. epigrafea.–Karnetak eta txartelak.

ALTZARIAK

–Minusbaliotasuna izatearen txartela: 31,20 euro.
–Ehiza: 31,20 euro.
–Animalia arriskugarriak: 39,50 euro.
–Basoko pistetan zirkulatzea: 31,20 euro.
–Gaztetxoko txartela (kopia): 2,00 euro.

VIII. epigrafea.–Txostenak eta kontsultei emandako erantzunak.
–Txostenak egiteagatik eta kontsultei erantzuteagatik, oro har: 20,40
euro.
–Udaltzaingoaren txostena egiteagatik edo egindako bat handitzeagatik: Kostuaren arabera.
–Hirigintzako txostenak egiteagatik: kostuaren arabera.
–Katastroko txostenak egiteagatik: kostuaren arabera.
–Sonometriak eta txostenak egiteagatik: 32,70 euro.
–Udal artxiboan agiriak kontsultatzeagatik eta bilatzeagatik: kostuaren
arabera.
Kontsultari erantzuteko edo txostena egiteko beharrezkoa baldin bada
aldez aurretik ikuskapen-bisita egitea, ikuskapen-bisitari dagokion tasa
ere likidatuko da.
IX. epigrafea.–Aurrekontuak eta ordenantza fiskalak.
1) Ordenantzak, ale bakoitza: 12,30 euro.
2) Aurrekontuak, ale bakoitza: 12,30 euro.
5. ORDENANTZA
ORDENANTZA, PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUENA
MAILEGUAN HARTZEKO UDALAREN MAKINAK, IBILGAILUAK,
LANABESAK ETA BESTELAKOAK
Ordenantza, prezio publikoak arautzen dituena maileguan
hartzeko udalaren makinak, ibilgailuak, lanabesak eta bestelakoak.
Tarifen eranskina
I. epigrafea.–Ibilgailuak, makinak.
ORDUAREN KOSTUA (2020)

54,00 euro

Zapalgailua

54,00 euro

Konpresoreak

86,20 euro

Kolektoreetarako motoponpa

30,10 euro

Pala

45,70 euro
43,50 euro
Fidantza: 150,00 euro

Sega-makina

21,80 euro

Suhiltzaile zerbitzuko mahuka

4,70 euro

Dumperra

35,30 euro

Zepoak jartzea eta kentzea

37,30 euro

Urez garbitzeko makina

43,80 euro

Kaxa elektrikoa (unitateko eta eguneko)
Komun eramangarri unisexa
(8 pertsona)

150,00 euro

103,70 euro

150,00 euro

31,40 euro
103,70 euro lehen egunean
77,80 euro eguneko, bigarren
egunetik aurrera
Fidantza: 150,00 euro

Elektrizitate mahuka (unitateko eta eguneko)

103,705 euro

150,00 euro

0,61 euro

150,00 euro

Obra hesiak (bakoitza)

1,12 euro

150,00 euro

Udaltzaingoaren hesiak (bakoitza)

1,12 euro

150,00 euro

217,80 euro

150,00 euro

61,30 euro

50,00 euro

Zelandiko anplifikadorea (kiroldegian edo
Zelandi frontoian erabiltzeko, ez beste inon)

-

60,00 euro

Markagailu elektronikoaren erabilpena

-

90,00 euro

Olana
Podiuma

II. epigrafea.–Gazteria Zerbitzuaren altzariak.
ALTZARIAK

31,40 euro

2010. URTEKO TASA
(EUROAK)

FIDANTZA (EUROAK, UNITATE
BAKOITZEKO)

Aulkiak, beso-pausa- 1,00 (helduak)
tzekoekin (unitatea)

–Bazkide diren gazteak: 5,00
–Bazkide ez diren gazteak: 10,00
–Helduak: 20,00

Mahaia (unitatea)

–Bazkide diren gazteak: 20,00
–Bazkide ez diren gazteak: 30,00
–Helduak: 50,00

10,40 (helduak)

Gazteria Zerbitzuko fidantza ordaintzetik salbuetsiak: Diru premia
larria dutela frogatzen duten gazteak, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako
teknikariek egindako txosten baten bidez frogatu ere, Gazteria Zerbitzuan
berariaz eskatu ondoren.
Elementuak garraiatu eta/edo muntatu behar badira, tarifek gora eginen
dute, honela:
–Esku hartzen duen C mailako udal langile bakoitzeko, ordu edo zatiki
bakoitzeko: 25,50 euro.
–Esku hartzen duen D mailako udal langile bakoitzeko, ordu edo zatiki
bakoitzeko: 18,70 euro.
III. epigrafea.–Materialak.
Kontzeptu honengatik aplikatu beharreko tarifak likidatuko dira Udalak
materialak erosi edo lortutako prezioan, barnean dela balio erantsiaren
gaineko zerga, eta oinarritzat hartuko dira hornitzaileen fakturak.
III. epigrafea.–Gazteria Zerbitzuaren altzariak.
MATERIALAK

Kamioi baskulagarria

Kaleak garbitzeko makinak

96,500 euro

Argiak (3 foku)
180 aulki (bakoitza)

–A mailako lanpostu baterako: 20,40 euro.
–B mailako lanpostu baterako: 15,30 euro.
–C mailako lanpostu baterako: 10,20 euro.
–D edo E mailako lanpostu baterako: 5,10 euro.

IBILGAILUAK ETA MAKINAK

Jaima
Soinu ekipamendu eramangarria

VII. Epigrafea.–Langileen lanposturako edo kontratazio zerrendetarako
deialdiak.

2020KO
FIDANTZA

2020KO TASAK

2020. URTEKO TASA
(EUROAK)

Gazteguneko material 5,20 (helduak)
txikia

FIDANTZA (EUROAK, UNITATE
BAKOITZEKO)

–Bazkide diren gazteak: 5,00
–Bazkide ez diren gazteak: 10,00
–Helduak: 20,00

Proiektagailua, pantaila 21,00 euro (gazteak –Bazkide diren gazteak: 30,00
edo antzekoak
helburu pribatuekin –Bazkide ez diren gazteak: 60,00
eta helduak)
–Helduak: 150,00

VI. epigrafea.–Ur biltontziak betetzea.
–Tasa finkoa (gutxienekoa): 42,00 euro.
7. ORDENANTZA
ORDENANTZA, TASAK ARAUTZEN DITUENA ERABILERA
PUBLIKOKO LURRETAN ZANGAK IREKITZEKO ETA EREMU
PUBLIKOKO ZORUAN EDO ESPALOIETAN EDOZEIN BERRIKUNTZA
EGITEKO
Ordenantza, tasak arautzen dituena erabilera publikoko lurretan
zangak irekitzeko eta eremu publikoko zoruan edo espaloietan edozein
berrikuntza egiteko. Tarifen eta fidantzen eranskina
Hauek dira ordenantza honen bidez aplikatuko diren tarifak:

II. epigrafea.–Altzariak.
ALTZARIAK

2020KO TASAK

2020KO
FIDANTZA

Agertoki estalia (6 x 10)

326,70 euro

150,00 euro

Agertokia (6 x 10)

197,10 euro

150,00 euro

Agertoki txiki estalia (5 x 4)

160,80 euro

150,00 euro

103,70 euro

150,00 euro

5,20 euro/modulua
egunean

150,00 euro

Agertokia (5 x 4)
Oholtza modulua (2 × 1)

I. epigrafea.–Zangak irekitzea.
1.1. Zangaren zabalera metro lineal bat baino txikiagoa bada, metro
luze bakoitzak honenbesteko sortzapena du:
KONTZEPTUA

2020

Harrizko zoladura duten lekuetan

14,50

Zoladura arrunta duten lekuetan

11,70

Zoladurarik gabeko lekuetan

7,00

2020ko martxoaren 2a, astelehena

42. zenbakia - 2413. orrialdea

1.2. Zangaren zabalera metro lineal batekoa edo handiagoa bada,
metro karratu bakoitzak honenbesteko sortzapena du:
KONTZEPTUA

2020

Harrizko zoladura duten lekuetan

12,00

Zoladura arrunta duten lekuetan

11,70

Zoladurarik gabeko lekuetan

8,20

1.3. Zanga irekitzeagatik ibilgailuei bidea itxi behar bazaie, dela osorik, dela norabide bat edo bide nahiz zati nagusi bat, aurreko epigrafeetako
tarifei %20 gehituko zaie.
II. epigrafea.–Eraikitzea edo deuseztatzea ibilgailuen pasabideak,
karga-ahoak, aireztapenak, lukanak eta kalapatxak, eta zoruan edo
espaloietan edozein berrikuntza egitea.
2020. urtea:
–Metro lineal bakoitzeko, alderik handienean: 35,00 euro.
9. ORDENANTZA
ORDENANTZA, TASAK ARAUTZEN DITUENA APROBETXAMENDU
BEREZIAK EGITEKO EREMU PUBLIKOKO ETA HERRI-LURRETAKO
ZORU, LURGAIN ETA ZORUPEETAN
B)

Tarifak.

427,40 euro
6,40 euro/m

Fidantza: 300,00 euro.
Denboraldikoak izanen dira apirilaren 1etik irailaren 30era bitarte
instalatzen diren terrazak, eta iraunkorrak, gainerakoak.
1.3. Beste aprobetxamendu batzuk:
KONTZEPTUA

2020

Aldamioak, garabiak, edukiontziak eta abar

0,10

Olanak

5,70

Kioskoak eta salmenta makinak

42,70

Saltokia nekazaritzako elikagaien ferian

21,40

Taloen salmahaia

1. eguna

53,50

2. egunetik aurrera

32,10

Txosnak

1. eguna

53,50

2. egunetik aurrera

32,10

Atrakzioak

1. eguna

53,50

2. egunetik aurrera

32,10

Minusbaliotasuna dutenak salbuetsirik.
Fidantza: 150,00 euro.
Txosnak paratzeko baimena duten entitateek 300,00 euroko fidantza
utziko dute udaletxean, berme gisa, ondasun publikoetan izaten ahal diren
kalteei eta galerei aurre egiteko.
1.4. Instalazioak eremu publikora jotzen duten fatxadetan, unitate
bakoitzeko, urtean, 2020an:
–Banku entitateen kutxazainak: 73,50 euro.
–Saltzeko makinak eta beste: 49,10 euro.
Lurzorua okupatzeko, Udaltzaingoaren jarraibideei segitu beharko
zaie, sarbideen arautzeari eta pertsonen eremu publikoko trafikoari dagokienez.

Hesiak

22,50

Bestelako aprobetxamenduak

15,10

V. epigrafea.–Gainerako aprobetxamendua.
2020. urtea:
–Kuota: 54,90 euro.
10. ORDENANTZA
ORDENANTZA FISKALA, TASAK ARAUTZEN DITUENA JARDUERA
SAILKATU ETA KALTEGABEAK EGITEAREN ETA JARDUERAK
ESKUALDATZEAREN LIZENTZIARAKO
Ordenantza fiskala, tasak arautzen dituena jarduera sailkatu
eta kaltegabeak egitearen eta jarduerak eskualdatzearen lizentziarako.
2. eranskina
Jarduera-espedientea behar dutenak:
13,20

2. baremoa

11,70

3. baremoa

9,90

4. baremoa

7,80

5. baremoa

5,80

6. baremoa

4,10

B) Jarduera-espedienterik behar ez dutenak: aurreko zenbatekoak
%50 murrizten dira.
II. epigrafea.–Industriak, lantegiak, biltegiak.
KONTZEPTUA

55,40

Paratutako biltontzi bakoitzeko (10.000 litrotik gora)

112,10

Gasa banatzeko sare orokorrak paratu eta aprobetxatzea

5,70

Gainerako aprobetxamendua

0,10

Gasontziei dagokienez, aurreko tasak aplikatuko dira, m³/litroak erlazioari dagokionaren arabera.

2020

Lehen 50 metroak

6,80

50etik 100 metrora

4,90

100dik 200 metrora

3,30

200dik 300 metrora

1,80

300dik aurrera

0,80

11. ORDENANTZA
ORDENANTZA FISKALA, PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUENA
IBILGAILUAK ESPALOIETAN BARNA SARTZEKO ETA EREMU
PUBLIKOA ERRESERBATZEKO, APARKALEKU ESKLUSIBORAKO
EDO EDOZEIN MOTATAKO SALGAIEN ZAMALANETARAKO
Ordenantza fiskala, prezio publikoak arautzen dituena ibilgailuak
espaloietan barna sartzeko eta eremu publikoa erreserbatzeko,
aparkaleku esklusiborako edo edozein motatako salgaien
zamalanetarako. Eranskina
Plakaren prezioa: 54,00 euro (2020. urtean).
Prezioa aldatzen ahal da, baldin eta finkatutako zenbateko hori baino
gehiago kostatzen bazaio Udalari.
A) B kasua. Pasabideko lizentzia.
KONTZEPTUA

Ibilgailu bakoitzeko

2020

6,20 euro urtean

Metro lineal bakoitzeko

12,50 euro urtean

Gutxieneko kuotak.

2020

Paratutako biltontzi bakoitzeko (10.000 litro bitarte)

2020

1. baremoa

B)

II. epigrafea: Lurpearen aprobetxamendu bereziak.
KONTZEPTUA

2020

22,50

KONTZEPTUA

2020

Mahaiak, aulkiak, upelak, mahai hankabakarrak Denboraldikoa: 21,40 euro/m²
eta eremu publikoa okupatzen duten bestelako Iraunkorra: 42,70 euro/m²
tresnak
Merkatuak eta txosnak, etab.
–Sasoika:
Urtea
Eguna

KONTZEPTUA

Aldamioak

A)

Urtero ordainduko dira tasa hauek merkatu txikirako:
KONTZEPTUA

Baldin aurreko epigrafeengatik ordaindu behar diren tasak ez badira iristen gutxieneko zenbatekoetara, honako hauek ordaindu beharko
dira:

I. epigrafea.–Saltokiak, bulegoak, etab.

I. epigrafea.–Zoruko aprobetxamendu bereziak.
A)

IV. epigrafea.–Gutxieneko eskubideak.

KONTZEPTUA

2020

Gutxieneko kuota garaje pribatuetarako

26,00

Gutxieneko kuota tailerretarako

52,00

C)

Lekua erreserbatzea.
KONTZEPTUA

Euro/metroa

2020

6,20 euro/metro lineala

2414. orrialdea - 42. zenbakia

2020ko martxoaren 2a, astelehena

12. ORDENANTZA
ORDENANTZA FISKALA, TASAK ARAUTZEN DITUENA LIZENTZIAK
EMATEKO ETA HIRIGINTZAN BESTELAKO JARDUKETAK EGITEKO
Ordenantza fiskala, tasak arautzen dituena lizentziak
emateko eta hirigintzan bestelako jarduketak egiteko.
Tarifen eranskina

Obra bat egitean, fuel-olio biltontzi bat edo antzeko zerbait paratzen
bada, aurrekontuaren arabera likidatzen diren tasei gehitu beharko zaizkie
kopuru hauek:
KONTZEPTUA

I. epigrafea.–Tramitatzea antolamendurako plan partzialak edo bereziak.
Espedienteak tramitatzeko eta ebazteko tasak likidatuko dira plan
bakoitzean hartutako lurzoruaren azaleraren arabera, ondoko eskalaren
arabera likidatu ere:
KONTZEPTUA

VII. epigrafea.–Lizentzia, fuel-olio biltontziak edo antzekoak paratzeko.

2020

5 hektarea arte

0,05

5etik gora, 10 ha arte

0,05

10etik gora, 25 ha arte

0,04

25etik gora, 50 ha arte

0,04

50etik gora, 100 ha arte

0,03

100 baino gehiago

0,03

2020

5.000 litro bitarteko biltontziak

110,30

5.001 litrotik 10.000 litrora bitarteko biltontziak

165,00

10.001 litrotik 15.000 litrora bitarteko biltontziak

219,00

15.000 litrotik gora, 1.000 litro bakoitzeko

10,50

VIII. epigrafea.–Arbolak botatzeko lizentziak.
Obra bat egiteko edo hirigintzako jarduketa bat garatzeko beharrezkoa
baldin bada arbolaren bat botatzea, tasei kopuru hauek gehitu beharko
zaizkie:
KONTZEPTUA

2020

Bota beharreko jabetza publikoko arbola bakoitzeko

47,00

Bota beharreko jabetza pribatuko arbola bakoitzeko

15,70

II. epigrafea.–Tramitatzea plan partzial edo berezien aldaketak eta
xehetasun-azterketak.

IX. epigrafea.–Behin-behineko lizentziak.

Aplikatu beharreko tarifak I. epigrafekoen %50 izanen dira.

Ezarritako tarifa arrunten halako biko zenbatekoa sortuko dute.

III. epigrafea.–Tramitatzea antolamendurako planen aurrerapenak
edo aurreproiektuak.

X. epigrafea.–Obrak prestatzeko behin-behineko baimenak.

Aplikatu beharreko tarifak izanen dira I. epigrafekoen %25.
IV. epigrafea.–Tramitatzea birzatiketak eta banantzeak.
IV‑A) Guztirako aprobetxamendutik zenbateko azalera edo bolumena
den eraikitzeko, haren araberakoa izanen da tasen likidazioa birzatiketa
espediente bakoitza tramitatzeko eta ebazteko, tarifa hauei jarraikiz:
KONTZEPTUA

Jatorrizko finkatik banandutako m² bakoitzeko

2020

0,10

IV‑B) Tramitatzea birzatiketen aldaketak:
Aplikatu beharreko tarifak izanen dira IV-A) epigrafean ezarritakoen
%50.
IV‑C) Tasak, tramitatzeagatik eta ebazteagatik hirigintzako lurzatiketak, landa finken banantzeak eta zatiketak:
KONTZEPTUA

Jatorrizko finkatik banandutako m² bakoitzeko

2020

0,05

V. epigrafea.–Tramitatzea eskatzaileek egindako urbanizazio proiektuak.
Tasak proiektuaren kostuaren arabera likidatuko dira, eta karga-tasa
%1 izanen da.
VI. epigrafea.–Obra lizentziak eta finken itxiturak.
Obra lizentziaren tasa likidatuko da honako tarifa hauen arabera:
–Obra txikiak (lizentzia laburtua)
KONTZEPTUA

6.010,12 euro bitarte

2020

10,70

6.010,12tik gora: %0,8, obraren aurrekontuaren arabera, gehieneko
zenbatekoa izanik obra handietarako tarte bakoitzean finkatutakoa.
–Obra handiak (obraren kostu egiazko eta efektiboaren arabera):
KONTZEPTUA

120.202,42 euro bitarte

2020

99,20

120.202,42tik 240.404,84 euro bitarte

166,60

240.44,84tik 601.012,10 euro bitarte

230,40

601.012,11 eurotik gora

297,80

–Finkak ixtearen eta 3. artikuluaren l), m), n) eta ñ) letretan ezarritako
jarduketen tasa likidatuko da guztirako kostuaren arabera, karga-tasa
izanik %0,8.
–Tasa ordaintzetik salbuetsirik daude zorupean egindako jarduketak eta
lurren mugimenduei dagozkienak, hartarako lizentzia behar dutenak.

Baimen bakoitzak sortuko duen tasa da 16 euro/urtea. Jakinarazpena
aurreratzeko baimenengatik ez da ordaindu beharko. Kasu horietan, eskatuko da aldez aurretik ordaindu daitezela likidatutako tasak.
XI. epigrafea.–Lehen aldiz okupatzeko lizentziak.
KONTZEPTUA

2020

500 m² bitarte lehen aldiz okupatzeko

0,31

500etik 3.000 m²-ra bitarte

0,15

3.000 m²-tik gora

0,10

XII. epigrafea.–Gutxieneko eskubideak
Aurreko epigrafeengatik ordaindu behar diren tasak ez baldin badira
iristen ondotik aipatzen diren gutxieneko zenbatekoetara, honako hauek
ordaindu beharko dira:
KONTZEPTUA

2020

–Tramitatzea plan partzialak edo bereziak

404,90

–Tramitatzea plan partzialen edo berezien eta xehetasun-azterketen
aldaketak

203,20

–Tramitatzea antolamendu planen aurrerapenak edo aurreproiektuak

100,30

–Lurzatiketak (lurzati bakoitzeko)
–Birzatiketak

47,40
405,00

–Finketako itxiturak

37,00

–Banantzeak: ondoriozko lurzati bakoitzeko

48,30

–Abeltzaintza estentsiborako irekitze lizentzia ematea

10,70

13. ORDENANTZA
ORDENANTZA FISKALA, ARAUTZEN DUENA ERAIKUNTZA,
INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA
9. artikulua. Zerga honen kuota izanen da zerga-oinarriari karga-tasa
aplikaturik ateratzen dena. Karga-tasa izanen da %4,13. Gutxieneko kuota
ezartzen da, 82,60 eurokoa.
14. ORDENANTZA
ORDENANTZA FISKALA, TASAK ARAUTZEN
DITUENA HILERRIA ERABILTZEKO
Ordenantza fiskala, tasak arautzen dituena
hilerria erabiltzeko. Eranskina
1. epigrafea.–Ehorzketak, eta ehorzteko eskubideak.
KONTZEPTUA

Nitxoak alokatzeko eskubidea (10 urte)
Panteoiak eta hilobiak

2020

412,90
41,50

2020ko martxoaren 2a, astelehena

42. zenbakia - 2415. orrialdea

KONTZEPTUA

2020

Panteoiaren emakida, 10 urte

826,80

Kolunbarioak

78,90

Panteoian ehorzteko tasa

124,50

Nitxoan ehorzteko tasa

124,50

Lurpean ehorzteko tasa

124,50

Gorpuzkiak ateratzeko tasa

124,50

16. ORDENANTZA
ORDENANTZA, TASAK ARAUTZEN DITUENA UDAL LUDOTEKA
ZERBITZUA ERABILTZEKO
Ordenantza, tasak arautzen dituena udal ludoteka
zerbitzua erabiltzeko. Eranskina
A) Ludotekara joatea.
Prezioa. Urte bakoitzean aplikatu beharreko tarifak honela xehatuko
dira:
KONTZEPTUA

2020

Izena ematea astean saio baterako

26,10

Izena ematea astean bi saiotarako

49,10

Izena ematea astean hiru saiotarako

62,30

Tarifa 3,00 euro murriztuko da baldin familia berak bi seme-alaba edo
gehiago baditu izena emanik ludotekan.
Kuota bereziak.
8tik 12 urtera bitarteko haurrentzat, 5,00 euroko ordainketa ezarri da,
baita txartel bat ere, sarbiderako.
18. ORDENANTZA
ORDENANTZA FISKALA, ARAUTZEN DUENA LURREN
BALIO-GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA
2020ko tarifak: %20,40.
19. ORDENANTZA
ORDENANTZA, ARAUTZEN DITUENA UDALAREN LOKALAK
ERABILTZEKO PREZIO PUBLIKOAK
Ordenantza, arautzen dituena udalaren lokalak
erabiltzeko prezio publikoak. Eranskina
1.

Gure Etxea, tarifak:

GURE ETXEA

2020KO TARIFAK
2 ordu

4 ordu

8 ordu

Gela

10,50 euro

21,00 euro

31,50 euro

Gela (15 lagun)

15,30 euro

26,00 euro

42,00 euro

Erakusketa aretoa

21,00 euro

31,50 euro

62,50 euro

Lagapena larunbat edo jaiegunetarako baimentzen denean, %30
igoko da prezioa. Jaieguntzat hartuko dira Altsasuko Udalak langileen
lan egutegian hala ezarritakoak.
–Salbuespenak:
a) Ordenantza honen 10. artikuluan ezarritakoez gainera, Altsasuko
Entitateen Udal Erregistroan inskribatutako entitateek antolatzen dituzten
bilera, lantegi, jardunaldi edo gisako jarduerak.
–Tarifa bereziak:
a) Altsasuko auzo elkarteek sustatutako bilerek %25eko hobaria
izanen dute.
2. Udaletxeko ekitaldi aretoa / Gure Etxea.
–Ezkontza zibilak: 41,00 euro. Lagapena asteburu edo jaiegunetarako
baimentzen denean. Jaieguntzat hartuko dira Altsasuko Udalak langileen
lan egutegian hala ezarritakoak.
–Gainerako egunak: 32,00 euro.
3. Iortia Kultur Guneko tarifak:
GEHIEN. 5 ORDU

5 ORDU BAINO
GEHIAGO

LARUNBATAK ETA JAIEGUNAK
Gehien. 5 ordu

5 ordu baino
gehiago

1. aretoa

204,50 euro

388,50 euro

266,00 euro

505,00 euro

2. aretoa

102,00 euro

184,00 euro

150,00 euro

250,00 euro

3. aretoa

82,00 euro

153,50 euro

106,00 euro

200,00 euro

–Prezio horien barrenean honako hau sartzen da:
• alokatutako eremua erabiltzea, ikus-entzunezko ekipoak erabiltzea,
berokuntza edo girotzea, urte sasoiaren arabera, laneko argiztatzea,
oinarrizko garbiketa eta zentroko langileen laguntza.
–Prezio horien barrenean ez da hau sartzen:
• Sarrerak saltzeko eta leihatila zerbitzua. Beharrezkoa baldin bada,
tarifa 102,00 euro garestiagoa izanen da.
• 1. aretoko agertokiko makinak erabiltzea. Beharrezkoa baldin bada,
tarifa 399,00 eurokoa izanen da, saio bakoitzeko, eta agertokiko teknikari bat egonen da laguntza emateko. Lehen saioaren segidan beste
saio bat egiten bada, 204,50 euro gehiago ordaindu beharko da.
–Tarifa bereziak.
Altsasuko Entitateen Erregistroan inskribatutako entitateek eta udal hau
partaide duten mankomunitateek %50eko hobaria izanen dute ekitaldietan
diru-sarrera kobratzen bada, eta %30ekoa doakoak badira (kobratzeko
aukera izanik).
–Salbuespenak:
ordenantza honen 10. artikuluan ezarritakoez gain, prezio publiko hau
ez da ordainduko baldin kultura jarduera antolatzen badu Entitateen Udal
Erregistroan inskribatutako entitate batek, ez eta astelehenetik ostiralera
bitarte irabazi-asmorik gabeko entitate batek sustatzen badu ere (argi eta
soinu ekipoak erabiltzen ez badira), ez eta Olaztiko Udalak edo Urdiaingo
Udalak antolatzen badu ere.
4. Kirol-instalazioak.
4.1. Kirol erabilera:
KONTZEPTUA

2020KO TARIFAK

Zelandi kiroldegia
–Ordua/pista osoa
–Ordua/modulua
Zelandi pilotalekua
–Ordua argiarekin
–Ordua argirik gabe
Burunda pilotalekua
–Ordua argiarekin
–Ordua argirik gabe
Garbitokiko gimnasioa/Mojak
–Ordua
Futbol zelaia
–Zelai guztia, argiarekin, orduko
–Zelai guztia, argirik gabe, orduko
–Zelaia (F-7), argiarekin, orduko
–Zelaia (F-7), argirik gabe, orduko
Atletismoko pista*
–Zelandiko kirolgunean abonatutakoak
–Atletismoko pistarako sarrera
–Atletismoko pistarako hilabeteko bonua
–Atletismoko pistarako urteko bonua

27,80
9,70
9,70
5,40
13,90
6,40
9,70
39,70
19,80
28,60
14,30
Doan
1,70
8,60
46,00

* Argia piztua ez badago eta beharrezkoa bada, piztuko da baldin 10 lagun
gutxienez badaude.

–Instalazioak alokatzeko tarifaren barnean ez dago kirol materiala
uztea.
–Instalazioak aldagelak baditu, tarifaren barnean egonen da horiek
erabiltzeko eskubidea.
–Tarifa bereziak:
• Baldin Entitateen Udal Erregistroan inskribatutako entitateek eta
Sakanako Mankomunitateak egiten badituzte kirol jarduera arruntak
eta kirol entrenamenduak Atabo Altsasu SL enpresak kudeatutako
instalazioetan, jarduerak horiek %50eko hobaria izanen dute.
• Alokairuak egiten badira egun jarraituetan eta 20 ordu baino gehiagorako, %30eko hobaria izanen dute.
–Salbuespenak:
• Entitateen Udal Erregistroan inskribatutako entitateek antolatzen
dituzten kirol-lehiaketa eta -ikuskizunak, baldin instalazioa erabiltzeko
ordutegira egokitzen badira.
• Kirola 16 urtera bitarte sustatzen duten kirol kluben entrenamenduak
eta lehiaketak, baldin betetzen badituzte horretarako diru-laguntzen
deialdian eta/edo lankidetza-hitzarmenetan Altsasuko Udalak ezarritako baldintzak.
4.2. Instalazioen erabilera kirolez kanpokoa edo berezia:
KONTZEPTUA

Zelandi kiroldegia
Burunda pilotalekua
Futbol zelaia
Gimnas.-Mojak
Gimnas.-Garbitokia

EGUN ERDIKO
TARIFA, 2020

EGUN OSOKO
TARIFA, 2020

FIDANTZA

134,90

238,60

165,00

51,90

77,80

75,00

2416. orrialdea - 42. zenbakia

2020ko martxoaren 2a, astelehena

–Egun erdiko tarifa aplikatuko zaie instalazioak 9:00-15:00 edo 15:0022:00 ordu-tartean erabiltzen dituzten ekitaldiei.
–Egun osoko tarifa aplikatuko zaie instalazioak bi ordu-tarteetan
erabiltzen dituzten ekitaldiei.
–Salbuespenak:
• Prezio publikoa ordaintzetik salbuetsirik egonen dira Udal Erregistroan inskribatutako entitateek antolatzen dituzten doako jarduerak,
baldin instalazioa erabiltzeko ordutegira egokitzen badira.
• Prezio publikoa ordaintzetik salbuetsirik egonen dira Udal Erregistroan inskribatutako entitateek antolatzen dituzten otorduak, baldin
justifikaturik badaude entitatearen helburuen arabera.
Lehentasunez eta eskura baldin badaude, Gure Etxea eta Zelandi
pilotalekua bakarrik erabiliko dira Udalak sustatzen ez dituen otorduetarako,
betiere kontuan izanik zenbatek hartzen duten parte.
Salbuespenez, halaber, Burunda pilotalekua erabiltzea baimentzen
ahal da, erabilera horren baimen-egintzako baldintzetan; baldintza horien
helburua izanen da instalazioa kirolerako erabiliko dela bermatzea.
5. Intxostiapuntako tarifak:
INTXOSTIAPUNTA

TARIFA (PREZIOA, EUROAK/ORDUA, 2020)

Aretoa

7,30
15,60

Erabilera anitzeko aretoa (bikoitza),
pantaila duena, eta sukaldea areto gisa
Ziberra

18,70

Sukaldea

• 0,60 euro, zerbitzua/langabea
• 1,20 euro, zerbitzua/landuna
• 4,20 euro, janaria prestatzea kanpora
eramateko (6 laguneko kopururaino)

Instalazioen tarifaren barnean ez da sartzen materiala lagatzea, salbu
eta erabilera anitzeko aretoan, haren barnean baitago pantaila finkoa.
–Salbuespenak:
Ordenantza honen 10. artikuluan ezarritakoez gain, Intxostiapunta
gaztegunearen erabilera arautzen duen ordenantzan ezarritakoak.
6. Zelandi ikastetxe publikoko ikasgelak erabiltzeko tarifak:
ZELANDI IKASTETXEKO IKASGELAK

Erabilera ordu bakoitzeko

2020KO PREZIOA

5,20 euro

Zelandi gimnasioa

9,70 euro/ordua

–Tarifa bereziak:
• Entitateen Udal Erregistroan inskribatutako entitateek egiten dituzten
kirol jarduera arruntek eta kirol entrenamenduek %50eko hobaria
izanen dute.
–Salbuespenak:
• Ez da prezio publikorik eskatuko ikasgelak erabiltzen badira gurasoen
elkarteak eta Eskola Kontseiluak sustatzen duten ohiko eskola jarduera egiteko, beren helburuen eta berariazko jardueren barnean, edota
Udalak nahiz Nafarroako Gobernuak erabiltzen badituzte, betiere,
azken kasu horretan, Udalaren organo eskudunak interesekotzat
jotzen duenean egin beharreko jarduera.
20. ORDENANTZA
ORDENANTZA, PREZIO PUBLIKOAK FINKATZEN DITUENA
KAMIOIENTZAKO APARKALEKUA ERABILTZEKO ETA PREZIOAK
EZARTZEN DITUENA KONTZEPTU HORRENGATIK
Eranskina
Tokia: 276,00 euro urtean.
Aipatutako prezioei dagokien BEZa gehituko zaie.
21. ORDENANTZA
ORDENANTZA, PREZIO PUBLIKOAK EZARTZEN DITUENA
SARRERETARAKO, IZEN EMATEETARAKO ETA/EDO
MATRIKULETARAKO, UDALAK ANTOLATZEN DITUEN KULTURA,
KIROL EDO GIZARTE ARLOKO PROGRAMA ETA JARDUERETAN
I. epigrafea.–Kulturaren Udal Zerbitzuaren kultura jarduera, ikuskizun,
kontzertu, antzerki eta zinemarako sarrerak.
Iortia Kultur Gunearen programaren barrenean dauden ikuskizunek
eta zinemek ondoko prezio publikoak izanen dituzte, baldin eta Altsasuko Udalak sustatzen baditu. Hau da, horietatik kanpo gelditzen dira
Kultur Guneko ikuskizunak baldin eta kanpoko sustatzaile bat badute,
hark alokatzen duenean Kultur Guneko auditorioa edo hitzaldi aretoa,
bat etorriz Udalaren lokalak erabiltzeko prezio publikoak arautzen dituen
19. ordenantzarekin. Kasu horietan, sustatzaileak eta Udalak hitzartuko
dute sarreraren prezioa, eta ondotik zehazten diren prezioez bestelakoak
izan daitezke. Era berean, kultura sustatzeko Estatuko edo autonomia

erkidegoko programen babesarekin eskaintzen diren ikuskizunek ere izan
ditzakete bestelako prezio publikoak, baldin aldez aurretik Udalarekin
hitzarmena egiten bada.
1. Iortia Kultur Guneko zinema.
1.1. Tarifa orokorrak:
ALDEZ AURRETIK

TXARTELDEGIAN

Familiarentzako zinema

ZINEMA

3,00 euro

3,50 euro

Gaurkotasuneko zinema‑foruma

4,50 euro

5,00 euro

Ikusleen eguna (komertziala)

3,50 euro

3,50 euro

1.2. Tarifa bereziak:
1.–Langabetuek eta/edo ikasleek %20 hobaria izanen dute zinema
sarreretan.
2.–Abonamenduak.
2.1. Abonuak zinemarako:
a) Zinemako abonamendua, 8 sarrera: 30,00 euro (2 hilabetez,
gehienez ere 2 sarrera saioko).
b) Zinemako abonamendua, 5 sarrera: 20,00 euro (hilabetez, gehienez ere 2 sarrera saioko).
c) Zinemako abonamendua, 3 film: 12,00 euro (hilabetez, ezin beste
inori pasatu).
1.3. Zinema sarrerak erostea:
–Non erosi: Kultur Guneko txarteldegian eta online (www.iortiakultura.
com).
–Erabilera mugatua, 2 txartel saioko.
–Zinemako abonamenduek iraungipen data dute, abonamendu bakoitzean zehaztua (sarreren dirua ez da itzuliko erabiltzen ez badira eguna
pasatu ondoren).
–Txartela iruzurrez erabiltzeak txartela berehala kentzea ekarriko du.
–Sarrerak ezin dira itzuli.
2. Zuzeneko ikuskizunak.
2.1. Tarifa orokorrak:
ZUZENEKO IKUSKIZUNAK

Familiarra
Heldu gaztea
(ikuskizun profesionala)
Ikuskizun amateurra
Musika eskolako kontzertuak;
udal eskolen erakusketak

3,00-5,00 euro

3,50-5,50 euro

6,00-15,00 euro

8,00-15,00 euro

3,00-6,00 euro

4,00-7,00 euro

1,00 euro

1,00 euro

2.2. Tarifa bereziak.
Tarifa bereziak ezartzen dira abonamenduen bidez:
2.2.1. Gazte/helduentzako antzerki abonamenduak. Hiruhilekoko
antzerki abonamenduek gutxienez ere hiru ikuskizun + zinema sarrera
bat edukiko dituzte, eta gutxienez aplikatu beharreko deskontua izanen
da “gaurkotasuneko zinema/foruma” sarrera bat adinakoa.
2.2.2. Familiarentzako abonamendua: Familiarentzako ikuskizun/
zinemaren abonamenduak hilabete batekoak izanen dira, eta gutxienez
4 ikuskizun/film edukiko dituzte. Gutxienez aplikatu beharreko deskontua
izanen da familiarentzako zinema sarrera bat adinakoa.
–Zuzeneko ikuskizunen sarrerak erostea:
• –Non erosi: Iortia Kultur Guneko txarteldegian eta online (iortiakultura.
com), errekargurik gabe.
• –Bonuak erosi behar dira horretarako hiru hilabetean behin ezarritako
epeetan, zeinak argitaratzen baitira agendan eta online bitartekoetan.
–Iruzurrez erabiltzeak bonua berehala kentzea ekarriko du.
–Sarrerak ezin dira itzuli.
3. Beste kultura jarduera batzuk.
Iortia Kultur Guneak eskaintzen ditu hainbat jarduera doan, eta horiek
aldizkakotasun aldakorra izan dezakete:
–Ipuinen unea.
–Erakusketak.
–Noizean behingo lantegiak.
II. epigrafea.–Gazteriaren arloko jarduerak.
GU GEU GAZTE programa (dibertsitate funtzionala duten gazteak,
12-30 urte).
Programa hiru epetan garatzen da:
–Udaberria eta negua: ikastetxeen oporren arabera.
–Uztaila: hilabete osoa.
• Egunak: astelehenetik ostiralera, jaiegun ez direnetan.
• Ordutegia: 17:00‑20:00.

2020ko martxoaren 2a, astelehena
TARTEA

42. zenbakia - 2417. orrialdea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

%25,00

%0,00

%-6,87

%-17,91

%-26,87

%-38,21

%-46,27

%-54,33

%-58,51

%-62,69

%-80,00

Udaberria, 4 arratsalde

10,56

8,45

7,86

6,93

6,17

5,22

4,54

3,85

3,50

3,15

1,69

Uda (uztail osoa)

65,00

52,00

48,42

42,68

38,02

32,13

27,93

23,74

21,57

19,40

10,40

Negua, 6 arratsalde

19,50

15,60

14,52

12,80

11,40

9,63

8,38

7,12

6,47

5,82

3,12

UDAGAZTE programa (hiri kanpamentua), 12-17 urte.
–Programa mota: aisialdia eta denbora librea.
–Egunak: uztailaren bigarren eta hirugarren asteak.
• Ordutegia: 10:00‑13:00.
• Egunak: astelehenetik ostiralera, jaiegun ez direnetan.
1

Uztaileko 3. eta 4. asteak

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

%25,00

%0,00

%-6,87

%-17,91

%-26,87

%-38,21

%-46,27

%-54,33

%-58,51

%-62,69

%-80,00

25,37

20,30

18,90

16,82

14,84

12,54

10,90

9,27

8,42

7,57

4,06

III. epigrafea.–Ludotekako jarduerak.
Kuotak kalkulatzeko, oinarritzat hartuko da orain arte egin diren programen orduko prezioaren batezbestekoa; 0,65 euro ordua.
AISIZ BLAI programa (3-12 urte).
Programa bost epetan garatzen da:
–Udaberria eta negua: ikastetxeen oporren arabera.
–Ekaina: azken astea.
–Uztaila eta abuztua (hilabete osoa: hamabostaldika ematen da izena).
TARTEA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BEHERAPENA

%25,00

%0,00

%-6,87

%-17,91

%-26,87

%-38,21

%-46,27

%-54,33

-58,81%

%-62,69

%-80,00

Aisiz Blai
Apirila (14, 15, 16, 17)

19

15

14

12

11

9

8

7

6

5

3

Aisiz Blai
Ekaina: 19, 22, 23, 24, 25,
26, 30.

31

25

23

20

18

15

13

11

10

9

5

Aisiz Blai
Uztaila (1‑15)

52

42

39

34

31

26

23

19

17

16

8

Aisiz Blai
Uztaila (16‑30)

52

42

39

34

31

26

23

19

17

16

8

Aisiz Blai
Abuztua (3‑14)

36

29

27

24

21

18

15

13

12

11

6

Aisiz Blai
Abuztua (17‑28)

36

29

27

24

21

18

15

13

12

11

6

Aisiz Blai
2020ko Abendua (23, 24,
28, 29, 30, 31)
2021ko urtarrila (4, 5, 7)

39

31

29

25

23

19

17

14

13

12

6

22. ORDENANTZA
ORDENANTZA, ARAUTZEN DITUENA ALTSASUKO
MENDIKO PISTEN ETA BIDEEN ERABILERA
Tarifen eranskina
1. epigrafea.–Ibilgailuen joan-etorria, jostetarako, turismorako edo
ehiza aprobetxamenduetarako.
1.1. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari buruzko udal
erregistroan inskribatutako ibilgailuak, Altsasun erroldatutako titular batenak
direnak: 10,40 euro urtean.
1.2.. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari buruzko udal
erregistroan inskribatutako ibilgailuak, Altsasun erroldaturik ez dagoen
titular batenak direnak: 20,70 euro urtean.
1.3. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari buruzko udal
erregistroan inskribatu gabeko ibilgailuak, Altsasun erroldaturik dagoen
titular batenak direnak: 20,70 euro urtean.
1.4. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari buruzko udal
erregistroan inskribatu gabeko ibilgailuak, Altsasun erroldaturik ez dagoen
titular batenak direnak: 51,90 euro urtean.
2. epigrafea.–Ibilgailuen joan-etorria, jarduteko nekazaritzan, abeltzaintzan, oihangintzan edo oro har jarduera ekonomiko batean, modu
iraunkorrean, traktoreak barne.
2.1. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari buruzko udal
erregistroan inskribatutako ibilgailuak, Altsasun erroldatutako titular batenak

direnak, haren jarduera ekonomikoa ere Altsasun kokatuta badago (Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Erregistroa): 10,40 euro urtean.
2.2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari buruzko Udal
Erregistroan inskribatu gabeko ibilgailuak: 20,70 euro urtean.
3. epigrafea.–Ibilgailu astunak.
3.1. Oihangintzako ustiapenetatik heldu den egurra garraiatzeko
ibilgailu astunak, inskribaturik egon ala ez trakzio mekanikoko ibilgailuen
gaineko zergari buruzko Udal Erregistroan: 31,20 euro urtean.
3.2. Eraikuntzako materialak, makineria astuna, ondasunak eta
ekipoak daramatzaten ibilgailuen joan-etorria, inskribaturik egon ala ez
trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari buruzko Udal Erregistroan:
31,20 euro urtean.
3.3. Abeltzaintzako ustiategietara edo bestelako jarduera ekonomiko
batera produktuak garraiatzeko ibilgailu astunen joan-etorria, inskribaturik
egon ala ez trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari buruzko Udal
Erregistroan: 31,20 euro urtean.
4. epigrafea.–Ibilgailu astunak, ustiapen edo jarduera ekonomikoei
lotuak.
4.1. Oro har, nekazaritza, abeltzaintza, oihangintza eta eraikuntzako
ustiapen eta jardueren horniduran eta garraioan erabiltzen diren ibilgailuak,
halakotzat harturik ustiapenaren edo jardueraren titularraren arabera:
31,20 euro urtean.

2418. orrialdea - 42. zenbakia
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23. ORDENANTZA
ORDENANTZA, ARAUTZEN DUENA ANIMALIAK
JASOTZEA, ZAINTZEA ETA ELIKATZEA
–Animalia jaso eta udal zakurtegian uzteagatik: 25,00 euro.
–Zaindu eta elikatzeagatik: 2. egunetik aurrera: 6,20 euro/eguna.
Oharra: ordenantza horien testu osoa ikusgai dago web-orrian eta Udalaren
bulegoetan.

L2001629

ALTSASU
Jarduera-lizentzia. Eskaera
Bete dadin Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren
22ko 4/2005 Foru Legea, aditzera ematen da udal bulegoetan ikusgai egonen dela ondotik zehazten den espedientea, hamabost egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, epe horretan bidezko alegazioak aurkez ditzaten jarduerak ukituak
gertatzen direnek.
Sustatzailea: Alai Termoformados SLU. Jarduera: plastikoa biltegiratzeko eta moldekatzeko industria nabea. Kokalekua: Isasia industrialdea,
D karrika, 12 (Erref: 4-1235).
Altsasun, 2020ko otsailaren 14an.–Alkatea, Javier Ollo Martínez.
L2002601

AMESKOABARRENA
Balorazio txostenaren hirugarren berrikuspena.
Jendaurrean edukitzeko beste epe bat
Ameskoabarrengo Udalak, 2019ko apirilaren 3an egin osoko bilkuran,
hau erabaki zuen:
–Onestea Ameskoabarrengo udal-mugarte osoaren balorazio txostenaren hirugarren berrikuspenaren proiektua, Catastros-Estudio 5 SL
enpresak egina.
–Jendaurreko epean (19-11-7tik 19-12-9ra bitartekoa) aurkeztutako
alegazio bat dela-eta, akats bat atzeman zen planoetako batean. Horregatik
jendaurreko beste epe bat irekitzen da.
–Jendaurrean berriz jartzea Ameskoabarrengo udal-mugarte osoaren
balorazio txostenaren proiektua (hirugarren berrikuspena), planoak zuzenduta dituena. Hogei egun balioduneko epean egonen da jendaurrean,
iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, baita Udaleko ediktuen taulan eta web-orrian paratuta ere, egokiak jotzen diren alegazioak, kexak eta oharrak aurkez daitezen honako
hauetan ezarritakoa betetzeko: Nafarroako Lurralde Aberastasunaren
Erregistroari eta katastroei buruzko azaroaren 21eko 12/2006 Foru Legearen 36.4 artikulua eta Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari
eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 21.1
g) artikulua.
–Jendaurreko epea iraganik, Nafarroako Gobernuko Zerga Ogasunari igorriko zaizkio aipatu proiektua eta, behar izanez gero, egindako
alegazioak eta dagokien udal txostena. Orobat, eskatuko zaio batzorde mistoa eratzea, aurkez daitezkeen alegazioei edo oharrei buruzko
ebazpenak eman ditzan, aipatu proiektuaren edukia finkatu dezan eta
proposamen loteslea gauzatu, Nafarroako Gobernuko Zerga Ogasunak
onesteko.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Ameskoabarrenean, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Estibaliz Erdocia
Ormazabal.
L2002034

ARANGUREN
Jarduera-lizentzia. Baimena
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko
4/2005 Foru Legea betetzeko (2005eko 39. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratua, apirilaren 1ean), aditzera ematen da honako ezaugarri hauek
dituen jarduerarako lizentzia eman dela:
Lizentzia eman den eguna: 2020ko otsailaren 12a.
Sustatzailea: Antonio Erro y Eugui SA. Jarduera: garaje amankomuna.
Kokalekua: Mutiloartea sektorea, P4 lurzatia, Mutiloa.
Mutiloan, 2020ko otsailaren 12an.–Alkatea, Manuel Romero Pardo.
L2002638

Aldaketa, Ikasketetarako laguntzak arautzen dituen udal
ordenantzan. Hasierako onespena
Artzibarko Udalak, 2020ko urtarrilaren 28an egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen aldaketa Ikasketetarako laguntzak arautzen
dituen udal ordenantzan.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990
Foru Legearen 325.1 artikuluan xedatuari jarraikiz, onetsitako aldaketa
jendaurrean egonen da hogeita hamar egun baliodunean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
interesdunek espedientea aztertu eta alegazio edo kexak aurkez ditzaten.
Jendaurreko epea iragaten bada inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin
betiko onetsiko da ordenantzan egindako aldaketa, eta horren testu osoa
argitaratuko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Artzin, 2020ko otsailaren 4an.–Alkatea, Carlos Oroz Torrea.

L2001657

AZAGRA
Jarduera-lizentzia. Eskaera
Bete dadin abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 68. artikulua,
aditzera ematen da udal honetako bulegoetan jendaurrean egonen dela
ondotik zehazten den espedientea, hamabost egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, epe horretan
bidezko oharrak egin ditzaten jarduerak ukituta gertatzen direnek.
Sustatzailea: Iberfruta - Muerza SA.
Jarduera: Lurrun-galdara.
Instalazioa: -.
Kokalekua: 2. poligonoa, 1195. lurzatia.
Azagran, 2020ko otsailaren 19an.–Alkatea, Rubén Medrano Romeo.

L2002619

BARAÑAIN
Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren 2020ko
koefizienteak eta karga-tasak
Barañaingo Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkuran,
jarraian ematen den erabakia hartu zuen hiri-lurren balio-gehikuntzaren
gaineko zergaren 2020ko koefizienteak eta karga-tasak ezartzeko.
Ikusirik 2019ko 255. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren
31n, argitaratutako 29/2019 Foru Legea (zenbait zerga aldatu eta beste
tributu-neurri batzuk hartzekoa), eta kontuak harturik horrek aldatzen duela
Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 175.2 artikulua (hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergarako gehienez ere onesten diren koefizienteei
eta tasei buruzkoa), koefiziente eta karga-tasa berriak onesten dira 2020tik
aurrera egiten diren ondasun higiezinen eskualdatzeetan aplikatzeko,
2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin. Horretarako:
ERABAKITZEN DA:
Lehena.–Onestea lurren balio-gehikuntzaren gainean sortzapena
egiteko unean aplikatu beharreko koefizienteak –balio-gehikuntza noiz
sortzen den, horren araberakoak– eta kuotak zehazteko zerga-oinarriari
aplikatu beharreko karga-tasak, hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko
zergaren likidazioaren ondorioetarako. Honako hauek dira:
URTEAK

KOEFIZIENTEAK

Urtebetetik behera

0,02

KARGA-TASAK

%25

1

0,02

%25

2

0,03

%25

3

0,04

%25

4

0,05

%25

5

0,07

%25

6

0,07

%25

7

0,06

%25

8

0,06

%25

9

0,06

%25

10

0,06

%25

11

0,06

%25

12

0,06

%25
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URTEAK

42. zenbakia - 2419. orrialdea

KOEFIZIENTEAK

CAPARROSO

KARGA-TASAK

13

0,06

%25

14

0,06

%25

15

0,06

%25

16

0,09

%25

17

0.09

%25

18

0,25

%25

19

0,27

%25

20 edo hortik gora

0,28

%25

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko
zergaren koefizienteak 2020rako

Bigarrena.–Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
koefiziente eta tasa horiek aplikagarriak izateko argitaratu eta biharamunetik
aurrera.
Barañainen, 2020ko otsailaren 4an.–Alkate udalburua, María Lecumberri Bonilla.
L2001672

BARASOAIN
1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
Barasoaingo Udalak, 2019ko azaroaren 23an egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen Barasoaingo Udalaren aurrekontu orokor eta
bakarrean aldaketa egiteko espedientea. Erabakia 2019ko 240. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 9an, eta inork alegaziorik
aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsirik gelditu da espedientea.
Hona hemen laburpena, kapituluz kapitulu:
DIRU-SARRERAK:
4. kapitulua: 14.400,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 14.400 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua: 25.000 euro.
2. kapitulua: 4.900 euro.
4. kapitulua: 7.000 euro.
6. kapitulua: -22.500,00 euro.
Gastuak, guztira: 14.400,00 euro.
Barasoainen, 2019ko abenduaren 31n.–Alkatea, Rita Delia Roldán
Murillo.
L2002130

Aintzat harturik abenduaren 31ko 29/2019 Foru Legeak aldatu duela
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 175.2 artikulua, Caparrosoko Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin
osoko bilkuran, erabaki zuen aldatzea aipatu zergaren 2020rako onetsitako
koefizienteak, 2020ko 236. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren
29koan, argitaratu zirenak.
Onetsitako karga-tasek bere horretan jarraituko dute, eta orain onetsi
eta 2020an indarrean egonen diren koefiziente berriak honako hauek
izanen dira:
Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergarako, lurraren balioaren
gainean sortzapena egiteko aplikatu beharreko koefizienteak honela geldituko dira ezarriak 2020rako eta hurrengo urteetarako, osoko bilkuran
kontrakoa erabaki ezean: urtero zehazten den legezko gehieneko kopurua,
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea
eguneratzean, haren 175.2 artikuluan aipatzen den bezala.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325.1 artikuluan xedatuari jarraikiz, koefizienteok jendaurrean egonen dira hogeita hamar egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek espedientea
udal bulegoetan aztertu eta erreklamazio, kexa edo oharrak aurkez ditzaten.
Jendaurreko epea iragaten bada inork alegaziorik egin gabe, koefizienteak behin betiko onetsirik geldituko dira, eta testua osorik emanen da
argitara Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Caparroson, 2020ko otsailaren 5ean.–Alkatea, Carlos Alcuaz Monente.
L2001735

CORELLA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Hasierako onespenaren iragarkia 2020ko 8. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 14an.
Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, 2020ko
udal aurrekontua behin betiko onetsirik gelditu da.
Aplikatu beharreko araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua.

2020ko aurrekontua
Laburpena, kapitulu ekonomikoen arabera
KAPITULUA

UDALA
(euroak)

DIRU-SARRERAK

ZAHAR-EGOITZA
(euroak)

2.025.000,00

BATERATUA
(euroak)

1

Zuzeneko zergak

2

Zeharkako zergak

166.000,00

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

632.592,00

1.009.608,00

1.642.200,00

4.148.620,35

350.000,00

4.148.620,35

4

Transferentzia arruntak

5

Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak

6

Inbertsio errealak besterentzea

7

Kapital-transferentziak

9

Finantza-pasiboak

166.000,00

94.596,00

94.596,00

416.000,00

416.000,00

28.775,00
GUZTIRA

KAPITULUA

2.025.000,00

0,00

0,00

7.511.583,35

1.359.608,00

8.521.191,35

UDALA
(euroak)

GASTUAK

28.775,00

0,00

ZAHAR-EGOITZA
(euroak)

BATERATUA
(euroak)

1

Langileria gastuak

3.676.348,00

901.568,00

4.577.916,00

2

Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

2.206.425,96

374.100,00

2.580.525,96

3

Finantza-gastuak

37.227,39

37.227,39

4

Transferentzia arruntak

626.280,00

276.280,00

445.100,00

6

Inbertsio errealak

7

Kapital-transferentziak

9

Finantza-pasiboak
GUZTIRA

Corellan, 2020ko otsailaren 5ean.–Alkatea, Gorka García Izal.

83.940,00

529.040,00

97.500,00

97.500,00

422.702,00

422.702,00

7.511.583,35

1.359.608,00

8.521.191,35

L2001699
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DONAMARIA
Ezkontza egiteko eskuordetzea
2020ko martxoaren 22an ezkontza zibila eginen da udaletxean. Ezkontza hori Donamariako Udaleko zinegotzi Fatima Micheo Mendiolak eginen
du, Alkatetzak eskuordetuta. Horregatik, bat etorriz xedatua dagoenarekin
30/1992 Legearen 16. artikuluan eta Toki Entitateen Antolaketaren eta Funtzionamenduaren gaineko Erregelamenduaren 43. artikuluan, Donamariak,
2020ko otsailaren 17ko Ebazpenaren bidez, erabaki hau hartu zuen:
ERABAKIA:
1.–Fatima Micheo Mendiol zinegotzia eskuordetzea aipatutako ezkontza egiteko.
2.–Eskuordetze horrek egun honetatik aitzina izanen ditu ondorioak.
Donamarian, 2020ko otsailaren 17an.–Alkatea, Natalia Rekarte
Oteiza.

L2002528

ESPARTZA ZARAITZU
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Espartza Zaraitzuko Udalak, 2019ko azaroaren 12an egin bilkura
arruntean, erabaki zuen hasiera batez onestea Espartza Zaraitzuko Udalaren 2020ko plantilla organikoa.
Iragarkia 2019ko 244. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaraturik,
abenduaren 13an, jendaurrean egoteko epea iragan da inork erreklamaziorik aurkeztu gabe; beraz, behin betiko onetsi da 2020ko plantilla
organikoa.

Honela dioen tokian: DIRU-SARRERAK: 5. kapitulua.–Ondareko
diru-sarrerak: 48.660 euro.
Honelaxe behar du: DIRU-SARRERAK: 5. kapitulua.–Ondareko dirusarrerak: 148.660 euro.
Argitze aldera, ondotik ematen da aurrekontua osorik, behar bezala
zuzendurik:
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 218.000 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 5.000 euro.
3. kapitulua.–Tasak eta prezio publikoak: 10.930 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 79.860 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 148.660 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 20.035 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 482.485 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 23.600 euro.
2. kapitulua.–Gastu arruntak: 114.290 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 161.585 euro.
5. kapitulua.–Kontingentzietarako eta beste ustekabe batzuetarako
funtsa: 2.500 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 180.510 euro.
Gastuak, guztira: 482.485 euro.
Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

L2002922

IMOTZ

Administrazio-kontratudunak

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

Aisa Rivera, Cristina.–Lanpostuaren izena: idazkari kontu hartzailea.
Maila: A. Zerbitzu bateratua Espartza Zaraitzuko, Sartzeko, Gorzako eta
Galozeko Udalekin. Buru den udala: Espartza Zaraitzuko Udala. Lanpostu
kopurua: 1. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Lanpostuko osagarria: %29,22.
Lanaldia: osoa. Egoera: hutsik. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera:
jardunean. Antzinatasuna: 2012/07/06.

Imozko alkate Alfredo Alzueta Unzuek 6. Ebazpena eman zuen 2020ko
otsailaren 24an, non erabakitzen baita:
Lehenbizikoa.–Alkatetzaren eginkizunak eskuordetzea alkateorde
Hodei Arada Goyalderi otsailaren 27tik martxoaren 5era (biak barne) egun
horietan kanpoan egoteagatik.
Bigarrena.–Ebazpen honen berri ematea Hodei Arada Goyalderi, eta
erabakia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Imotzen, 2020ko otsailaren 25ean.–Alkatea, Alfredo Alzueta Unzue.

Lanaldi partzialeko lan-kontratudun finkoak
Sanz Loigorri, Oskar Juan.–Zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila:
D. Lanaldi erdia. Espartza Zaraitzuko Udala. Mailako osagarria: %12.
Lanpostuko osagarria: %2,99. Administrazio egoera: jardunean. Sarbidea:
oposizio-lehiaketa. Lan-kontratua: finkoa. Antzinatasuna: 2005/02/18.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Espartza Zaraitzun, 2020ko otsailaren 4an.–Alkatea, Albina Semberoiz
Beaumont.

L2002125

ESTERIBAR
Arau subsidiarioetako aldaketa egituratzailea 6. poligonoko
368. lurzatian. Hasierako onespena
Esteribarko Udalak, 2020ko otsailaren 6an egin osoko bilkura berezian,
erabaki zuen hasiera batean onestea Esteribarko arau subsidiarioetan
aldaketa egiteko dokumentua. Santos San Martín Equizak sustatu du, eta
Ainara Mutuberria Larrayoz arkitektoak prestatu, hiri-lurzorua handitzeko,
espedientean behar bezala eginbidetua dagoen testuaren arabera.
Espedientea jendaurrean egonen da hilabete batez, herritarren partehartze prozesuaren ondoren, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen denetik hasita; epe horretan interesdunen eskura egonen
da Udalaren bulegoetan, egokiak iruditzen zaizkien alegazioak aurkez
ditzaten; hori guztia Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017
Legegintzako Foru Dekretuaren 77.2 artikuluan eta, horrek bidalita, 71.
artikuluan xedatua aplikatu beharrez.
Esteribarren, 2020ko otsailaren 7an.–Alkatea, M.ª Matilde Añón
Beamonte.
L2002040

IBARGOITI
Akats zuzenketa, 2020ko aurrekontuaren behin betiko onespenean
2020ko plantilla organikoaren behin betiko onespenaren iragarkia
argitara eman zen 34. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 19an.
Bertan akatsa bazela oharturik, hona hemen zuzenketa:

L2002980

ITZAGAONDOA
Akats zuzenketa, 2020ko aurrekontuaren
behin betiko onespenean
2020ko plantilla organikoaren behin betiko onespenaren iragarkia
argitara eman zen 37. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 24an.
Bertan akatsa bazela oharturik, hona hemen zuzenketa:
Honela dioen tokian:
DIRU-SARRERAK: 1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 9.600 euro.
Honelaxe behar du:
DIRU-SARRERAK: 1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 59.600 euro.
Argitze aldera, ondotik ematen da aurrekontua osorik, behar bezala
zuzendurik:
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 59.600 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 5.000 euro.
3. kapitulua.–Tasak eta prezio publikoak: 3.120 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 76.145 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 58.990 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 202.855 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 15.650 euro.
2. kapitulua.–Gastu arruntak: 57.230 euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 2.000 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 83.800 euro.
5. kapitulua.–Kontingentzietarako eta beste ustekabe batzuetarako
funtsa: 1.990 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 32.185 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 10.000 euro.
Gastuak, guztira: 202.855 euro.
Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

L2002923
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LEKUNBERRI

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legearen 214.2 artikuluak lege beraren 202.1 artikuluari dagokionez ezarritako hamabost eguneko epea iraganik inork alegaziorik edo erreklamaziorik
egin gabe, aipatu aldaketa behin betiko onetsitzat jo da, Nafarroako Toki
Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan
xedatuaren arabera.
Hona hemen behin betiko onetsitako aldaketa:

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Lekunberriko Udaleko Osoko Bilkurak behin betiko onetsi ditu 2020ko
aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak. Aurkeztutako
alegazioak ebatzi ondoren, Lekunberriko Udalak behin betiko onetsi zuen
aipatu aurrekontua 2020ko urtarrilaren 29ko osoko bilkuran.
Hasierako onespenaren erabakia (2019ko azaroaren 28koa) argitara
eman zen 2019ko 240. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 9an,
eta Udalaren ediktuen taulan.
Lekunberrin, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Gorka Azpiroz Razquin.

Aparteko kreditua
GASTUAK:
PARTIDA

KONTZEPTUA

1 9200 48900 Ekarpena Altaffaylla Kultur Taldeari (uholdeei buruzko liburua)

I. ERANSKINA
Lekunberriko Udalaren aurrekontua

GASTUAK, GUZTIRA

GASTUAK:
–I. kapitulua: 477.300,00 euro.
–II. kapitulua: 961.127,74 euro.
–III. kapitulua: 10.500,00 euro.
–IV. kapitulua: 455.745,00 euro.
–VI. kapitulua: 388.073,45 euro.
–IX. kapitulua: 212.200,00 euro.
Guztira: 2.504.946,19 euro.
DIRU-SARRERAK:
–I. kapitulua: 700.400,00 euro.
–II. kapitulua: 50.000,00 euro.
–III. kapitulua: 513.300,00 euro.
–IV. kapitulua: 985.150,00 euro.
–V. kapitulua: 10.600,00 euro.
–VII. kapitulua: 245.496,19 euro.
–IX. kapitulua: 0 euro.
Guztira: 2.504.946,19 euro.

ZENBATEKOA
(eurotan)

200,00
200,00

FINANTZAKETA:
PARTIDA

1 463000

KONTZEPTUA

Izarbeibarko Mankomunitatearen ekarpena (uholdeak)
FINANTZAKETA, GUZTIRA

II. ERANSKINA
Lekunberriko Garapen Elkartea SL sozietate publikoaren aurrekontua
GASTUAK:
Guztira: 682.335,34 euro.
DIRU-SARRERAK:
Guztira: 682.335,34 euro.

ZENBATEKOA
(eurotan)

200,00
200,00

Argitara ematen da, aipatutako legezko aginduak betetzeko, eta
ohartarazten da behin betiko onespen hau aurkaratzen ahal dela honako
bide hauetako bat erabiliz:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, Leozko Udalaren osoko bilkurari
zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita.
b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzenean Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua,
bi hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita.
c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen denetik hasita.
Iratxetan (Leotz), 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, Amaia Ruiz Marcolain.
L2002795

LUKIN
2020rako zerga-tasak

III. ERANSKINA
Aralar Irratia SLren aurrekontua
GASTUAK:
Guztira: 26.400,00 euro.
DIRU-SARRERAK:
Guztira: 26.400,00 euro.
IV. ERANSKINA
Aralar Musika Eskola
GASTUAK:
Guztira: 555.787,17 euro.
DIRU-SARRERAK:
Guztira: 555.787,17 euro.
Lekunberrin, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Gorka Azpiroz Razquin.

L2001980

LEOTZ
9/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
Leozko Udalak, 2019ko abenduaren 26an egin osoko bilkura berezian,
hasiera batez onetsi zuen Udalaren 2019ko ekitaldiko aurrekontu orokorrean aldaketa egiteko 9/2019 espedientea, aparteko kreditu bat baita.
Iragarkia 2020ko 18. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
urtarrilaren 28an, jendaurreko aldia eta alegazioetarako eta erreklamazioetarako epea irekitzeko. Era berean, iragarki horri behar bezainbateko
publizitatea eman zitzaion, Udaleko iragarki-taulan ediktua paratuta.

Lukingo Udalak, 2019ko abenduaren 23an egin osoko bilkuran, ondoko
tasa, indize eta ehunekoak onetsi zituen 2020rako:
–Hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa: %0,50.
–Landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa: %0,80.
–Ekonomia-jardueren gaineko zerga: 1 indizea.
–Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga: %4, obra gauzatzeko aurrekontuaren gainean.
–Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga:
a) Zerga oinarria zehazteko koefizienteak:
• Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legearen 175.2 artikuluan ezarritakoak.
b) Kuota likidatzeko zerga-tasa:
• Balio-gehikuntza sortzen den aldi guztietan karga-tasa bakarra
ezartzea: %8.
• Igerilekuak:
-- Helduen abonamenduak: 50 euro.
-- Adingabeen abonamenduak: 40 euro.
-- Helduen eguneko sarrera: 5 euro.
-- Adingabeen eguneko sarrera: 4 euro.
Lukinen, 2020ko otsailaren 11n.–Alkate udalburua, Aurelio Ramón
Pardo Gil.
L2002116

MIRANDA ARGA
Aldaketa, Herriko jabari publikoan intereseko hornidura zerbitzuak
ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa
arautzen duen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena
Miranda Argako Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkura
arruntean, hasiera batean onetsi zuen aldaketa honako ordenantza ho-
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nen 2. eta 3. artikuluetan: Herriko jabari publikoan intereseko hornidura
zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa
arautzen duen ordenantza fiskala.
Erabaki denaren arabera eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan xedatuari jarraituz,
espedientea jendaurrean jartzen da, hogeita hamar egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, bizilagunek eta interes legitimoa dutenek, epe horren barrenean,
espedientea aztertu eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazio, kexa edo
oharrak aurkez ditzaten.
Jendaurreko epean inork ez badu erreklamaziorik, kexarik edo oharrik
aurkezten, hasierako onespenaren erabakia behin betikoa bilakatuko da,
ordenantza behin betiko onetsiko eta horren behin betiko testua Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratuko, eraginkortasun juridikoa izan dezan.
Miranda Argan, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Francisco Gil Serantes.
L2001628

MURCHANTE
Akats zuzenketa, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko
txartelak ematea arautzen duen ordenantza argitaratzean
Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 10ean, argitaratu zen Murchanteko Udalaren Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak
ematea arautzen duen udal ordenantza. Ordenantzaren argitalpenean
akats bat dago, 4. artikuluan, eta “%33ko minusbaliotasuna” dioen lekuan
“%33ko desgaitasun maila” jarri behar du.
Argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan.
Murchanten, 2020ko otsailaren 11n.–Alkate udalburua, Luis Sancho
Martínez.

L2002161

ORKOIEN
Laburpena, enplegua kontratatzeko
dirulaguntzen 2020ko deialdiarena

IRUÑA
Birpartzelazio-proiektua, Buztintxuri / Euntzetxiki / Santa Engrazia
eremuko plan partzialeko 23C eta 24C etxe-sailetarako
hiri-jarduketarako plan bereziarena. Hasierako onespena
Iruñeko Udaleko Gobernu Batzarrak, 2020ko urtarrilaren 20an, honako
erabaki hau hartu zuen:
JOB 20-ENE-20 (8/US).
“Ikusirik Nafarroako Gobernuko Lur-ondasunen eta Ondarearen
gaineko Tributuen Zerbitzuaren 2018ko azaroaren 20ko txostena; ikusirik Buztintxuri / Euntzetxiki / Santa Engrazia eremuko plan partzialeko
23C eta 24C etxe-sailetarako hiri-jarduketarako plan berezia kudeatzeko
hitzarmenaren agiria; eta bat etorriz Hirigintzako Gerentziako arkitektoaren
txostenarekin eta Aholkularitza Juridikoko zuzendariaren txostenarekin
(2020ko urtarrilaren 10ekoak biak ala biak), honako hau erabakitzen da:
1.–Hasiera batean onestea, Buztintxuri / Euntzetxiki / Santa Engrazia
eremuko plan partzialeko 23C eta 24C etxe-sailetarako hiri-jarduketarako
plan berezia kudeatzeko hitzarmena, birpartzelazioa egitekoa dena, GeslurXXI SLk sustaturik.
2.–Espedientea jendaurrean edukitzea hogei egunean, Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, eta erabaki hau argitaratzea
Udalaren ediktuen taulan eta tokiko prentsan.
3.–Erabaki hau jakinaraztea sustatzaileari, Iruñeko Udalaren Ondareko
Alorrari eta Nafarroako Rural Kutxa kreditu-sozietate kooperatiboari”.
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, Administrazioarekiko Auzien
Epaitegiari 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.
Iruñean, 2020ko otsailaren 7an.–Alkatea, Enrique Maya Miranda.
L2002019

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren
17.3b eta 20.8a artikuluetan ezarritakoari jarraituz, argitara ematen da
deialdiaren laburpena; haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/
eu/index): DDBN (Identifikazioa): 497088.
a) Onuradunak: Orkoiengo pertsonak, beste enpresa fisiko edo
juridiko batzuek kontratatuak.
b) Xedea: Enpleguaren egonkortasuna eta kontratazioa sustatzeko
pizgarriak ezartzea, lanik gabe dauden langileen lan kontrataziorako dirulaguntzen bidez, Orkoienen erroldaturik badaude gutxienez ere urtebete
lehenagotik, eta Nafarroako Enplegu Zerbitzuko enplegu agentzietan
inskribaturik badaude.
c) Oinarri arautzaileak: Dirulaguntzen Base Nazionalean eta Udalaren
webgunean.
d) Zenbatekoa: guztira, 10.000 euro.
e) Eskaerak aurkezteko epea: 2020ko abenduaren 31 arte.
Orkoienen, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Carlos Arroniz Loyola.
L2002913

ORKOIEN
Laburpena, autoenplegurako dirulaguntzen 2020ko deialdiarena
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3b
eta 20.8a artikuluetan ezarritakoari jarraituz, argitara ematen da deialdiaren laburpena; horren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean
kontsulta daiteke (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index).
DDBN (Identifikazioa): 497096.
a) Onuradunak: Orkoiengo pertsona fisiko edo juridikoak.
b) Xedea: Pizgarriak ezartzea, autoenpleguaren bidezko ekimenak
sustatzeko, Orkoienen ekimen berritzaileak eta mota askotakoak abian
jartzera lagunduz.
c) Oinarri arautzaileak: Dirulaguntzen Base Nazionalean eta Udalaren
webgunean.
d) Zenbatekoa: guztira, 10.000 euro.
e) Eskaerak aurkezteko epea: 2020ko abenduaren 31 arte.
Orkoienen, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Carlos Arroniz Loyola.
L2002914

SANTAKARA
2020rako egutegi fiskala
Segurtasun juridikoa bermatzeko, jarraian ematen dira tributuak eta
zuzenbide publikoko bestelako diru-sarrerak borondatez ordaintzeko epeak
2020ko ekitaldirako, zein bere ordenantza fiskal edo prezio publikoen arau
erregulatzailetan ezarritakoarekin bat, baita, hala denean, baldintza-agirietan xedatuarekin eta Nafarroako Toki Ogasunen Foru Legean tributuen
sortzapenari buruz zehaztuarekin bat ere. Horretarako kontuan hartuz ez
dela banakako jakinarazpena egin beharrik aipatu baliabideotan, zergadunen erregistroetan oinarriturik likidatzen baitira, eta, halaber, hauekin
bat etorriz: uztailaren 2ko 177/2001 Foru Dekretuaren bidez onetsitako
Nafarroako Foru Komunitateko Diru-bilketaren Erregelamenduaren 77.
artikuluarekin, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995
Foru Legearen 86.3 eta 143. artikuluekin eta Osoko Bilkuraren 2020ko
urtarrilaren 14ko erabakiarekin. Honako hauek dira aipatu epeak:
1. Ur horniduraren, estolderiaren eta saneamenduaren tasak:
–Lehen hiruhilekoa: apirilaren 1etik 30era.
–Bigarren hiruhilekoa: uztailaren 1etik 31ra.
–Hirugarren hiruhilekoa: urriaren 1etik 31ra.
–Laugarren hiruhilekoa: urtarrilaren 1etik 31ra.
2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga: otsailaren 16tik
martxoaren 15era.
3. Hiri-lurreko eta landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa:
ekainaren 16tik uztailaren 15era.
4. Ekonomia jardueren gaineko zerga: azaroaren 16tik abenduaren
15era.
5. Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxea: hilabete bakoitzaren
1etik 10era.
6. Eguneko arretarako landa-zentroa / Eguneko zentroa: hilabete
bakoitzaren 1etik 10era.
7. Laborantzako herri-lurretako loteen errentamenduak: apirilaren 1
etik 30era (familiako edo erabilera sozialeko baratzeak barne).
8. Lurzatiak ureztatzeko ekipamendua duten laborantzako herri-lurretako loteen errentamenduak: urriaren 1etik 31ra (familiako edo erabilera
sozialeko baratzeak izan ezik).
9. Herri-lurretako belarren errentamenduak (bazkalekuak):
–Lehen hiruhilekoa: apirilaren 1etik 30era.
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–Bigarren hiruhilekoa: uztailaren 1etik 31ra.
–Hirugarren hiruhilekoa: urriaren 1etik 31ra.
–Laugarren hiruhilekoa: urtarrilaren 1etik 31ra.
10. Hilerriko zerbitzuen tasak.
2019ko urte naturaleko emakidak berritzea: urriaren 1etik abenduaren
31ra.
11. Udalaren gela eta lokalen erabilera (autolikidazio bidez ordainarazten ez direnak): hilabete bakoitzaren 1etik 10era.
12. Eremu publikoko eta herri-lurretako lurzoru, hegalkin eta lurpeko aprobetxamendu berezien tasak. I.3 epigrafea. Ostatuetako terrazak:
azaroaren 16tik abenduaren 15era.
Helbideratutako likidazioak borondatezko epearen azken egunean
igorriko dira kobratzeko.
Ordainagiriak helbideratuta ez dauzkaten zergadunek banku-erakunde
laguntzaileen bidez egin dezakete borondatezko ordainketa (Santakaran
bulegoa duten guztien bidez), ordainagiria aurkeztuta.
Epe hori iraganik, eta helbideratutako ordainagiriak itzultzen badira,
Tributuei buruzko abenduaren 14ko Foru Lege Orokorraren 117. artikuluan
ezarritako %5eko errekargu exekutiboa aplikatuko da eta premiamendu
bidezko kobrantza egiteko izapideak hasiko dira; azken horrek, aipatu
artikuluaren arabera, %20ko errekargua eragiten du.
Epe exekutiboaren hasierak berandutze-interesak sortuko ditu.
Egindako likidazioen aurka interesdunek administrazioarekiko auzierrekurtsoa para dezakete, zuzenean Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko
arlo bereko Salari zuzendua, edo, bestela, Administrazioarekiko Auzien
Epaitegiari, jurisdikzio hori arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen
8.1 artikuluan aurreikusitako kasuetan, bi hilabeteko epean, borondatezko
ordainketaren azken egunaren biharamunetik hasita, edo, aitzinetik eta
hautara, errekurtso hauetako bat:
A) Berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organoari berari
zuzendua, hilabeteko epean, borondatezko ordainketaren azken egunaren
biharamunetik hasita.
B) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, borondatezko ordainketaren azken egunaren
biharamunetik hasita.
Hori guztia Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko
2/1995 Foru Legearen 143. artikuluan ezarritako salbuespen eta espezifikotasunekin.
Santakaran, 2020ko urtarrilaren 14an.–Alkatea, Jesús Luis Caparroso
Ruiz.
L2000707

TUTERA
“Fernando Remacha” Udal Musika Eskolaren Plan Pedagogikoa.
Behin betiko onespena
Tuterako Udalak, 2019ko azaroaren 25ean egin osoko bilkura arrunt an, erabaki zuen hasiera batean onestea “Fernando Remacha” Udal
e
Musika Eskolaren Plan Pedagogikoaren aldaketa.
Aurreko erabakia 2019ko 251. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, abenduaren 24an. Hogeita hamar egun balioduneko jendaurreko
epea iraganik, eta erreklamazio, kexa edo oharrik aurkeztu ez denez
gero, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325.1 artikuluari zein Nafarroako Toki Araubidea eguneratzen
duen urriaren 29ko 11/2004 Legeari jarraituz, hasierako onespenaren
erabakia behin betikoa bilakatu da, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen da hori, planaren testu osoarekin batera.
Erabaki hau behin betikoa da bide administratiboan; beraz, honako
errekurtso hauetako bat aurkez daiteke haren kontra hautara (eta ez da
zilegi izanen errekurtsorik paratzea, harik eta ebazpen tramitean dagoen
errekurtsoa espresuki ebatzi arte edota ustezko ezespena gertatu arte):
a) Berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu edo
jakinarazten denetik hasita.
b) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako erabakia jakinarazi edo
argitaratzen denetik hasita.
c) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, jurisdikzio horretatik dagokion organoari zuzendua, bi hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazi edo
argitaratzen denetik hasita.
Hori dena, ezertan ukatu gabe bidezkotzat jotzen den bertze edozein
errekurtso baliatu ahal izatea.
Tuteran, 2020ko otsailaren 10ean.–Alkate udalburua, Alejandro Toquero Gil.

TUTERAKO FERNANDO REMACHA UDAL MUSIKA ESKOLAREN
PLAN PEDAGOGIKOA
I. TITULUA
Eskolaren xedea
1. artikulua. Tuterako Fernando Remacha Musika Eskola, gaur
egun Castel Ruiz eraikinean kokatua, lehengo Oinarrizko Musika Kontserbatorioaren birmoldaketatik sortu zen, Nafarroako Gobernuko Musika
eta Dantza Eskolen Erregistroan inskribatu zen 1994ko irailaren 15ean
(31007100 kodea) eta xedea du Tuterako biztanleriaren musika heziketa.
Abenduaren 21eko 421/1992 Foru Dekretuak oinarrizko arauak ezarri
zituen musika eta dantza eskolen sorrera eta funtzionamendua arautzeko;
halakoak aipatzen zituen Hezkuntza Sistemaren Antolamenduari buruzko
urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren 39.5 artikuluak, Hezkuntzari
buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak indargabetu baitzuen;
handik goiti, azken lege horrek arautzen ditu irakaskuntza artistikoak,
bertzeak bertze musika eta dantzaren oinarrizko irakaskuntzak. Foru Dekretu hori aldatu zuen 79/2010 Foru Dekretuak, Europako Parlamentuaren
eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraura
egokitu beharrez, eta honela definitzen ditu musika eskola berariazkoak:
musika ikasketa arautu gabeak egiteko ikastetxeak dira, adin guztietako
musikazaleei prestakuntza praktikoa eskaintzen dietenak eta gaitasun eta
joera bereziak agertzen dituzten ikasleak lanbide ikasketetara bideratzen
dituztenak.
Tuterako Musika Eskolak, bere hezkuntza proiektuan, ikasleen oinarrizko prestakuntzari eginen dio kasu funtsean, eta horrez gain, musikaren
arloko lanbide prestakuntzarako gaitasuna duten ikasleek aitzina egitea
bermatu behar du. Hala, Musika Eskolatik kontserbatorioan bi ibilbide hauen
bidez sar daiteke: ohiko bidea, non oinarrizko hezkuntzak sei ikasturte
dituen (Prestakuntza, 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, IPPko 4.a), edo IPP bidea, bost
ikasturte dituena (Prestakuntza, 1.a, 2.a, IPPko 3.a, IPPko 4.a).
2. artikulua. Abenduaren 21eko 421/1992 Foru Dekretuan ezarritakoarekin bat, Fernando Remacha Musika Eskolak helburu hauek ditu:
a) Musikaren ezagutza eta zaletasuna sustatzea.
b) Musika tresnen irakaskuntza eskaintzea, ikasleek bakarka nahiz
taldean jotzera bideratua.
c) Musika irakaskuntza osagarria eskaintzea musika tresnak jotzen
ikastearekin batera.
d) Gaitasun berezia eta bokazioa duten ikasleak ikasketa profesionalera bideratzea eta irakaskuntza horretan hasteko bultzada eta prestakuntza
egokia ematea hainbat mailatan.
e) Ahots taldeetan nahiz musika tresnakoetan parte hartzeko interesa
sustatzea ikasleengan.
f) Musika hezkuntzaren eskaintza zabal eta askotarikoa garatzea.
g) Musika mota guztiak entzuteko interesa sustatzea eta ikasleen
zentzu kritikoa garatzea.
h) Hiriko kultur giroa suspertzea, bertako bizilagunendako kultur gune
garrantzitsu bilakatzeraino.
i) Jendaurreko emanaldiak antolatzea eta zaleendako musika jardueretan parte hartzea.
II. TITULUA
Eskolako antolaketaren egitura
3. artikulua. Fernando Remacha Udal Musika Eskola Hiri Bizitzaren
Kalitaterako Alorreko atala da (Hezkuntzaren unitate administratiboa).
4. artikulua. Tuterako Udalak, osoko bilkuran, onetsi behar du
erregelamendu hau, aplika dadin. Tuterako Udaleko alkate udalburuari
dagokio Musika Eskolako gobernu organoaren eskumenak gainditzen
dituzten erabakiak hartzea eta hartan aurreikusirik ez dauden aferak
erabakitzea.
I. KAPITULUA
Antolaketa orokorra
5. artikulua. Irakaskuntzako jarduera eta jarduera osagarri guztien
koherentzia bermatu beharrez, ikastetxearen hezkuntzako helburuak era
eraginkorrean lortzeko, Eskolak organo hauek ditu:
1.–Gobernu organoak:
–Kide bakarrekoak: zuzendaria, ikasketaburua eta idazkaria.
–Kide anitzekoak: Irakasleen Klaustroa.
2.–Irakaslana koordinatzeko organoak:
–Departamentu didaktikoak.
–Tutoreak.
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II. KAPITULUA

III. KAPITULUA

Zuzendaria

Ikasketaburua

6. artikulua. Zuzendaria izateko baldintzak:
a) Behin betiko destinoa ikastetxean izatea eta gutxienez ikasturte
bateko antzinatasuna izatea.
b) Ezartzen den epean zuzendaritza programa aurkeztea agintaldiko
urteetarako, eta ikasketaburua eta idazkaria proposatzea.
7. artikulua. Zuzendaria izendatzeko prozedura:
a) Irakasleen Klaustroak hautatuko du Fernando Remacha Musika
Eskolako zuzendaria, kargua eskatzen duten hautagaien artetik, eta alkate
udalburuak berretsi eta izendatuko du.
b) Irakasleen Klaustroko kideen bi herenek osatutako gehiengoa
beharko da zuzendaria hautatzeko.
c) Hautagai bat baino gehiago izanik inork ez badu lehen bozketan
eskatzen den gehiengoa eskuratu, bigarrena eginen da, eta horretan
hautagai bakarra izanen da lehen bozketan boto gehien atera dituena.
Bigarren bozketa horretan ere Klaustroko kideen bi herenek osatutako
gehiengoa beharko da.
d) Bigarren bozketan hautagaiak behar den gehiengoa lortu ezean,
alkate udalburuak izendatuko du zuzendaria 6. artikuluko baldintzak betetzen dituzten pertsonen artetik.
8. artikulua. Zuzendariaren agintaldia 4 urtekoa izanen da.
9. artikulua. Hautagairik ez bada, alkate udalburuak irakasle bat
izendatuko du zuzendari, ikasturte baterako, 6. artikuluaren a) baldintza
betetzen dutenen artean.
10. artikulua. Zuzendariaren kargu uztea: ikastetxeko zuzendaria
bere eginkizunetatik geldituko da bere agintaldia bukatzean edo inguruabar
hauetakoren bat gertatzean:
a) Ikastetxearekiko lan harremana galtzean, eginkizunetatik gabetzean edo indarra duen legeriak aurreikusten dituen gainerako arrazoietariko
bat gertatzean.
b) Alkate udalburuak hala erabakitzea, Irakasleen Klaustroko bi
herenek proposamen arrazoitua aurkezturik.
c) Interesdunak uko egitea, 9. artikuluan zehazten den kasua kenduta.
11. artikulua. Zuzendaria kargutik gelditzen denetik hamar egun iragan
arteko epean hautatu edo izendatuko da zuzendari berria, erregelamendu
honek ezarriarekin bat.
12. artikulua. Zuzendariaren eskumenak:
a) Ikastetxearen ordezkaritza eramatea bere eskumenen esparruan,
salbu eta alderdi honetan alkate udalburuari egitea dagokiona.
b) Ikastetxeko jarduera guztiak zuzendu eta koordinatzea haren
hezkuntza proiektua bete dadin, indarra duten xedapenei jarraituz eta
deusetan ukatu gabe Irakasleen Klaustroari eta alkate udalburuari emandako eskumenak.
c) Arauak eta indarra duten gainerako xedapenak betetzea eta
betearaztea.
d) Hezkuntza Administrazioko organoekin lankidetzan aritzea ikastetxearen hezkuntza helburuen lorpenari dagokion orotan.
e) Ikasketaburua eta idazkaria hautatzea eta alkate udalburuari haien
izendapena eta kargu-uztea proposatzea.
f) Ikastetxeari atxikitako langileen buru aritzea, alkate udalburuari
dagokion goi zuzendaritza deusetan ukatu gabe.
g) Eskolako organo akademikoen eta Irakasleen Klaustroaren bileren
deialdiak egin eta horietan buru aritzea.
h) Eskolaren ziurtagiriak eta agiri ofizialak ikus-onestea.
i) Kide anitzeko organoek bakoitzak bere eskumenen esparruan
hartzen dituzten erabakiak betearaztea.
j) Hezkuntza komunitateko sektore guztien jarduna koordinatzea.
k) Musika Eskolari esleitutako aurrekontu partidetako gastua kontrolatu eta proposatzea.
l) Ikastetxeko jarduerei eta egoera orokorrari buruzko urteko memoria
prestatzea.
m) Eskola bere barrutiko bertze ikastetxe eta hezkuntza zerbitzu
batzuekin egoki koordinatzeko bideak paratzea, eta hezkuntza arloko
erakunde eskudunek nahiz alkate udalburuak eskatzen dioten informazioa
ematea.
n) Harremanak sustatzea musika eskolekin, kontserbatorioekin eta
Eskolaren hezkuntzako eta prestakuntza helburuei loturiko jarduerak egiten
dituzten erakundeekin.
o) Ikastetxean bizikidetza erraztea, eta behar diren zuzenketak ezartzea, hezkuntzako agintariek ezarritakoarekin bat eta proiektu honetan
finkatutako irizpideei jarraikiz.

13. artikulua. Ikasketaburuaren izendapena: zuzendariak proposatuko
du ikasketaburua, ikastetxeko irakasleen artetik, eta alkate udalburuak
izendatuko du.
14. artikulua. Ikasketaburuaren kargu-uztea: ikastetxeko ikasketaburua bere eginkizunetatik geldituko da bere agintaldiaren bukaeran,
zuzendaria kargutik gelditzen denean eta inguruabar hauetariko bat
gertatzean:
a) Ikastetxearekiko lan harremana galtzean, eginkizunetatik gabetzean edo indarra duen legeriak aurreikusten dituen gainerako arrazoietariko
bat gertatzean.
b) Ikastetxeko zuzendariak alkate udalburuari proposatuta, aitzinetik
txosten arrazoitua eginik.
c) Interesdunak uko egitean.
15. artikulua. Ikasketaburua kargutik gelditzen denetik hamar egun
iragan arteko epean hautatu edo izendatuko da ikasketaburu berria, erregelamendu honek ezarriarekin bat.
16. artikulua. Ikasketaburua kanpoan edo eri bada, ikastetxeko zuzendariak haren ordezkoa izendatuko du irakasleen artetik, alkate udalburuari
aitzinetik horren berri emanda.
17. artikulua. Ikasketaburuaren eginkizunak:
a) Eskolako Plan Pedagogikoarekin loturik irakasle eta ikasleek
egiten dituzten irakaskuntzako jarduerak koordinatzea eta egiten direla
arduratzea.
b) Ordutegi akademikoak prestatzea, elkarlanean zuzendariekin, eta
horiek hertsiki betetzen direla zaintzea.
c) Irakasleen Klaustroak ikasleen ebaluazioaren gainean finkatzen
dituen irizpideak betetzen direla zaintzea.
d) Eskolako Plan Pedagogikoak ikasgai eta ikasturte bakoitzerako
finkatzen dituen xede eta edukiak betetzen direla zaintzea.
e) Zuzendariak bere eskumeneko eremuan ezartzen ahal dion bertze
edozein eginkizun.
f) Zuzendariaren ordezkoak egitea hura kanpoan edo eri delarik.
g) Eskola komunitateko edozein kideri laguntza ematea, hala behar
badu haren eskumeneko edozein kontutan.
IV. KAPITULUA
Idazkaria
18. artikulua. Idazkariaren izendapena: idazkaria zuzendariak hautatuko du ikastetxeko irakasleen artetik, eta alkate udalburuak izendatuko
du.
19. artikulua. Idazkariaren kargu-uztea: ikastetxeko idazkaria bere
eginkizunetatik geldituko da bere agintaldiaren bukaeran, zuzendaria
kargutik gelditzen denean eta inguruabar hauetariko bat gertatzean:
a) Ikastetxearekiko lan harremana galtzean, eginkizunetatik gabetzean edo indarra duen legeriak aurreikusten dituen gainerako arrazoietariko
bat gertatzean.
b) Ikastetxeko zuzendariak alkate udalburuari proposatuta, aitzinetik
txosten arrazoitua eginik.
c) Interesdunak uko egitean.
20. artikulua. Idazkaria kargutik gelditzen denetik hamar egun iragan
arteko epean hautatu edo izendatuko da idazkari berria, erregelamendu
honek ezarriarekin bat.
21. artikulua. Idazkaria kanpoan edo eri izanez gero, ikasketaburuak
bere gain hartuko ditu haren eginkizunak. Kanpoan hilabete baino gehiago
egiten badu, zuzendariak ordezkoa izendatzen ahalko du irakasleen artean,
alkate udalburuari horren berri eman ondoan.
22. artikulua. Idazkariaren eskumenak:
a) Eskolaren administrazio araubidea antolatzea, zuzendariaren
jarraibideei loturik.
b) Eskolaren kide anitzeko organoetan idazkari lana egitea, bilkuren
akta egitea eta erabakien fedea ematea zuzendariaren oniritziarekin.
c) Eskolaren liburuak eta artxibategiak zaintzea. Eskolako irakasmateriala zaintzea eta haren erabilera xedatzea.
d) Agintariek eta interesdunek edo haien ordezkariek eskatzen
dituzten ziurtagiriak luzatzea.
e) Eskolako inbentario orokorra aurkeztea.
f) Zuzendariak eskuordeturik eta haren agindupean Eskolako administrazioko langileen buru aritzea, udal organo eskudunen goi mailako
zuzendaritza ukatu gabe, halakorik badagokie.
g) Egintza akademikoak antolatzea.
h) Irakasleen irakaskuntza lanerako behar diren materialen erosketa
koordinatzea.
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i) Eskolaz kanpoko jarduerak koordinatzea.
j) Zuzendariak bere eskumenen esparruan haren esku uzten ahal
duen bertze edozein eginkizun.
V. KAPITULUA
Zuzendaritza taldearen ordutegiak
23. artikulua. Zuzendaritza taldeko kideek ezarri zaizkien eginkizunak
bete ahal ditzaten, asteko eskola orduak proportzio hauetan murriztuko
zaizkie:
a) Zuzendaria: 9 eskola ordu.
b) Ikasketaburua: 6 eskola ordu.
c) Idazkaria: 4 eskola ordu.
24. artikulua. Behar diren musika tresnen espezialitateetako irakasleak kontratatuko dira behin-behinean eskola ordu horiek egiteko.
VI. KAPITULUA
Irakasleen Klaustroa
25. artikulua. Irakasleen Klaustroa irakasleek ikastetxeko gobernuan
parte hartzeko duten berezko organoa da. Irakaslanaren alderdi guztiak
planifikatu eta koordinatzen ditu, horren berri ematen eta, hala behar badu,
baita erabakiak hartzen ere.
26. artikulua. Zuzendaria izanen da Klaustroko burua, eta ikastetxean
zerbitzu egiten duten irakasle guztiek osatuko dute.
27. artikulua. Irakasleen Klaustroaren eskumenak:
a) Curriculum proiektuak eta irakaskuntza gaiak onetsi eta ebaluatzea, ikastetxearen hezkuntza proiektuaren arabera.
b) Ekimenak sustatzea esperimentazioaren eta ikerketa pedagogikoaren arloan eta ikastetxeko irakasleen prestakuntzarenean.
c) Alkate udalburuari zuzendaria izendatzeko edo kargutik kentzeko
proposatzea.
d) Ikasleen orientazioarekin, ebaluazioarekin eta errekuperazioarekin
zerikusia duten eginkizunak koordinatzea.
e) Gobernu organoek ezartzen dizkioten gainerakoak.
28. artikulua. Irakasleen Klaustroaren funtzionamenduaren araubidea:
a) Klaustroa hiru hilean behin bederen bilduko da, eta, betiere,
zuzendariak deitu edo gutxienez kideen herenek eskatzen dutenean.
Gainera, klaustroak bilkura bat egin beharko du ikasturtearen hasieran
eta bertze bat bukaeran.
b) Klaustroko kide guztiek nahitaez joan beharko dute bileretara.
c) Klaustroak alkate udalburuari egokitzat jotzen dituen proposamenak aurkeztu ahal izanen dizkio, zuzendariaren bitartez.
VII. KAPITULUA
Departamentu didaktikoak
29. artikulua. Musika Eskolako irakasleak departamentu didaktikoetan
antolatuko dira, espezialitate eta irakasgaien arabera. Departamentu horiek
buru bat izanen dute; bilera bakoitzaren deialdia egitea, hartan buru egitea
eta akta egitea izanen du eginkizun.
30. artikulua. Eskolan departamentu didaktiko hauek izanen dira:
a) Pianoa, Musika Hizkuntza, Eskolania eta Haur Hezkuntza.
b) Haizea.
c) Eskusoinua, Perkusioa, Soka.
d) Jarduerak.
31. artikulua. Musika tresnen espezialitateen eta irakasleen arabera,
ikasturte bakoitzean departamentu didaktiko berriak eratzen ahalko dira,
eta horien osaera aldatzen, betiere hobe bada Eskolaren antolaketarako
eta funtzionamendurako.
32. artikulua. Ikasturte bakoitzaren hasieran eratuko dira departamentu didaktikoak eta haien konposizioa erabakiko.
33. artikulua. Departamentu didaktikoen eginkizunak:
a) Ikasturtea hasi baino lehen departamentuko espezialitate eta
irakasgaien programazio didaktikoa egitea. Horren bidez, irakasgai bakoitzaren xede eta edukiak garatuko dira, eta orobat haien sekuentziazioa
mailaka, erabilitako metodologiak, ebaluazio bideak, mailak gainditzeko
irizpideak eta behar diren material eta baliabide didaktikoak, betiere guztia
Eskolaren xedeetara egokitua.
b) Departamentua osatzen duten espezialitate edo irakasgaien
programazioen alderdi orokorrekin lotuta dauden irizpideak bateratzea,
horien arteko koherentzia bermatzeko eta ebaluazioaren oinarrizko ildoak
ezartzeko, Irakasleen Klaustroaren irizpideei jarraikiz.
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c) Ebaluazio prozesua dela-eta ikasleek edo haien guraso zein tutoreek egiten dituzten erreklamazioak zuzendaritza taldeari jakinaraztea.
d) Zuzendaritza taldeari eta Klaustroari proposamenak aurkeztea
materialaren erosketaz eta jarduerez.
e) Proba, azterketa eta sariketetan nahitaez jo behar diren obren
zerrenda egitea.
f) Departamentuko espezialitate eta irakasgaien programazio didaktikoaren garapena ebaluatzea eta ebaluazio horrek gomendatzen dituen
neurri zuzentzaileak aplikatzea.
g) Metodologia didaktikoa eguneratzea eta departamentuko kideen
berrikuntza pedagogikoa sustatzea.
VIII. KAPITULUA
Tutoreak
34. artikulua. Tutoretza eta ikasleen irakaskuntzako orientazioa
irakaslanaren zereginak izanen dira.
35. artikulua. Ikasle guztiak egonen dira irakasle-tutore baten ardurapean; hura ikasturte bakoitzaren hasieran izendatuko da.
36. artikulua. Ikasturte bakoitzaren hasieran argitara emanen da
irakasleen tutoretzaren ordutegia, gurasoei edo legezko ordezkariei eta
ikasleei harrera egiteko.
37. artikulua. Tutorearen eginkizunak:
a) Ikasleek ikastetxean izan behar duten integrazioa erraztea eta
bertako jardueretan parte har dezaten sustatzea.
b) Ikasleei aholku ematea ikasturte bakoitzean diren aukeren gainean, eta orientabidea ematea haien ahalmen pertsonalei lotuen ageri den
ikasketa ibilbideaz.
c) Ikasleen eskariak eta kezkak jakinaraztea gainerako irakasleei,
zuzendaritza taldeari edo alkate udalburuari.
d) Beren ardurapeko ikasle bakoitzaren dokumentazio akademikoa
betetzea.
e) Ikasleei (edo gurasoei edo tutoreei, ikasle adingabeak badira) eta
irakasleei haiekin ikusteko duen ororen berri ematea, jarduerak, portaera,
jarrera eta errendimendu akademikoa direla-eta.
IX. KAPITULUA
Irakasle ez diren langileak
38. artikulua. Fernando Remacha Udal Musika Eskolako irakasle
ez diren langileak dira administrazioko langileak eta menpeko edo zerbitzuetako langileak.
39. artikulua. Eskolari atxikitako administrazioko langileen eginkizunen definizioa eta haien lan araudia Nafarroako Administrazio Publikoaren
zerbitzuko langileen gaineko araudiaren araberakoa izanen da, orokorrean,
eta Tuterako Udalarenaren araberakoa, bereziki.
40. artikulua. Fernando Remacha Musika Eskolako administrazioko
eta zerbitzuetako langileak ikastetxeko zuzendaritza taldearen zuzeneko
menpekoak izanen dira, batere ukatu gabe hierarkian nahiz eginkizunetan
alkate udalburuarekiko gorde beharreko mendekotasuna.
III. TITULUA
Barne funtzionamenduaren arauak
I. KAPITULUA
Ikasleak
41. artikulua. Eskola justifikaziorik gabe huts egitea. Eskolak justifikaziorik gabe huts egiteagatik zehapen hauek ezarriko dira:
a) Ikasleak bigarren aldiz huts egiten duenean (lau, astean bi saio
baldin badira) irakasleak kargu hartuko dio. Laugarren aldian (zortzi, astean
bi saio baldin badira), ikasketaburuak hartuko dio kargu eta izan daitezkeen
ondorioen berri emanen du. Huts egiten jarraitzen badu, zuzendaritza
taldeak horren berri emanen dio alkate udalburuari, ikasle hori Eskolatik
ateratzeko edota hurrengo ikasturtean matrikulatzen ez uzteko.
b) Bost aldiz eskolara berandu iristea justifikaziorik gabeko hutsegite
bat bezala kontatuko da.
42. artikulua. Eskola modu justifikatuan huts egitea: ikasleak eskola
modu justifikatuan huts egin duela ulertuko da eritasunagatik edo arrazoizkotzat jotzen diren bertze arrazoi batzuengatik gertatzen delarik. Guraso
edo tutoreek justifikazioa igorri beharko dute 18 urtetik beheitikoek huts
egiten dutenean. 18 urtetik goitiko ikasleek frogagirien bidez justifikatu
beharko dituzte hutsegiteak. Betiere, ikastetxeak bere esku izanen du
frogagiriak onartu ala ez.
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43. artikulua. Asistentziaren kontrola: irakasgai bakoitzaren irakasleak kontrolatuko du asistentzia, eta hutsegite guztien berri emanen dio
ikasketaburuari.
44. artikulua. Aprobetxamenduko hutsegitea. tutorearen kargu hartzea
ekarriko du eskoletan edo ikasketetan aprobetxamendurik ez izateak, edo
utzikeria agertzeak irakasleak irakasgaien programazioari loturik eskatzen
dituen lanetan, edo klasera etorri ohi izateak behar den ikasmaterialik
gabe. Jarrera hobetu ezean, zuzendaritza taldeak, irakasleen txostena
jaso ondotik, alkate udalburuari proposatzen ahalko dio ikaslea Eskolatik
ateratzea edota hurrengo ikasturtean matrikulatzen ez uztea.
45. artikulua. Ikasleen eskubideak:
a) Zer irakasgaitan matrikulatu den, horiexek jasotzea, baita kultura
eta musikaren aldetik egokia den orientabidea jasotzea ere, ikastetxean
dagoen bitartean.
b) Hiruhilekoan behin bere portaerari, asistentziari eta ikasle gisa
duen errendimenduari buruzko informazioa jasotzea, baita ikasturte bukaerako txostena ere.
c) Kultur jarduerak eta eskolaz kanpokoak egitea, banaka nahiz
taldeka.
d) Eskolak deitzen dituen sarietan eta erregelamenduz zehazten
den gisara lehiatzea.
e) Biltzea behar diren dirulaguntzak, administrazioek aurreikusten
dituztenak.
f) Bidezko iruditzen zaizkion ekimen, proposamen, erreklamazio eta
gisakoak aurkeztea irakasleei, zuzendaritzari eta alkate udalburuari.
g) Irakasleek eta irakasle ez diren langileek zuzentasunez eta begirunez hartua izatea.
h) Ikastetxeak nola funtzionatzen duen eta hezkuntza proiektua nola
aplikatzen den jakitea.
46. artikulua. Ikasleen eginbeharrak:
a) Musika Eskolan egiten den hezkuntza lanean aktiboki parte
hartzea.
b) Diziplina arauak betetzea eta, hartara, irakasleen duintasuna eta
eginbeharra errespetatzea eta orobat ikastetxean lan egiten duten lagun
guztiena.
c) Eskoletara tenorez etortzea, baita azterketetara eta espresuki
deitzen diren egintza eta jarduera guztietara ere.
d) Eskola huts eginez gero, justifikatzea (berak edo, bertzenaz,
gurasoek edo tutoreek).
e) Eskolaren eraikina, instalazioak, altzariak eta materiala errespetatzea.
f) Musika Eskolaren eraikinean edo materialean egindako kalteak
konpontzea (berak edo, bertzenaz, gurasoek edo tutoreek), nahita edo
behar ez bezala erabilita edo utzikeriaz eragin badira.
II. KAPITULUA
Gurasoak edo tutoreak
47. artikulua. Guraso edo tutoreen eskubideak:
a) Beren seme-alabek ikastetxearen izaerari dagokion hezkuntza
osoa jasotzea eta, zehazki, hezkuntza proiektuaren araberako irakaskuntza
jasotzea.
b) Ikastetxeak nola funtzionatzen duen eta hezkuntza proiektua nola
aplikatzen den jakitea.
c) Aldian behin informazioa jasotzea, beren seme-alabek ikasketetan
nahiz heldutasun afektibo eta soziala lortzeko prozesuan aurrera egiten
duten jakiteko.
d) Tutoreekin eta irakasleekin harremanak izatea ikasleen heziketa
integrala elkarrekin sustatzeko, erregelamendu honetan ezarritakoaren
arabera.
e) Ikasleen gurasoen elkartekoak izatea eta hark antolatzen dituen
bileretan parte hartzea.
f) Ikastetxearen kudeaketan parte hartzea eta, hartara, nolanahiko
proposamen, proiektu eta erreklamazioak aurkeztea, bai gurasoen elkartearen bidez bai zuzendaritza taldearen bidez zein alkate udalburuaren
bidez.
g) Ikastetxean bilerak egitea seme-alaben hezkuntzaren inguruko
gaiak aztertzeko, zuzendariak baimena eman ondoan.
48. artikulua. Guraso edo tutoreen eginbeharrak:
a) Ikastetxean ezarritako bisita orduak errespetatzea. Gurasoek ez
dute inola ere eskolak eteten ahalko irakaslearekin eskola orduan mintzatzeko, salbu eta haien semearen edo alabaren banakako ordutegiaren
barnean.
b) Seme-alaben hutsegiteak justifikatzea, egokitzat jotzen diren
agiriak aurkeztuz. Bertzenaz ez da hutsegitea justifikatuko.
c) Eskolak eskatzen dituen dokumentu guztiak betetzea.

2020ko martxoaren 2a, astelehena
d) Ikastetxearen hezkuntza eredua ezagutzea eta onartzea edo errespetatzea, haren izaera propioan eta plan pedagogiko honetako arauetan
zehazturik dagoen bezala.
e) Hezkuntza komunitateko gainerako estamentuei ikastetxea zaintzen laguntzea.
f) Ikastetxeko langileen eskumen tekniko-profesionalen erabilera
errespetatzea.
III. KAPITULUA
Irakasleak
49. artikulua. Eskolako irakasleek izan beharko dituzte indarra duen
antolamendu juridikoak eskatzen dituen titulazioak.
50. artikulua. Irakasleak prestatzeko plana. Udalak behar diren
baliabideak jarriko ditu, irakasleen prestakuntza etengaberako.
51. artikulua. Irakasleen eskubideak:
a) Ikastetxearen kudeaketan aktiboki parte hartzea, zuzenean edo
beren ordezkarien bidez.
b) Klaustroko partaide izatea.
c) Klaustroaren bilera eskatzea; betiere irakasleen herenek gutxienez
eskatu behar dute.
d) Hezkuntza komunitateko kide guztiek errespetatuak izatea.
e) Egoki iruditzen zaizkien iradokizun edo ideia guztiak gobernu
organoei aurkeztea.
f) Ikastetxeko instalazio eta materialak erabiltzea, ezarritako ordutegiak eta arauak begiratuta.
g) Ikasleen gurasoei dei egitea, komenigarri iruditzen zaienean, eta
haiekin bilerak egitea.
h) Berritze eta hobekuntza profesionala ikastetxearen barnean nahiz
kanpoan.
i) Nahi gabeko istripuen aitzinean erantzukizun zibil guztiengatik
babesturik egotea.
j) Goragoko erakundeek ematen dituzten jakinarazpen ofizialen berri
jasotzea.
52. artikulua. Irakasleen eginbeharrak:
a) Irakasleak eskola orduak bete beharko ditu, baita eskolarik gabeko
ordu presentzialak ere, ikasketaburuak ikasturte hasieran aurkeztutako eta
onetsitako ordutegi pertsonalaren arabera. Zuzendaritzari gertatzen ahal
den edozein aldaketaren berri eman beharko zaio.
b) Arrazoi justifikatuengatik huts egin beharra izanez gero, aitzinetik zuzendaritzari jakinarazi beharko zaio eta ordezko irakaslearendako
orientabide zehatzak utzi.
c) Ikasleak errespetatzea, entzutea eta haiekin solastatzea, haiek
hobeki ezagutu beharrez, ezarritako ordutegiaren barnean.
d) Nork bere ikasleen asistentzia kontrolatzea.
e) Ikasleak ebaluatzea klaustroak finkatutako irizpideak erabiliz eta
ezarritako epeetan.
f) Guraso eta tutoreei beren seme-alaben eskola garapenaren berri
ematea.
g) Klaustroetara eta lan taldeen bileretara joatea, haiei atxikirik
badago.
h) Klaustroak hartutako erabakiak errespetatu eta betetzea.
i) Bere irakasgaia programatzea, bere eskolak prestatzea eta Departamentuko bertze kideekin koordinaturik egotea, programazio didaktikoari
eta plan pedagogiko honetatik etortzen diren jarraibideei egokiturik.
j) Irakaskuntza objektiboa ematea, dogmatismo eta doktrinamendurik
gabekoa, ikasleak hezkuntza sistemaren ardatz gisa harturik.
k) Ikasleen adierazpen askatasuna errespetatzea eta haien iritziak,
proposamenak, erreklamazioak eta abar biltzea tutoreari edo jaso behar
dituenari eramateko.
l) Gehienez ere 6 irakastordu ematea egunean; elkarren segidan
badira, gutxienez ere ordu erdiko pausaldia ezarri beharko da.
m) Eskolaren materialaren erabilera egokia egitea.
n) Behar bezain lehenago arduradunari jakinaraztea behar den materiala erabiliko dela (partiturak, liburuak, CDak, atrilak, musika tresnak
etab.) irakasleari atxikia ez badago ohiko ikasmaterialaren gisara.
IV. KAPITULUA
Gelak eta materiala erabiltzeko arauak
53. artikulua. Bai Eskolaren eraikina bai bertako material guztiak
egoki erabili eta arretaz zainduko dituzte hezkuntza komunitateko kide
guztiek. Materialak modu desegokian erabiltzeak eta altzariak, musika
tresnak edo instalazioak nahita hondatzeak berekin ekarriko dute eragileek
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beren gain hartu beharra horiek konpontzeko edo kaltetuen ordez berriak
jartzeko gastuak.
54. artikulua. Ikastetxeko irakasle guztiek gelak erabiltzen ahalko
dituzte ikasteko, eta entseguak, bilerak eta gisakoak egiteko, betiere erabilera didaktikorako ezarritako orduetan traba egin gabe eta ikastetxeko
ordutegi orokorraren barnean.
55. artikulua. Ikasleek gelak erabiltzen ahalko dituzte Eskolarekin
ikusteko duten ikasgaiak ikasteko eta zuzendaritzak baimendutako entsegu
eta bileretarako, betiere errespetatzen bada erabilera didaktikorako ordutegia, eta ikastetxearen ordutegi orokorraren barnean bada; horretarako,
aitzinetik eskaera egin beharko da eta Ikasketaburutzak baimena eman.
56. artikulua. Irakasle guztiek Eskolako musika tresnak erabiltzen
ahalko dituzte ikasteko edo helburu didaktikoetarako, bakoitza bere irakasgaian erabiltzeko ordutegia errespetatuz gero.
57. artikulua. Ikasleek eskura izanen dute Eskolaren musika tresnen
funtsa, baldintza hauek betetzen badituzte:
a) Eskatzen den musika tresnak eskura egon beharko du, eta ez da
beharrezkoa izan behar irakaslanerako.
b) Ikasle, guraso edo, hala behar badu, tutoreen erantzukizuna
izanen da horiek erabiltzea, mantentzea eta egin daitezkeen kalte edo
hondaketak.
c) Musika tresna nori laga erabakitzeko tenorean lehentasuna izanen
dute adin txikieneko ikasleek.
58. artikulua. Ikasleek Eskolako musika tresnak ikastetxearen barnean erabiltzeko eta musika tresna horiek berak lagatzeko eta eraikinetik
kanpora ateratzeko tramite honi segituko zaio:
a) Musika tresna erabiltzeko behar den inprimakia betetzea.
b) Ikasturte bakoitzerako ezarritako tasak ordaintzea.
59. artikulua. Musika Eskolako irakasleek soilik erabiliko dituzte audio
eta bideo aparatuak, informatika tresnak eta abar, betiere horretarako
ezarritako arauei jarraikiz.
60. artikulua. Ikasturte bakoitzean aplikatu beharreko tasak, bai
matrikula kontzeptuan bai gelak edo musika tresnak erabiltzeko, urtero
zehaztuko ditu Fernando Remacha Udal Musika Eskolaren zerbitzuen
tasak arautzen dituen ordenantza fiskalak, Udalak onetsiko baitu.
IV. TITULUA
Irakaskuntzen antolaketa
61. artikulua. Fernando Remacha Udal Musika Eskolako irakaskuntzak honela antolatzen dira: Haur Hezkuntza, Musika Tresnen Hezkuntza
eta Helduendako Musika Hezkuntza.
62. artikulua. Plan pedagogiko honetan diseinaturiko etapek HLOk
ezarritakoekin bat eginen dute, paralelismoa mantendurik haren Haur
Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzarekin. Hala ere, adin
horiei lotzeko egokitasunean, malgutasunez jokatuko da haiei dagokienez,
paralelismo hori posible ez denean.
I. KAPITULUA
Haur Hezkuntza
da.

63. artikulua.

Haur Hezkuntza 5 eta 6 urte bitarteko ikasleendako

64. artikulua. Hona hemen etapa honetan bete beharreko xedeak:
a) Musikaz eta horren ikaskuntzaz gozatzea.
b) Ikasleen gaitasun erritmikoak heztea eta bulkatzea.
c) Ikasleen gaitasun bokalak heztea eta bulkatzea.
d) Musikaren alderdi desberdinak aztertzea entzute aktiboaren
bidez.
e) Begiz nahiz belarriz musika tresnen ezagutza orokorra eskuratzea,
eta gisa hartara aukera ematea ikasleek beren gaitasun eta nahiagotasunak
halako baten aldera zuzentzeko.
II. KAPITULUA
Musika Tresnen Hezkuntza
65. artikulua. Musika Tresnen Hezkuntza bi ziklotan antolatzen da:
a) Lehen zikloa: bortz maila (Prestakuntzatik 4.era) 7 urtetik 11 urte
bitarteko adinetarako.
b) Bigarren zikloa: lau maila (5.etik 8.era) 12 urtetik 15 urte bitarteko
adinetarako.
66. artikulua. Hona hemen etapa honetan bete beharreko xedeak:
a) Musika ikaslearen bizian txertatzea, hura entzutean edo jotzean
goza dadin eta haren alderako interesa senti dezan, bai ikasten ari den
aldian bai etorkizunean.
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b) Boz edo musika-tresnen talde amateur batean sartzeko bezainbat
musika prestakuntza eskuratzea.
c) Behar bezalako prestakuntza ematea beren interesa eta musikarako gaitasunak direla-eta irakaskuntza profesionaletako kontserbatorio
batean sar daitezkeen ikasleei.
III. KAPITULUA
Helduendako Musika Hezkuntza
67. artikulua. Helduendako Musika Hezkuntzak bi maila ditu eta 18
urtetik goitikoendako da.
68. artikulua. Etapa honen xedea da musika hizkuntzaren ezagutzak
ematea musika taldeetan egoteagatik edo interes pertsonalaren kariaz
eskuratu nahi dituzten lagun guztiei.
69. artikulua. Irakasgaiak astean behingo ordubeteko iraupena izanen
du. Irakasgaia emateko gutxieneko ikasle kopurua 6 izanen da talde eta
maila bakoitzetik.
IV. KAPITULUA
Hezkuntza eskaintza
70. artikulua. Fernando Remacha Udal Musika Eskolak musika tresnetan espezialitate hauek eskaintzeko baimena du: Eskusoinua, Bonbardinoa, Klarinetea, Kontrabaxua, Fagota, Zeharkako Flauta, Gitarra, Oboea,
Perkusioa, Pianoa, Pop-rocka, Saxofoia, Tronboia, Tronpa, Tronpeta, Biola,
Biolina eta Biolontxeloa.
71. artikulua. Espezialitate horiez gain, Eskolak etorkizunean beharrezkotzat jotzen direnak gehituko ditu, musika irakaskuntzaren joera
berriak eta gizartearen eskariak garatu ahala.
72. artikulua. Plan Pedagogikoan espezialitate gehiago sartu ahal
izateko, alkate udalburuak onetsi beharko du gehikuntza (berak jarriko ditu
irakasgai berriak eman ahal izateko materialak eta giza baliabideak) eta
hezkuntzako agintari eskudunari eskatu, zuzendaritza taldeak txostena
egin ondoan.
73. artikulua. Gaur egun, badira musika talde batzuk ikasleei taldeka
musika jotzeko prestakuntza eman ahal izatea bermatzen dutenak. Hona
zein diren: Banda, Eskusoinu Orkestra, Soka Orkestra, Gitarra Orkestra,
Perkusio Orkestra eta Eskolania. Nolanahi ere, talde horietakoren batzuk
kendu edo berriak sortu ahal izanen dira; betiere, eskura dauden ikasleen
arabera.
V. TITULUA
Irakaskuntzaren antolaketa. Haur Hezkuntza
74. artikulua. Haur Hezkuntzak bi maila ditu, Haur Hezk. 5 eta Haur
Hezk. 6, matrikula egiten den urteko abenduaren 31n betetako adinei
dagozkienak.
75. artikulua. Maila bakoitzean astean bi eskola emanen dira, bakoitza
45 minutukoa, gehienez ere 12 ikasle izanen dituzten taldeetan.
76. artikulua. Ahal den guztietan, ikasleak elkartuko dira, haien prestakuntza ahalik eta hoberena izan dadin; horixe izanen da irizpide nagusia
taldeak eratzeko tenorean. Eskola horiek ematen dituen irakasleak izanen
du berak antolatzeko ardura.
VI. TITULUA
Irakaskuntzaren antolaketa. Musika Tresnen Hezkuntzako lehen zikloa
77. artikulua. Maila hauek daude Musika Tresnen Hezkuntzako lehen
zikloan: Prestakuntza, 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, IPPko 3.a eta IPPko 4.a.
I. KAPITULUA
Prestakuntza maila
78. artikulua. Prestakuntza mailako ikasleek 7 urte beterik izan behar
dute matrikula egiten den urteko abenduaren 31n.
79. artikulua. Irakasgaiak:
a) Musika Hizkuntza: ordu bat eta 30 minutu, asteko bi saiotan banatuak, gehienez ere 16 ikasle izanen dituzten taldeetan.
b) Instrumentu Praktika: astean 40 minutuko saio bat, betiere bi
ikaslerekin. Ikasleen kopurua bakoitia bada, inongo taldetan sartu gabe
gelditzen den ikasleari 30 minutuko saioa emanen zaio.
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II. KAPITULUA
1. eta 2. mailak
80. artikulua. Irakasgaiak:
–1. maila.
a) Musika Hizkuntza: ordu bat eta 45 minutu, asteko bi saiotan banatuak, gehienez ere 18 ikasle izanen dituzten taldeetan.
b) Eskolania: 30 minutu astean.
c) Bakarkako Instrumentu Praktika: astean 30 minutu.
d) Taldekako Instrumentu Praktika: 45 minutu astean, gehienez ere
6 ikasle izanen dituzten taldeetan.
Irakasle batek ikasle bakarra baldin badu, irizpide pedagogikoetan
oinarriturik, bertze maila bateko ikasleekin nahasten ahalko du hura edo
taldekako eskola kendu eta bakarkakoari 40 minutu gehitu.
–2. maila.
a) Musika Hizkuntza: 2 ordu, asteko bi saiotan banatuak, gehienez
ere 18 ikasle izanen dituzten taldeetan.
b) Eskolania: 30 minutu astean.
c) Bakarkako Instrumentu Praktika: astean 30 minutu.
d) Taldekako Instrumentu Praktika: 45 minutu astean, gehienez ere
6 ikasle izanen dituzten taldeetan.
Irakasle batek ikasle bakarra baldin badu, irizpide pedagogikoetan
oinarriturik, bertze maila bateko ikasleekin nahasten ahalko du hura edo
taldekako eskola kendu eta bakarkakoari 40 minutu gehitu.
81. artikulua. Tutorearen azken ebaluazioaren txostenari eta Musika
Hizkuntzako eta Eskolaniako irakasleenei jarraikiz erabakiko da bi maila
horietako edozein errepikatu behar den edo ez; etapa horretan gehienez
ere hiru urtez egon daiteke.
82. artikulua. Maila bat errepikatzeko aukera salbuespenekotzat
hartuko da. Ziklo honetan, adin bereko haurren artean garapen ebolutiboaren aldetik alde handiagoa dagoenez, errepikatzea arrazoitutzat joko da
frogatzen bada mailetariko baten xedeak ez lortzeak ikasleen heldutasun
eza duela oinarri. Eskoletako aprobetxamendu ezak, berriz, ez dio inoiz
emanen ikasleari maila errepikatzeko eskubiderik.
III. KAPITULUA
3. eta 4. mailak
83. artikulua. Irakasgaiak:
a) Musika Hizkuntza:
1. 2 ordu astean, ordubeteko bi saiotan banatuak, gehienez ere
18 ikasle izanen dituzten taldeetan, Eskolaniara joaten EZ diren ikasleentzat.
2. Ordu bat eta 30 minutu bi saiotan, gehienez ere 18 ikasle izanen
dituzten taldeetan, Eskolaniara joaten diren ikasleentzat.
b) Bakarkako Instrumentu Praktika: saio bat astean, 30 minutukoa.
c) Taldekako Instrumentu Praktika, aukera hauetariko batean:
1. Nahitaezkoa izanen da 4. mailako, IPPko 4. mailako eta IPPko
3. mailako ikasleek ikastetxean dauden taldeetariko batean egitea beren
taldekako eskola. 3. mailako ikasleek bertze talde batean egiten ahalko
dute taldekako eskola, tutoreak hala erabakitzen badu.
3. mailan taldekako eskola 45 minutukoa izanen da, eta gehienez 6
ikasle izanen dira talde bakoitzeko. Kasu berezietan, tutoreak, irizpide
pedagogikoetan oinarrituta, bertan behera uzten ahalko du taldekako
eskola, bakarkakoa 40 minutura luzatuz.
2. Musika tresnen taldea: ikastetxean dauden taldeetariko batean.
3. Pianoko espezialitatean, musika tresnaren ezaugarri bereziengatik, bakarkako eskola 40 minutukoa izanen da, taldekako eskolarik ez
dagoelako.
4. Aukerakoa. Eskolania: astean ordu bat.
IV. KAPITULUA
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c) 4.a bukatzen duten ikasleak, IPPko 4. mailan sartu ahal izanen
dira, betiere Musika Hizkuntza eta Musika Tresna irakasgaietan gutxienez
ere “8” eskuratzen badute.
86. artikulua. Irakasgaiak:
a) Musika Hizkuntza: 2 ordu astean, asteko bi saiotan banatuak,
gehienez ere 15 ikasle izanen dituzten taldeetan.
b) Bakarkako Instrumentu Praktika: saio bat astean, 40 minutukoa.
c) Musika Tresnen edo Bozen Taldea: ikastetxean dauden taldeetariko
batean.
87. artikulua. IPPko 4. maila egin eta irakaskuntza profesionaletan
sartzeko probak gainditurik kontserbatorioan sartzen ez diren ikasleak
zuzenean sartuko dira Musika Tresnen Hezkuntzako 5. mailan.
88. artikulua. IPPko 4. maila egin eta irakaskuntza profesionaletan
sartzeko probak gainditu ez dituzten ikasleek hautara izanen dute maila
hori errepikatzea, aitzinetik irakasleek aldeko txostena eginda, edo Musika
Tresnen Hezkuntzako 5. mailan sartzea.
89. artikulua. Nolanahi ere, IPPko 4. mailan gehienez ere bi urtez
egon daiteke.
VII. TITULUA
Irakaskuntzaren antolaketa. Musika Tresnen Hezkuntzako
bigarren zikloa
90. artikulua. Maila hauek ditu: 5., 6., 7. eta 8. mailak.
91. artikulua. 5. mailako edozein irakasgaitan sartzeko baldintzak
hauek dira:
a) Musika Tresnako Bakarkako Eskola: 4. mailako Musika Tresna
irakasgaian, gutxienez ere “oso ongi 7” kalifikazioa.
b) Musika Tresnako Taldekako Eskola: 4. mailako Musika Tresna
irakasgaian, gutxienez ere “nahikoa 5” kalifikazioa.
c) Musika Tresnen Taldeak:
–Dagokion irakasgaia 4. mailan egin bada, nahitaezkoa izanen da
hura gainditu izana.
–Aukeratutako irakasgaia 4. mailan egin ez bada, nahitaezkoa izanen
da musika tresnaren espezialitatea gainditzea.
d) Eskolania:
–Dagokion irakasgaia 4. mailan egin bada, nahitaezkoa izanen da
hura gainditu izana.
–Aukeratutako irakasgaia 4. mailan egin ez bada, nahitaezkoa izanen
da boz proba bat gainditzea.
e) –Pop‑Rock Gela:
–Izena eman nahi den musika tresnaren espezialitatea nahitaez
gainditu beharko da.
–4. mailan gainditutakoaz bertzelakoa den espezialitate batean izena
eman ahal izateko, sartzeko proba bat gainditu beharko da.
f) Musika Hezkuntza Osagarria:
–Musika Hizkuntza gainditu beharko da 4. mailan.
92. artikulua. Irakasgai batean sarturik, beharrezkoa izanen da maila
bakoitzean hura gainditzea hurrengo mailara pasatzeko.
93. artikulua. Irakasgaiak:
a) Bakarkako Instrumentu Praktika: astean 30 minutu.
b) Taldekako Instrumentu Praktika: 15 minutuko ratioa ikasleko, eta
gehienez ere ordu bat.
Musika tresnaren irakasleak izanen du eskola taxutzen duten ikasle mota eta kopurua zehazteko ardura, irizpide pedagogikoen arabera
taldekaturik, eta ez nahitaez bat etorririk ikasleak matrikulaturik dauden
mailarekin.
Eskola horiek antolatu behar badira 4 ikasle baino gutxiagoko taldeekin,
ikasle bakoitzarekin erabili beharreko denbora 15 izanen da astean.
c) Musika Tresnen edo Bozen Taldea: talde bakoitzak esleitua duen
denbora.
94. artikulua. Ikastetxea, arestian aipatu direnez gain, beharrezkoak
iruditzen zaizkion irakasgaiak ematen ahalko ditu ikasturte bakoitzean.

Irakaskuntza profesionaletarako 3. eta 4. prestakuntza mailak.
84. artikulua. 2. mailatik aitzina, irakaskuntza profesionaletarako
prestakuntza bide bat irekitzen da interesa eta musika gaitasun bereziak
dituzten ikasleendako; kurtsoko hirugarren hiruhilekoan lortutako kalifikazioa izanen da hartarako sarbidea.
85. artikulua. IPPrako sarbidea:
a) IPPko 3. mailan sartu ahal izateko, nahitaezkoa izanen da Musika
Hizkuntza eta Musika Tresna irakasgaietan gutxienez ere “8” eskuratzea.
b) IPPko 4. mailan sartu ahal izateko, nahitaezkoa izanen da IPPko
3. mailako Musika Hizkuntza eta Musika Tresna irakasgaiak gainditzea.

VIII. TITULUA
Jarduera osagarriak
95. artikulua. Fernando Remacha Musika Eskolak jarduerak antolatuko ditu irakaskuntza guztien osagarri; horietara nahitaez joan beharko
dute eskaera jasotzen duten ikasle guztiek.
96. artikulua. Jarduera osagarriak zenbait motatakoak izanen dira:
a) Kontzertu pedagogikoak.
b) Kontzertu profesionalak.
c) Ikasleen kontzertuak egun seinaleetan.
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d) Trukaketak bertze eskolekin.
e) Ikasleen entzunaldiak.
97. artikulua. Jarduera horiek eskolatzat hartuko dira ondorio guztietarako. Ez da inoiz banakako nahiz taldekako eskolarik errekuperatuko,
antolaketa arrazoiak direla-eta arestian aipatu jardueretariko bat jarri bada
haien ordez.
IX. TITULUA
Ebaluazioa
98. artikulua. Ebaluazioaren xedea da ikasleen ikaskuntza baloratzea;
ebaluazioa pertsonalizatua izanen da, jarraitua eta irakasgaiz irakasgai
desberdindua, eta irakasgaietariko bakoitzaren programazio didaktikoetan islatzen diren xede, eduki eta ebaluazio irizpideak izanen ditu erreferentzia.
99. artikulua. Irakasleek, ikasturtean zehar, ikasleen ikaskuntzari
buruzko jakingarriak bilduko dituzte, horretarako behaketa sistematikoa,
probak edo bertze mekanismo batzuk erabiliz, irakasgai bakoitzaren ezaugarri berezkoen arabera. Prozesu horrek behar du ikasleak eskoletara eta
irakasgai bakoitzerako programaturiko jarduera guztietara etortzea.
100. artikulua. Irakasle taldeak, tutoreak koordinaturik, hiru ebaluazio saio eginen du ikasle beraren gainean; gisa horretara baloratuko da
ikaslearen ikaskuntza eta hartuko dira behar diren neurriak.
101. artikulua. Irakasgai bakoitzaren kalifikazio orokorra honela adieraziko da: Bikain, Oso Ongi, Nahikoa edo Gutxiegi, eta gainera, kalifikazio
numerikoa erabil daiteke (0tik 10era).
102. artikulua. Taldeen irakasgaietan, kalifikazio orokorra honela
adieraziko da: Bikain, Oso Ongi, Nahikoa edo Gutxiegi, eta gainera, kalifikazio numerikoa erabil daiteke (0tik 10era).
103. artikulua. Irakasgai bakoitzaren alderdi desberdinen kalifikazioa
honela adieraziko da: OO (Oso Ongi), O (Ongi), H (Hainbatean), G (Gaizki)
edo OG (Oso Gaizki).
104. artikulua. Tutoreak ikasle bakoitzaren hiruhilekoko ebaluazio
orria gauzatuko du eta haren bidez emanen du irakasgai bakoitzaren alderdi
guztien bilakaeraren berri, bai eta irakasgaiaren balorazio orokorra ere.
105. artikulua. Hirugarren hiruhilekoko txostenarekin batera azken
ebaluazioaren txostena aurkeztuko da, eta hartan zehaztuko da ikaslea
hurrengo mailara pasatzen den, maila errepikatu behar duen (1.ean eta
2.ean soilik) edo ikastetxean segituko ez duen.
X. TITULUA
Eskolan sartzeko eta egoteko araubidea
106. artikulua. Tuteran erroldatu eta bizi direnek lehentasuna izanen
dute plazen esleipenean.
107. artikulua. Ikasturte bakoitzeko maiatzean, Herriko Etxeko eta
Eskolako iragarki oholean argitaratuko dira hurrengo ikasturterako izena
emateko eta matrikula egiteko datak.
108. artikulua. Matrikula ezarritako epeetan egiten ez bada, ikasle
gisa eskuratutako eskubideak galduko dira.
109. artikulua. Adin bereko ikasleak aipatuz gero, urte berean sortuak
direla ulertu behar da.
I. KAPITULUA
Haur Hezkuntza
110. artikulua. Etapa honetan sartzeko izena eman beharko da
matrikularen aitzin.
111. artikulua. Eskaria ikastetxeak ezarritako eskaintza baino handiagoa bada, zozketa publikoa eginen da plazak esleitzeko.
112. artikulua. Anai-arreba bizkiek sartzeko eskatzen badute, biei
zenbaki bakarra esleituko zaie eta zozketan tokatzen bazaie bat gutxiago
izanen da eskaintzen den plaza kopurua.
113. artikulua. Onartzen ez diren ikasleak itxaron zerrendan geldituko
dira, zozketan ezarritako ordena mantendurik; lehen hiruhilekoan dei egiten
ahalko zaie hutsik dauden plazak badira.
114. artikulua. Haur Hezkuntzan onartuak izanez gero, ikasleek plaza
bermatua izanen dute etapa hori bukatu arte, salbu eta 41. artikuluan
aipatutako kasuetan (eskola justifikaziorik gabe huts egitea) edota 44.
artikuluko kasuetan (aprobetxamendu eza).
II. KAPITULUA
Musika Tresnen Hezkuntza
115. artikulua. Eskola honetan “Haur Hezkuntza 6” maila eginez gero,
ikasleek plaza bermatua izanen dute Prestakuntza mailan; ez ordea musika
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tresnaren espezialitatean, hori zozketa bidez esleituko baita eskatzen
diren plazak eskainiak baino gehiago diren espezialitateetan. Nahi duten
espezialitatean plazarik ez duten ikasleek plazak dituen bertze bat hautatu
ahal izanen dute. Matrikulak egiteko bulegoetan eskabideak aurkezten
diren ordenaren arabera esleituko dira plazak.
116. artikulua. Eskola honetan Prestakuntza maila eginez gero,
ikasleak bertze musika tresna baten espezialitatera aldatu ahal izanen
dira hurrengo mailan (1.a), baldin eta Ikasketaburutzari hala eskatzen
badiote matrikulazio epea hasi baino lehen.
117. artikulua. Bertze maila batzuetako ikasleek, espezialitatez aldatu
nahi badute, Ikasketaburutzari eskatu beharko diote eta berak eskaera
ebatziko du matrikulazio epe guztiak amaitu ondoan.
118. artikulua. Eskola honetan inoiz ikasi ez duten ikasleek, Musika
Tresnen Hezkuntzako mailaren batean sartu nahi badute, izena emateko
orrian jarriko dute zein musika tresnaren espezialitatea nahi duten eta musika hizkuntzaz nahiz musika tresna horretaz dituzten ezagutzak aipatuko
dituzte, halakorik izanez gero.
119. artikulua. Ikastetxean lehendik dauden ikasleen matrikulak egin
eta gero, gainerako plazak izena emandako ikasleen artean banatuko dira
adinaren arabera (gazteenetik zaharrenera).
120. artikulua. Adin bereko ikasleen artean, musika tresnaren baten
espezialitatean, eskariak eskaintza gainditzen badu, jendaurreko zozketa
eginen da plazak esleitzeko.
121. artikulua. Ezagutzak dituzten ikasleei, onartuak izanez gero, maila egokian sartzeko beharrezkotzat jotzen diren probak eginen zaizkie.
122. artikulua. Matrikulazio epea bururatu ondoan ikasleak onartzen
ahalko dira, baita 2. hiruhilekoaren hasiera baino lehen ere, bajak gertatzen
badira edota musika tresnaren baten espezialitatean plazaren bat hutsik
gelditzen bada.
123. artikulua. X. titulu honetan jasotzen ez diren kasuak eskaera
baten bidez tramitatuko dira Ikasketaburutzan; horrek komenigarri iruditzen
zaion gisan ebatziko ditu, betiere kontraesanean sartzen ez bada arestian
arautuarekin.
XI. TITULUA
Eskola egutegia
124. artikulua. Ikasturtearen hasieran Eskolako zuzendaritza taldeak
eskola egutegia eginen du, Nafarroako Gobernuak bere musika ikastetxeetarako ezartzen dituen gidalerroei jarraituz.
125. artikulua. Egutegi horretan ezarriko dira ebaluazio saioak eta
notak emateko datak, eskolak hasi baino lehen argitaratuko direnak.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Indarrik gabe gelditzen da Fernando Remacha Udal Musika Eskolaren
Plan Pedagogikoa, Udalak 2012ko martxoaren 30ean egin osoko bilkuran
onetsia.
AZKEN XEDAPENA
Plan pedagogiko honek indarra hartuko du 2019‑2020ko ikasturtearekin
batean, testu osoa Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoan.
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TUTERA
Erregelamendua, “Fernando Remacha” Udal Musika
Kontserbatorioaren antolaketa eta funtzionamendua
arautzen dituena. Behin betiko onespena
Tuterako Udalak, 2019ko azaroaren 25ean egin osoko bilkura
arruntean, hasiera batean onetsi zuen Fernando Remacha Udal Musika
Kontserbatorioaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen
erregelamenduaren testu berria.
Aurreko erabakia 2019ko 251. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, abenduaren 24an. Hogeita hamar egun balioduneko jendaurreko epea
iraganik, eta erreklamazio, kexa edo oharrik aurkeztu ez denez gero, bat
etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325.1 artikuluarekin zein Nafarroako Toki Araubidea eguneratzen
duen urriaren 29ko 11/2004 Legearekin, hasierako onespenaren erabakia
behin betikoa bilakatu da, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
da, Erregelamenduaren testu osoarekin batera.
Erabaki hau behin betikoa da bide administratiboan; beraz, honako
errekurtso hauetako bat aurkez daiteke haren kontra hautara (eta ez da
zilegi izanen errekurtsorik paratzea, harik eta ebazpen tramitean dagoen
errekurtsoa espresuki ebatzi arte edota ustezko ezespena gertatu arte):
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a) Berraztertzeko errekurtsoa, erabakiaren organo egileari zuzendua,
hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu edo
jakinarazten denetik hasita.
b) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako erabakia jakinarazi edo
argitaratzen denetik hasita.
c) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, jurisdikzio horretatik dagokion organoari zuzendua, bi hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazi edo
argitaratzen denetik hasita.
Hori dena, ezertan ukatu gabe bidezkotzat jotzen den beste edozein
errekurtso baliatu ahal izatea.
Tuteran, 2020ko otsailaren 10ean.–Alkate udalburua, Alejandro Toquero Gil.
TUTERAKO “FERNANDO REMACHA” UDAL MUSIKA
KONTSERBATORIOAREN ANTOLAKETAREN ETA
FUNTZIONAMENDUAREN ERREGELAMENDUA
I. TITULUA
Izena, xedea, izaera eta kokalekua
1. artikulua. “Fernando Remacha” Udal Musika Kontserbatorioaren
(hemendik aitzina, Kontserbatorioa) titularra Tuterako Udala da; irakaskuntza artistikoetarako ikastetxea da, Tuterako Udalak 2010eko urriaren
4ko osoko bilkuran sortua eta Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari
nagusiaren abuztuaren 26ko 471/2010 Ebazpenaren bidez baimendua,
Tuterako Udalaren eta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren arteko 2010eko abuztuaren 12ko hitzarmenaren ondorioz.
2. artikulua. Kontserbatorioa gobernatuko da orokorrean aplikatzekoak diren legezko arauei jarraikiz, baita honako hauei jarraikiz ere:
2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa, eta hura
garatzeko xedapenak; 21/2007 Foru Dekretua, martxoaren 19koa, lege
horrek arautzen dituen musikako lanbide ikasketen curriculuma ezartzen
duena; 78/2007 Foru Agindua, ekainaren 29koa, Hezkuntzako kontseilariak
emana, Musikako lanbide ikasketetan sartzeko arauak ematen dituena;
79/2007 Foru Agindua, ekainaren 29koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Musikako lanbide ikasketen egitura eta ordutegia ezartzen dituena,
Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 8ko 44/2010 Foru Aginduaren
bidez aldatua (hura, orobat, Hezkuntzako kontseilariaren maiatzaren 3ko
76/2010 Foru Aginduaren bidez aldatu zen, Hezkuntzako kontseilariaren
martxoaren 8ko 44/2010 Foru Aginduaren eranskineko 2. apartatua aldatu baitzuen); 91/2008 Foru Agindua, ekainaren 12koa, Hezkuntzako
kontseilariak emana, Musikako lanbide ikasketak egiten dituzten ikasleen
ebaluazioa, sustapena eta titulazioa arautzen dituena; 106/2008 Foru
Agindua, uztailaren 1ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako
Foru Komunitateko musikako ikasketa profesionalen aukerako irakasgaiak
arautzen dituena; 123/2009 Foru Agindua, uztailaren 1ekoa, Hezkuntzako
kontseilariak emana, ezartzen dituena musikako edo dantzako lanbide
ikasketen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren edo Batxilergoaren
arteko baliozkotzeak, Gorputz Hezkuntza irakasgaiaren salbuespenak,
eta Batxilergoko irakasgai komunak eta musikako edo dantzako lanbide
ikasketak gainditutakoan batxiler titulua lortzeko baldintzak; 25/1997 Foru
Dekretua, otsailaren 10ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Bigarren
Hezkuntzako Institutuen Erregelamendu Organikoa onetsi zuena; musikako
kontserbatorio profesionalei aplikatzekoak izanik indarra duten arauak;
Tuterako Udaleko arauak eta erregelamendu hau.
3. artikulua. Kontserbatorioak eginkizun hauek ditu:
a) Ikasleei kalitatezko arte prestakuntza ematea eta musikaren arloko
etorkizuneko profesionalen kualifikazioa bermatzea.
b) Bere ikasketa planak eta irakaskuntza antolatzeko planak prestatzea eta eguneratzea.
c) Ikasketa planak betetzeko eman behar diren irakaskuntzen zuzendaritza eta koordinazioa.
d) Ikasketa ziurtagiriak eta titulazioak, baliokidetzeko proposamenak,
espedienteak eta matrikulak tramitatzea eta gisako eginkizunak.
4. artikulua. Kontserbatorioaren egoitza eta instalazioak Castel Ruiz
Kultur Etxeak gaur egun okupatzen duen eraikinean daude, Tuterako
(Nafarroa) Mercadal plazako 7an; higiezina Tuterako Udalarena da.
II. TITULUA
Kontserbatorioko irakaskuntzak
I. KAPITULUA
Ikasketa plana
5. artikulua. Kontserbatorioak musikako lanbide irakaskuntzak
emanen ditu; horiek gradu bat eratuko dute, 6 maila izanen dituena (1.etik
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6.era) eta espezialitate baimendu hauekin: akordeoia, kantua, klarinetea,
kontrabaxua, fagota, zeharkako flauta, gitarra, oboea, perkusioa, pianoa,
saxofoia, tronboia, tronpa, tronpeta, tuba, biola, biolina eta biolontxeloa.
Jarduera osagarriak egin ahalko dira (kontzertuetara joatea edo halakoetan parte hartzea, mintzaldiak, ikastaroak, etab.) baliabide pedagogiko gisa
eta Kontserbatorioaren lana kanpoan erakusteko, baldin eta ikasturtearen
ohiko ibiliari trabarik egiten ez badiote. Eskola Kontseiluak onartu beharko
ditu jarduketa hauek, eta ahal dela, urteko programazio orokorrean bildu
beharko dira.
II. KAPITULUA
Urteko programazio orokorra (UPO)
6. artikulua. UPOa zuzendaritza taldeak eginen du, Klaustroaren eta
Eskola Kontseiluaren proposamen eta erabakiak kontuan hartuta.
7. artikulua. Eskola Kontseiluak onetsiko du UPOa, ikasturte bakoitzaren hasieran.
8. artikulua. UPOan datu hauek argitaratuko dira:
A) Ikastetxeko ordutegi orokorra.
B) Irakaskuntza-jarduerak.
C) Irakasleak prestatzeko plana.
D) Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpokoen urteko programazioa.
E) Memoria administratiboa.
F) Erakunde publiko eta pribatuekin aurreikusten diren harremanak.
G) Hezkuntza proiektua: hezkuntzako xedeak, curriculumeko zehaztapena (ikasleen ebaluazioa eta igoera, tutoretza plana, sarrera probak).
III. KAPITULUA
Xedapen orokorrak
9. artikulua. Ikastetxeko zuzendaritzak prestatuko du eskola egutegia, eta Eskola Kontseiluak onetsiko Nafarroako Gobernuko Hezkuntza
Departamentuak musika kontserbatorio profesionalendako ezartzen dituen
jarraibideetan oinarriturik.
10. artikulua. Kontserbatorioan egiten diren ikasketak Nafarroako
Gobernuak, Udalak edo biek ezartzen duten prozeduraren bidez justifikatuko dira behar den tenorean.
11. artikulua. Sarbide probetarako, plaza eskatzeko eta matrikulazioa egin beharrez, izen emateko epeak maiatzean emanen dira argitara,
Kontserbatorioko iragarki-taulan eta Udalaren web-orrian.
12. artikulua. Udalak urtero onetsiko ditu izen emateko eta matrikulak egiteko tasak, Musika Eskolako eta Fernando Remacha Udalaren
Kontserbatorioko zerbitzuak egiteko tasak arautzen dituen ordenantza
fiskalaren bidez.
13. artikulua. Ikasleek eskatu ahalko diote ikastetxeko zuzendaritzari
hurren-hurrengo mailako matrikula zabaltzeko, Nafarroako Gobernuak
ezartzen dituen epeetan (21/2007 Foru Dekretuaren 10.3 artikulua).
14. artikulua. Sarrera berriko ikasleak onartzeko honako honi jarraituko zaio: 78/2007 Foru Agindua, ekainaren 29koa, Hezkuntzako kontseilariak
emana, Musikako lanbide ikasketetan sartzeko arauak ematen dituena.
15. artikulua. Ikastetxeko ikasleen matrikulazioa eginda, hutsik
dauden plazak esleituko dira, onarpenetarako indarra duten irizpideak
aplikatuz.
16. artikulua. Udalak zehaztuko du ikasturte bakoitzean eskura diren
eskola postuak, Nafarroako Gobernuak baimentzen dituen eskola postuen
arabera.
17. artikulua. Eskola Kontseiluak erabakiko du ikasleen onarpenari
dagokiona, Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoan eta hura garatzeko xedapenetan ezarritakoari jarraikiz.
III. TITULUA
Kontserbatorioa antolatzeko egitura
I. KAPITULUA
Antolaketa orokorra.
18. artikulua. Irakaskuntzako jarduera eta jarduera osagarri guztien
koherentzia bermatu beharrez, ikastetxearen hezkuntzako helburuak era
eraginkorrean lortzeko, kontserbatorioak organo hauek ditu:
1.–Gobernu organoak:
–Kide bakarrekoak: zuzendaria, ikasketaburua eta idazkaria.
–Kide anitzekoak: Eskola Kontseilua eta irakasleen klaustroa.
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2.–Irakaslana koordinatzeko organoak:
–Departamentu didaktikoak.
–Koordinazio Pedagogikorako Batzordea.
–Tutoreak.
18. bis artikulua.
Zuzendaritza taldeak bere eskola-ordutegitik gehienez ere ondoko
eskola-orduak izanen ditu karguari dagozkion eginkizunetan:
a) Zuzendaria: 6 eskola ordu.
b) Ikasketaburua: 6 eskola ordu.
c) Idazkaria: 6 eskola ordu.
Behar diren musika tresnen espezialitateetako irakasleak kontratatuko
dira behin-behinean eskola ordu horiek egiteko.
II. KAPITULUA
Zuzendaria
19. artikulua. Zuzendariaren hautapena eta izendapena honela
eginen da:
1. Zuzendaria Eskola Kontseiluak hautatuko du eta Udaleko alkate
udalburuak izendatuko, ikasturteko azken hiruhilekoan, lau urterako.
2. Zuzendaria hautatzeko bozketa boto zuzen eta sekretuaren bidez
eginen da, Eskola Kontseiluak horretarako deitzen duen bilera berezian.
3. Zuzendaria hautatzeko Eskola Kontseiluko kideen erabateko
gehiengoa behar da. Hautagai bat baino gehiago izanik inork ez badu
lehen bozketan eskatzen den gehiengoa eskuratu, bigarrena eginen da,
eta horretan hautagai bakarra izanen da lehen bozketan boto gehien
atera dituena. Nolanahi ere, hautapenak Kontseiluko kideen erabateko
gehiengoaren botoa behar du.
4. Eskola Kontseiluko kideen artean 15 urtetik beherako ikasleak
baldin badaude, horiek ezin izanen dute zuzendariaren hautapenean parte
hartu, ezta haren kargugabetzean ere.
5. Erabateko gehiengoa eskuratzen duen hautagaiaren izena Udalari
jakinaraziko dio Kontserbatorioko zuzendariak, haren izendapena egiteko.
Izendapenak eta karguaz jabetzeak hauteskundeak egin ondoko irailaren
1ean izanen ditu ondorioak. Izendapenaren kontra errekurtso arrunta para
daiteke Udalari zuzendurik, hilabeteko epean.
6. Hautagairik ez bada edo legeak eskatzen duen gehiengoa eskuratzen
ez dutelarik, eta legeak ezarritako epea baino lehen kargu-uzteak gertatzen
direlarik, Tuterako Udalak zuzendaria hautatuko du, behin-behinekoz, Hezkuntzako Administrazioak aplikatzeko ematen dituen xedapenei jarraikiz.
20. artikulua. Zuzendariak izateko hautagaiek baldintza hauek bete
beharko dituzte:
–Ikastetxean behin betiko lanpostua duen irakaslea izatea.
–Gutxienez ere ikasturte bateko antzinatasuna izatea.
21. artikulua. Hautagaien eta zuzendaritzarako programen aurkezpena honela eginen da:
1. Hautagaiek idatziz aurkeztu beharko dizkiote Eskola Kontseiluari,
hautapenaren eguna baino hamabost egun lehenago, beren zuzendaritza
programa eta lanbideko merezimenduak.
2. Zuzendaritza programak behar ditu izan:
a) Hautagai-zerrenda osatzen dutenen proposamena, pertsona
bakarreko gobernu organoetarako.
b) Azterketa bat, Kontserbatorioaren funtzionamenduaren eta haren
arazo eta premia nagusien gainean.
c) Bere agintaldian lortu nahi diren xedeak.
3. Irakasleen klaustroak hautagai zerrenden berri izan behar du,
baita aurkezten diren programen berri ere.
22. artikulua. Ondokoak dira zuzendariaren eskumenak:
a) Kontserbatorioaren ordezkaritza eramatea bere eskumenen esparruan, salbu eta alderdi honetan Tuterako Udalari egitea dagokiona.
b) Kontserbatorioaren jarduera guztiak zuzendu eta koordinatzea,
indarra duten xedapenekin bat eta Eskola Kontseiluari eta irakasleen
klaustroari atxikiriko eskumenak deusetan ukatu gabe.
c) Legeak eta indarra duten gainerako xedapenak betetzea eta
betearaztea.
d) Irakasleak izan ala ez izan, Kontserbatorioari atxikitako langile
guztien zuzendari izatea, lanera etortzen diren kontrolatzea, eta barne
araubidearan arauak betetzen diren zaintzea, deusetan ukatu gabe Udalari
dagokion goiko zuzendaritza.
e) Kontserbatorioko kide anitzeko organo guztien deialdia egitea eta
haietan buru egitea, eta kide anitzeko organoen erabakiak betearaztea bere eskumenen esparruan, eta berdinketak trenkatzea bere kalitateko botoarekin.
f) Kontserbatorioaren baliabide materialak kudeatzea.
g) Kontserbatorioari esleitutako aurrekontuko partiden gastuak
kontrolatzea eta proposatzea.
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h) Kontserbatorioaren ziurtagiriak eta agiri ofizialak ikus-onestea.
i) Ikasketaburua eta idazkaria izendatzea, baita pertsona bakarreko
beste edozein organo ere, zuzendaritza taldekoa bada, eta haien izendapenak eta kargu-uzteak Udalari proposatzea.
j) Departamentuetako buruak izendatzea, erregelamendu honetan
ezarritako prozedurarekin bat.
k) Eskola komunitateko sektore guztien partaidetza sustatzea eta
koordinatzea eta, hartara, bakoitzaren eskumenak ahalik eta modurik
eraginkorrenean betearazteko behar diren baliabideak jartzen ahalegintzea.
l) Zuzendaritza taldeko gainerakoekin batera, Kontserbatorioko hezkuntza proiektuaren proposamena eta urteko programazio orokorrarena
prestatzea, Eskola Kontseiluak ezarritako jarraibide eta irizpideekin bat
eta klaustroak eta ikasleen guraso elkarteek egindako proposamenekin
bat, baita horien aplikazio zuzenaz arduratzea ere.
m) Harremanak sustatzea musika eskolekin, kontserbatorioekin eta
Kontserbatorioaren hezkuntza eta prestakuntza helburuei loturiko jarduerak
egiten dituzten erakundeekin.
n) Hezkuntzako agintari eskudunek eskatzen dizkioten argibideak
ematea.
o) Ikastetxean elkarbizitza bulkatzea eta prozedura bermatzea dagozkion zuzenketak ezartzeko, indarra duten xedapenekin eta erregelamendu
honetan ezarriarekin bat, eta Eskola Kontseiluak finkaturiko irizpideak
beterik.
p) Irakasleei esleitzea ikasketa burutzak aitzinetik prestatu duen
ordutegia.
q) Ikastetxeko langileei baimenak eta lizentziak ematea, Udalak behar
den tenorean horretarako ezartzen dituen baldintzetan.
r) Udalari urteko memoria aurkeztea Kontserbatorioaren jardueraren
eta egoera orokorraren gainean.
s) Biltzeko eskubidea bermatzea irakasleei, ikasleei, ikasleen aitaamei eta administrazioko eta zerbitzuetako langileei.
t) Eskola Kontseiluaren proposamenez, ikasleei zehapen espedienteak irekitzea edo ez erabakitzea, ikasleen eskubide eta betebeharren
gaineko arautegiak horren gainean ezartzen duenari jarraikiz.
23. artikulua. Kontserbatorioko zuzendaria arrazoi hauengatik kargugabetu daiteke:
1. Kontserbatorioko zuzendariak bere eginkizunak utziko ditu bere
agintaldia bukatzean edo ingurubar hauetakoren bat gertatzean:
a) Arrazoi bidez azaldutako ukoa, Udalak onartua, Eskola Kontseilua
entzunda.
b) Udalak erabakitako kargugabetzea edo errebokatzea, artikulu
honen 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako baldintzetan.
c) Kontserbatorioan zerbitzua emateari uztean, borondatezko edo
nahitaezko lekualdatzeagatik, zerbitzu eginkizunetan hasteagatik, borondatezko edo nahitaezko eszedentzia hartzeagatik edo beste edozein
arrazoirengatik.
2. Udalak zuzendaria kargutik kenduko du edo gabe utziko, administrazio espedientearen bidez, bere agintaldia bukatu baino lehen,
bere eginkizunak modu larrian betetzen ez dituelarik, Eskola Kontseiluak
aitzinetik txosten arrazoitua eginda eta interesdunari entzunaldia eman
eta gero.
3. Orobat, Udalak baliogabetuko du zuzendariaren izendapena, Eskola Kontseiluko kideen bi herenek horrela erabakita. Erabaki hori hartzeko,
Eskola Kontseiluaren deialdi presako eta berezia eginen da, baldin eta
idatziz eskatzen badu haren kideen heren batek.
4. Zuzendariak kargua uzten badu bere agintaldia bukatu baino
lehen, edozein arrazoiren kariaz artikulu honen aitzineko ataletan agertzen
direnetarik, Udalak, Eskola Kontseilua entzunda, jarduneko zuzendaria
izendatuko du, horretarako egiten den lehen deialdi arruntean zuzendaria
hautatu arte.
5. Zuzendariari erretiroaren adina betetzeko urtebete baino gutxiago
falta zaiolarik, hauteskunde berriak eginen dira lehen deialdi arruntean.
Lehengo zuzendariaren kargu-uzteak eta hautatu berriaren jabetza hartzeak hurrengo irailaren 1etik aitzina izanen ditu ondorioak.
III. KAPITULUA
Ikasketaburua
24. artikulua. Zuzendariak hautatuko du ikasketaburua, ikastetxeko
irakasleen artetik, eta Udalak izendatuko du.
25. artikulua. Ikastetxeko ikasketaburuak bere eginkizunak utziko ditu
agintaldiaren bukaeran, zuzendariak kargua uzten duenean eta inguruabar
hauetariko bat gertatzean:
a) Ikastetxearekiko lan harremana galtzean, eginkizunetatik gabetzean edo indarra duen legeriak aurreikusten dituen gainerako arrazoietariko
bat gertatzean.
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b) Ikastetxeko zuzendariak Udalari proposatuta, aitzinetik txosten
arrazoitua eginik.
c) Interesdunak uko egitean.
26. artikulua. Ikasketaburua kanpoan edo eri bada, ikastetxeko zuzendariak haren ordezkoa izendatuko du, Udalari aitzinetik horren berri
emanda.
27. artikulua. Ikasketaburuak kargua uzten duenetik hamar egun
iragan arteko epean hautatu edo izendatuko da ikasketa buru berria,
erregelamendu honek ezarriarekin bat.
28. artikulua. Ikasketaburuaren eginkizunak:
a) Kontserbatorioaren hezkuntza proiektua eta urteko programazio
orokorrarekin loturik irakasle eta ikasleek egiten dituzten irakaskuntzako
jarduerak koordinatzea eta egiten direla zaintzea.
b) Ordutegi akademikoak prestatzea, elkarlanean zuzendariekin, eta
horiek hertsiki betetzen direla zaintzea.
c) Irakasleen klaustroak ikasleen ebaluazioaren gainean finkatzen
dituen irizpideak betetzen direla zaintzea.
d) Kontserbatorioaren programazioak ikasgai eta ikasturte bakoitzerako finkatzen dituen xede eta edukiak betetzen direla zaintzea.
e) Ebaluazio bilkuretan buru egitea eta aktak sinatzea.
f) Zuzendariak bere eskumeneko eremuan ezar diezaiokeen beste
edozein eginkizun.
g) Zuzendaria ordezkatzea hura kanpoan edo eri delarik.
h) Eskola komunitateko edozein kideri laguntza ematea, hala behar
badu haren eskumeneko edozein kontutan.
IV. KAPITULUA
Idazkaria
29. artikulua. Idazkaria zuzendariak hautatuko du ikastetxeko irakasleen artean, eta Udalak izendatuko du.
30. artikulua. Ikastetxeko idazkariak bere eginkizunak utziko ditu
agintaldiaren bukaeran, zuzendariak kargua uzten duenean eta inguruabar
hauetariko bat gertatzean:
a) Ikastetxearekiko lan harremana galtzean, eszedentziagatik,
eginkizunetatik gabetzean edo indarra duen legeriak aurreikusten dituen
gainerako arrazoietariko bat gertatzean.
b) Ikastetxeko zuzendariak Udalari proposatuta, aitzinetik txosten
arrazoitua eginik.
c) Interesdunak uko egitean.
31. artikulua. Idazkaria kanpoan edo eri izanez gero, ikasketaburuak
bere gain hartuko ditu haren eginkizunak. Kanpoan hilabete baino gehiago
egiten badu, zuzendariak ordezkoa izendatu ahalko du irakasleen artean,
Udalari horren berri eman eta horrek baimena eman ondoan.
32. artikulua. Idazkariak eskumen hauek izanen ditu:
a) Kontserbatorioaren administrazio araubidearen antolamendua,
zuzendariaren jarraibideei jarraikiz.
b) Kontserbatorioaren pertsona anitzeko organoetan idazkari lana
egitea, bilkuren akta egitea eta erabakiaren fedea ematea zuzendariaren
oniritziarekin.
c) Kontserbatorioaren liburuak eta artxibategiak zaintzea.
d) Kontserbatorioko irakasmateriala zaintzea eta haren erabilera
xedatzea.
e) Ziurtagiriak egitea.
f) Kontserbatorioko inbentario orokorra aurkeztea.
g) Egintza akademikoak antolatzea.
h) Irakasleen irakaskuntza lanerako behar diren materialen erosketa
koordinatzea.
i) Zuzendariak bere eskumeneko eremuan ezar diezaiokeen beste
edozein eginkizun.
V. KAPITULUA
Eskola Kontseilua
33. artikulua. Eskola Kontseiluaren hautapenerako, haren funtzionamendurako eta haren eskumenetarako jarraituko zaio xedatzen denari
Arte Irakaskuntzen ikastetxe publikoetako gobernu organoak arautzen
dituen martxoaren 15eko 94/1993 Foru Dekretuan, Arte Irakaskuntzen
ikastetxe publikoetako Eskola Kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat
berritzeko jarraibideak onesten dituen urriaren 13ko 401/2010 Ebazpenean
eta Hezkuntza Departamentuak ematen dituen jarraibideetan.
34. artikulua. Eskola Kontseilua kide hauek osatuko dute:
a) Ikastetxeko zuzendaria, Kontseiluko burua izanen baita.
b) Ikasketaburua.
c) Udaleko ordezkari bat.
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d) Sei irakasle.
e) Hiru aita-ama.
f) Hiru ikasle.
g) Ikastetxeko idazkaria, Eskola Kontseiluko idazkari ariko dena,
hizpidea duela baina botorik ez.
35. artikulua. Eskola Kontseiluak eskudantzia hauek izanen ditu:
a) Hezkuntza proiektua onestea.
b) Zuzendaritza taldeak prestatzen duen Urteko Programazio Orokorra (UPO) onestea eta ebaluatzea.
c) Zuzendaria hautatzea eta haren izendapena proposatzea Udaleko
alkate udalburuari.
d) Udaleko alkate udalburuari proposatzea zuzendariaren izendapena
erreboka dezan, bere kideek hiru hereneko gehiengoarekin erabakia hartu
ondoan.
e) Ikasleen onarpenari buruzko erabakiak hartzea, indarra duen
legeriak ezarriari hertsiki loturik.
f) Ikasleen arteko gatazkak konpontzea eta diziplina arloko zehapenak
ezartzea, haien eskubide eta betebeharren gaineko arauekin bat.
g) Erregelamendu honen aldaketak prestatzea eta proposatzea, VIII.
tituluan agertzen diren baldintzetan.
h) Instalazioen eta haien ekipamenduen berrikuntza sustatzea eta
haien kontserbazioa zaintzea.
i) Ikastetxeko jarduera orokorra gainbegiratzea administrazioko eta
irakaskuntzako alderdietan.
j) Ikastetxeko jarduerei eta egoera orokorrari buruzko urteko memoriaren txostena egitea.
k) Ikastetxeko ikasleen errendimenduaren bilakaeraren berri izatea,
ebaluazioen emaitzen bitartez.
36. artikulua. Proposamenen onespenean, arau hauei segituko
zaie:
a) Proposamen baten onespena gehiengo soilaz eginen da, baldin
eta aldekoak badira gutxienez ere emandako botoen herenak. Aldeko
botoak ezezkoak bezainbat badira, berriz eginen da bozketa. Berdinketak
irauten badu, kontseiluburuaren kalitateko botoak ebatziko du. Nolanahi
ere, erabaki bat harrarazten duten botoak ez badira emandako botoen
herenera heltzen, esku-hartze txanda itxia irekiko da eta berriz eginen da
bozketa, sekretuki, eta erabakia gehiengo soilaz hartuko da.
b) Kontserbatorioko Eskola Kontseiluko kideen bi herenen gehiengo
kualifikatua eskatuko da, ikastetxeko hezkuntza proiektua onetsi eta aldatzeko eta Kontserbatorioko erregelamendua aldatzeko.
c) Bozketak, orokorrean, eskua goititurik eginen dira, pertsonen izenei
dagokienetan salbu. Kontseiluburuak erabaki ahalko du bozketa sekretua
egitea, bere kabuz edo Eskola Kontseiluko kideren batek eskatuta erabaki
ere; kontseiluburuak ez badu eskaria onartzen, Eskola Kontseiluak aitzinetik
eta eskua goititurik erabakiko du egin beharreko bozketa mota.
d) Eskola Kontseiluko kideak ezin dira inoiz ordezkatu, eta ezin dute
beren botoa beste baten eskuetan utzi.
e) Kide batek ezin badu Kontserbatorioko Eskola Kontseiluaren osoko
bilkurara joan, botoa posta bidez emateko eskubidea erabili ahalko du
indarra duen legeriak zehazten duenetan edo eguneko gai zerrendan
sarturik dauden bozketetan.
Posta bidezko botoa Kontserbatorioko Eskola Kontseiluko buruari
igorriko zaio gutun-azal itxian. Bilkura hasi aitzin jaso beharko da, eta haren
hasieran kontseiluburuak bertan direnei eman beharko die botoaren berri.
Quorumari dagokionez, ordezkaria bertan balego bezala jokatuko da.
37. artikulua. Kontserbatorioko Eskola Kontseiluko kideek bilkurak
irauten duen denboran ez dute irakaskuntzako edo laneko beste erantzukizunik izanen.
38. artikulua. Inguruabarrek komenigarri egiten dutenean, kontseiluburuak bilkura eten ahalko du aldi baterako. Orobat, Eskola Kontseiluko
edozein kidek saioa eteteko eskatu ahalko dio Osoko Bilkurari, eta halaxe
eginen da gehiengo soilaz onesten bada. Nolanahai ere, kontseiluburuak
ezarriko du bilkura berrabiatzeko unea; ezin izanen da hiru eskola egun
baino luzeagoa izan.
39. artikulua. Eskola Kontseiluaren osoko bilkuraren saio bakoitzean,
idazkariak akta eginen du, non nahitaez zehaztuko baitira agertu direnen
izenak, bileraren gai zerrenda, tokia eta egun-orduak, eztabaidaturiko gai
nagusiak, bozketen modua eta emaitza eta harturiko erabakien edukia.
Kontseiluko kideek eskatuta, aktan adieraziko da hartutako erabakiaren
kontrako botoa, abstentzioa eta horretarako arrazoiak, edo aldeko botoaren
esanahia adieraziko. Orobat, edozein kidek eskubidea du bere mintzaldia
edo proposamena osorik transkriba dadin eskatzeko, baldin eta bertan,
edo kontseiluburuak dioen epean, aurkezten badu bere mintzaldia zuzen
islatzen duen testua, eta hala jasoko da aktan edo, bestela, haren kopia
erantsiko da.
Idazkariak sinatuko ditu bilkuren aktak, zuzendariaren oniritziarekin,
eta haren bukaeran onetsiko dira edo hurren-hurrengo bilera arruntean.
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Lehenago egindako bilkuren akta onartu gabeen zirriborroak igorri
ahalko zaizkie Kontserbatorioko Eskola Kontseiluko kideei, akta horiek
onetsi behar diren bilkuraren deialdiarekin batera. Hala ere, Kontserbatorioko Eskola Kontseiluko edozein kidek akta osoaren edo haren atal baten
irakurketa eskatu ahalko du, hura onesten den unean. Kontserbatorioko
Eskola Kontseiluan onesten diren aktak publikoak izanen dira.
40. artikulua. Bai zuzendariak bai Eskola Kontseiluak sortu ahalko
dituzte egokiak iruditzen zaizkien batzorde guztiak; horien funtzionamendua
izanen da Kontserbatorioko Eskola Kontseiluak onesten dituen irizpideen
araberakoa.
41. artikulua. Zuzendariak beste pertsona batzuk gonbidatu ahalko
ditu Kontserbatorioko Eskola Kontseiluaren bilkuretara, haren erabakiekin
ikusteko badute edo haien informazioa interesekoa iruditzen bazaio, betiere hizpidea dutela baina botorik ez. Eskola Kontseiluko kideen herenek
eskatzen dutenean ere beste pertsona batzuk gonbidatu beharko ditu,
haren erabakiekin ikusteko badute edo haien informazioa interesekoa
juzgatzen bada.
VI. KAPITULUA
Irakasleen klaustroa
42. artikulua. Irakasleen klaustroa irakasleek ikastetxeko gobernuan
parte hartzeko duten organoa da. Irakaslanaren alderdi guztiak planifikatu
eta koordinatzen ditu, horren berri ematen eta, hala behar badu, baita
erabakiak hartzen ere.
43. artikulua. Zuzendaria izanen da klaustroko burua, eta ikastetxean
zerbitzu egiten duten irakasle guztiek osatuko dute.
44. artikulua. Irakasleen klaustroak honako eskumen hauek izanen
ditu:
a) Zuzendaritza taldeari eta Eskola Kontseiluari ikastetxeko hezkuntza proiektuetarako eta urteko programazio orokorrerako proposamenak
egitea.
b) Curriculumaren zehaztapena onestea eta ebaluatzea eta proiektuen eta urteko programazio orokorraren hezkuntzako alderdi guztiak.
c) Orientazio lanari, tutoretzari, ebaluazioari eta ikasleen errekuperazioari buruzko irizpideak finkatzea.
d) Ekimenak sustatzea esperimentazioaren eta ikerketa pedagogikoaren arloan eta ikastetxeko irakasleen prestakuntzarenean.
e) Bere ordezkariak hautatzea ikastetxeko Eskola Kontseiluan eta
zuzendariaren hautapenean parte hartzea, erregelamendu honetan ezarritako baldintzetan.
f) Hautagaiek zuzendaritzarako aurkezten dituzten hautagaitzen eta
zuzendaritza proiektuen berri izatea.
g) Honako hauek aztertzea eta baloratzea: ikastetxearen jardun orokorra, eskola-errendimenduaren bilakaera, eta ikastetxearen parte-hartzea
izan duten barne eta kanpo ebaluazioen emaitzak.
h) Ikastetxearen antolaketa eta funtzionamendu arauen gaineko
txostenak egitea.
i) Diziplina gatazkak nola konpondu diren eta ezarri diren zehapenak ezagutzea, eta indarreko araudiaren araberakoak izan daitezela
begiratzea.
j) Ikastetxean bizikidetza errazten duten neurriak eta ekimenak
proposatzea.
k) Hezkuntzako Administrazioak edo kasuan kasuko antolaketa eta
funtzionamendu arauek ematen dizkioten gainerako guztiak.
VII. KAPITULUA
Departamentu didaktikoak
45. artikulua.
1. Departamentu didaktikoak lantaldeak dira; horixe da irakasleek
irakaskuntzaren antolaketan parte hartzeko ohiko bidea. Kontserbatorioan
departamentu didaktiko hauek izanen dira:
a) Tekla (pianoa eta piano osagarria).
b) Haizea.
c) Eskusoinua, Perkusioa eta Soka.
d) Irakasgai kolektiboak (Akonpainamendua, Analisia, Harmonia,
Taldea, Abesbatza, Konposizioaren Oinarriak, Musikaren Historia, Musika
Hizkuntza, Ganbera Musika eta Orkestra).
e) Jarduerak.
2. Musika tresnen espezialitateen eta irakasleen arabera, ikasturte
bakoitzean departamentu didaktiko berriak eratu ahalko dira, eta horien
osaera aldatu, baldin eta hobe bada ikastetxearen antolaketa eta funtzionamendurako.
3. Ikasturte bakoitzaren hasieran eratuko dira departamentu didaktikoak eta haien konposizioa erabakiko.
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46. artikulua. Departamentu didaktikoen eginkizunak honako hauek
dira:
a) Kontserbatorioaren hezkuntza proiektuaren eta urteko programazio orokorraren prestakuntzan eta, hala behar badu, aldaketan parte
hartzea, behar diren proposamenak igorriz bai zuzendaritza taldeari bai
klaustroari.
b) Etapako curriculum proiektuen prestakuntzarekin eta, hala behar
badu, aldaketarekin ikusteko duten proposamenak aurkeztea Koordinazio
Pedagogikorako Batzordeari.
c) Departamentuburuak koordinaturik eta zuzendurik, eta Koordinazio
Pedagogikorako Batzordeak ezarritako oinarrizko lerroak kontuan harturik,
departamentu bakoitzean sarturiko irakaskuntzen programazio didaktikoa
prestatzea, curriculum proiektuan sartzeko. Orobat, curriculumean egokitzapenik egin behar bada, horiek prestatu beharko ditu.
d) Irakasleen eguneratze zientifiko eta didaktikoa sustatzea eta,
hartara, irakasleen gaitasunak eguneratzeko prestakuntza eta hobekuntza
jarduerak proposatzea.
e) Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan estrategia metodologikoak
bideratu eta sustatzeko bitartekoak eta baliabideak hautatzea.
f) Zuzendaritza taldeari eta klaustroari proposamenak aurkeztea
materialaren erosketaz eta jarduerak erosteaz.
g) Departamentuak erabiltzen duen material inbentariagarriaren
zerrenda prestatzea.
h) Ikasleek ebaluazio prozesuarekin loturik egindako erreklamazioak
ebaztea indarra duen araudiarekin bat.
i) Ikasturte bukaerako memoria prestatzea, programazio didaktikoaren
garapena ebaluatzeko, eta hartan egin litezkeen aldaketak zehaztea, horiek
curriculum proiektuan sartzeko, baita jarduera osagarriak, lortutako emaitza
akademikoak eta departamentuaren beraren funtzionamendua ere.
47. artikulua. Departamentuen bilkurei dagokienez:
1. Departamentu didaktikoek beren eginkizunak zuzen betetzen direla
bermatzeko behar bezainbat bilera eginen dituzte ikasturtean. Kideek
nahitaez joan beharko dute bilera horietara.
2. Irailean, departamentuek bilkurak eginen dituzte hurrengo ikasturteko irakasgaien programazio didaktikoak prestatzeko. Azken programazio
hori urteko programazio orokorrari gehituko zaio, curriculum proiektuaren
atal gisa.
3. Ekainean, eskola garaia bukatzean, departamentu didaktikoek
behar bezainbat bilkura eginen dituzte ikasturtean egindako lana, haren
lorpenak eta hurrengo ikasturterako behar diren zuzenketak aztertzeko,
eta azken memoria prestatuko dute. Azken memoria hori ikastetxeko zuzendaritzaren eskutan utziko da, eta sartuko da Kontserbatoriok urteko
programazio orokorraren gainean Udalari eta Zerbitzuak Ikuskatzeko eta
Ikuskapen Teknikorako Zerbitzuari aurkeztuko dien memorian.
4. Bilera bakoitzetik dagokion akta eginen eta sinatuko du departamentuburuak; haren kopia bat zuzendaritza taldeari emanen zaio.
5. Departamentuak gorde beharko ditu ikasleak ikasturtean ebaluatzeko balio izan duten proba eta agiriak, ikasleen erreklamazioetarako
ezarritako epeak bete arte.
48. artikulua. Departamentu didaktiko bakoitzak buru bat izanen
du, Kontserbatorioko zuzendariak hautatua, eta ikasturte osoan ariko da
karguan. Ikastetxean behin betiko destinoa duen irakasle batek hartuko
du departamentuko burutza.
49. artikulua. Departamentuburuak ondoko eginkizun hauek izanen
ditu:
a) Erregelamendu honek departamentuari esleitzen dizkion eginkizunen ondoriozko jarduerak zuzendu eta koordinatzea.
b) Departamentuak egiten dituen bilera guztiak antolatzea, deitzea eta haietan buru egitea, eta bilera bakoitzetik prestatu behar den
akta prestatzea, sinatzea eta haren kopia bat ematea zuzendaritza
taldeari.
c) Curriculum proiektuen prestakuntzaren ondoriozko lanen ardura
hartzea eta haietan parte hartzea, departamentuak hezkuntza proiektua
eta urteko programazio orokorra prestatzeko egin behar duen ekarpenean,
eta departamentuan dauden alor, irakasgai edo moduluetako programazio
didaktikoa prestatzea, eta orobat urte bukaerako memoria eta curriculumetan kasuan-kasuan zehazten diren egokitzapenak egitea.
d) Departamentuaren programazio didaktikoa betetzen dela koordinatzea eta zaintzea, eta ebaluazio irizpideen aplikazio zuzena.
e) Ikasleak ebaluatzeko prozesuan erreklamazioak aurkezteko prozedura betetzen dela bermatzea, indarra duten arauei jarraikiz.
f) Ikasleen balorazioa egiteko erabili diren proba eta dokumentuak
altxatzea.
g) Departamentuan gertatzen den edozein gorabeheraren berri
ematea zuzendariari edo ikasketa-buruari.
h) Hobekuntza pedagogikoa bulkatzea, aldian behingo bilerek lagun
dezaten departamentuko kideen autoprestakuntzan, eta barne nahiz kanpo
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prestakuntza jarduerak sustatzea, irakasleak zientziaren eta didaktikaren
aldetik eguneratzeko.
i) Espazio eta instalazioen antolaketa koordinatzea, departamentuari
atxikitako materiala eta ekipamendu berariazkoaren erosketa proposatzea
eta mantentzea.
j) Inbentarioa eguneratuko dela bermatzea.
k) Bere departamentuko irakas-praktikaren eta haren proiektu eta
jarduera guztien ebaluazioa sustatzea.
l) Lankidetzan aritzea Kontserbatorioaren funtzionamenduaz eta
jarduerez haren gobernu organoek edo hezkuntza administrazioak sustatzen dituzten ebaluazioetan.
VIII. KAPITULUA
Koordinazio Pedagogikorako Batzordea
50. artikulua. Zuzendaria, ikasketaburua eta departamentuburuak
izanen dira batzordekideak; irailean eratuko da, eskolak hasi aitzin.
51. artikulua. Hona hemen Koordinazio Pedagogikorako Batzordearen eskumenak:
a) Curriculum zehaztapenen prestaketa zuzendu eta koordinatzea, bai
eta egin litezkeen aldaketak ere, eta haiek erredaktatzeaz arduratzea.
b) Klaustroak aurkeztutako irizpideetatik abiatuta, curriculum proiektua prestatzeko jarraibide orokorrak ezartzea, departamentu didaktikoek
gero garatuko dituztenak. Horrela, barne koordinazio eta koherentzia
bermatuko da.
c) Hezkuntza proiektuaren, curriculum proposamenaren eta curriculumaren garapenaren arteko koherentzia ziurtatzea. Curriculumeko
zehaztapenak eta haren aldaketak proposatzea klaustroari, ebalua eta
onets ditzan.
d) Curriculum-proposamena ikastetxeko irakas-praktikan betetzen
den begiratzea, bai eta ebaluazioa egiten den ere.
e) Ebaluaziorako nahiz kalifikaziorako saioen plangintza orokorra eta
azterketen egutegia proposatzea klaustroari, ikasketaburuarekin bat.
f) Ikastetxeko irakasleen prestakuntza plana egiteko proposamena
klaustroari helaraztea.
g) Irakasleen klaustroari proposatzea honako hauek ebaluatzeko
plana: curriculum-proposamena, hezkuntza proiektuko irakaskuntza arloak
eta urteko programazio orokorra, ikastetxeko ikasleen errendimenduaren
bilakaera eta irakaskuntza prozesua.
h) Barne ebaluazio bat egitea, non aztertuko baitira planaren garapenean gertatzen diren aurrerapenak eta desorekak eta, halaber, kasua
bada, horiek zuzentzeko aplikatu beharreko neurriak edo hartu beharreko
erabakiak.
i) Koordinazio Pedagogikorako Batzordearen beraren funtzionamenduari buruzko txostena Eskola Kontseilura igortzea ikasturtearen bukaeran;
ikasturteko azken memorian txertatuko da.
IX. KAPITULUA
Tutoreak
52. artikulua. Tutoretza eta ikasleen orientazio akademikoa eta
orientazio profesionala irakaslanaren zereginak izanen dira.
53. artikulua. Ikasle guztiak irakasle-tutore baten ardurapean egonen
dira; hots, musika tresnako irakaslearen ardurapean.
54. artikulua. Ikasturte bakoitzaren hasieran argitara emanen da
irakasleen tutoretzaren ordutegia, ikasleen guraso edo legezko ordezkariei
harrera egiteko.
55. artikulua. Irakasle tutoreen eginkizunak. Irakasle tutoreak honako
eginkizun hauek bete beharko ditu:
a) Ikasketaburuak koordinatuta tutoretzako ekintzen plangintzan eta
orientazio akademiko eta profesionaleko jardueretan parte hartzea, eta
aldian-aldian beharrezkoak diren bilerak egitea.
b) Ikasketaburuak deiturik, bere ikasleei dagozkien ebaluazio bileretan buru izatea.
c) Ikasleek ikastetxean izan behar duten integrazioa erraztea eta
bertako jardueretan parte har dezaten sustatzea.
d) Ikasleen eskariak eta kezkak jakinaraztea gainerako irakasleei
eta zuzendaritza taldeari.
e) Ikasleei orientazioa eta aholkuak ematea beren aukerabideei,
hezkuntza arloan dituzten hautabideei eta horretarako egokiena den
ikasketa bideari buruz.
f) Ikasleei edo, ikasleak 18 urtetik beheitikoak direlarik, haien aita-amei edo legezko ordezkariei, eta irakasleei beraiekin ikusteko duen
guztiaren berri ematea irakaskuntzako jarduerei eta ikasleen errendimenduari dagokienez, eta ikasleak eskoletara etortzen ez badira, horren berri
ematea familiei, eta haiekin izatea behar diren bilerak.
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g) Beren ardurapeko ikasleen bilakaeraren segimendu jarraitua
egitea, une bakoitzean egokienak diren neurri zuzentzaileak harturik.
h) Beren ardurapeko ikasle bakoitzaren dokumentazio akademikoa
betetzea.
IV. TITULUA
Hezkuntza komunitatea
56. artikulua. Irakasleek, ikasleek, administrazioko eta zerbitzuetako
langileek eta ikasleen aita-ama eta legezko ordezkariek osatzen dute
Kontserbatorioko hezkuntza komunitatea.
I. KAPITULUA
Ikasleen eskubideak
57. artikulua. Ikasleen eskubide eta betebeharrak, erregelamendu
honetan biltzen direnak, oinarriturik daude maiatzaren 5eko 732/1995
Errege Dekretuan, Kontserbatorioaren ezaugarriei egokiturik; horrek ezarri zituen ikastetxeetako ikasleen eskubide eta eginbeharrak eta arautu
ikastetxe horietako elkarbizitza.
Ikasle guztiek oinarrizko eskubide eta betebehar berak dituzte, adinaren eta egiten ari diren ikasketen ondoriozkoak kenduta, bestelako
bereizkuntzarik gabe.
58. artikulua. Ikasleen eskubideak:
a) Ikastetxeko ikasketa planetan jasotzen diren gutxieneko helburuak
lortzeko prestakuntza hartzea gutxienez ere.
b) Beren kontzientzia herritar, moral eta erlijiosoa errespetatzea,
Konstituzioarekin bat.
c) Beren ordezkariak demokratikoki hautatzea, haien bidez edo beren
kabuz eskola gaien gainean bidezko diren eskaera edo kexak aurkeztu
ahalko baitizkie irakasleei, Eskola Kontseiluari, Zuzendaritzari edo guraso
elkarteari.
d) Tutoretza saioa eskatzea horretarako aurreikusitako ordutegian.
e) Eskola Kontseiluan jorratutako gaien berri izatea, beren ordezkariek emanda.
f) Beren ordezkariekin, irakasleekin edo guraso elkartearekin biltzea,
betiere eskola jarduera trabatu gabe.
g) Beren errendimendua ebaluatua izatea objektibotasun osoarekin.
h) Ebaluatzeko sistemen eta irizpideen berri izatea, beren irakasleek
emanda. Ebaluazioen egutegia aitzinetik jakin beharko dute.
i) Ebaluazio bakoitzaren emaitzen berri izatea noten buletinaren
bidez.
j) Beharrezkoak iruditzen zaizkien argibide guztiak eskatzea bere
ikaskuntza-prozesuan egiten diren balorazio guztien gainean. Behar diren
argibideak eman ondoan, desadostasunik baldin bada azken kalifikazioei
buruz, kalifikazio hori berrikusteko eskaera egin dezakete idatziz, hori
guztia Nafarroako Gobernuak ikasturte bakoitza arautzeko ematen dituen
irizpideei jarraikiz.
k) Ikastetxeko instalazioak erabiltzea, muga bakarrak eskolako eta
eskolaz kanpoko jardueren programazioaren ondoriozkoak direla, eta behar
diren neurriak hartuz pertsonen segurtasunaz, baliabideen kontserbazio
egokiaz eta haien xede zuzenaz den bezainbatean.
l) Ikastetxeko jardueretan parte hartzea.
m) Hutsen eta haiei dagozkien zehapenen berri izatea.
n) Eskola orientazioa zein lanbideei dagokiena hartzea, ahalik eta
garapen pertsonal, sozial eta profesionalik handiena iristeko, haien gaitasun, gogo edo interesen arabera.
o) Kontserbatorioaren jarduera behar bezalako baldintzetan egitea
segurtasunaren eta higienearen aldetik.
p) Adierazpen askatasuna, hezkuntza komunitateko kide guztien
eskubideak eta erakundeek merezi duten errespetua ukatu gabe.
q) Kontserbatorioan matrikulatutako ikasleendako Udalak izanen
duen aseguru polizaz baliatzea.
II. KAPITULUA
Ikaslearen eginbeharrak
59. artikulua. Ikasleen eginbeharrik garrantzitsuena da gizarteak
haien eskura jartzen duen ikaspostua modu eraginkorrean aprobetxatzea.
Horretarako, ikasteko interesa eta klasera etortzea, hau da, ikasi beharra
da hezkuntzarako oinarrizko eskubidearen ondorioa. Eginbehar horren
ondorio dira betebehar hauek:
a) Klasera etorri eta ikasketa planak garatzeko diren jardueretan
parte hartzea.
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b) Ikastetxeko jarduerak garatzeko onetsitako ordutegia hertsiki
betetzea.
c) Irakasleen orientabideei segitzea, bere ikaskuntzaz den bezainbatean, eta haiei behar bezalako errespetu eta begirunea agertzea.
d) Ikaskideek ikasteko duten eskubidea errespetatzea.
e) Aurreikusten badu ez dela klasera etorriko, aldez aurretik abisatzea, bereziki entseguak edo gisa bereko jarduerak badira.
f) Adin txikiko ikasleak ezin izanen dira ikastorduetan ikastetxetik
atera, espresuki horretarako baimena izan ezean.
60. artikulua. Ikasleen betebeharra da bizikidetzako arauak errespetatzea ikastetxe barrenean. Betebehar horrek honako hauek ditu ondorio:
a) Kontzientzia askatasuna eta erlijio edo moralari buruzko iritziak
errespetatzea, baita hezkuntza komunitateko kide guztien duintasuna,
osotasuna eta intimitatea ere.
b) Hezkuntza komunitateko kiderik ez baztertzea jaioterri, arraza,
sexu edo beste edozein inguruabar pertsonal edo sozial dela-eta.
c) Eskolaren hezkuntza proiektua eta izaera propioa errespetatzea,
indarra duen legeriari jarraikiz.
d) Ikastetxeko bizitzan eta funtzionamenduan parte hartzea.
e) Kontserbatorioaren jarduera osagarrietan parte hartzeko hitza
ematen duten ikasleek entsegu guztietara eta dagozkien emanaldietara
joan behar dute, kasu justifikatuetan izan ezik.
f) Hautetsiak direnendako, ordezkaritza karguek dakartzaten erantzukizunak beren gain hartzea.
61. artikulua. Ikastetxeko ondasun, altzari, tresna eta instalazioak
zaindu eta behar bezala erabiltzea, eta hezkuntza komunitateko gainerako
kideen gauzak errespetatzea.
62. artikulua. Garbitasun eta higiene arloko arau oinarrizkoak begiratzea.
63. artikulua. Ordena gordetzea Kontserbatoriora sartzean, bertan
egotean eta bertatik ateratzean.
III. KAPITULUA
Ikastetxeko arauen kontrako portaerak
64. artikulua. Ikastetxeko arauen kontrako portaerak arinak, larriak
eta oso larriak izan daitezke.
65. artikulua. Falta arinak hauek dira:
a) Berandu etortzea, justifikatu gabe.
b) Justifikatu gabe hiru aldiz klasera huts egitea.
c) Ikastetxeko tokiak, haren materiala edo hezkuntza komunitateko
beste kideen gauzak edo ondasunak nahita hondatzea, baina ez modu
larrian.
d) Justifikatu gabeko edozein egintza, ikastetxeko jarduerak arinki
galarazten dituena.
66. artikulua. Falta larriak hauek dira:
a) Hezkuntza komunitateko kideen kontrako laido eta ofentsa, eta
diziplinaren kontrako egintza larriak.
b) Hezkuntza komunitateko beste kideen kontrako eraso fisikoa.
c) Ikastetxearen jarduneko egintzetan beste pertsona baten itxurak
egitea eta agiri akademikoak, absentzien frogagiriak eta ebaluatzeko
buletinak faltsutzea edo ebastea, eta azterketetan kopiatzea.
d) Oker erabiltzeagatik edo nahita kalte egitea ikastetxeko lokal,
altzari, material edo agirietan edo hezkuntza komunitateko beste kideen
gauzetan.
e) Justifikatu gabeko edozein egintza, ikastetxeko jarduerak larriki
galarazten dituena.
f) Bi falta arin egitea ikasturte berean.
g) Ikasle gisa duen errendimenduan interes falta agerikoa izatea.
h) Ezarritako zehapenak ez betetzea.
i) Kargu hartzeak eta zentzagarriak gaitzera hartzea.
j) Besteren gauzez bidegabeki jabetzea.
k) Jendeen edo ikastetxearen kontrako pintada iraingarriak egitea.
67. artikulua. Falta oso larriak hauek dira:
a) Hezkuntza komunitateko kideen kontrako laido eta ofentsa, eta
diziplinaren kontrako egintza oso larriak.
b) Hezkuntza komunitateko beste kideen kontrako eraso fisiko
larria.
c) Larritzat jotzen diren faltak, inguruabar hauek gertatzen direlarik:
kolektibitatea eta/edo asmo gaiztozko publizitatea.
d) Hezkuntza komunitateko kideen osasunari eta osotasun pertsonalari larriki kalte egiten dioten jarduketetara aldiro-aldiro bulkatzea.
e) Drogak saldu, erosi eta kontsumitzea ikastetxearen barnean edo
eskola orduetan.
f) Hiru falta larri egitea ikasturte berean.
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IV. KAPITULUA
Ikastetxearen arauen kontrako portaeren zentzagarriak
68. artikulua. Falta arinengatik:
a) Kargu-hartze pribatua.
b) Idatzizko kargu-hartzea, aita-amei horren berri emanda.
c) Bidezkoa bada, eragindako kaltea zuzentzen laguntzen duten
lanak egitea eskola orduetatik kanpora.
d) Ikastetxeko jarduerak hobetu eta garatzen laguntzen duten lanak
egitea.
e) Ikaslea klasetik bidaltzea, eta ikasketaburuaren aurrera agertzea.
69. artikulua. Falta larri eta oso larriengatik:
a) Ikastetxetik edo halako eskola batzuetatik bidaliko dutela idatziz
ohartaraztea; ohartarazpen hori ikaslearen banakako espedientean agertuko da justifikatu gabe behin eta berriz klasera etortzen ez bada. Hartan
ikasgaiko irakaslearen, tutorearen eta ikastetxeko zuzendariaren txosten
zehatza sartuko da, jarrera horren gainean.
b) Eragindako kalte materialak konpontzen laguntzeko lanak egitea,
halakorik behar bada, edo ikastetxeko jarduerak hobetu eta garatzen
laguntzen duten lanak egitea. Lan horiek eskola orduetatik kanpo eginen
dira, bi ebaluazioen arteko denboran gehienez ere.
c) Asmo gaizto agerikoa baldin bada, eragileak hondatu dituen
ondasunak osorik lehengoratu beharko ditu eta, subsidiarioki, bere gain
hartu beharko ditu kostuak eta horren ondorioak.
d) Ikaslearen talde edo gela aldaketa.
e) Halako eskola batzuetara etortzeko eskubidea etetea bost egun
baino gehiagoko eta bi aste baino gutxiagoko denboran. Etenak irauten
duen denboran ikasleak etxeko lanak edo agintzen zaizkionak egin beharko
ditu, prestakuntza prozesuak etenik izan ez dezan.
f) Ikastetxera etortzeko eskubidea etetea hiru eskola egun baino
gehiagoko eta hilabete baino gutxiagoko denboran. Etenak irauten duen
denboran ikasleak etxeko lanak edo agintzen zaizkionak egin beharko
ditu, prestakuntza prozesuak etenik izan ez dezan.
g) Ebaluazio etengaberako eskubidea galtzea kasuan kasuko ikasgaian, hiruhileko batean bi (2) falta gertatzen direlarik eskola astean behin
duten ikasgaietan edo hiru (3) falta baino gehiago gertatzen direlarik eskola
astean bitan duten ikasgaietan. Koordinazio Pedagogikorako Batzordeak
izanen du kasu bakoitzean egokiena den ebaluazio prozedura ordezkoa
ezartzeko ardura.
h) Eskolatzea galtzea ikasturtean sei (6) falta gertatzen direlarik
eskola astean behin duten ikasgaietan edo bederatzi (9) falta baino gehiago
gertatzen direlarik eskola astean bitan duten ikasgaietan.
i) Partaidetza behin betiko galtzea jarduera osagarri edo eskolaz
kanpoko batzuetan, edo ikastetxetik behin betiko bidaltzea.
V. KAPITULUA
Prozedurako bermeak arau-hauste arin, larri
eta oso larriengatik
70. artikulua. Behar diren zentzagarriak erabakitzeko ahalmenak:
a) Kasuan kasuko irakasleak emanen ditu zentzagarriak falta arinak
ere ez diren egitateengatik eta, hala behar badu, mailako tutoreak.
b) Kasuan kasuko irakasleak zehatuko ditu falta arinak, edo tutoreak,
faltari hala badagokio.
c) Falta larriak eta oso larriak ikastetxeko Eskola Kontseiluak zehatuko ditu edo organo horrek zehazten duen batzordeak.
71. artikulua. Zehapen prozedura:
a) Prozedura hau aplikatuko da falta larri eta oso larriengatik.
b) Falta larrien zentzagarririk ez da ezarriko ikastetxeko zuzendariak lehenago erabakitzen ez badu espediente bat irekitzea, behar diren
jakingarriak bilduta, eta bere kabuz edo ikastetxeko Eskola Kontseiluak
proposatuta. Betiere, zehapen espedientea tramitatuko da bat etorriz
zehapen ahalmena erabiltzeko prozeduraren Erregelamendua onesten
duen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuarekin.
c) Espedientearen instrukzioa ikastetxeko irakasle batek eginen du,
zuzendariak izendaturik. Espedientea irekitzearen berri berehala emanen
zaie adingabekoaren aita-ama, tutore edo arduradunei.
d) Ikasleak eta, hala behar badu, haren aita-ama edo legezko
ordezkariek instruktorea errekusatu ahalko dute, haren jokabide edo
adierazpenetatik ondoriozta badaiteke ez duela objektibotasunik izanen
espedientea irekitzean.
e) Salbuespenez, prozedura bat hastean, edo instrukzioaren edozein
puntutan, zuzendariak, bere kabuz edo, hala behar badu, instruktoreak proposatuta, hartu ahalko ditu komenigarri iruditzen zaizkion behin-behineko
neurriak. Behin-behineko neurriak izan ahalko dira ikastetxera edo halako
klase edo jarduera batzuetara etortzeko eskubidearen etena, gehienez
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ere hiru egunean. Behin-behineko neurriak Eskola Kontseiluari emanen
zaizkio aditzera, eta horrek atzera bota ahalko ditu noiznahi.
f) Espedientea irekitzea gehienez ere hamar eguneko epean erabaki
beharko da, zuzendu beharreko egitate edo portaeraren berri izan denetik,
erregelamendu honen arabera.
g) Espedientea irekita ikasleari entzutea emanen zaio, eta adingabea
baldin bada, haren aita-amei edo legezko ordezkariei, eta betiere emanen
zaie egozten zaizkien portaeren berri eta ikastetxeko Eskola Kontseiluari
proposatzen zaizkion neurrien berri.
h) Prozeduraren hasieraren berri emanen zaio Hezkuntzako Zinegotzigoari, eta tramitazioaren berri emanen zaio, harik eta ebazpena ematen
den arte, Udaleko organo eskudunek berretsi behar baitute.
i) Prozeduraren ebazpena gehienez ere hilabetez eman beharko da
hura abiatzen denetik; Eskola Kontseiluaren ebazpenaren kontra errekurtso
arrunta paratu ahalko da Alkatetza Udalburutzari zuzendua.
j) Falta larri eta oso larrien berri eta haiei dagozkien zehapenen berri
emanen zaie aita-amei, eta ikaslearen espedientean jasoko dira idatziz.
k) Zehapen batzordeak kontuan hartuko ditu ikaslearen inguruabar
pertsonal, familiar edo sozialak erabakia hartzean. Horrekin gorde nahi
da bidezko diren zehapenen aplikazioa.
Eskola Kontseiluak gainbegiratuko du zentzagarriak egiazki betetzen
ote diren, ezarri diren baldintza beretan.
VI. KAPITULUA
Ikasleen aita-amak edo legezko ordezkariak
72. artikulua. Aita-amen edo legezko ordezkarien eskubideak:
a) Elkartzea.
b) Ikastetxearen jardunean parte hartzea, indarra duen legeriari
jarraikiz.
c) Beren seme-alaba eta tutoratuek ikasketetan duten errendimenduaren gaineko argibideak eta orientabideak izatea.
d) Beren seme-alaba eta tutoratuak klasera joaten ez direlarik, horren
berri izatea.
e) Ez ohiko portaerak izanez gero eta horiek ekintza bateratua behar
izanez gero, horien berri izatea.
f) Matrikulazio epeen berri behar den tenorean izatea.
g) Guraso elkarteen ordezkariek bilera eskatu ahalko dute irakasleen
klaustroarekin batera bilkura izateko, Kontserbatorioaren funtzionamendu
egokiarekin ikusteko duten gaien gainean mintzatu beharrez.
h) Behar den irakaslearengana jo ahalko dute irakasleek horretarako
finkatzen dituzten orduetan, beren seme-alaben eskola jardunaren gaineko
edozein ohar edo kexa egiteko. Behar bezalako harrera egiten ez bazaie,
ikastetxeko Zuzendaritzarengana joko dute.
i) Guraso elkartearen bidez bideratu ahalko dituzte Kontserbatorioaren
funtzionamenduarekin edo seme-alaben prestakuntzaren hobekuntzarekin
ikusteko duten arazo edo egoera guztiak.
j) Eskura izanen dute Kontserbatorioaren funtzionamenduari dagokion informazio guztia, haren Zuzendaritzaren edo guraso elkartearen
bitartez.
73. artikulua. Ikasleen aita-amen edo legezko ordezkarien betebeharrak:
a) Jendetasunez eta begirunez hartu behar dituzte irakasleak, irakasle
ez diren langileak eta ikasleak.
b) Kontserbatorioko Zuzendaritzak, irakasleek eta Eskola Kontseiluak
ematen dizkien hitzordu guztietara joan beharko dute.
c) Beharturik daude gezurrezko egiaztagiririk ez ematera, beren
seme-alabak klasera etortzen ez direnean.
d) Ez dute irakasleen lanean nahasi behar; aldiz, errespetatu beharko
dituzte ikastetxean dauden arauak instalazioetara sartzeaz nahiz barnean
ordena mantentzeaz den bezainbatean.
e) Hezkuntza proiektua eta ikastetxea arautzen duten arauak errespetatzea.
f) Ikasleak klasea edo nahitaezko beste jarduera batzuk huts egiten
dituelarik, hura azaltzeko egiaztagiria helaraztea irakasleari, behar bezala
beterik.
g) Hautetsiak baldin badira, kargu horiek berekin ekartzen duten
erantzukizuna beren gain hartzea.
VII. KAPITULUA
Administrazioko eta zerbitzuetako langileak
74. artikulua. Administrazioko eta zerbitzuetako langileen eskubideak.
a) Trataera zuzen eta begirunezkoa hartzea hezkuntza komunitateko
gainerako kideen aldetik.
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b) Ikastetxearen jardunean parte hartzea, indarra duen legeriari
jarraikiz.
c) Ikastetxeko Zuzendaritzari aurkeztea bidezko iruditzen zaizkien
ekimen eta iradokizun guztiak, baita erreklamazioak ere.
75. artikulua. Administrazioko eta zerbitzuetako langileen eginbeharrak:
a) Ikastetxeko zerbitzuaren hobekuntzan lankidetzan aritzea.
b) Ikastetxea mantentzen laguntzea, beren eskudantzien barnean
dauden lan guztietan.
c) Irakasleekin lankidetzan aritzea, beren lanpostuek berezko duten
lanetan, hala eskatzen dietenean.
d) Ordena mantentzen parte hartzea, Erregelamenduak ematen
dituen jarraibideei jarraikiz.
e) Hezkuntza proiektua eta ikastetxea arautzen duten arauak errespetatzea.
f) Ikastetxeko idazkariak zainduko du administrazioko eta zerbitzuetako langileek lanaldia betetzen duten, eta inork betetzen ez badu
zuzendariari emanen dio berehala horren berri. Erabili beharreko prozedura
irakasleendako bera izanen da, hitzarmen kolektiboak adieraz ditzakeen
berezitasunekin.
g) Hezkuntza komunitateko gainerako kideak behar den jendetasun
eta begiruneaz hartzea, eta orobat ikastetxera argibide eske etortzen
diren guztiak.
h) Irakaskuntza jardueraren zerbitzuak hobeki funtziona dezan nagusiek bakoitzak bere eskumenaren esparruan ematen dituzten jarraibideak
konplitzea.
i) Hautetsiak baldin badira, kargu horiek berekin ekartzen duten
erantzukizuna beren gain hartzea.
VIII. KAPITULUA
Irakasleak
76. artikulua. Irakasleen eskubideak:
a) Konstituzioaren eta indarra duen legeen errespetuaren barnean,
katedra eta irakaskuntza askatasuna. Askatasun hori bideratua dago
lege horietan ezarritako hezkuntza xedeak lortzera; hartara, irakasleak
libreki hauta ditzake eskola ematean egokienak iruditzen zaizkion lan
metodoak.
b) Hezkuntza komunitateko kide guztiek haien osotasun fisiko eta
psikikoa eta haien duintasun profesionala errespetatzea.
c) Biltzeko eskubidea, baldin eta traba egiten ez badio irakaskuntza
jardueretan normaltasunez aritzeari.
d) Etengabeko prestakuntza irakasle guztien eskubidea eta betebeharra da, eta hezkuntza administrazioen eta ikastetxeen beren ardura
(102. art., III. kapitulua, III. titulua, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko
2/2006 Lege Organikoarena).
e) Irakasleek eskubidea izanen dute Ikasketa Burutzari eskatzeko
eskola bat edo zenbaiten aldaketa puntuala, gisa hartara parte hartu ahal
izateko kontzertuetan, ikastaroetan, mintzaldietan eta interesdunaren prestakuntzan eta lanbidean goiti egiteko gogoan eragiten duten jardueretan,
on egiten baitiete ikasleei, itzal profesionalari eta ikastetxearen beraren
izen onari.
Ikasketa Burutzak baimendu ahalko ditu aldaketa horiek, baldin eta
ukitutako ikasleek aitzinetik jakin eta onartu badituzte eta ikastetxearen
ohiko jardunari traba egiten ez badiote.
f) Dagokionak orokorrean ikastetxeari eta bereziki beraiei dagozkien
aferen berri ematea.
g) Irakaskuntzan aritzean ikastetxeko materiala erabiltzea.
h) Eskola Kontseiluan dituen ordezkariei proposamenak egitea.
i) Eskola Kontseiluan jorratutako gaien berri izatea, beren ordezkariek
emanda.
77. artikulua. Irakasleen betebeharrak:
a) Eskolak egoki eta tenorez ematea, ezarritako eskola egutegiari
jarraikiz.
Ikasketa Burutzak kontrolatuko du huts egiten duten eskoletara, klaustroetara, bileretara eta ebaluazio saioetara joateko eta tenorez joateko
betebeharretan; falta horien berri emanen dio Zuzendaritzari, behar diren
diziplina neurriak har ditzan.
b) Arduratzea ikastetxeko instalazio eta ondasunak erabiltzeko maneran egon daitezen, eta zerbait behar bezala ez badabil edo hondaturik
badago horren berri ematea Idazkaritzari edo Ikasketa Burutzari.
c) Ikasleen osotasun fisiko eta psikikoa hertsiki errespetatzea, eta
haiengan ohiturak sortzea ordenaz, lanaz eta beren prestakuntza osoa
lortzeko konfiantzaz den bezainbatean.
d) Ikasleen ebaluazio etengabea egitea, horretarako behar den
dokumentazioa betez eta ebaluazio saioetan parte hartuz.
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e) Kontserbatorioaren antolaketan parte hartzea behar diren organoen bidez, eta Kontserbatorioak antolatzen dituen gizarte eta kultur
ekitaldietan laguntzea.
f) Gelaren barnean ikasleen ordena eta diziplina gordetzea.
g) Gurasoen eta ikasleen bisitak hartzea, arauei jarraikiz, hau da,
horretarako finkaturiko ordutegian eta eskaera aurretik jasota.
Gatazka egoerak saihestu beharrez, maiatzaren bigarren hamabostalditik aurrera irakasleek ez dute bisitarik izanen arrazoi akademikoengatik.
Gurasoen behar bezalako arreta bermatu beharrez, irakasleek haien esanetara egonen dira notak hartu eta biharamunean.
h) Ikastetxeko programazioetan eta hezkuntza proiektuan laguntzea,
eta horiek errespetatu eta garatzea.
i) Ikasleen ibili akademikoaren berri ematea guraso edo legezko
ordezkariei, baita ikasleei ere.
j) Klaustroaren bileretara joatea, baita irakaskuntza jarduerarekin
ikusirik deitzen diren beste guztietara ere.
k) Ikasleen hezkuntza prozesua ebaluatzea, gutxienez ere hiru aldiz
urtean, edo urteko programazio orokorrean ezartzen diren aldietan.
l) Hautetsiak baldin badira, kargu horiek berekin ekartzen duten
erantzukizuna beren gain hartzea.

Nolanahi ere, eskaeretan honako alderdi hauek hartuko dira kontuan:
a) Eskaeran jaso beharko dira datak, ordutegiak eta eskaeraren
arrazoiak.
b) Aretoaren maileguak ez die inoiz ere diru-sarrerarik ekarriko
eskatzaileei.
c) Bete beharko dira horretarako ezartzen den araudi berariazkoaren
nahitaezko baldintzak; hura Udaleko organo eskudunek onetsiko dute.
d) Eskatzaileek bete beharko dituzte Kontserbatorioko ikasleek dituzten arau berak ikastetxea mantentzeaz eta zaintzeaz den bezainbatean.

IX. KAPITULUA

Araubide ekonomikoa

Hezkuntza komunitate guztiari aplikatzeko bizikidetza arauak

86. artikulua. Kontserbatorioa, diruz, Udalaren urteko aurrekontuen
eta haiek betearazteko oinarrien kontura mantenduko da, kontuan harturik
ezen, hura sortzeko 2010eko urriaren 4ko osoko bilkuran hartu zen erabakiarekin bat, “Fernando Remacha” Udal Musika Kontserbatorioaren zerbitzu
publikoaren jarraipenerako baldintza izanen da Nafarroako Gobernuaren
finantzaketa, gaur egungo hitzarmenaren ildotik, eta haren luzapenaren
bidez ikasturte bakoitzaren hasieran.

78. artikulua. Hona hemen hezkuntza komunitate guztiari aplikatzeko
bizikidetza arauak:
a) Hezkuntza proiektua eta ikastetxea arautzen duten arauak errespetatzea.
b) Ikastetxeko espazioak egoki erabiltzea, haien erabilera berariazkoa
errespetatuz.
c) Ez gelditzea irakasleen erabilera esklusiborako eremuetan, ez
eskaileretan edo beste pasaguneetan.
d) Ikastetxeko edozein tokitan paratu nahi diren afixa edo iragarkiek
Zuzendaritzaren oniritzia beharko dute eta zigilatuak izan.
e) Lan kontuei edo afera sindikalei buruzko afixak horretarako lekuan
baizik ez dira paratuko.
f) Bizikidetza arauak betetzen ez direlarik, egitateak baloratu beharko
dira egoera eta ikasleen baldintza pertsonalak kontuan harturik.
g) Bizikidetza arauak betetzen ez direlarik, aplikatu behar diren zentzagarriek izaera hezle eta berreskuratzailea izan behar dute, gainerako
ikasleen eskubideen errespetua bermatu beharko dute eta beren apurra
eginen dute hezkuntza komunitateko kide guztien harremanak hobetzen.
Nolanahi ere, arauak betetzen ez direlarik, hartu beharko da kontuan
ezin dela jarri osotasun fisikoaren eta duintasun pertsonalaren kontrako
zentzagarririk.
V. TITULUA
Ikastetxean matrikulatu gabeko pertsonendako arauak
I. KAPITULUA
Entzule plazak
79. artikulua. Baldintzak. Entzule gisa onar daitezke ikastetxean
matrikulatu gabeko pertsonak, baldin eta gainditu badituzte Kontserbatorio
honetarako sarrera probak eta plazarik erdietsi ez badute.
80. artikulua. Ikasgai hauetan onartu ahalko dira entzuleak: Musika
Hizkuntza, Harmonia, Analisia, Konposizioaren Oinarriak eta Musikaren
Historia.
81. artikulua. Entzule plaza eskatzeko epeak behar den tenorean
argitaratuko dira, matrikula epeak bukatu ondoan.
82. artikulua. Klase batera entzule gisa joan nahi dutenek ikastetxeko
zuzendaritzara jo beharko dute, eta hark eskaera ebatziko du, ikasgaiaren
irakaslearekin mintzatuta.
83. artikulua. Ikastetxeko zuzendaritzak noiznahi atzera bota ahalko
ditu hasiera batean emandako baimenak, entzuleak egoteak trabatzen badu
klasea normaltasunez ematea, ikastetxearen antolaketa edo espazioen
banaketa.
II. KAPITULUA
Espazioen mailegua
84. artikulua. Kontserbatoriotik kanpoko edozein pertsona edo
entitatek, haren egoitza edo materialak erabili nahi baditu, ikastetxeko
Zuzendaritzari eskatu beharko dio eta horrek, bidezko bada, eskaera
tramitatuko du Hezkuntza Zinegotzigora.

VI. TITULUA
Mendekotasun organikoa
85. artikulua. Kontserbatorioa Udalaren zerbitzu publikoa da, Gizarte
Aferen Alorreko eta Tuterako Udalaren Hezkuntza Kudeatzeko Zentroko atal,
eta beraz zuzeneko kudeaketako zerbitzuetarako udal araudiari loturik dago,
baita egitura organikoari eta antolaketarako, programaziorako, zuzendaritzarako eta koordinaziorako irizpide eta prozedura orokorrei loturik ere.
VII. TITULUA

VIII. TITULUA
Erregelamendua berritzea
87. artikulua. Erregelamendua berritu beharko da indarra duen
legeriak eskatzen duen guztietan.
88. artikulua. Hezkuntza komunitateko edozein kidek berritzeko proposamenak egin ditzake, eta horiek bideratu, Eskola Kontseiluan dituen
ordezkarien bitartez.
89. artikulua. Erregelamendua berritzeko ekimena Kontserbatorioko
Eskola Kontseiluari dagokio, aparte utzirik Udalaren eskumena Erregelamendu hau aldatzeko, bidezkoa iruditzen zaiolarik. Kontserbatorioko
Eskola Kontseiluko kideen herenek proposatu behar dituzte, gutxienez
ere, berritze proiektuak.
90. artikulua. Berritzeko ekimena erabiliko da zuzendariari idatzi
bat aurkeztuz; horrek eskatzaileen identifikagarriak eta proposatzen den
aukerako testua izan behar ditu. Zuzendariak Kontserbatorioko Eskola
Kontseiluaren bilera eginen du, hilabeteko epean, ekimen hori aurkezten
denetik hasita, berritze horretaz erabakitzeko.
91. artikulua. Berritze proiektuak aitzina eginen du Kontserbatorioko
Eskola Kontseiluko kideen erabateko gehiengoaren aldeko botoa erdiesten
badu. Berritze proiektua atzera botatzen bada, eskatzaileek urtebetean
ezin izanen dute berritze ekimena erabili, hura atzera botatzen denetik
hasita. Kontserbatorioko Eskola Kontseiluan aurrera egiten duen proiektua
jakinaraziko zaie Kontserbatorioko estamentu guztiei, eta hura onesteko
behar diren tramite guztiak, behar den informazio batzorde iraunkorraren
bidez, Udalak, osoko bilkuran, irizpena ematen duen arte.
XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehenbizikoa.–Kontserbatorioko irakaskuntzak dituen beharretarako
erabiliko dira, lehentasunez, haren zerbitzu eta instalazio guztiak.
Bigarrena.–Kontserbatorioko hezkuntza komunitateko kide guztiei
eragiten die erregelamendu honek.
Hirugarrena.–Erregelamendua hezkuntza komunitatearen eskura
egonen da, edozein kontsultatarako.
Laugarrena.–Zuzendaritza arduratuko da Kontserbatorioko Eskola
Kontseiluko kide izateak kalterik ekar ez diezaien bere kideen lanbide edo
irakaskuntza jarduerei Kontserbatorioaren esparruan.
XEDAPEN IRAGANKORRA
Zuzendaritza taldearen eskola-orduetan egindako murrizketa, erregelamendu honen 18.bis artikuluan ezarri baita, ikasturte hauetan aplikatuko
da pixkanaka:
a) Eskola-ordutegia 4,5 eskola-ordu murriztuko da 2019/2020 ikasturtean, eta 6 ordura murriztuko da 2020/2021 ikasturtetik aurrera.
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b) Eskola-ordutegia 3 eskola-ordu murriztuko da 2019/2020 ikasturtean, eta 6 ordura murriztuko da 2020/2021 ikasturtetik aurrera.
c) Eskola-ordutegia 4 eskola-ordu murriztuko da 2019/2020 ikasturtean, eta 6 ordura murriztuko da 2020/2021 ikasturtetik hasita.
AZKEN XEDAPENAK

7. artikulua aldatzen da.
“7. artikulua. 31,00 euroko kanon bat ordainduko da urtean, urtarrilaren 1etik aurrera sorrarazia eta urteko lehenbiziko hiruhilekoan ordaindu
beharrekoa”.
Zizur Nagusian, 2020ko otsailaren 7an.–Alkatea, Jon Gondán Cabrera.

L2002018

Lehenbizikoa.–Erregelamendu honek antolaketaren, funtzionamenduar en eta araubide juridikoaren gainean arautzen ez duen orotan jarraituko
zaio Nafarroako toki entitateei aplikatzekoa zaien indarreko araudian eta
gainerako xedapenetan aurreikusitakoari.
Bigarrena.–Erregelamendu honek indarra hartuko du behin betiko
onetsi, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta Toki Araubidearen
Oinarriei buruzko 7/1985 Legearen 65. artikuluan aipatzen den epea iragan
ondoan.

L2002059

ULTZAMA
Herri-lurren desafektazioa, gero trukatzeko, 22. poligonoko
1. lurzatiaren zati batean
Ultzamako Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkura arrunt an eta udalkideen legezko kopuruaren bi hereneko gehiengoak eman
e
aldeko botoarekin, onetsi zuen honako ezaugarri hauek dituzten herri-lurren
desafektazioaren espedientea: 2.922,00 m², Ultzamako 22. poligonoko 1.
lurzatiko G azpilurzatian daudenak, Ultzamako Bentetako alderdian. Xedea
da hauekin trukatzea: Ultzamako 19. poligonoko 20. luzartiko 4.886,83 m²
eta 16. lurzatiko 3.279,28 m², hurrenez hurren Santsoloren Bordako Soroa
eta Arrizorrotz alderdietan daudenak.
Aipatu espedientea eta horretarako egindako memoria/baldintza-agiria
jendaurrean egonen dira Ultzamako Udaleko bulegoetan hilabete batez,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, epe horren barrenean alegazio edo erreklamazioak aurkez daitezen.
Ohartarazten da ezen horrelakorik jaso ezean hasierako erabakia behin
betikoa bilakatuko dela.
Argitara ematen da, honako hauetan ezarria betetzeko: Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 140.-3 artikulua eta
Nafarroako Toki Entitateen Ondasunen gaineko Erregelamendua ezartzen
duen 280/1990 Foru Dekretuaren 144. artikulua.
Larraintzarren (Ultzama), 2020ko urtarrilaren 30ean.–Alkatea, Martín
M.ª Picabea Aguirre.
L2001694

VALTIERRA

ZIZUR NAGUSIA
Autoenplegua sustatzeko eta laguntzeko dirulaguntzen deialdia,
Inicia proiektua 2020. Laburpena.
2020ko otsailaren 14ko Alkatetzaren 120/2020 Ebazpenaren bidez
onetsia.
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren
17.3b eta 20.8 artikuluetan aurreikusitakoari jarraituz, argitara ematen da
deialdiaren laburpena. Testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean
kontsulta daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index).
DDBN (Identif.): 496414.
Lehena.–Onuradunak:
1. 2019ko azaroaren 1ean hasi eta 2020ko irailaren 30era arte
enpresa-jarduera hasi duten langile autonomoak. Dirulaguntzaren xede
diren jardueren arabera, deialdiaren 5.2 oinarrian adierazten diren baldintza
guztiak bete eta mantendu beharko dituzte dirulaguntzaren xede diren
ekitaldi ekonomikoetan.
2. Eskaera 2019ko deialdirako epe eta modu egokian aurkeztu zuten
langile autonomoak, baina dirulaguntzarik jaso ez zutenak, osorik edo
zati batean.
Bigarrena.–Xedea:
“Inicia Proiektua” izeneko autoenplegua sustatzeko eta laguntzeko
programaren helburua herrian sortutako enpresen kopurua handitzea da,
enplegua sortzeko, garapen ekonomiko eta sozialean eraginez.
Hirugarrena.–Oinarri arautzaileak:
Autoenplegua sustatzeko eta laguntzeko dirulaguntzen 2020rako
deialdia. Inicia proiektua 2020.
Laugarrena.–Zenbatekoa:
9.000 euro.
Bosgarrena.–Eskaerak aurkezteko epea:
Eskabideak aurkezteko epea deialdiaren laburpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da.
Deialdi honetan dirulaguntzen eskabideak aurkezteko azken eguna 2020ko
irailaren 30a izango da.
Eskabideak epe horretatik kanpo aurkeztuz gero, ez dira onartuko.
Zizur Nagusian, 2020ko otsailaren 14an.–Alkatea, Jon Gondán Cabrera.
L2002543

Jarduera lizentzia. Baimena
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko
4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onesten duen abenduaren
28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 71.2 artikuluan xedatua betez, aditzera
ematen da, Alkatetzaren 2020ko otsailaren 14ko Ebazpenaren bidez,
lizentzia eman zaiola honako jarduera honi:
Sandra Correa Saldarriagari, oilaskoak gizentzeko hegazti instalazioa
jartzeko (40.000 toki), herri honetako 4. poligonoko 99., 100. eta 101.
lurzatietan.
Valtierran, 2020ko otsailaren 19an.–Alkate udalburua, Manuel Resa
Conde.
L2002794

ZIZUR NAGUSIA
Aldaketa, Baratzeen erabilera arautzen duen ordenantzan,
tarifak eguneratzeko. Behin betiko onespena
Zizur Nagusiko Udalak, 2019ko urriaren 31n egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen ordenantza fiskalak aldatzeko espedientea,
2020rako tarifak eguneratzeko.
Hasierako onespenaren erabakia 2019ko 222. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 11n, eta jendaurreko epean inork ez
du alegaziorik aurkeztu; hortaz, ordenantza horien aldaketa behin betiko
onetsi eta osorik ematen da argitara, behar diren ondorioak izan ditzan;
hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990
Foru Legearen 325. artikuluan xedatuarekin, maiatzaren 31ko 15/2002
Foru Legeak aldatu baitzuen.

ZIZUR NAGUSIA
Deialdi publikoa, dirulaguntzak emateko, banakako ebaluazioaren
erregimenean, mugitzeko desgaitasun larriak dituzten Zizur
Nagusiko herritarrei, egokitutako garraio alternatibo irisgarria
erabil dezaten taxi-bonuaz baliatuta. Laburpena
2020ko otsailaren 14ko Alkatetzaren 119/2020 Ebazpenaren bidez
onetsia.
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren
17.3b eta 20.8 artikuluetan aurreikusitakoari jarraituz, argitara ematen da
deialdiaren laburpena. Testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean
kontsulta daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index).
DDBN (Identif.): 496421.
Lehena.–Onuradunak:
Onuradunak izan daitezke dirulaguntzaren jomuga den egoeran
dauden pertsonak, baldin eta deialdiaren 5. puntuan aurreikusten diren
inguruabarretan badaude.
Bigarrena.–Xedea:
Garraiobide alternatibo eta irisgarria eskaintzea garraio kolektiboak
erabiltzeko zailtasun larriak dituzten pertsonei.
Hirugarrena.–Oinarri arautzaileak:
Zizur Nagusian mugikortasun-urritasun larriak dituztenentzat ordezko
garraiobide irisgarri bat eskaintzeko, bono-taxia erabiliz, diru-laguntzak
emateko oinarri arautzaileak. 2020. urtea.
Laugarrena.–Zenbatekoa:
600 euro.
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Bosgarrena.–Eskabideak aurkezteko epea:
Deialdi hau indarrean dagoen bitartean aurkeztu ahal izango dira;
2020. urtean zehar, alegia.
Zizur Nagusian, 2020ko otsailaren 14an.–Alkatea, Jon Gondán Cabrera.
L2002544

ZUÑIGA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Zuñigako Udalak, 2020ko urtarrilaren 31n egin osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen 2020ko aurrekontu orokor eta bakarra.
Onetsitako espedientea Udal Idazkaritzan egonen da ikusgai 15 egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezko
iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten.
Jendaurreko aldian alegaziorik aurkezten ez bada, 2020ko aurrekontu
orokor eta bakarra berriz ere argitaratuko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean
eta behin betiko onetsirik geldituko da.
Aplikatu beharreko araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 267. artikulua eta hurrengoak.
Zuñigan, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Pedro María Oteiza
Díaz.

V. kapitulua.–Beste ustekabe batzuk: 0,00 euro.
VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 46.194,62 euro.
VII. kapitulua.–Kapital transferentziak: 0,00 euro.
VIII. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
IX. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 26.200,00 euro.
Guztira: 771.070,24 euro.
DIRU-SARRERAK:
I. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 0,00 euro.
II. kapitulua.–Zeharkako zergak: 0,00 euro.
III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
80.000,00 euro.
IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 691.060,24 euro.
V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 10,00 euro.
VI. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 0,00 euro.
VII. kapitulua.–Kapital transferentziak: 0,00 euro.
VIII. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
IX. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.
Guztira: 771.070,24 euro.
Cintruenigon, 2020ko otsailaren 11n.–Mankomunitateko burua, Francisco Javier Ochoa Redín.
L2002129

L2002142

ZUÑIGA

CASCANTEKO, CINTRUENIGOKO
ETA FITEROKO UR MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Zuñigako Udalak, 2020ko urtarrilaren 31n egin osoko bilkura arruntean,
hasiera batez onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa.
Onetsitako espedientea Udal Idazkaritzan egonen da ikusgai 15 egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezko
iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten.
Jendaurreko aldian alegaziorik aurkezten ez bada, 2020ko plantilla
organikoa berriz ere argitaratuko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta
behin betiko onetsirik geldituko da.
Aplikatu beharreko araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikulua.
Zuñigan, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Pedro María Oteiza
Díaz.

2020ko 3. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 7an,
2020ko plantilla organikoaren hasierako onespenaren erabakia. Jendaurreko
epea iraganik erreklamaziorik gabe, behin betiko onetsitzat jo da eta, bat
etorriz abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 19. eta
20. artikuluetan xedatuarekin (haren bidez onetsi zen Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina), argitara
ematen da 2020rako plantilla organikoa, behar diren ondorioak izan ditzan.
Cintruenigon, 2020ko otsailaren 11n.–Mankomunitateko burua, Francisco Javier Ochoa Redín.

L2002143

CASCANTEKO, CINTRUENIGOKO
ETA FITEROKO UR MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa
Lan-kontratudunak
LANPOSTUA

KOP.

LANALDIA

SARBIDEA

HITZARMENA

EGOERA

Lehen mailako
ofiziala

1

%100

–

Agrupación Aguas Navarra

Jardunean

Lehen mailako
ofiziala

1

%100

–

Agrupación Aguas Navarra

Hutsik

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
2020ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batez onetsi
ondotik, jendaurreko epea iragan da inork erreklamaziorik aurkeztu gabe;
beraz, behin betiko onetsi eta argitara ematen da, kapituluka laburturik,
bai Nafarroako Aldizkari Ofizialean bai korporazio honen iragarki-taulan,
martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan ezarritakoa
betetzeko. Hona hemen:
GASTUAK:
I. kapitulua.–Langileria gastuak: 113.660,84 euro.
II. kapitulua.–Ondasun arruntak eta zerbitzuak: 579.214,78 euro.
III. kapitulua.–Finantza-gastuak: 5.800,00 euro.
IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 0,00 euro.

Lan-kontratudunen izenen zerrenda
DATU PERTSONALAK

Francisco Fernández González

ANTZINATASUNA

1997-07-01

Idazkaritzaren eta kontu-hartzailetzaren eginkizunak uztailaren 2ko
6/1990 Foru Legearen 234.2.d) artikuluan xedatutakoaren arabera beteko
dira, eta diru esleipen hauek izanen dituzte:
Idazkaria

1

A

A mailako hasierako soldataren %25

6/1990 FLaren 234.2.d) art.

Kontu-hartzailea

1

A

A mailako hasierako soldataren %25

6/1990 FLaren 234.2.d) art.
L2002160
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6. BESTELAKO IRAGARKIAK
6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)
Procedimiento de familia 783/2017
Doña María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Pamplona:
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Jurisdicción Voluntaria (Genérico) con el número 783/2018, en cuyos autos se
ha dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado
en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a doña María Cristina
Elorz Romano, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo
que contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado,
con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra
y tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta.
J2002332

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Divorcio contencioso con el número 097/2019, en cuyos autos se ha
dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado
en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Juan Carlos Banegas Ortiz, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con
el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y
tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 13 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta.
J2002335

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Juicio inmediato sobre delitos leves 853/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, en el que ha sido parte Natalia Martínez Galgo, habiendo recaído sentencia de fecha 28 de junio de 2019 y cuyos autos quedan a su
disposición en dicho juzgado.
Y para que sirva de notificación a Natalia Martínez Galgo, hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 11 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, Berta Berges Vidal.
J2002590

Procedimiento de familia 348/2019
Doña María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Pamplona:
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados con el número 348/2019, en cuyos autos se ha dictado resolución cuya
copia se encuentra a disposición del interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Orlando José
Castillo Caballero, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo
tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá
interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por
duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial
de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta.

Por tenerlo así acordado en el procedimiento referenciado, se cita a
las denunciantes Chole Celia Ramos García y Melina Maélle Paralté y a
la denunciada Maeva Tibini a fin de que comparezcan, al objeto de asistir
a la celebración del Juicio oral, que tendrá lugar el día 26 de marzo a las
11:50 horas, en la Sala de vistas número 303 (Planta Tercera), debiendo
hacerlo con las pruebas de que intente valerse.
Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona, 14 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Procedimiento de familia 449/2019

Juicio de delito leves 286/2019

J2002333

Doña María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Pamplona:
Hago Saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados con el número 449/2019, en cuyos autos se ha dictado resolución cuya
copia se encuentra a disposición del interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Miguel Ángel Ortiz
Echeverria, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con
el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y
tablón de anuncios de este Juzgado.
Pamplona, 5 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta.
J2002334

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)
Procedimiento de familia 97/2019
Doña María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Pamplona/Iruña:

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Citación. Juicio de delitos leves 2639/2019

J2002411

Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, en el que ha sido parte José Antonio García López habiendo
recaído Sentencia de fecha 13 de febrero de 2020 y cuyos autos quedan
a su disposición en dicho Juzgado.
Y para que sirva de notificación a José Antonio García López hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 14 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.
J2002422

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Juicio de delito leves 2822/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, en el que ha sido parte María Angelita de Santana dos Santos
habiendo recaído sentencia y cuyos autos quedan a su disposición en
dicho Juzgado.
Y para que sirva de notificación a María Angelita de Santana dos
Santos hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 14 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.
J2002423
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Juicio de delito leves 2946/2019

Citación. Despido objetivo individual 825/2019

Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, en el que ha sido parte Daniela Muti habiendo recaído sentencia
de fecha 13 de febrero de 2020 y cuyos autos quedan a su disposición
en dicho Juzgado.
Y para que sirva de notificación a Daniela Muti hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 14 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.

Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Despido objetivo individual, registrado con el número
825/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación para la empresa demandada Ondivetos
S.L. para el acto de juicio oral previsto para el día 18 de marzo de 2020 a
las 10:30 horas, en la Sala de Vistas número 104 del Palacio de Justicia
de Pamplona, sito en Plaza Juez Elío número 1, se expide la presente
cédula. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o
sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y
que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el
plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 19 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.

J2002425

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Citación. Juicio de delitos leves 2639/2019
Por tenerlo así acordado en el procedimiento referenciado, se cita a
las denunciantes Chole Celia Ramos García y Melina Maélle Paralté y a
la denunciada Maeva Tibini a fin de que comparezcan, al objeto de asistir
a la celebración del Juicio oral, que tendrá lugar el día 16 de abril a las
10:50 horas, en la Sala de vistas número 303 (Planta Tercera), debiendo
hacerlo con las pruebas de que intente valerse.
Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona, 20 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.
J2002770

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 115/2019
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado Decreto de Insolvencia en el proceso
seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con
el número 0000115/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los
interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a El Berdelintxo, S.L.,
se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres
días.
Pamplona/Iruña, 17 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J2002526

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 1/2020
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado decreto de insolvencia en el proceso
seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el
número 1/2020, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hermanos Basilio
Pizzeria, S.L. se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o
sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento,
y que contra esta resolución cabe interponer recurso de revisión en el
plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 18 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J2002591

J2002740

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Impugnación de actos administrativos en materia laboral y
Seguridad Social, excluidos los prestacionales número 119/2019
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado Sentencia en el proceso seguido en
reclamación por Impugnación de actos administrativos en materia laboral
y seguridad social, excluidos los prestacionales, registrado con el número
119/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Florin Ungureanu
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 18 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J2002769

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Reconocimiento de derecho 563/2017
Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado auto de aclaración de sentencia de
fecha 13 de febrero de 2020 en el proceso seguido en Reconocimiento de
Derecho, registrado con el número 563/2017, cuya copia se encuentra a
disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados
podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Azysa Obras y
Proyectos, S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución no cabe interponer recurso alguno.
Pamplona, 13 de febrero de 2020.–La letrada de la Administración de
Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J2002412

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Citación. Reclamación de cantidad 981/2019
Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por Reclamación de cantidad, registrado con el número
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981//2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación en legal forma para la celebración de
los actos de conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia,
y en su caso a los actos de conciliación y juicio ante el Magistrado Juez
que tendrán lugar en única y sucesiva convocatoria, señalándose para el
acto de conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia el día
7 de abril de 2020 a las 12:25 horas en el despacho de la Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado y en su caso para el acto de
conciliación y juicio el día 7 de abril de 2020 a las 12:30 horas, en la sala
de vistas 104 (Planta 1), Plaza del Juez Elío, 1 de Pamplona, Zorte Fibra
y Telecomunicaciones S.L, se expide la presente cédula para su inserción
en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan final procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 12 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J2002413

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Procedimiento de oficio 931/2018
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona/.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento de oficio, registrado con el número
931/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación a Robert Nicolae Stanca, Sim Ngam Biribiri
Plis, Razvanel Banu, Sabin Moldovan y Tenyo Shishmanov Shishkov, se expide
la presente cédula, citándoles para el próximo día 2 de septiembre de 2020
a las 10:00 horas, en la sala de vistas 103 (planta 1) plaza del juez Elío de
Pamplona, se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la
oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de 3 días.
Pamplona, 12 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2002414

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 116/2019

Ejecución de títulos judiciales 4/2020

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albeniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Decreto de fecha 13 de febrero de 2020
en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales,
registrado con el número 0000116/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados
podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Restaurante Venta
Andres S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de Revisión, en el plazo de tres
días.
Pamplona, 13 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Aranzazu Ballesteros Pérez de Albeniz.

Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Auto despachando ejecución de fecha
12 de febrero de 2020 en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 4/2020, cuya copia se
encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde
los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Laket Artesanos S.L.,
se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se trate
de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta resolución
cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días.
Pamplona, 12 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.

J2002421

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

J2002418

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 8/2020

Citación. Procedimiento ordinario 1015/2019
Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento ordinario, registrado con el número
1015/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación en legal forma para la celebración de
los actos de conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia,
y en su caso a los actos de conciliación y juicio ante el Magistrado Juez
que tendrán lugar en única y sucesiva convocatoria, señalándose para el
acto de conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia el día
24 de marzo de 2020 a las 11:55 horas en el despacho de la Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado y en su caso para el acto de
conciliación y juicio el día 24 de marzo de 2020 a las 12:00 horas, en la
sala de vistas 104 (Planta 1), Plaza del Juez Elío, 1 de Pamplona, Ohama
Facility Services sociedad limitada, se expide la presente cédula para su
inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan final procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 18 febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J2002569

Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Auto despachando ejecución de fecha
13/2/20 en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos
judiciales, registrado con el número 8/2020, cuya copia se encuentra a
disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados
podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ondivetos, S.L., se
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se trate
de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta resolución
cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días.
Pamplona, 13 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2002464

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 135/2019
Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado decreto de declaración de insolvencia
en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales,
registrado con el número 135/2019, cuya copia se encuentra a disposición
de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán
tener conocimiento íntegro de la misma.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Guardería Cinco
Sentidos Sociedad Limitada se expide la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona, 14 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lourdes García Ruiz.
J2002490

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos no judiciales 144/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos no judiciales, registrado con el número
0000144/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a TLC 2011 S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de recurso de revisión, en el
plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 13 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2002415

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 148/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
0000148/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a TLC 2011 S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de recurso de revisión, en el
plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 13 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Perez Ruiz.
J2002416

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 150/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
0000150/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a TLC 2011 S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de recurso de revisión, en el
plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 13 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2002417

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 116/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
0000116/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fulemm, S.L., expide
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se trate de
emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta resolución
cabe interponer recurso de recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 14 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2002525

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Citación. Procedimiento ordinario 484/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento Ordinario, registrado con el número
0000484/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación a juicio el día 27 de marzo de 2020 a las
11:50 horas, a Excelent Norte Facilities S.L., se expide la presente cédula.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 14 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2002527

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 178/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado Sentencia de fecha 30/01/2020 en el
proceso seguido en reclamación por Procedimiento Ordinario, registrado
con el número 0000178/2019, cuya copia se encuentra a disposición de
los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Recubrimientos
de Logroño, S.L. expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de recurso de suplicación, en el
plazo de 5 días.
Pamplona/Iruña, 18 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2002592

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE TAFALLA
Juicio verbal (250.2) 390/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia número 3/2020
Tafalla, 7 de enero de 2020.
Vistos por la Ilma. Doña María Pastor Cisneros, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tafalla y su
Partido, los presentes autos de Juicio verbal (250.2) número 390/2019,
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seguidos ante este Juzgado a instancia de Mediterránea de Cesiones,
representado por el Procurador don Juan Bozal de Aróstegui y asistido por
el Letrado don Manuel José Romeo Gómez, contra Viviendas Ruiseñores,
S.L., sobre contratos en particular.
Fallo:
Estimada parcialmente la demanda de don Juan Bozal de Aróstegui
en representación de Mediterránea de Cesiones, S.L., frente a Viviendas
Ruiseñores, S.L. y condeno a que la demandada abone a la actora la suma
de mil trescientos ochenta y siete euros con diez céntimos (1387,10), más
los intereses legales de demora que se devenguen desde la interpelación
judicial
Todo ello, sin perjuicio de la expresa imposición de las costas del
proceso a la parte demandada.
Modo de impugnación: Contra esta resolución no cabe interponer
recurso (artículo 455.1 LEC).
Así por ésta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su
unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
La Magistrada-Juez.
Y para que sirva de notificación a Viviendas Ruiseñores, S.L., hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Tafalla, 16 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Teresa Bóveda González
J2002463

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE TUDELA
Procedimiento de familia 193/2019
Don Andrés Nuñez Celma, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cinco de Tudela.
Hago Saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de familia. Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales
no consensuados con el número 0000193/2019, en cuyos autos se ha
dictado sentencia de 11 de febrero de 2020 cuya copia se encuentra a
disposición del interesado en esta oficina judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a don Nelson Enrique
López Dueñas, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá
interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por
duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial
de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.
Tudela, 11 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de
Justicia, Andrés Nuñez Celma.
J2002137

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK
COMUNIDAD DE REGANTES DE SECTOR IX
DEL CANAL DE NAVARRA
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los partícipes de la Comunidad de Regantes del Sector
IX del Canal de Navarra a la Asamblea General Ordinaria a celebrar en la
S.R.C. La Armonía (Casino de Pitillas), en plaza Juan Carlos I, 2 de Pitillas,
el jueves 26 de marzo de 2020 a las 18:45 en primera convocatoria, y a
las 19:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día:
1.–Lectura y aprobación del acta anterior.
2.–Lectura y aprobación de las cuentas del año 2019.
3.–Presupuesto de 2020.
4.–Ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno del 19 de febrero
de 2020 sobre firma de contrato único de la CGRCN con Canasa para
el año 2019.
5.–Ruegos y preguntas.
Pitillas, 20 de febrero de 2020.–El Presidente, Félix Chueca Guinduláin.
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