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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

-- 34/2020 EBAZPENA, otsailaren 13koa, Hezkuntzako
zuzendari nagusiak emana, Castejongo “Dos de Mayo”
Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoari atzerriko hizkuntzetan ikasteko programetatik ateratzeko
baimena ukatzen diona.		

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren
eskaintza

-- 6E/2020 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Landa
Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren
bidez onesten baita dirulaguntza honetarako deialdia:
“Laguntzak, ureztatze ekipamenduetarako inbertsioak
egiteko, Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko
nekazaritzako ustiategietarako. Landa Garapenerako
2014-2020 Programa. 04.01. neurria”. DDBN identifikazioa: 496941.		
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
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1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK
-- 43/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Hezkuntzako
zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntza deialdi bat onesten baita desgaitasunari lotutako
hezkuntza premia bereziak dituzten eskola adineko
seme-alaben (3 eta 21 urte bitartekoak) familientzat,
laguntza izan dezaten 2020ko Aste Santuko eta udako eskola oporraldietan hezkuntza jardueretan izena
emateagatik eta parte hartzeagatik sortzen zaizkien
gastuak ordaintzeko, izan administrazio publikoek
antolatuak, izan irabazi asmorik gabeko erakunde
pribatuek antolatuak. DDBN identifikazioa: 496959.		
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1.7. BESTELAKOAK

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

-- 363/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Funtzio
Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdiak onesten baitira mendi-ingeniari izateko
lanpostuetan aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko
hautaproben bidez; bata, prestakuntzarako zerbitzu
berezietan aritzeko, eta bestea, aldi baterako kontratazioetarako.		
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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan
publikoaren eskaintza
363/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari
nagusiak emana, zeinaren bidez deialdiak onesten baitira mendiingeniari izateko lanpostuetan aritzeko izangaien bi zerrenda
osatzeko hautaproben bidez; bata, prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko, eta bestea, aldi baterako kontratazioetarako.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak dituen langile beharrak
ikusirik, bidezkoa da deialdi bat onestea hautaproben bidez honako zerrenda hauek osatzeko: batetik, izangaien zerrenda mendi-ingeniari izateko
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. Mendi-ingeniari izateko 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, MENDI-INGENIARI IZATEKO LANPOSTUETAN
PRESTAKUNTZARAKO ZERBITZU BEREZIETAN ARITZEKO
IZANGAIEN ZERRENDA BAT OSATZEKO
Hona hemen deialdiaren
OINARRIAK
Lehenbizikoa.
Deialdia egiten da mendi-ingeniari izateko 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, B, C edo 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) Mendi-ingeniari unibertsitate-titulua izatea, edo gradu titulua gehi
mendi-ingeniari lanbidean aritzeko gaikuntza ematen duen unibertsitateko
master titulu ofiziala, edo balio berekotzat jotzen den beste titulu bat.
Titulu hori ezin da izan langile finkoari jarduneko zerbitzuan aritzeko balio
diona.
Tituluak atzerrian lortu badira, homologatuta daudela frogatzen duten
frogagiriak eduki beharko dira.
e) Mendi-ingeniari gisa zerbitzu berezietan prestakuntza jasotzeko
zerrenda batean ez egotea.
f) B motako ibilgailuen gidabaimena izatea.
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 eskaera eta aurkeztu beharreko agiriak.
3.1. Hautapen prozedura honetan parte hartu nahi dutenek II. eranskinean jasotzen den eskaera beteta aurkeztu beharko dute. Eskaera 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 eskaeran, interesdunek adierazi behar dute baldintza guztiak betetzen dituztela eskaerak aurkezteko epea bukatzen den
egunean.
3.2. %33ko desgaitasuna edo handiagoa izanik parte hartzen dutenek
horren berri eman beharko dute eskaeran; gainera, hura frogatzen duen
dokumentazioa erantsi beharko dute, organo eskudunak emana.
Halaber, beharrezkotzat jotzen dituzten denbora edo baliabide egokitzapenak eskatzen ahalko dituzte. Kasu horretan, eskaeran 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. Aurreko atalean xedatutakoa galarazi gabe, parte hatzeko eskaerarekin batera ez da beste agiririk aurkeztu behar. Izan ere, bigarren
oinarriko 2.1.d) atalean eskatzen dena deitzen zaien unean frogatu behar
dute izangaiek, deialdi honetako arau komunen zazpigarren oinarrian
ezarritakoaren arabera.
Laugarrena.–Eskaerak nola eta noiz aurkeztu.
Deialdietarako arau komunen lehenbiziko eta bigarren oinarrietan
ezarritako bitartekoak erabiliz eta epean aurkeztuko dira deialdian parte
hartzeko eskaerak.
Bosgarrena.–Hautapen prozesua nola eginen den eta haren balorazioa.
Deialdietarako arau komunen bosgarren oinarrian xedatutakoarekin
bat eginen da hautapen prozesua.
II
DEIALDIA, MENDI-INGENIARI GISA ALDI BATERAKO
KONTRATATUAK IZATEKO IZANGAIEN ZERRENDA BAT OSATZEKO
Hona hemen deialdiaren
OINARRIAK
Lehenbizikoa.
Deialdia egiten da mendi-ingeniari izateko lanpostuetan arituko diren
izangaien zerrenda bat osatzeko hautaproben bidez. Zerrenda hori erabiliko
da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde
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autonomoetan sortzen diren beharrak aldi baterako betetzeko, 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 eskaerak 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) Mendi-ingeniari unibertsitate-titulua izatea, edo gradu titulua gehi
mendi-ingeniari lanbidean aritzeko gaikuntza ematen duen unibertsitateko
master titulu ofiziala, edo balio berekotzat jotzen den beste titulu bat.
Tituluak atzerrian lortu badira, homologatuta daudela frogatzen duten
frogagiriak eduki beharko dira.
d) Bete behar diren eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisiko
eta psikikoa izatea.
e) Dagozkion eginkizun publikoak betetzeko desgaiturik edo bazterturik ez egotea eta administrazio publikoren bateko zerbitzutik bereizia
ez izatea.
f) B motako ibilgailuen gidabaimena izatea.
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 eskaera eta aurkeztu beharreko agiriak.
3.1. Hautapen prozedura honetan parte hartu nahi dutenek III. eranskinean jasotzen den eskaera beteta aurkeztu beharko dute. Eskaera hori
Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokorreko bulego guztietan 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 eskaeran, interesdunek adierazi behar dute baldintza guztiak betetzen dituztela eskaerak aurkezteko epea bukatzen den
egunean.
3.2. Parte hartzeko eskaerarekin batera, izangaiek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:
a) Nortasun agiri nazionalaren edo nortasun agiri baliokidearen
fotokopia.
Dena dela, Espainiako nazionalitatea duten parte-hartzaileek, eskaeran 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, eskaeran
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) %33ko desgaitasuna edo handiagoa izanik parte hartzen dutenek
horren berri eman beharko dute eskaeran; gainera, hura frogatzen duen
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dokumentazioa erantsi beharko dute, organo eskudunak emana. Halaber, beharrezkotzat jotzen dituzten denbora edo baliabide egokitzapenak
eskatzen ahalko dituzte. Kasu horretan, eskaeran 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
eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioaren jatorrizkoak edo
fotokopia konpultsatuak.
Laugarrena.–Eskaerak nola eta noiz aurkeztu.
Deialdietarako arau komunen lehenbiziko eta bigarren oinarrietan
ezarritako bitartekoak erabiliz eta epean aurkeztuko dira deialdian parte
hartzeko eskaerak.
Bosgarrena.–Hautapen prozesua nola eginen den eta haren balorazioa.
Deialdietarako arau komunen bosgarren oinarrian xedatutakoarekin
bat eginen da hautapen prozesua.
III
BI DEIALDIETARAKO ARAU KOMUNAK
Lehenbizikoa.–Eskaerak aurkeztea.
Deialdietan parte hartzeko eskaerak 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 web‑orrian 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, eskaera 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 eskaera berariazkoarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa eransteko, Erregistro
Orokor Elektronikoan artxiboak eransteko aurreikusita dauden formatuetatik
edozein erabiltzen ahalko da.
Bigarrena.–Eskaerak aurkezteko epea.
Bi deialdietan, parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea hamar egun
baliodunekoa izanen da, ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita.
Hirugarrena.–Izangaien onarpena.
3.1. Behin-behineko zerrendak.
Eskaerak aurkezteko epea amaitu eta gero, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak deialdietan onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak
argitaratuko ditu Nafarroako Gobernuaren iragarki-taulan (Karlos III.aren
etorbidea 2, atalondoa, Iruñea) eta Nafarroako Gobernuaren webgunean
(www.nafarroa.eus).
Zerrenda horien kontra interesdunek erreklamazioak aurkezten ahalko
dituzte, edo eskaeran 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

2020ko martxoaren 9a, astelehena
baten bidez, izangai onartuen 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. Hauek izanen dira kalifikazio epaimahaiaren kideak:
Epaimahaiburua: José Fermín Olabe Velasco jauna, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko
zuzendaria.
Ordezko epaimahaiburua: Enrique Eraso Centelles jauna, Landa
Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Baso Plangintzarako
eta Ingurumen Hezkuntzarako Zerbitzuko zuzendaria.
Epaimahaikidea: Salomé Hernando Chicote andrea, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Landareen Ekoizpen eta Osasun
Ataleko burua.
Ordezko epaimahaikidea: Gregorio Oyaregui Arriada jauna, Landa
Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko mendi-ingeniaria.
Epaimahaikidea: Iñigo Villanueva Ceberio jauna, Landa Garapeneko
eta Ingurumeneko Departamentuko Basoak Lehengoratzeko Bulegoko
burua.
Ordezko epaimahaikidea: Elena Baeza Oliva andrea, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Basoak Kudeatzeko Ataleko
burua.
Epaimahaikidea: Carlos Garcia Iñiguez jauna, Langileria Batzordeak
izendatutako ordezkaria.
Ordezko epaimahaikidea: Ainara Elarre Belzunegui andrea, Langileria
Batzordeak izendatutako ordezkaria.
Mahaikide-idazkaria: Tania Bernaldo de Quiros Miranda andrea, Landa
Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Ingurumenaren Araubide
Juridikoaren Ataleko burua.
Ordezko epaimahaikide-idazkaria: Javier Lizarbe Chocarro jauna,
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Landa Garapenaren, Nekazaritzaren eta Abeltzaintzaren Araubide Juridikoaren 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 proba baten bidez eginen da. Proba horretan,
test motako 50 galdera erantzun beharko dira, idatziz, ebazpen honen
I. eranskinean ageri diren gaiei buruz. Galdera bakoitza erantzuteko lau
aukera eskainiko dira, baina bakarra izanen da zuzena. Erantzun oker
bakoitzak penalizazioa ekarriko du, hain zuzen ere erantzun zuzenaren
balioaren herena.
Epaimahaiak finkatuko du probaren gehieneko iraupena, hura hasi
baino lehen.
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.
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5.2. Probak 50 puntuko kalifikazioa izanen du gehienez, eta bazterturik geldituko dira gehieneko puntuazio horren %30 gutxienez lortzen
ez duten izangaiak.
5.3. Probarako 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. Proba egiteko, desgaitasun aitorturen bat dutenentzat bidezkoak diren denbora eta baliabide egokitzapenak jarriko dira, eskaeran
azaldutakoaren arabera.
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.
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 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.–Mendi-ingeniaria izateko 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 webgunean 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 ezarrita-
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koa, 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,
mendi-ingeniari unibertsitate tituluaren fotokopia aurkeztu beharko dute,
edo gradu tituluarena eta mendi-ingeniari gisa aritzeko gaikuntza ematen
duen master tituluarena, edo horien baliokidetzat hartutako beste titulu
batena, edo titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekinarena, edo, bestela, eskaerak aurkezteko epea bukatu baino lehen titulua
lortzeko moduan egon izanaren gaineko ziurtagiria.
Mendi-ingeniaria izateko lanpostuak aldi baterako betetzeko B motako
gidabaimena izatea beharrezkoa denean, izangaiek baimen hori badutela
frogatu beharko dute dei egiten zaienean.
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.
Zortzigarrena.–Errekurtsoak.
Kalifikazio epaimahaiak ematen dituen egintzen eta ebazpenen kontra
gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko da, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritu nahi 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 10ean.–Funtzio Publikoko zuzendari nagusia, Amaia Goñi Lacabe.
I. ERANSKINA
Gai-zerrenda
1. gaia.–Nafarroako Oihan Ondarea Babestu eta Garatzeari buruzko
abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legea.
2. gaia.–59/1992 Foru Dekretua, otsailaren 17koa, Nafarroako Oihan
Ondarea Babestu eta Garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru
Legea garatzeko xedez emandako Mendien Erregelamendua onesten
duena.
3. gaia.–43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Mendiei buruzkoa.
4. gaia.–Kontseiluaren 92/43/EEE Zuzentaraua, maiatzaren 21ekoa,
Natur Habitatak eta Basa Fauna eta Flora Zaintzeari buruzkoa. 2/1993 Foru
Legea, martxoaren 5ekoa, Basa Fauna eta haren Habitatak Babestu eta
Kudeatzeari buruzkoa: Egitura eta edukiaren azterketa.
5. gaia.–Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren
13ko 42/2007 Legea. 1996 Foru Legea, ekainaren 17koa Nafarroako
Naturguneei buruzkoa.
6. gaia.–17/2005 Foru Legea, abenduaren 22koa, Nafarroako Ehizari
eta Arrantzari buruzkoa, eta hura garatzeko erregelamendua. Ehiza debekualdiei buruzko foru agindua.
7. gaia.–19/1997 Foru Legea, abenduaren 15ekoa, Nafarroako Abelbideei buruzkoa.
8.gaia.–Nafarroako baso espezie nagusiei buruzko ekologia eta
baso-tratamenduak.
9. gaia.–Mendien antolamendua. Oihana antolatzeko proiektuak,
edukia.
10. gaia.–Baso aprobetxamenduak. Zuraren merkatua. Oihanen
gaineko ziurtapena. Oihaneko biomasa.
11. gaia.–Baso suteak. Tipologia eta arrazoiak. Nafarroan duten garrantzia. Oihanetako suteei aurrea hartzeko jarduketak.
12. gaia.–Basoetako fauna. Oihanen kudeaketan kontuan hartu beharreko espezie nagusiak.
13. gaia.–Nafarroako oihanetako izurri eta gaitz nagusiak. Kontrol
metodoak.
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14. gaia.–Dasometria. Masa erregularrak eta irregularrak. Zuhaitzen
neurketak. Oihanen hazkundea.
15. gaia.–Ehiza espezieen populazioak. Populazioen errolda eta
jarraipena. Ehiza espezieek eta espezie basatiek eragindako kalteak, eta
erreferentziazko araudia. Gaitzak, harrapakariak eta lehiatzaileak.
16. gaia.–Ehiza antolatzeko planak. Populazioen erabilera eta kudeaketa. Habitata babestu eta zaintzea. Hobekuntza teknikak. Kalteen
prebentzioa.
Oharra: gai guztiak deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunean indarra duen araudiaren arabera eskatuko dira.

II. ERANSKINA
Prestakuntzarako zerbitzu berezietarako eskaera (Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioko langile finkoak bakarrik) (PDFa).
III. ERANSKINA
Aldi baterako kontrataziorako eskaera (PDFa).
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1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA
BEKAK
43/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntza deialdi bat onesten baita
desgaitasunari lotutako hezkuntza premia bereziak dituzten eskola adineko seme-alaben (3 eta 21 urte bitartekoak) familientzat,
laguntza izan dezaten 2020ko Aste Santuko eta udako eskola
oporraldietan hezkuntza jardueretan izena emateagatik eta parte
hartzeagatik sortzen zaizkien gastuak ordaintzeko, izan administrazio publikoek antolatuak, izan irabazi asmorik gabeko erakunde
pribatuek antolatuak. DDBN identifikazioa: 496959.
2020ko ekitaldirako Nafarroako Aurrekontu Orokorretan, “Oporraldiko eskolara joateko laguntzak desgaitasuna duten ikasleentzat” izeneko
420002 42770 4809 322402 partida dago.
Deialdi honen helburua da aukera berdintasunaren printzipioa sustatzen laguntzea, honelako laguntzak ematea bitartekorik eraginkorrenetako
bat baita printzipio hori gauzatzeko.
Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuak, aurkeztu duen txostenean, proposatu du dirulaguntza deialdi bat onets dadila desgaitasunari
lotutako hezkuntza premia bereziak dituzten eskola adineko seme-alaben
(3 eta 21 urte bitartekoak) familientzat, laguntza izan dezaten 2020ko Aste
Santuko eta udako eskola oporraldietan hezkuntza jardueretan izena emateagatik eta parte hartzeagatik sortzen zaizkien gastuak ordaintzeko, izan
administrazio publikoek antolatuak, izan erakunde pribatuek antolatuak.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore
publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen
32.1.d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Dirulaguntza deialdi bat onestea desgaitasunari lotutako hezkuntza premia bereziak dituzten eskola adineko seme-alaben (3 eta 21 urte
bitartekoak) familientzat, laguntza izan dezaten 2020ko Aste Santuko eta
udako eskola oporraldietan hezkuntza jardueretan izena emateagatik eta
parte hartzeagatik sortzen zaizkien gastuak ordaintzeko, izan administrazio
publikoek antolatuak, izan irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuek
antolatuak, I. eranskineko oinarriekin bat.
2. Gehienez 50.000 euroko gastua baimentzea, 2020ra luzatutako 2019ko gastu aurrekontuko “Oporraldiko eskolara joateko laguntzak
desgaitasuna duten ikasleentzat” izeneko 420002 42770 4809 322402
partidaren kargura.
3. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
4. Ebazpen hau igortzea Hezkuntza Departamentuan dagoen kontuhartzailetza delegatura, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura,
Inklusio Atalera, Aurrekontuen eta Kudeaketa Ekonomikoaren Atalera,
Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegora, Eskolatze Bulegora, Beka Bulegora, Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentrora eta Hezkuntza
Departamentuko Argibide eta Agiri Bulegora, behar diren ondorioak izan
ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 20an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia,
Gil Sevillano González.
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I. ERANSKINA

Laguntza aurkez daiteke, halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen
16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein baliatuz, paperean. Eskaera
posta bulego batean aurkezten bada, gutun azal ireki batean aurkeztuko
da, postako langileek eskabideari data eta zigilua jar diezazkioten, ziurtatu
eta Hezkuntza Departamentuko Erregistrora igorri baino lehen.
Edozein dela ere aurkezteko erabili den bidea, eskatzailearen eta ez
beste inoren ardura da eskaera behar bezala betetzea eta epe barruan
aurkeztea.
Eskaera aurkezteko 20 egun balioduneko epea izanen da kasu guztietan, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, eta epe hori ezin izanen da luzatu.
Eskaerarekin batera, jatorrizko dokumentuak aurkeztuko dira, kalitate
egokian eskaneatuta, ongi irakurtzeko moduan.
2. Laguntzen eskaerei agiri hauek erantsi behar zaizkie, ongi irakurtzeko moduan:
–Eskatzailearen (aita/ama/legezko tutorea) NANaren fotokopia. NANik
edo AIZrik ez duten eskatzaileen kasuan, pasaportearen fotokopia.
–Familia liburu osoaren fotokopia. Ikaslearen gurasoak bereizirik
edo dibortziaturik baldin badaude edo tutoreak baldin badauzka, ikaslea
eskaera egin duenaren mende dagoela ziurtatzen duen agiria erantsiko
zaio. Dibortzio kasuetan, edo zaintza guraso bakar bati dagokionean,
dibortzioaren epaia. Tutorea edo legezko beste ordezkari bat izanez gero,
horren frogagiria.
–Desgaitasunaren ziurtagiriaren edo orientatzailearen ziurtagiriaren
fotokopia (bigarren kasuan, EDUCAren barrenean zein ardatzetan erroldatua dagoen adierazita), edo txosten medikoa, irizpen klinikoa edo susmo
diagnostikoa azaltzen duena.
–Profesional akreditatu baten ziurtagiria, hezkuntza jarduera komenigarria dela dioena eta haren helburuak adierazten dituena (II. eranskina).
–Ikaslea hezkuntza jardueran parte hartu baino lehenagoko bi urteetan
Nafarroako Foru Komunitatean bizi izan dela frogatzen duen egiaztagiri
ofiziala (erroldatzea).
–Eskatzailearen familia unitateko kideek 2018an aurkezturiko pertsona
fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenen fotokopia osoa. Zaintza
partekatua denean, bi gurasoen aitorpenen fotokopia.
Eskatzailearen familia unitateak ez baldin badu egin 2018. urteari
dagokion pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena, legez
beharturik ez dagoelako, honako hau erantsi beharko zaio eskabideari:
1) Besteren konturako langileen, pentsiodunen edo langabeen
kasuan, 2018. urtean izandako diru sarreren frogagiria, kasuan kasuko
enpresak edo erakundeak egina.
2) Enpresaburuen, nekazarien eta profesional liberalen kasuan,
2018. urtean izandako diru sarrera gordinen aitorpena.
Edonola ere, eskatzen diren betebeharrak justifikatzeko beharrezkotzat
jotzen diren agiri osagarriak eskatzen ahalko zaizkie eskatzaileei.
–Ziurtapen ofizial baten fotokopia, deialdi honen 7.3 puntuan azaldutako
egoeretako batean dagoela adierazteko.
–Aitorpen bat (III. eranskina), adierazten duena eskatzailea ez dagoela
onuradun izateko debeku egoeretako batean eta ez duela inolako dirulaguntzarik jaso eskaera honen xedearekin lotuta, izan beste administrazio
publiko batek emana edo erakunde publiko, pribatu edo partikularren batek
emana, estatuan nahiz nazioartean. Hori guztia, Dirulaguntzei buruzko
azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearekin bat.
2020ko abuztuaren 31tik irailaren 9ra bitartean, biak barne, honako
hauek aurkeztu beharko dira:
–Hezkuntza jarduerara joan dela eta ordainketa egin duela frogatzen
duen ziurtagiria (IV. eranskina). Bertan adieraziko da kuotaren %100
ordaindu dela, eta datu hauek emanen dira, gutxienez:
• Semearen edo alabaren izena.
• Hezkuntza jarduera antolatu duen entitatea edo pertsona.
• Familiak guztira ordaindutako zenbatekoa.
–Hezkuntza jarduera antolatu duen entitatearen ziurtagiria, jardueraren
ezaugarriak azaltzen dituena: iraupen egunak, jardueren programa edo
eskuorria.
Halaber, irabazi asmorik gabeko entitate pribatuei eskatzen ahalko
zaie beharrezkotzat jotzen den dokumentazio osagarria, eskatzen diren
baldintzak justifikatze aldera.

Deialdiaren oinarriak
Lehen oinarria.–Laguntzaren xedea.
Deialdi honen xedea da seme-alabak eskola adinean dauzkaten familiendako laguntza ekonomikoak arautzea laguntza izan dezaten 2020ko
Aste Santuko eta udako eskola oporraldietan hezkuntza jardueretan izena
emateagatik sortzen zaizkien gastuak ordaintzeko, izan administrazio
publikoek antolatuak, izan irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuek
antolatuak.
Bigarren oinarria.–Irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakunde pribatuen betebeharrak.
Hezkuntza jarduera bat irabazi asmorik gabeko elkarte edo erakunde
pribatu batek antolatzen duela jotzeko, beharrezkoa izanen da erakundea
edo elkartea horretarako dagoen erregistroan izena emanda egotea.
Hirugarren oinarria.–Hezkuntza jardueratzat hartzeko baldintzak eta
baztertzeko irizpideak.
Desgaitasunari lotutako hezkuntza premia bereziak dauzkaten pertsonen garapen osoa errazten duten jarduerak hartuko dira hezkuntza
jardueratzat, eta beren ezaugarri nagusia izanen da pertsona horien
autonomia, bizi kalitatea eta gizarte inklusioa hobetzea.
Kasu guztietan justifikatu beharko da, deialdi honetan aipatzen diren
dokumentuen bidez.
Kanpoan gelditzen dira, espresuki:
–Banakako tratamendu hauek: logopedia, psikoterapia, psikomotrizitatea, fisioterapia, optometria edo eskolaz kanpoko beste hainbat
tratamendu.
Laugarren oinarria.–Onuradunek bete beharreko baldintzak.
–Hiru eta hogeita bat urte bitarteko ikasleak izatea (urteak 2020ko
abenduaren 31rako beteak izan behar dituzte) eta eskolaturik egotea.
–Desgaitasunaren egiaztagiria izatea edo EDUCAn erroldatua egotea
hezkuntza premia bereziak izateagatik (desgaitasunari lotutako ardatzarekin), edo hori berresteko edo baztertzeko prozesu diagnostiko batean
egotea.
–Nafarroan bizitzea.
–Horretarako prestakuntza duen profesional batek adierazi izana
komeni dela ikaslea udako oporraldiko hezkuntza jarduerara joatea.
–Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan ezarritako debeku egoeretako batean ere ez egotea.
Bosgarren oinarria.–Aurkeztu beharreko eskaera eta agiriak.
1. www.nafarroa.eus webgunean dagoen eskaera eredua bete beharko da (online eskaera). Kredentzial hauen bidezko identifikazioak ematen
du hartarako sarbidea: NANa + Nafarroako Zerga Ogasuneko PINa edo,
bestela, erabiltzaile ziurtagiria (ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa).
Laguntza eskaera aurkezteak berekin dakar hezkuntza administrazioei
baimena ematea beste administrazio publiko batzuei edo edozein erakunderi informazioa eskatzeko, beka eskaera ebazteko beharrezkoak diren
datu guztiak zehaztu, ezagutu eta egiazta ditzaten (identifikazio datuak,
inguruabar pertsonalak, akademikoak eta familiakoak, eta errentari eta
ondareari buruzko datuak).
Inprimaki horietan jarritako datu pertsonalak, eta laguntzak emateko
eskatzen diren gainerako agiriak, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza
Zerbitzuaren ardurapeko fitxategi automatizatu batean sartuko dira.
Aipatu unitate organiko horrek aukera izanen du, edozein unetan,
fitxategi horretan jasotako datuak eskuratzeko, benetakoak direla egiaztatze
aldera.
Hezkuntza Departamentuak familia unitateko kide konputagarrien datu
ekonomikoak eta finantzarioak eskura ditzake Ogasun Departamentutik,
transmisio elektronikoz, paperean edo euskarri informatikoan, betebehar
ekonomikoen gaineko ezagutza osatzeko.
Datu guztiak Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak
Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren
arabera tratatuko dira.
Eskaera bete eta ezarritako prozedura telematikoaren bidez igorri
ondoren, aurkeztuta eta sinatuta geldituko da, ondorio guztietarako, eta
ez da beharrezkoa izanen eskaera eredu hori (PDF fitxategia) paperean
inprimatzea, ezta fisikoki inon aurkeztea ere.
Ez dira kontuan hartuko ezarritako aurkezpen prozesua betetzen ez
duten eskaerak, telematika bidez beteta badaude ere.

Seigarren oinarria.–Eskaerak aurkezteko modua, tokia eta epeak.
6.1. Ebazpen honen bosgarren oinarrian ezarritako moduan, tokian
eta epeetan aurkeztuko dira eskaerak.
6.2. Hezkuntza jardueraren kostua ordaintzen duen gurasoak, tutoreak edo ikaslearen legezko ordezkariak eskatzen ahalko ditu deialdi
honetan ezartzen diren laguntzak.
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6.3. Laguntza eskatzeak berekin dakar deialdi hau arautzen duten
oinarriak onartzea.
Zazpigarren oinarria.–Eskaeren balorazioa.
7.1. Eskaeren balorazioa honela eginen da:
a) Familiaren diru sarrera gordinak hartuko dira kontuan (zerga
aitorpenaren 507 eta 8841 laukitxoen zenbatekoen batura, ken 511 laukitxoaren zenbatekoa), eta hortik ateratzen dena familia unitateko kideen
artean zatituko da.
b) Hori egiaztatzeko, familiako kideek 2018ko pertsona fisikoen
errentaren gaineko zergaren aitorpenaren fotokopia aurkeztu beharko
dute. Eskatzailearen familia unitateak ez baldin badu egin 2018. urteari
dagokion pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena, legez
beharturik ez dagoelako, hori frogatzen duen dokumentazioa erantsi
beharko dio eskabideari.
7.2. Laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, taula honetan adierazten den ehunekoa aplikatuko zaio justifikatzen den ordainketari, familia
bakoitzaren per capita errentaren arabera (PCE), baremo ekonomiko
honi segituz:
–PCE < 5.000 euro: %90.
–PCE 5.001 eurotik 8.000 eurora bitarte: %80.
–PCE 8.001 eurotik 10.000 eurora bitarte: %70.
–PCE 10.001 eurotik 15.000 eurora bitarte: %60.
–PCE 15.001 eurotik 20.000 eurora bitarte: %55.
–PCE > 20.000 euro: %50.
7.3. Dirulaguntza jasotzeko orduan berdintasuna bermatzearren,
egindako gastuaren hainbanaketa egin aurretik, %5eko igoera aplikatuko
da honako egoera hauetako bat edo gehiago gertatzen badira:
–Familia ugaria edo guraso bakarrekoa. Hori frogatzeko, familia ugariaren tituluaren fotokopia edo guraso bakarreko familia izatearen ziurtagiria
aurkeztu beharko da, hurrenez hurren.
–Parte hartzaileaz aparte, %33ko edo hortik gorako desgaitasun
aitortua duen seme edo alabaren bat izatea. Minusbaliotasuna izatearen
ziurtagiri bidez frogatuko da.
–Errenta bermatua jasotzen duen familia. Errenta bermatua ematen
duen ebazpenaren bidez frogatuko da.
–Eskatzailea genero indarkeriaren biktima izatea. Genero indarkeriaren
biktima izatearen ziurtagiri bidez frogatuko da. Nafarroako Berdintasunerako Institutuak edo Nafarroako Delituen Biktimen Arretarako Bulegoak
emanen dute ziurtagiri hori.
7.4. Dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, onuradun bakoitzaren
inskripzioaren kostuari begiratuko zaio, xede bererako jasotako beste
laguntza batzuk deskontatu eta gero, halakorik bada.
7.5. Eskatutako zenbatekoen baturak dagoen aurrekontu erabilgarria
gainditzen badu, dirua hainbanatu eginen da, eskatzaile bakoitzak egindako
gastuaren gaineko portzentaje bera jaso dezan.
Zortzigarren oinarria.–Organo eskudunak.
8.1. Hezkuntzako zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez emanen
dira desgaitasunari lotutako hezkuntza premia bereziak dituzten eskola
adineko seme-alaben (3 eta 21 urte bitartekoak) familiendako laguntza
ekonomikoak, 2020ko Aste Santuko eta udako eskola oporraldietan hezkuntza jardueretan izena emateagatik eta parte hartzeagatik sortzen zaizkien
gastuak ordaintzeko, izan administrazio publikoek antolatuak, izan irabazi
asmorik gabeko erakunde pribatuek antolatuak, Inklusio, Berdintasun eta
Bizikidetza Zerbitzuko zuzendariak hala proposaturik, ebaluazio batzordeak
egiten duen txostenaren arabera.
Batzorde horrek kide hauek izanen ditu:
a) Inklusio Ataleko burua.
b) Orientazio Bulegoko burua.
c) Hezkuntza Premien Bulegoko burua.
d) Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroko zuzendaria.
e) Komunitatearentzako Zerbitzuetako irakasle bat, Nafarroako
Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroari atxikia.
f) Hezkuntza Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiko APT
bat (arlo juridikoa).
Bederatzigarren oinarria.–Prozedura eta erreklamazioak.
9.1. Eskaeren balorazioa egin eta gero, Hezkuntzako zuzendari
nagusiak, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuko zuzendariak
proposaturik, ebazpen baten bidez onetsiko du emandako eta ukatutako
laguntzen behin-behineko zerrenda. Ebazpen hori Nafarroako Gober-
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nuaren webgunean argitaratuko da, jakinarazpen ondorioetarako, eta
eskatzaileei posta elektronikoaren bidez jakinaraziko zaie, informazioaren
ondorioetarako.
9.2. Zuzenketak eta erreklamazioak.
9.2.1. Ebaluazio batzordeak hala erabakitzen duenean, interesdunei
eskatuko zaizkie beharrezkotzat jotzen diren zuzenketak, eta behar den
dokumentazioa aurkezteko 10 egun balioduneko epea emanen zaie,
behin-behineko ebazpena Nafarroako Gobernuaren webgunean argitaratu
eta biharamunetik hasita. Bestela, eskaerak bertan behera gelditu direla
ulertuko da.
9.2.2 Behin-behineko balorazioarekin ados ez dauden eskatzaileek
espedienteak berrikus ditzala eskatzen ahalko diote Hezkuntza Departamentuko Inklusio Atalari. Horretarako, 10 egun balioduneko epea izanen
da alegazioak egiteko, behin-behineko ebazpena Nafarroako Gobernuaren
webgunean argitaratu eta biharamunetik hasita.
9.2.3. Zuzenketak eta erreklamazioak Hezkuntza Departamentuko
erregistroan aurkeztuko dira, edo Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren bitartekoetako bat erabiliz.
9.3. Ondoren, Hezkuntzako zuzendari nagusiak, Inklusio, Berdintasun
eta Bizikidetza Zerbitzuko zuzendariak proposatuta, ebazpen baten bidez
onetsiko du emandako eta ukatutako laguntzen behin betiko zerrenda, bai
eta aurkeztutako eta baietsitako erreklamazioen eta zuzenketen ondorioz
egiten diren aldaketak ere. Ebazpena Nafarroako Gobernuaren webgunean emanen da argitara, jakinarazpen ondorioetarako. Laguntzen behin
betiko zerrenda posta elektronikoaren bidez jakinaraziko zaie eskatzaileei,
informazioaren ondorioetarako.
9.4. Emandako eta ukatutako laguntzen behin betiko zerrenda
onesten duen ebazpenaren kontra, gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal
da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik
hilabeteko epean.
Hamargarren oinarria.–Bateragarritasuna.
Laguntza hauek bateragarriak dira bestelako dirulaguntza edo laguntzekin, baina ematen den guztirako zenbatekoak ez du inoiz gaindituko
familiak edo legezko tutoreak ordaindu beharreko hezkuntza jardueraren
guztirako kostua.
Hamaikagarren oinarria.–Eskatzaileen betebeharrak.
Eskatzaileek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute
(III. eranskina), xede bererako beste laguntzaren bat jaso duten ala ez
adierazteko. Jasoz gero, haren zenbatekoa ere aipatu beharko dute.
Horren ondotik laguntzaren bat jasotzen bada, laguntza eman dela
jakin eta 15 egun naturaleko epean komunikatu beharko da.
Halaber, eskatzaileek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru
Legean aipatzen diren gainerako betebeharrak bete beharko dituzte.
Hamabigarren oinarria.–Justifikazioa.
Laguntzak kobratzeko, onuradunek justifikatu beharko dute, alde
batetik, hezkuntza jarduerara joan direla, eta, bestetik, ordainketa egin
dutela, deialdi honen IV. eranskina aurkeztuz 2020ko abuztuaren 31tik
irailaren 9ra, biak barne.
Hamahirugarren oinarria.–Dirulaguntzaren ordainketa.
Ordainketa bakarra eginen da, laguntza emateko eta ordaintzeko
ebazpena eman ondoan.
Hamalaugarren oinarria.–Itzulketa.
Hartutako zenbatekoa itzuli beharko da, osorik edo partez, baldin
laguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen ez badira, Dirulaguntzei
buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 35. artikuluan aipatzen
diren zergatikoak gertatzen badira edo deialdi honetan berariaz aipatzen
diren betebeharrak betetzen ez badira.
Legez ezarritako kasuetan eta, bereziki, xede bererako beste dirulaguntzaren bat kobratzeagatik tratamenduaren kostua gainditu duela
komunikatzen ez den kasuetan, kostu horren gainetiko diru zenbatekoa
itzultzeko eskatuko da, eta berandutze interesa ere bai, hain zuzen ere
dirulaguntza ordaintzen denetik itzuli beharraren gaineko ebazpena eman
arte sortutakoa.
Hamabosgarren oinarria.–Arau hausteak eta zehapenak.
Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 42. artikuluan eta hurrengoetan
dirulaguntzen arloko arau hauste administratiboei buruz ezarritako ze-
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hapen araubidearen mende egonen dira deialdi honetan aurreikusitako
dirulaguntzak eskatzen dituztenak, eta haietan ezarritako erantzukizunak
izanen dituzte.
Dirulaguntzen arloko zehapenak erregelamenduz zehazten den prozeduraren bidez ezarriko dira, eta, halakorik ezean, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean
xedatutakoari jarraituko zaio.
Hamaseigarren oinarria.–Aplikatu beharreko arauak.
Oinarri arautzaile hauetan ezarrita ez dagoen guztian, Dirulaguntzei
buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen xedapenak aplikatuko
dira.
Hamazazpigarren oinarria.–Errekurtsoak.
Deialdi honen eta oinarrien aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen
hasita.
F2002857

6E/2020 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita dirulaguntza
honetarako deialdia: “Laguntzak, ureztatze ekipamenduetarako
inbertsioak egiteko, Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko
nekazaritzako ustiategietarako. Landa Garapenerako 2014-2020
Programa. 04.01. neurria”. DDBN identifikazioa: 496941.
Nafarroak, bere foru araubideari esker, eskumen esklusiboa du nekazaritza eta abeltzaintza gaietan, ekonomiaren antolamendu orokorrarekin bat, hala ezarrita baitago Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta
Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoan, 50.1.a)
artikuluan.
Lege organiko horren 56.1.a) artikuluan ezarritakoaren arabera, eta
jarduera ekonomiko orokorraren oinarriekin eta antolamenduarekin bat,
Nafarroako Foru Komunitateari dagokio Nafarroaren barnean jarduera
ekonomikoa planifikatzeko eta garapen ekonomikoa sustatzeko eskumen
osoa.
Eskumen horren barnean dago nekazaritzako ustiategien modernizazioa sustatzea, ustiategi horietako aktibo fisikoetan inbertsioak egiten
laguntzeko neurrien bidez.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko
1305/2013 (EB) Erregelamenduak arautu zuen nekazaritzaren garapenerako laguntza, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren
(LGENF) bidezkoa, eta indarrik gabe utzi zuen Kontseiluaren 1698/2005
(EB) Erregelamendua; haren 17. artikuluan ezarri zuen aktibo fisikoetan
inbertitzeko neurria, eta azpineurri berariazko gisa, berriz, artikulu horren
1.a) puntuan zehazten zena, nekazaritzako ustiategiaren errendimendu
orokorra eta iraunkortasuna hobetu beharrei buruz.
Aipatutako 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren II. eranskinean ezartzen dira laguntzaren gehieneko portzentajeak, segun eskualde mota,
onuradunaren izaera edo proiektu mota.
Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programak neurri hori
jasotzen du. Haren definizioan kontuan hartu da, 1305/2013 Erregelamenduak berak eskatu bezala, Nafarroako Foru Komunitateko AMIA (ahuleziak,
mehatxuak, indarrak eta aukerak), landa garapenari dagokionez, eta,
bereziki, nekazaritzako elikagaien sektoreari dagokionez.
Halaber, kontuan hartu da neurri horren ekarpena Nafarroako testuinguruan, Batasuneko landa garapenean dauden sei lehentasunak lortzeari
begira eta haietan parte hartzeari begira; lehentasun horiek bideraturik
daude Europako 2020 Estrategiak landa garapenean ezartzen dituen
helburuak lortzera, helburu izanik hazkunde zentzuzko, jasangarri eta
bateratzailea, eta islatzen dituzte Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 10. artikuluan jasotzen den “Esparru Estrategiko Komunari” dagozkion helburu
tematikoak. Erregelamendu horren bidez xedapen komun batzuk ezarri
ziren Eskualde Garapeneko Europako Funtsaz, Europako Gizarte Funtsaz,
Kohesio Funtsaz, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaz eta
Itsasoaren eta Arrantzaren Europako Funtsaz, eta beste zenbait xedapen
orokor ezarri ziren Eskualde Garapeneko Europako Funtsaz, Europako
Gizarte Funtsaz, Kohesio Funtsaz eta Itsasoaren eta Arrantzaren Europako Funtsaz, eta indarrik gabe utzi zen Kontseiluaren 1083/2006 (EE)
Erregelamendua.
Zehatz-mehatz, 1305/2013 Erregelamenduaren 17. artikuluari jarraikiz,
neurri hau Batasuneko landa garapenak duen lehentasun honi dagokio:
“ustiategien bideragarritasuna eta nekazaritza mota guztien lehiakortasuna

hobetzea eskualde guztietan, eta nekazaritzako teknologia berritzaileak
eta oihanen kudeaketa iraunkorra bulkatzea”.
Beraz, esparru juridikoa da 1305/2013 (EB) Erregelamendua, hizpide
duena landa garapenari laguntzea Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) bidez, eta, orobat, esparru horren parte dira
hura garatzeko erregelamenduak:
–Batzordearen martxoaren 11ko 807/2014 (EB) Erregelamendu Delegatua, 1305/2013 (EB) Erregelamendua osatzen duena.
–Batzordearen uztailaren 17ko 808/2014 (EB) Exekuzio Erregelamendua, xedapenak ezartzen dituena 1305/2013 (EB) Erregelamendua
aplikatzeko.
–Batzordearen uztailaren 17ko 809/2014 (EB) Exekuzio Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB)
Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen dituena, kudeaketaren
eta kontrolaren sistema integratuari, landa garapeneko neurriei eta baldintzazkotasunari dagokienez.
–Batzordearen martxoaren 31ko 640/2014 (EB) Erregelamendu Delegatua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB)
Erregelamendua osatzen duena kudeaketaren eta kontrolaren sistema
integratuari dagokionez, ordainketak ukatu edo kentzeko baldintzei
dagokienez eta zuzeneko ordainketei, landa garapenerako laguntzari
eta baldintzazkotasunari aplika dakizkiekeen zehapen administratiboei
dagokienez.
Nafarroan lurzatiak modernizatzeko eta ureztalur bihurtzeko prozesuek
lotura zuzena dute Nafarroako Ubidearen lehen fasea handitzeko obren
garapenarekin. Ustiategietako inbertsioak hiru edo lau ekitalditan bilduko
dira, eta sektore bakoitzean ureztapena abian jartzeko egunek baldintzatuko dituzte inbertsio horiek.
Beharrezkoa da, laguntzen berariazko deialdi baten bidez, aurrekontuko zuzkidurak eta lehentasun irizpideak arautzea, nekazaritzako
ustiategietarako laguntzak lortzeko, helburu izanik ureztatze ekipamenduetarako inbertsioak egitea, halako moduz non ureztapena modu antolatuan
jarriko den abian. Horrez gain, saihestu behar da sektore handienetan
ureztapena abian jartzeko egunek gainerako eremu eta inbertsioetan
eragin negatiboa izatea, laguntza eskaera asko izateagatik eremu jakin
batzuei loturik.
Horregatik, eta lehentasunezko helburu horiei aurre egiteko, egokitzat
jotzen da zuzkidura ekonomiko berariazko bat erabiltzea lurzatietan ureztapenetarako inbertsioak egiteko, hain zuzen ere nekazaritzako ustiategi
horiek egin ditzaten.
Kontuan izanik gizonen eta emakumeen arteko desparekotasunak,
eta sektorean dauden emakumeen tasa txikia dela, beharrezkotzat jo da
generoaren balorazioaren irizpidea ezartzea, martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoarekin bat (3/2007 Lege Organikoa, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasun Eragingarrirakoa).
Azkenik, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legea
aplikatuko zaio ebazpen honi.
Ebazpen hau eman da urtarrilaren 23ko 7/2013 Foru Dekretuaren
azken xedapenetako lehenbizikoaren babespean (foru dekretu horren bidez
baimendu zen Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsak –NBEUF– eta
Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak –LGENF– finantzatutako gastuak Nafarroako Foru Komunitatean ordaintzen dituen erakundea,
eta ezarri ziren haren antolamendua eta funtzionamendua). Izan ere, azken
xedapen horrek ahalmena eman dio Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta
Toki Administrazioko kontseilariari, bere eskumenen barnean, behar diren
xedapen guztiak emateko foru dekretua garatzeko eta betearazteko, eta
bereziki, behar diren arauak, deialdiak eta oinarri arautzaileak ezartzeko,
nekazaritzarako Europako funtsekin osorik edo hein batean finantzatzen
diren dirulaguntzetarako.
Nafarroako Gobernuak 2019ko uztailaren 17an hartutako Erabakiaren
bidez, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari
nagusiari baimena eman zaio 2.000.000 euroko gastu konpromisoa hartzeko, laguntza hauek 2021eko ekitaldian finantzatzeko.
Adierazitakoarekin bat, eta nire esku utzitako eskudantziak erabiliz, hain
zuzen ere nire esku utzi dituztenak martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen
32. artikuluak (foru lege horrek tratatzen ditu Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioa eta foru-sektore publiko instituzionala) eta urriaren 23ko
258/2019 Foru Dekretuak (foru dekretu horren bidez ezartzen da Landa
Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren egitura organikoa),
EBAZTEN DUT:
1. Oinarri arautzaileak onestea.
Laguntzak emateko oinarri arautzaileak onesten dira, “ureztatze ekipamenduetarako inbertsioak egiteko, Nafarroako Ubidearen jarduketa
eremuko nekazaritzako ustiategietarako”, inbertsio horiek jasota baitaude
Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programako “Inbertsioak
nekazaritzako ustiategietan” izeneko neurrian, I. eranskinean azaldu bezala.
Ebazpen honen II. eranskina ere onesten da.
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2. Deialdiaren onespena.
Onesten da deialdi hau: “Laguntzak, ureztatze ekipamenduetarako inbertsioak egiteko, Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko nekazaritzako
ustiategietarako”. Inbertsio horiek jasota daude “Inbertsioak nekazaritzako
ustiategietan” izeneko neurrian, 2019ko ekitaldirako, bat etorriz aurreko
puntuan ezarritako oinarri arautzaileekin eta baldintzekin.
3. Aurrekontuko kredituak.
Deialdi honek sortzen dituen gastuei aurre egiteko, 2.000.000 euroko
gastua baimentzen da 2021eko ekitaldian, 2020ra luzatu diren 2019ko
aurrekontu orokorretako partida baten kargura, hain zuzen ere partida
honen baliokidearen kargura: 720004 72230 7700 412102 partida: “Landa
Garapenerako Programa, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza
Funtsa 2014‑2020. Inbertsioak nekazaritzako ustiategietan”. Horretarako
baldintza da kreditu egokia eta nahikoa izatea.
Baimendutako kredituari 2.000.000 euro gehitzen ahalko zaizkio gehienez ere, bat etorriz Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru
Legearen 31.3) artikuluko a) letran ezarritako baldintzekin, baldin aurrekontuan krediturik badago, 2020ra luzatutako 2019ko aurrekontu orokorretako
partida baten kargura, hain zuzen ere partida honen baliokidearen kargura:
720004 72230 7700 412102 partida: “Landa Garapenerako Programa,
Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa 2014‑2020”.
4. Eskaerak aurkezteko epea 2019ko ekitaldiko deialdian.
Deialdi honetarako eskaerak aurkezteko epea 90 hamar egun naturalekoa izanen da, ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita.
5. Mendialdea, goi mendialdea eta, mendialdea izan gabe ere, muga
natural garrantzitsuak dituzten tokiak.
Mendialdetzat, goi mendialdetzat eta naturak bereziki mugaturiko
tokitzat hartuko dira jasota daudenak Landa Garapeneko, Ingurumeneko
eta Toki Administrazioko kontseilariaren apirilaren 11ko 82/2019 Foru
Aginduan, V. eranskinean. Foru agindu horren bidez honako hauen deialdia
egin zen 2019ko kanpainarako: Eskaera Bakarra, NBEUFk finantzatutako
nekazaritzarako eta abeltzaintzarako ordainketa zuzenetarako eta Landa
Garapenerako Programaren eta Estatuaren laguntza batzuetarako; Erreserba Nazionalerako eskubide eskaerak; SIGPACeko aldaketa eskaeren
aurkezpena; eta urteko jakinarazpena, Nekazaritzako Ekoizpenaren Erregistro Orokorrean erregistra dadin.
6. Nafarroako Gobernuaren Dirulaguntzen Datu Baseari jakinaraztea.
Nafarroako Gobernuaren Dirulaguntzen Datu Basean erregistratu
beharko dira oinarri arautzaile hauek eta dagokien deialdia.
7. Deialdiaren eta oinarri arautzaileen kontrako errekurtsoa.
Oinarri arautzaile hauen eta deialdiaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa
jartzen ahalko dute interesdunek, salbu administrazio publikoek, Landa
Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean,
argitaratu eta biharamunetik hasita.
Iruñean, 2020ko otsailaren 19an.–Landa Garapeneko zuzendari
nagusia. Fernando Santafé Aranda.
I. ERANSKINA
Laguntzak emateko oinarri arautzaileak, “ureztatze ekipamenduetarako
inbertsioak egiteko, Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko
nekazaritzako ustiategietarako” 2019ko laguntzen deialdian. Inbertsio
horiek jasota daude Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020
Programako “Inbertsioak nekazaritzako ustiategietan” neurrian
1. oinarria.

Xedea.

Oinarri arautzaile hauen xedea da honako hauek arautzea: “laguntzak,
ureztatze ekipamenduetarako inbertsioak egiteko, Nafarroako Ubidearen
jarduketa eremuko nekazaritzako ustiategietarako”. Inbertsio horiek jasota
daude Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programako “Inbertsioak nekazaritzako ustiategietan” izeneko neurrian, eta horien esparrua
da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko
1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 17.1.a) artikulua. Erregelamendu
horrek arautzen du nekazaritzaren garapenerako laguntza, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren bidez (LGENF), eta indarrik
gabe uzten du Kontseiluaren 1698/2005 (EE) Erregelamendua.
2. oinarria.

Neurriaren helburua.

1. Bat etorriz 1305/2013 (EB) Erregelamenduarekin eta Nafarroako
Landa Garapenerako 2014-2020 Programarekin, neurri honen helburu
orokorrak dira hobetzea nekazaritzako ustiategien errendimendu orokorra
eta erraztea horien jasangarritasuna.
2. Dudarik gabe bat egiten dutenez 1305/2013 Erregelamenduaren
5. artikuluan adierazitako Batasunaren lehentasunekin, helburu estrate-
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gikotzat jotzen dira nekazaritzako profesional kualifikatuak ezar daitezela,
behar adinako tamaina duten eta bideragarriak eta jasangarriak diren familia-ustiategietan, batez ere baldin profesional horiek jardueraren ikuspegi
kolektiboa ekartzen badute, elkarteak sortuz eta horietan parte hartuz,
zeinek balioa erantsiko baitute, bai enpresa bera egonkortzeagatik, bai
oinarri duten lurraldearekiko loturarengatik.
3. Ustiategiaren errendimendu orokorra eta Batasunaren lehentasunak lortzeko oinarri izateagatik, interes handieneko eragiketa-helburutzat
hartzen dira, besteak beste, honako hauek (zerrenda ez da zehatz-zehatza):
Errendimendu ekonomikoa hobetzea.
Ustiategiko errendimendu fisikoak eta bertako ekoizpenen kalitate
maila hobetzea.
Ekoizpen kostuak murriztea.
Inputak erabiltzean efizientzia hobetzea, bereziki uraren eta energiaren
erabileran.
Teknika berritzaileak hautatzea, bai enpresaren kudeaketan bai ekoizpen eredu eta/edo prozesuetan.
Nekazaritza sektorean enplegua mantentzea eta sortzea.
Lan eta osasun baldintzak hobetzea.
Nekazaritzako jardueren dibertsifikazioa bultzatzea.
3. oinarria.

Onuradunak.

1. Neurriaren hartzaileak pertsona fisiko edo juridikoak dira, inbertsioak Nafarroan egiten dituztenak, betetzen dituztenak onuradunak izateko
aldez aurreko baldintzak, eta hitza ematen dutenak aplikatzekoa den
araudian ezarritako konpromisoak betetzeko.
2. Administrazio publikoak ez dira onuraduntzat hartuko, ezta
nortasun juridiko propioa duten entitate eta sozietate publikoak ere,
baldin administrazio publikoen menpekoak badira edo haiei lotuta badaude.
4. oinarria.

Onuradun gisa onartuak izateko irizpideak.

1. Neurri honen onuradun izan daitezke laguntzen eskaera aurkezteko
egunean onartuak izateko irizpide hauek betetzen dituzten pertsona fisiko
edo juridikoak.
a) Adinez nagusi izatea, pertsona fisikoak badira.
b) Nekazaritzako ustiategi baten titularra izatea, zeina inskribatua
egonen baita Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan, salbu
kasu hauetan: nekazari gazteak izatea eta aldi berean laguntza eskatu
izana dena delako ekitaldiko “nekazari gazteen” lehen instalaziorako
laguntzen deialdian, edo aurreko bi ekitaldietako batean laguntza horiek
adjudikatuta izatea, edo egoera horietan dauden gazteek soilik osatutako
sozietateak izatea.
c) Nekazari aktibo gisa sailkaturik egotea, bat etorriz abenduaren
19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. tituluko I. kapituluko definizioarekin, kontuan harturik zer salbuespen jarri den aurreko letran nekazari
gazteentzako eta haien sozietateetarako. Errege dekretu horrek hizpide
du nola aplikatu nekazaritzari eta abeltzaintzari 2015etik aurrera egiten
zaizkien ordainketa zuzenak eta laguntzeko beste araubide batzuk, baita
nola kudeatu eta kontrolatu ere ordainketa zuzenak eta landa garapenerako
ordainketak.
d) Sarturik ez egotea laguntzen onuradun izateko ezarritako debeku-egoeretan, bat etorriz Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005
Foru Legearen 13. artikuluarekin.
e) Egunean izatea tributu arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.
5. oinarria.

Ustiategiak onartuak izateko irizpideak.

Nekazaritzako ustiategien titularrei laguntza hauek esleitzeko, beharrezkoa izanen da ustiategiek bete ditzatela onartuak izateko irizpide
hauek, laguntza eskaera aurkezteko unean:
a) Inskribatuta egotea Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan, salbu ekitaldi berean laguntza eskatu badu “nekazari gazteak
beren gain hasteko laguntzen deialdian”, edo laguntza horiek adjudikatu
bazaizkio aurreko bi deialdietako batean, baita gazteek soilik osatutako
sozietateak ere baldin egoera horietan badaude.
b) “Europako dimentsioko 10 unitateko” tamaina izatea gutxienez.
Irizpide hau ez zaie eskatuko nekazari gazteek eta haien sozietateek
egindako inbertsioei, aurreko letran jarritako salbuespenarekin bat.
c) Bideragarritasun ekonomikoa frogatzea behar den azterlan
tekniko-ekonomikoaren bidez, aurkeztutako inbertsio plana aplikatu eta
gero.
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6. oinarria.

Inbertsio plana.

1. Eskaerarekin batera, egoki den inbertsio plana aurkeztu beharko
da, eta hura izanen da laguntzarako eskubidea sortzeko oinarria.
2. Ustiategiaren bideragarritasun ekonomikoa frogatzeaz gain, inbertsio planak frogatu beharko du ustiategiaren errendimendu orokorra
handituko dela, hots, aurrerapen bat izanen dela honako hauetan: hobekuntza ekonomikoarekin lotutako alderdiren bat, inputen eta energiaren
erabileraren efizientzia, enpleguaren mantentzea edo handitzea, kalitate
sistemetan sartzea, jarduerak dibertsifikatzea, ingurumena zaintzea, laneko
segurtasuna, etab., oinarri arautzaile hauen 2.3 oinarrian azaldutakoaren
ildotik.
3. Inbertsio planean, gutxienez ere, alderdi hauek sartuko dira:
a) Ustiategiaren abiapuntuko egoeraren azalpena, datu hauek barne,
besteak beste:
–Ustiategiaren identifikazioa, kokalekua eta ekoizpenaren ildoa.
–Nortasun fisiko edo juridikoa, titulartasuna eta, bidezkoa bada, azaltzea titularren zerrenda eta sozietatearen kapitaleko partaidetza.
–Ustiategiari atxikitako eskulanaren zerrenda sailkatua eta kuantifikatua: soldatapekoak, finkoak, aldi baterakoak.
–Azalera eta batez besteko errendimenduak ekoizpen jarduera bakoitzean.
–Abelburuak, espezieen arabera, eta, hala behar denean, batez
besteko errendimenduak.
–Jarduera bakoitzaren ekoizpen gordina.
–Ekoizpen jarduera bakoitzaren gastuak eta ustiategi osoaren gastu
finkoak.
b) Ustiategiko bukaerako egoeraren azalpena, barnean dela abiapuntuko parametroen aipamen konparatiboa, eta azterlan ekonomikoa,
adierazten duena azken emaitza hori lortzen ahal dela, eta bermatuko
dituena ustiategiaren errendimendu orokorraren hobekuntza eta bideragarritasuna.
c) Egin asmo diren inbertsioen zerrenda eta azterketa, ikuspuntu
teknikotik, ekonomikotik eta finantzariotik begiratuta, eta, orobat, kontuan
harturik abiapuntuko ustiategiaren eta amaierakoaren arteko koherentzia,
inbertsioak egiteko beharra justifikatzeko.
Azterketa horrek bere baitan izan beharko ditu, halaber, inbertsio horiek
laguntza jaso dezaketela erabakitzeko behar diren justifikazio teknikoak eta
agiri egokiak, bat etorriz oinarri arautzaile hauetako 7. oinarrian ezarritako
beharkizun eta baldintzekin.
d) Kostuen moderazioa aplikatzeko justifikazioa, oinarri arautzaile
hauetako 14. oinarriko 1.b puntuaren araberako inbertsioetarako.
e) Inbertsio planaren iraupena. Inbertsioen izaeraren araberakoa
izanen da, eta fase bakoitza burutzeko aurreikuspenaren araberakoa,
barnean dela hasteko aurreikusitako eguna, inbertsio bakoitzerako.
7. oinarria.

Inbertsio diruz lagungarriak.

1. Nekazaritzako ustiategiaren errendimendu orokorra hobetu beharko dute inbertsioek. Horretara bideratuko da oinarri arautzaile hauetako
2.3 oinarrian zehaztutako helburu baten edo gehiagoren lorpena.
2. Inbertsioek kalterik ekar badezakete ingurumenean, beharrezkoa
izanen da baimen egokia eskuratzea, bat etorriz Ingurumena Babesteko
Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearekin.
3. Eskaeraren xede diren inbertsioak Nafarroan gauzatu behar
dira.
4. Agintaritza eskudunari laguntza eskaera aurkeztu ondoan hasi eta
gauzatutako inbertsioek eta gastuek baizik ez dezakete laguntza eskuratu,
salbu oinarri honen 5.c) atalean aurreikusitakoek. Frogabide gisa, kontuan
hartuko dira inbertsioak justifikatzeko aurkeztutako fakturen, albaranen
eta konturako ordainketen datak, besteak beste, eta, inbertsioan kokapen
geografikoa zehazten ahal bada, eskatuko da aldez aurretik egiaztatzea
inbertsioak ez direla hasi. Ondorio horietarako, eskatzaileak inbertsioen
hasiera egunaren berri eman beharko dio Nekazaritzako Ustiategiak eta
Nekazarien Elkarteak Sustatzeko Atalari, hasi baino 15 egun natural
lehenago gutxienez.
5. Laguntzen ahal diren inbertsioak –eta haien kostuak, berriz, hautatzen ahal direnak– honako hauek izanen dira:
a) Lehorreko lurra ureztalur bihurtzeko inbertsioak eta ureztalurrak
modernizatzea Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuan, baldin beharkizun hauek betetzen badira:
–1305/2013 Erregelamenduaren 46. artikuluan jasotakoak:
I) Inbertsio planean jasotako laguntzaren xede den azalerari dagokion
ura neurtzeko moduko kontagailua sartzea, edo neurketa hori egiten duten
gailuak aitzinetik badirela frogatzea.
II) Modernizatu behar bada aurretik jada baden ureztapen instalazio
bat, frogatu behar da hobekuntzak ahalbidetzen duela ura aurreztea, 46.
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artikuluko 4. puntuko beharkizunekin bat, gutxienez ere %10, oraingo
instalazioa kontuan hartuta.
–Jasota daudenak Nekazaritzako Azpiegiturei buruzko martxoaren 7ko
1/2002 Foru Legearen 54. eta 55. artikuluetan, finantzaketa bidez ekipatu
beharreko gehieneko azalerari dagokionez.
Horri dagokionez, baldin laguntzaren eskatzailea bada nekazaritzako
elkarte entitatea, aipatutako legearen 41., 44. eta 45. artikuluekin bat
definiturik, bere inbertsio planean justifikatu beharko du betetzen direla
artikulu horietan jasotako baldintzak.
Betiere, inbertsio horiei aplikatuko zaizkie 1/2002 Foru Legearen 51.
eta 52. artikuluetan ezartzen diren baldintzak, ureztatzeko oinarrizko azalera gainditzeari buruz eta kasuan kasuko ureztapen unitaterako diseinu
orokorreko baldintza teknikoei buruz.
b) Ureztapen instalazio lagungarriak zer lurzatitan kokatuko diren,
horietan bakarrik egindako jarduketak, jaso direnak finkak hobetzeko, II.
eranskineko “Finkak hobetzea” izeneko atalean.
c) Aurreko ataletan sarturiko gastuei loturiko kostu orokorrak, hala
nola arkitektoen eta aholkularien kabineteentzako ordainsariak, jasangarritasun ekonomiko eta ingurumenekoari buruzko aholkularitzari lotutako
ordainsariak, barnean direla bideragarritasun azterketak eta ingurumen
baimenak lortzekoak, bai eta laguntza eskaera egiteari lotutako ordainsariak
ere. Betiere, laguntzen ahal den inbertsioaren %12ko muga ezarri da atal
honetarako.
6. Ez dira diruz lagungarriak izanen eta, beraz, ez dira hautatzen
ahal honako hauetatik heldu diren kostuak:
a) 15 urte baino gutxiagoko ekipamendua aldatzeko inbertsioak,
lehen diruz lagundu direnak.
b) Zorren interesak, horien birfinantzazioa, aseguruak eta nekazaritzako enpresaren bestelako gastu orokorrak.
c) Ustiategiko bertako laneskuaren gastuak eta zuzeneko beste
ekarpen batzuk, salgaietan.
d) Onuradunen inbertsio edo partaidetza finantzarioak, beren ureztatzaile elkarteak sustatutako interes orokorreko obretan.
e) Ezkontideen edo lehen mailako ahaideen artean ondasunak eta
zerbitzuak eskualdatzea, edozein izanik ere eskualdatzeko prozedura edo
era, baita pertsona fisiko eta juridikoen arteko eskualdaketak ere, baldin
horiek bazkide gisa parte hartzen badute, salbu eta 14/2006 Foru Legearen
65.1 a) artikuluaren arabera katalogaturiko kooperatibek egiten dituzten
fakturak eta likidazio ziurtagiriak.
f) Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZa), beste zerga batzuk eta
proiektuen gastu orokorretan jasotako etekin industriala.
8. oinarria.

Laguntza motak eta zenbatekoa.

1. Nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak izanen
dira kapitaleko zuzeneko dirulaguntzak.
2. Honako muga hauek erabiliko dira laguntzen zenbatekoa kalkulatzeko:
a) Dirulaguntza jaso dezakeen gehieneko inbertsio tamaina, onuraduneko eta ekitaldiko: 100.000 euro, ustiategiaren urteko lan unitateko
(ULU), inbertsio plana gauzatu ondoren kalkulaturik, 800.000 euroko muga
gainditu gabe.
b) Dirulaguntza jaso dezakeen gutxieneko inbertsio tamaina, espedienteko: 7.500 euro.
Kostuak apaltzeko irizpideak aplikatu ondoren kalkulatuko dira zenbateko horiek, inbertsio plana oinarri hartuta.
c) Gehieneko laguntza, onuraduneko eta deialdiko: 300.000 euro.
d) Onuradun bakoitzeko gehieneko laguntza, 2014-2020 programazio
aldian: 800.000 euro.
Zenbateko horiek kalkulatuko dira bai laguntza eskatzeko unean,
aurkeztutako inbertsio planaren arabera, bai azkeneko ordainketa egiteko
eskaera egiten denean, inbertsio plan gauzatuaren arabera, betiere kostuak
apaltzeko irizpideak aplikatu ondoren.
Aurreko a) eta c) ataletan ezarritako mugak (laguntzarako eta inbertsio
diruz lagungarrirako) dira gehieneko mugak, onuradun batek deialdiaren
ekitaldian eskatutako laguntzen batuketarako, bat etorriz Nafarroako Landa
Garapenerako 2014-2020 Programaren M04.01 neurriarekin.
Orobat, aurreko d) atalean ezarritako muga (onuradunarentzat) da
gehieneko muga, onuradun batek eskatutako laguntzen batuketarako,
bat etorriz Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren
M04.01 neurriarekin.
3. Inbertsio diruz lagungarriaren zenbateko osoaren gainean, portzentaje hauetako laguntza emanen da gehienez ere:
a) %30, orokorrean.
b) %40, nekazari gazteen kasuan.
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c) Gazteak dituzten ustiategi elkartuetan, oro har ezarritako muga
handitzen ahalko da 10 punturaino, %40 gehienez ere, nekazari gazteek
kapital sozialean duten proportzioaren arabera.
4. Espediente bakoitzari dagokion laguntzaren portzentajeak, aurreko
puntuan adierazitako mugekin, honako baremo honen arabera kalkulatuko
dira:
a) Gutxieneko portzentaje orokorra: %15. Portzentaje hori handitzen
ahalko da baldin gertatzen badira ondoko ataletako inguruabarrak.
b) Nekazari gazteek egindako inbertsioak: %25.
Oinarri arautzaile hauen ondorioetarako, laguntzen intentsitate hau
aplikatuko zaie honako baldintza hauetakoren bat betetzen dutenei:
–“Nekazari gazteak” beren gain hasteko laguntzaren onuradunak izatea
ekitaldi berean, hots, ustiategietako inbertsioetarako laguntzen deialdi honi
dagokion ekitaldian, edo aurreko bietan.
–“Nekazari gazteak” beren gain hasteko laguntzaren onuradunak izanda, laguntza eskaera aurkezten den egunean 41 urte bete ez dituztenak
eta, aldi berean, beren gain hasteko prozesua bukatu zenetik hiru urteko
epearen barnean daudenak. Ondorio horietarako, ulertuko da prozesu
hori bukatu dela beren gain hasteko laguntzaren azken tarteko ordainketa
onesten den egunean.
–“Nekazari gazteak” beren gain hasteko laguntza lortu gabe, laguntza
eskaera aurkezten den egunean 41 urte bete ez dituztenak, lehentasunezko
gisa katalogatutako nekazaritzako ustiategi baten titularrak direnak, hiru
urte baino gutxiago iraganik nekazaritzaren arloko gizarte segurantzan
afiliatu zirenetik.
Onuraduna pertsona juridikoa bada, eta, deskribatutako baldintzen
arabera, bazkide guztiak gazteak badira, aurreko portzentajea aplikatuko
da.
Onuraduna pertsona juridikoa baldin bada eta ustiategi baten titularra,
eta hartan parte hartzen badute bazkide gisa aipatutako baldintzak betetzen
dituzten gazteek, arestiko portzentajea aplikatuko da, gazteak kapital
sozialean duen partaidetzaren proportzioan.
c) Lehentasunezko gisa sailkatutako nekazaritzako ustiategi baten
titularrek egindako inbertsioak, edo Nafarroako kooperatibei buruzko
abenduaren 11ko 14/2006 Foru Legearen 65.1.a) artikuluan agertzen
diren nekazaritzako kooperatibak: %10.
d) Inbertsioak gauzatzen baldin badira mendialdean, goiko mendialdean edo, mendialdeak edo goiko mendialdeak izan gabe ere, muga natural
garrantzitsuak dituzten tokietan dauden lehentasunezko nekazaritzako
ustiategietan, aurreko letrarekin bat: %5.
9. oinarria.
irizpideak.

Dirulaguntzak emateko prozedura eta baloraziorako

1. Norgehiagokako prozedurari jarraikiz emanen dira laguntza hauek.
Beraz, aurkezten diren eskaerak alderatuko dira haien hurrenkera ezartzeko.
2. Eskaeren hurrenkera prestatzeko, honako balorazio irizpide hauek
aplikatuz lortzen diren puntuen batuketa eginen da (gehienez ere 200
puntu lortzen ahalko dira):
a) Nekazari gazteen parte-hartzea: 45 puntura arte, irizpide hauei
jarraikiz:
Onuraduna nekazari gaztea bada, edo nekazari gazteak soilik dituen
elkarte bat, 8. oinarriaren 4.b) puntuan jasotako errekerimenduekin bat:
45 puntu.
Onuraduna pertsona juridikoa baldin bada, lehentasunezko ustiategi
baten titularra, eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, eta
hartan parte hartzen badute 9. oinarriaren 4.b) puntuan aipatutako baldintzak betetzen dituzten gazteek, aplikatuko dira nekazari gazteek kapital
sozialean duten portzentajea 45i aplikatzetik aterako diren puntuak.
b) Lehentasunezko ustiategiak eta titularraren baldintzak: 30 puntura
arte, irizpide hauei jarraikiz:
Onuraduna lehentasunezko nekazaritzako ustiategi baten titularra
baldin bada, edo nekazari gaztea bada bere gain hasteko prozesuan,
onuradun izan dena bere gain hasteko laguntzena ekitaldi honetako
deialdian edo aurreko bi deialdietan, edo nekazari gazteak soilik dituen
elkarte bat, aurreko baldintzekin bat, ustiategia lehentasunezkotzat jotzen
ez denean: 30 puntu.
Baldin onuraduna bada ogibide nagusia nekazaritza duen pertsona
fisiko bat, ustiategia ez izanik nekazaritzako lehentasunezkoa, edo 14/2006
Foru Legearen 65.1 a) edo c) artikuluko nekazaritzako kooperatiba bat,
lehentasunezko ustiategia izateko baldintza bete gabe: 20 puntu.
Baldin onuraduna bada nekazari profesional gisa sailkatutako pertsona
fisiko bat, aurreko betekizunetako bat ere bete gabe: 10 puntu.
Balorazio irizpide honen ondorioetarako, bai eta 8. oinarriko 4. zenbakiko c) letraren ondorioetarako ere, kontuan hartuko dira, laguntzak eskatzeko
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epea bukatzen den egunerako, ustiategien eta haien titularren sailkapenak,
bat etorriz Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko
kontseilariaren martxoaren 20ko 111/2015 Foru Aginduarekin (foru agindu
horren bidez arautzen da koordinazioa batetik Nekazaritzako Ekoizpenaren
Erregistro Orokorraren eta bestetik Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien
Erregistroaren artean, eta irizpideak ezartzen dira Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatutako nekazaritzako ustiategiak
kalifikatzeko). Orobat, sailkapenak bat etorriko dira Landa Garapeneko,
Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren martxoaren 14ko
55/2019 Foru Aginduarekin (foru agindu horren bidez onesten dira kudeaketa irizpideak Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistrorako).
c) Kokapen geografikoa: baldin inbertsioak gauzatzen badira mendialdean, goiko mendialdean, edo, mendialdea edo goiko mendialdea izan
gabe, muga natural garrantzitsuak dituzten tokietan dauden ustiategietan:
20 puntu.
d) Ureztalur bihurtzea, eta kontsumoen efizientzia modernizazioetan:
55 puntu bitarte, irizpide hauei jarraikiz:
Azalera lagungarriaren %50, gutxienez, ureztalur bihurtzeko inbertsioei
badagokie: 55 puntu.
Baldin ureztalurrak modernizatzeko inbertsioetan uraren %15eko
aurrezpena (edo handiagoa) justifikatzen bada: 55 puntu.
e) Generoa: laguntza espedientearen onuradunak baldin badira
emakumeak edo, pertsona juridikoak izanik, haien gobernu organoen
%30 gutxienez emakumeen esku badaude, edo sozietate zibilak non emakumeen esku baitaude gobernu organoen %30 gutxienez eta kapitalaren
%30 gutxienez: 10 puntu.
f) Balio katean merkataritzako marjina hobetzea: baldin eskatzaileek
aurkeztutako inbertsio planean badaude eraldatzeko eta merkaturatzeko
inbertsio gisa laguntza jaso dezaketen jarduketak, bat etorriz laguntza
hauekin: “Ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak, ez direnak ‘Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko ureztapenerako laguntzak’”, haien
7.5.f) oinarriaren arabera, eta baldin gutxienez 7.500 euroko inbertsio diruz
lagungarria badagozkie: 5 puntu.
g) Inbertsio kolektiboak: baldin eskatzaileek aurkeztutako inbertsio
planean badago inbertsio kolektibotzat jotako proiektu bat, bat etorriz
“Ureztapenetarako ez diren inbertsioak Nafarroako Ubidearen jarduketa
eremuko nekazaritzako ustiategietan” izeneko laguntzekin, haien 8. oinarriaren arabera: 5 puntu.
h) Ingurumena gehiago errespetatzen duten ekoizpen metodoak: 10
puntu bitarte, baldintza hauei jarraikiz:
Baldin ekoizpen ekologikoaren neurriaren barnean emandako laguntzarik badute, 1305/2013 Erregelamenduaren 29. artikuluarekin bat, edo
gutxienez ere ustiategiaren nekazaritzako 0,5 lan unitate badagozkio
abeltzaintzako edo nekazaritzako ekoizpen ekologikoari: 10 puntu.
Baldin nekazaritzako eta ingurumeneko neurriaren barnean emandako
laguntzarik badute, 1305/2013 Erregelamenduaren 28. artikuluarekin bat,
edo gutxienez ere ustiategiaren nekazaritzako 0,5 lan unitate badagozkio
behi, ardi, ahuntz edo zaldi arraza autoktonoen abeltzaintzari: 10 puntu.
Aurreko gidoiaren ondorioetarako, arraza autoktonotzat hartuko dira
hala jasota daudenak abuztuaren 29ko 309/2014 Foru Aginduan, hark
aldatu baitzuen Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadurako kontseilariaren
2003ko maiatzaren 26ko Foru Agindua, zeinak onesten baitzuen Nafarroako
Abere Arrazen Katalogo Ofiziala. Ondorio horietarako, ustiategiko animalien
arraza hartuko da kontuan, Abeltzaintza Erregistroaren arabera.
i) Prestakuntza eta aholkularitza: onuradunak aholkularitza neurrian
parte hartzen badu Nafarroako Foru Komunitatean homologatutako edo
aitortutako prestakuntza eta aholkularitza entitateen bitartez, bat etorriz
1305/2013 Erregelamenduaren 14. eta 15. artikuluekin, edo frogatzen badu
joan izana ureztapeneko uraren erabilerari, efizientziari eta kontsumoari
buruzko ikastaroetara, hain zuzen ere Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien
Teknologien eta Azpiegituren Institutuko (INTIA) Ureztatzaileari Aholku
Emateko Zerbitzuak emandakoetara: 5 puntu.
j) Kalitate araubideak: onuradunak bere ustiategian Nafarroan ezarritako kalitate-araubideek babestutako produktuak ekoizten eta/edo lantzen
baditu, jaso direnak barne merkatuko informazio eta sustapen neurrietan,
1035/2016 Erregelamenduaren 16. artikuluarekin bat, eta kalitate araubide
horietan ekoizpen unitateak gutxienez nekazaritzako 0,5 lan unitate badira:
5 puntu.
k) Elkartea eta ekonomia sozialekoa izatea: 10 puntura arte, irizpide
hauei jarraikiz:
Baldin entitatea lehentasunezko elkartea bada, 13/2013 Legearen
arabera, edo nekazaritzako kooperatiba bat, bat etorriz Nafarroako kooperatibei buruzko 14/2006 Foru Legearen 65.1.a) eta c) artikuluarekin, edo
elkarte-ustiategi bat, lehentasunezko nekazaritzako ustiategi gisa sailkatua
eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean: 10 puntu.
Baldin bestelako nekazaritzako elkarte-ustiategi bat bada, aurreko
gidoian aipatutakoak ez bezalakoa, edo baldin badira pertsona fisikoak,
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bazkide direnak Nafarroako kooperatibei buruzko 14/2006 Foru Legearen
65.1.a) artikuluan jasotako nekazaritzako kooperatiba batean: 5 puntu.
3. Onuradunak adierazi beharko du, berariaz, zer balorazio irizpideren
arabera eskatzen duen aplika dakiola aurreko baremoa. Eskaera hau
erantzukizunpeko adierazpentzat hartuko da laguntza eskaera aurkeztean
biltzen diren irizpideei dagokienez, edo, egoki denean, eskaerak aurkezteko
epea bukatzeko egunari dagokionez, eta bete beharreko konpromisotzat
inbertsio planean aurreikusitako ekintzei dagokienez, eta plan horrekin
bat etorri beharko du.
4. Onuradunak eskatutako balorazio irizpideek ekarritako puntuak
bakarrik emanen dira. Baldin betetzeko zenbait modu onartzen dituen
irizpide bat ezarri bada, puntu gehien ematen dituen egoera hartuko da
aintzat, baldin eskura dagoen informazioarekin egiaztatzen ahal bada,
eskatutako puntuazioa inola ere gainditu gabe.
10. oinarria.

Norgehiagokako prozeduraren aplikazioa.

1. Norgehiagokako araubideko tramitazioan, lehentasunak ezarriko
dira eskaeren artean aurreko oinarrian ezarritako balorazio irizpideak
aplikatuz, eta aipatu irizpideen arabera balorazio handiena lortzen duten
eskaerei adjudikatuko zaie dirulaguntza, deialdian erabilgarri dagoen
kredituak ezarritako muga gainditu gabe.
2. Espedienteen puntuazioan berdinketarik gertatzen bada, lehentasuna izanen dute, lehenbizi, aurreko oinarriaren a) atalean puntuazio
handiena lortzen duten espedienteek, eta gero, aintzat hartuko da, hurrenez
hurren, b), c), d), etab. ataletan lortzen den puntuazioa, zerrenda agortu
arte. Berdinketak bere horretan segitzen badu, lehenetsiko dira lehentasunezko elkarte bateko bazkide diren pertsona fisikoak edo juridikoak, edo
lehentasunezko elkarte bateko kide den entitate bateko bazkide direnak,
eta, hala ere berdinketa hausten ez bada, gazteenak lehenetsiko dira, edo
eratze data aintzat harturik berrienak direnak.
3. Aurrekontuan zuzkidura nahikoa izanik ere, laguntzarako eskubidea
izateko nahitaezkoa izanen da gutxienez ere 60 puntu lortzea balorazio
irizpideak aplikatuta.
4. Deialdirako dagoen aurrekontu kreditua nahikoa ez bada laguntzarako eskubidea duten eskaera guztiei dirulaguntza emateko, ezetsi eginen
dira dagokion ekitaldiko aurrekontuan zuzkidura nahikoa ez izateagatik
onartu ezin diren guztiak.
11. oinarria.

Onuradunen betebeharrak.

1. Laguntzen onuradunek honako betebehar eta konpromiso hauek
izanen dituzte:
a) Inbertsio plana laguntzen deialdian adierazten den epean gauzatzea, galarazi gabe justifikatutako arrazoiengatik eman daitezkeen
luzapenak. Luzapen horiek ez dira inoiz ere kasuko ekitaldiko azaroaren
1etik harago joanen.
Plana oso-osorik gauzatutzat emateko, 9.2. oinarrian aipatutako jarduketak bukatu beharko dira, baldin jarduketa horiei esker puntuak lortu
badira hautapen irizpideak aplikatuz.
b) Inbertsio plana amaitzen den egunera arte mantentzea baldintza
hauek: “nekazari aktiboa”rena, 4.1.c) oinarrian ezarria, eta ustiategiaren
neurriarena, 5.b) oinarriarekin bat. Beren gain hasteko prozesua bukatu ez
duten nekazari gazteen kasuan, prozesu hori bukatzen denean eskatuko
zaie konpromiso hauek betetzea.
c) Jarduketak egitea, eta, behar denean, mantentzea, eta betetzea
uztailaren 2ko 150/2002 Legegintzako Foru Dekretuan aurreikusitako beharkizunak (haren bidez onesten da Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien
Erregistroari buruzko Foru Legearen testu bategina), lehentasunezko ustiategiei dagokienez, baita ogibide nagusia nekazaritza izateari dagokionez
ere, eta, orobat, betetzea uztailaren 4ko 19/1995 Legean aurreikusitako
beharkizunak (lege horrek hizpide ditu nekazaritzako ustiategien modernizazioa), nekazari profesionala izateari dagokionez, behar denean, baldin
horiek balio izan badute zehazteko laguntzaren intentsitatea, 8. oinarriarekin
bat, eta espedienteen lehentasuna, 9. oinarriarekin bat, inbertsioen plana
bukatzeko eguna arte, betiere ordaindu aurretik, salbuespena izanik aurreko
letran aurreikusitakoa, ezartzeko prozesuan diren nekazari gazteentzat.
d) Etorkizunean bete beharreko konpromisoei eustea bost urtez,
12. oinarriaren arabera, azkeneko ordainketa onesten duen ebazpena
ematen denetik aurrera, edo hiru urtez, baldin onuraduna bada enpresa
txiki edo ertaina.
e) Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuan honako
hauek frogatzea:
–Jasotako funtsak aplikatuta egindako gastuak eta ordainketak, eta
–Hartu diren funtsak laguntza emateko arrazoi izan ziren helburuetarako erabili direla, ezarrita dauden epe eta moduan.
f) Behar diren kontrolak onartzea, egiaztatzeko laguntza ongi eman
dela, inbertsioa ongi gauzatu dela eta konpromisoei eutsi zaiela.
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g) Behar diren argibideak ematea ustiategiaren alderdi tekniko-ekonomikoez, lan arlokoez eta sozialez, baita neurri honen esparruan hartutako
laguntzez ere, haien jarraipena eta ebaluazioa bideratzeko adierazleak
prestatzeko.
h) Dirulaguntza jaso duten jarduketak finantzatzeko beste dirulaguntza publiko eta laguntza batzuk eskatu edo lortu badira, horren berri
ematea Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuari. Jakin
bezain laster emanen da horren berri, eta, betiere, azkeneko ordainketan
jasotako dirua zertan erabili den frogatu baino lehen.
i) Egiaztapen eta kontrolak egiteko ahalmenak behar bezala erabil
daitezen bermatzeko asmoz, kontabilitate liburuak, erregistro eginbidetuak
eta gainerako agiriak behar bezala ikuskatuak edukitzea, pertsona onuradunari aplikatu behar zaizkion legeetan eta merkataritza lege sektorialetan
agindutako moduan.
j) Jasotako diruaren erabilerari buruzko frogagiriak gordetzea, agiri
elektronikoak barne, egiaztatze eta kontrol lanen xede izan daitezkeen
bitartean.
k) Guztira 50.000 eurotik gorako laguntza publikoz hornitutako inbertsioak dakartzaten ekintzetarako, onuradunak paratu beharko du azalpen
plaka bat, ereduaren araberakoa. Eredua eskura daiteke laguntzetarako
izapideen katalogoan.
Plaka horretan agertuko da proiektuaren edo eragiketaren azalpena,
eta plakaren %25 hartuko du, gutxienez. Gainera, Europako ikurra agertuko
da, Europar Batasunaren arau grafikoekin bat, eta, harekin batera, irakurgarri hau: “Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa: Europak
landa eremuetan inbertitzen du”.
l) Jasotako funtsak itzultzea, oinarri arautzaile hauetan ezarritako
kasuetan.
m) Bidezko denean, inbertsioko ondasunak inskribatuko dira Nafarroako Foru Komunitateko behar diren erregistro ofizialetan, plana amaitu
baino lehen.
n) Inbertsioek kalterik eragin badezakete ingurumenean, eskatzaileak
arduratu beharko du inbertsio horiek 7.2 oinarrian aurreikusitako baimena
izateaz. Laguntza emateak ez dakar berekin inola ere inbertsioek baimen
hori izatea.
2. Baldin laguntza eskaera aurkezten bada “Laguntzak, ureztatze
ekipamenduetarako inbertsioak egiteko, Nafarroako Ubidearen jarduketa
eremuko nekazaritzako ustiategietarako” izeneko laguntzetarako, horrek
berekin ekarriko du oinarri arautzaile hauetan ezarritako konpromisoak
onartzea.
3. Ulertuko da bete direla “lehentasunezko nekazaritzako ustiategi”,
“ogibide nagusia nekazaritza duena”, edo “nekazari profesionala” izateko
baldintzak, baldin eta ebazpen batek onesten badu nekazaritzako ustiategien titularrak eta/edo nekazaritzako ustiategietako bazkideak direla
ogibide nagusia nekazaritza duena, nekazari profesionala, edo nekazaritzako profesionala, eta nekazaritzako ustiategiak hala sailkatu badira
bat etorriz Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko
kontseilariaren martxoaren 20ko 111/2015 Foru Aginduarekin (foru agindu
horren bidez arautzen da koordinazioa batetik Nekazaritzako Ekoizpenaren
Erregistro Orokorraren eta bestetik Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien
Erregistroaren artean, eta irizpideak ezartzen dira Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatutako nekazaritzako ustiategiak
kalifikatzeko). Hori dena, betiere, inbertsioak gauzatzeko epea bukatzen
den urteari dagokionez. Aurrekoa gorabehera, organo kudeatzaileak
betebehar hori betetzat emateko, aurretik ziurtagiri bat eman beharko du
Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroak, esanez ustiategiak
eta/edo onuradunak behar den izaera dutela.
12. oinarria.

Gerora bete beharreko konpromisoak.

1. Gerora bete beharreko konpromisoak dira onuradunak bere gain
hartu dituenak, bost urtez horiei eusteko baldintzarekin, edo hiru urtez,
enpresa txiki eta ertainen kasuan, azkeneko ordainketa onesten duen
ebazpenaren egunetik aurrera.
2. Hauek hartuko dira gerora bete beharreko konpromisotzat, oro
har, era guztietako espediente eta onuradunentzat:
–Ekoizte jarduera mantentzea, eta bere kokapenak programaren
eremuan jarraitzea.
–Azpiegiturako eta/edo inbertsioko elementuen jabetza mantentzea.
–Eragiketaren helburuak, izaera eta gauzatzeko baldintzak mantentzea,
funtsezko aldaketarik gabe eta jatorrizko helburuak kaltetu gabe.
–Beren gain hasteko prozesuan ari diren gazteen kasuan, prozesu hori
bukatzen denean betebehar hauek betetzea, eta oinarri honen 1. apartatuan ezarritako epeetan mantentzea: nekazari aktiboarena, ustiategiaren
neurriarena eta laguntzaren intentsitatea zehazteko eta espedienteak
lehenesteko erabili diren kalifikazioena. 11.1.b) eta c) oinarrian ezartzen
dira betebeharrak.
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Konpromiso hori ez zaie aplikatuko finantza tresnek egin edo jasotako
ekarpenei, ezta bestelako eragiketei ere, baldin ekoizpen jarduera bertan
behera uzten bada iruzurrezkoa ez den porrotarengatik.
Ez zaie orobat aplikatuko inbertsiorako laguntzen onuradun diren
pertsona fisikoei, baldin eta behin inbertsio eragiketa bukatu ondoan,
laguntza bat hautatzen eta eskuratzen ahal badute Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1305/2013 Erregelamenduaren arabera, kasuan
kasuko inbertsioa zuzenean loturik baldin badago Globalizaziora Egokitzeko
Europako Funtsaren laguntzaren bidez diruz laguntzen ahal den jarduera
gisa identifikaturiko jarduera motari.
3. Honako hauek izanen dira gerora bete beharreko konpromisoak,
laguntzaren intentsitateari lotuak:
a) Lehentasunezko nekazaritzako ustiategiaren izaera edo, hala
bada, nekazaritzako kooperatibarena mantentzea.
b) Ustiategiaren kokapena mantentzea mendialdean, goiko mendialdean, edo, mendialde nahiz goi mendialde izan gabe, muga natural
garrantzitsuak dituzten tokietan.
4. Gerora bete beharreko konpromisoak izanen dira 9. oinarriaren
araberako balorazio irizpideei lotuak:
a) Titularraren eta ustiategiaren baldintzei eustea, 2.b) puntuaren
arabera; edo kalifikazio horiek lortzeko eskatzen diren gutxieneko baldintzak
betetzea, neurriei, unitateko lan errentari eta nekazaritzaren arloko gizarte
segurantzari buruzkoak.
b) Ustiategiaren kokapen geografikoari eustea, 2.c) puntuaren
arabera.
c) Pertsona juridikoen kasuan, gobernu organoetan kideen %30
emakumeak izaten jarraitzea, eta kapital sozialaren %30 ere, gutxienez,
emakumeen esku egotea, 2.e) puntuaren arabera.
d) Ustiategiko produktuak eraldatzeko edo merkaturatzeko inbertsioak
mantentzea, 2.f) puntuaren arabera.
e) Ingurumena gehiago errespetatzen duten ekoizpen metodoak
mantentzea, 2.h) puntuaren arabera.
f) Prestakuntza eta aholkularitza neurrietan parte hartzen segitzea,
2.i) puntuaren arabera.
g) Kalitate araubideen babespeko produktuak ekoizten eta/edo
prestatzen jarraitzea, 2.j) puntuaren arabera.
h) Onuradunak elkarte-entitate edo kooperatiba bateko bazkide izaten
jarraitzea, 2.k) puntuaren arabera.
5. Ulertzen da pertsona onuradunak hartutako konpromisoa dela
aurreko 2. puntuko konpromisoa. 3. eta 4. puntuetako konpromisoak automatikoki hartu direla ulertuko da baldin eta laguntza eskaeran zehazki
sartu badira, laguntzaren intentsitatea handitzeko edo eskaeren hurrenkerarako balorazio irizpideetan parte hartzeko, eta laguntza onartzeko eta/
edo ordaintzeko unean balidatu badira.
13. oinarria.

Laguntza eskaera eta dokumentazioa.

1. Hartarako ezarri den atzemate programaren bidez aurkeztuko dira
laguntza eskaerak. Programa hori onuradunen eskura dago Nafarroako
Gobernuaren Interneteko atariaren izapideen katalogoan (www.navarra.
es).
2. Programa hori erabiltzeko, onuraduna egiaz bera dela egiaztatu
behar da, sinadura elektronikoaren edo NANaren/PINaren bidez. Landa
Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren urriaren 30eko 59/2019 Foru
Aginduaren bidez, behar ziren oinarriak onetsi ziren, Landa Garapeneko
eta Ingurumeneko Departamentuaren konturako laguntzen tratamenduan
parte hartuko duten entitate laguntzaileak deitzeko eta hautatzeko.
3. Betebeharrak betetzen direla frogatzeko, eskabidearekin batera
agiri hauek aurkeztuko dira:
a) Eskatzailearen IFZren edo IFKren fotokopia, eta, baldin Europar
Batasunetik kanpoko lurralde bateko nazionalitatea duten pertsona fisikoak
badira, egoitza-baimen iraunkorrarena.
b) Ingurumen baimenak edo haien eskaerak, sozietateen eraketa
eskriturak, aurrekontuak edo proformako fakturak, eta oinarri arautzaile
hauek aplikazioak eragindako guztiak, laguntzaren tramiteen katalogoan
eskuratzen ahalko den zerrendaren arabera.
4. Onuradunak eskaera bakarra aurkeztu beharko du deialdi bakoitzeko.
14. oinarria.

Kostuen moderazioa.

1. Batzordearen 809/2014 (EB) Exekuzio Erregelamenduaren 48.
artikuluak eskatzen du egiazta dadila proposatutako kostuak moderatuak
direla, eta hori ebaluatzeko metodologia zehazten du. Ondorio horietarako,
inbertsio planean kostuen moderazioaren printzipioa aplikatu dela bermatzeko, instrukzio organoak sistema hauek erabiliko ditu:
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a) II. eranskinean agertzen diren moduluak (“Inbertsio moduluak”)
aplikatzea laguntzen xede diren inbertsioei, eta, horietarako, kostuaren
frogagiria aurkeztu behar da (memoria baloratua, proformako faktura,
aurrekontua...).
b) “Inbertsio moduluak” izeneko II. eranskinean aipatzen ez diren inbertsio eta gastuetarako, eskabidearekin batera eskatzaileak aurkeztutako
hiru aurrekontu edo proformako fakturen artean aukeratuko da.
Egiazko enpresa hornitzaile independenteenak izanen dira eskaintzak, eta alderatzeko behar bezain zehatzak izanen dira. Nolanahi ere,
ez da beharrezkoa izanen hiru eskaintzak aurkeztea, baldin justifikatzen
badu merkatuan ez daudela behar adina entitate hornitzaile edo emaile,
dirulaguntzaren xede diren gastuen ezaugarri bereziengatik. Salbuespen
hori behar bezain justifikatua egonen da inbertsio planean.
c) Aurreko kasuetan sartzen ez diren inbertsioak badira, Balorazio
Batzorde batek baloratuko ditu. Batzorde hori osatuko dute kudeaketa
atalaren arduradunak eta profil teknikoa duten hango bi pertsonak, eta
aurkeztutako aurrekontuaren aldeko txostena eman beharko dute, edo,
bestela, aurrekontu alternatibo bat aurkeztu.
Batzorde horren erabakia justifikatuko da, orobat, ondasunaren prezioak egiaztatuz onuradunari dagokion jarduketa-merkatu logiko batean.
2. Aurrekontu diruz lagungarria kalkulatzeko, hartuko dira onuradunak
aurkezturiko aurrekontua eta ebaluazioaren ondoriozkoa, eta bietan txikiena
hartuko da aintzat.
3. Kostuen moderazioari buruzko egiaztatze kontrolak laguntza esleitu
aurretik eginen dira, laguntza eskaeran oinarrituta, eta ordainketa egin
aurretik, oinarritzat hartuta onuradunak aurkeztutako ordainketa-eskaera.
Egiaztatze kontrolak eginen dira, orobat, onuradunak aldaketak egitea
eskatzen duenean.
4. Kostuen moderazioa zuzen aplikatzeko, entitate onuradunak behar
diren agiriak erantsiko dizkio (proformako fakturak, aurrekontuak, etab.)
inbertsio planari, legez eska daitekeen informazio guztiarekin eta agiria
igorri duenaren identifikazio datuei buruzko informazio fidagarriarekin, eta,
orobat, zehatz-mehatz azalduko dira entregatu beharreko ondasunaren
ezaugarri teknikoak, lan egiteko gaitasunak, tamaina eta abar.
5. Azkenean onuradunak aurkeztutako agiriak nahikotzat jotzen ez
badira, kostuen moderazioa behar den bermearekin aplikatu ezin zaien
kostuak ez dira diruz lagungarritzat joko.
15. oinarria.

Instrukzio organoa.

Neurri honetan aurreikusitako laguntzak emateko prozeduren instrukzioa dagokio Nekazaritzako Ustiategiak eta Nekazarien Elkarteak Sustatzeko Atalari; atal hori atxikia dago Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusiko
Nekazaritzako Ustiategien eta Elikagaien Sustapenerako Zerbitzuari.
16. oinarria.

Dirulaguntza emateko prozeduraren instrukzioa.

1. Instrukzio organoak eskaerak jasotakoan, eskatzen den dokumentazio guztia duten egiaztatuko da. Behar izanez gero, 15 egun naturaleko
epean zuzen ditzala eskatuko zaio interesdunari, eta adieraziko zaio ezen
hala egiten ez badu eskaerari uko egiten diola ondorioztatuko dela eta
espedientea artxibatzeko ebazpena emanen dela, edo agiriak bere horretan
daudela instruituko dela espedientea.
2. Eskaera osorik dela, egiaztatuko da eskatzen diren baldintzak
betetzen dituela, eta horretarako behar diren kontrolak eginen dira.
3. Kontrol horiek egiteko, instrukzio organoak oinarritzat hartuko
ditu Foru Komunitatean eta/edo beste administrazio batzuetan dauden
erregistro ofizialak edo eskura dauden bestelako informazio iturriak, betiere
laguntza ordaintzeko eskaera aurkezten den unean edo, bestela, eskaerak
aurkezteko epea bukatzen den unean dagoen informazioaren arabera.
Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan kontsultatzen ahal diren parametroak zehazteko, onetsitako azken katalogazioaren araberako datuak
erabiliko dira.
4. Instrukzioaren prozeduran zehar, unitate erantzuleak eska dezake aurkeztutako informazioa eta dokumentazioa argitzea. Behar izanez
gero, gehienez 15 egun naturaleko epean zuzendu ditzala eskatuko zaio
interesdunari, eta adieraziko zaio ezen hala egiten ez badu agiriak bere
horretan daudela instruituko dela espedientea.
5. Laguntzaren zenbatekoa zehazteko, kontuan hartuko dira inbertsio
diruz lagungarrien aurrekontua eta aplikatzekoak diren mugak, baremoak
eta moduluak, oinarri arautzaile hauen arabera.
6. Ondoren, eskaerak ofizioz ebaluatuko dira norgehiagokako prozeduraren arabera eta oinarri arautzaile hauetan ezarritako balorazio irizpide,
modu eta lehentasunen arabera.
7. Ebaluazioa ikusirik, ebazpen proposamena eginen da, eta esleipenaren espedientean jaso beharko da pertsona onuradunek betetzen
dituztela dirulaguntzak eskuratzeko baldintza guztiak.
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17. oinarria.

Ebazpena.

1. Ebazpen proposamena ikusirik, Landa Garapeneko Zuzendaritza
Nagusiak dirulaguntzak esleitzeari buruzko ebazpena emanen du. Ahal
bada, ekitaldi bakoitzean gazteak beren gain hasteko laguntzen deialdia
egin ondoren emanen da ebazpena, behar bezala aplikatu ahal izateko
laguntzaren intentsitatea zehazteko eta eskaerak baloratzeko irizpideak
(8. eta 9. oinarrietan ezarriak).
2. Ebazpena arrazoitua izanen da, eta hartutako ebazpenaren oinarriak frogaturik egonen dira beti.
3. Ebazpenean azalduko da dirulaguntza jasoko duten eskatzaileen zerrenda, eta eskaerarik ezetsiz gero, horiek ere espresuki agertuko
dira, eta, horien artean, zein diren aurrekontuko baliabideen mugagatik
ezetsitakoak.
4. Deialdia ixten den egunetik hiru hilabeteko epean jakinaraziko
da ebazpena, eta honako hauek jasoko ditu: onartutako dirulaguntzaren
zenbatekoa justifikatzeko nahikoa den informazioa, baldintzak eta, orobat,
onuradunak bete behar dituen konpromisoak.
5. Gainera, laguntza esleitzeko jakinarazpenean onuradunei adieraziko zaie neurri honek izan duela Nafarroako Landa Garapenerako
2014-2020 Programaren babespeko dirulaguntza, besteak beste Landa
Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) finantzazioarekin, honako neurri honetan: “Inbertsioak nekazaritzako ustiategietako
aktibo fisikoetan”, “Ustiategien bideragarritasuna hobetzeko”.
6. Eskaera ezetsi egin dela ulertuko da baldin berariazko ebazpenik
eman ez bada dirulaguntzaren oinarri arautzaile hauetan prozedura ebazteko ezarritako epea bukatzean, edo deialdiak ezarritako epean.
7. Aurkeztutako eskaeraren berariazko edo ustezko ezespenaren
aurka onuradunak gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko du, Landa
Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean,
ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita, ebazpena espresua izanez
gero, edo isiltasun administratiboz ezetsi dela ulertzen denetik aurrera,
ustezko ezespena izanez gero.
18. oinarria.

Inbertsio plana onartzea.

1. Bidezko arrazoiengatik onuradunak beharrezkotzat jotzen badu
aldaketak egitea hasiera batean onetsitako inbertsio planean, aldatzeko
eskaera bat aurkeztu beharko du. Ondasun eta/edo konpromiso berriak
hartu aurretik aurkeztuko da eskaera hori, eta, betiere, inbertsioak bukatzeko epea bukatu baino sei hilabete lehenago.
2. Proposatutako aldaketa behar bezainbat arrazoitu eta justifikatu
beharko da, eta honako hauek bermatu beharko dira:
–Inbertsio plan berriaren bideragarritasuna.
–Ez dela urratzen eskaeren hurrenkerako emaitza ekarri zuten balorazio irizpideen aplikazioa.
3. Aldaketa horiek nabarmen gisa sailkatuko dira honako kasu
hauetan:
a) Baldin ustiategiko ekoizpenaren ildoa aldatzen bada, sektore,
labore mota edo abere espeziearen arabera.
b) Baldin ustiategiko ekoizpenerako baliabideak, laborantzarako
hektareak edo abelburuak %30 baino gehiago gehitu edo kentzen badira,
aurreikusitakoekin alderatuta, inbertsio plana aplikatu ondoan.
c) Baldin obra zibileko, makineriako edo ekipamenduko elementuak laguntzen ahal den inbertsio osoaren %30 baino gehiago gehitu edo
kentzen badira, elementu bakoitzean, eta 15.000 euro baino gehiagoko
goiti-beheitia bada.
4. Inbertsio planaren aldaketa nabarmen bakarra aurkeztea onartuko
da.
5. Instrukzio organoaren balorazioaren menpe egonen da aldaketak
onestea. Onespen horrekin ere, hasiera batean onarturiko laguntzak ez
dira handituko.
Baldin aldaketak nabarmenak badira, kostuak apaltzeko prozedurarako
modulu berriak aplikatzea badakarte eta/edo emandako laguntza murrizten
bada, inbertsio plan berria ebazpen bidez onetsi beharko da, hasierako
planak agertzen zituen irizpide tekniko-ekonomikoei eta kostuak apaltzeko
irizpideei jarraikiz.
Aurreko paragrafoan aipatu gabeko aldaketak badira, azken ordainketaren unean eginen da behar den doikuntza, bai inbertsioetan bai esleitutako
laguntzan.
6. Kudeaketa organoak lagungarritzat jo ditzake epean jakinarazten
ez diren aldaketak, baldin betetzen badituzte oinarri honen 2. atalean
ezarritakoa eta 14. oinarriaren araberako kostuen moderazioa. Bidezkotzat
jotzen dituen frogagiriak eskatzen ahalko dizkio onuradunari, galarazi gabe
21. oinarrian ezarritako murrizketak.
Ondorio horietarako, baldin aurreikusitako inbertsioak egiten ez badira,
edo osorik egiten ez badira eta hori aldaketa nabarmentzat jo badaiteke,
komunikatu gabeko aldaketatzat hartuko dira.
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19. oinarria.

Ordainketa eskaera.

1. Laguntzak jaso ahal izateko, onuradunak ordainketa eskaera aurkeztu beharko du Nafarroako Gobernuaren web-orriko izapideen katalogoan
eskura dagoen atzemate programaren bidez. Ordainketa eskaera zehaztu
diren egunen aurretik aurkeztu ezean, laguntzak galdu eginen dira.
2. Ordainketa eskaerarekin batera, onuradunak inbertsioen bukaeraren berri eman beharko du, baita justifikatu ere horiek nola bete diren eta
ordainketak nola gauzatu diren laguntzaren xede ziren kontzeptuengatik;
horretarako, aurkeztuko dira behar diren fakturak edo frogagiri baliokideak
eta gastu eta inbertsio diruz lagungarri guztien ordainagiriak.
20. oinarria.

Laguntzen ordainketa.

1. Laguntzen ordainketa deialdian aurreikusitako aurrekontu ekitaldiaren kargura eginen da.
2. Onuradunak proposaturiko inbertsio plana gauzatzeko epea
2021eko irailaren 15ean bukatuko da.
2021eko urriaren 1ean bukatuko da epea ordainketa eskaera aurkezteko, eta, horrekin batera, fakturak, ordainagiriak, baimenak, erregistroak
eta aurkeztu behar diren gainerako agiriak aurkezteko. Beraz, ulertuko
da data hori dela baimen horiek lortzeko eta/edo erregistro horiek egiteko
mugaeguna.
Epeak horiek izanen dira, ezertan galarazi gabe arrazoi justifikatuengatik eskatzen eta ematen ahal diren luzapenak, baldin eta luzapen horien
iraupena, gehienez ere, 2021eko azaroaren 1era artekoa bada eta eskatu
badira inbertsio plana amaitzeko hiru hilabeteko epea baino lehen.
Oro har, dirulaguntzak onartzea eragin zuen jarduera gauzatu dela
egiaztatu ondotik ordainduko dira dirulaguntzok. Horri dagokionez, ez
da ulertuko jarduera gauzatua dagoela frogatu denik harik eta instrukzio
organoak inbertsio plana bukatu dela frogatu eta ordainagiriak zuzen
daudela egiaztatu arte.
3. Instrukzio organoak behar adina kontrol eginen ditu, egiaztatzeko
entitate onuradunak hartutako konpromisoak betetzen dituela eta inbertsioa
aurkeztutako proiektuarekin bat datorrela. Kontrolen emaitzak ikusirik,
bidezko ordainketak baimenduko ditu, eta laguntzak ordaintzeko ebazpen
proposamena prestatuko.
4. Kontrol horiek egiteko, instrukzio organoak joko du Foru Komunitatean eta/edo beste administrazio batzuetan dauden erregistro ofizialetara
edo eskura dauden bestelako informazio iturrietarako, betiere laguntza
ordaintzeko eskaera aurkezten den unean dagoen informazioaren arabera.
Kontrol horien barnean, bisitak egiten ahalko dira ustiategietara, egiaztatzeko inbertsioak bukatu direla eta zuzen gauzatu, edo egiaztatzeko instrukzio
organoak beharrezkotzat jotzen duen beste edozein alderdi.
Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan kontsultatzen ahal diren parametroak zehazteko, onetsitako azken katalogazioaren araberako datuak
erabiliko dira.
5. Instrukzio organoak egindako egiaztapenetan ondorioztatzen baldin bada beheranzko desbideratzeak daudela onuradunak aurkeztutako
azkeneko ordainketa eskaerarekin alderatuta, hurrengo oinarrian aipatzen
diren murrizketak eta baztertze-irizpideak aplikatuko dira.
21. oinarria. Murrizketak eta bazterketak baremoa ezartzeko irizpideetan, laguntzetan eta ordainketetan.
1. Inbertsio plana 11.1.a) oinarrian adierazitako epean bukatzeko
konpromisoa betetzen ez bada, laguntza galdu eginen da.
2. 11.1.b) oinarrian jasotako konpromisoa (nekazari aktiboarena
eta ustiategiaren neurriarena) ez bada betetzen azkeneko ordainketaren
aurretik, laguntzak galdu eginen dira, salbu ebazpen honen 4.1.e) oinarriko kasua gertatzen bada; hala izanez gero, laguntza ez da ordainduko
harik eta onuradunak organo kudeatzaileari adierazten dion arte Gizarte Segurantzarekiko zorrak eguneratuak eta zerga guztiak pagatuak
dituela.
3. 11.1.e) oinarrian jasotako konpromisoa (gastuen justifikazioarena)
edo 11.1.f) oinarrikoa (kontrolen onarpenarena) betetzen ez bada, laguntza
osoa galduko da.
11.1.g) oinarrian jasotako konpromisoa (informazioa ematearena),
11.1.h) oinarrikoa (beste laguntza batzuen jakinarazpenarena), 11.1.i)
oinarrikoa (kontabilitatearena) edo 11.1.m) oinarrikoa (erregistroetako inskripzioarena) betetzen ez bada, konpromisoari zuzenean lotutako laguntza
galduko da. 11.1.j) oinarrian jasotako konpromisoa (agiriak gordetzearena)
edo 11.1.k) oinarrikoa (azalpen plakak jartzearena) betetzen ez bada,
laguntzaren %50 galduko da.
4. Azken ordainketa egin aurretik egiaztatzen bada ez direla bete
eskaeren hurrenkera finkatzeko puntuazioa ateratzeko aintzat hartutako
balorazio irizpideak, puntuazio txikiagoa zegokiola eta, horren ondorioz,
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onuradun izaera galduko zukeela, laguntza guztia galduko da, salbu
beren gain hasteko prozesua bukatu ez duten nekazari gazteen kasuan;
haien kasuan, prozesu hori bukatutakoan egin daiteke egiaztapen
hori.
Ondorio horietarako, baremazio irizpideak, dagozkionak onuradunak
Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programako beste neurri
batzuetan parte hartzeari, ulertuko da bete direla baldin eta onuradunak,
enpresa planaren bukaeran, frogatzen badu kasuko laguntzetatik kanpo
gelditu dela deialdirako aurrekontu nahikorik ez egoteagatik.
5. Baldin eta, behin inbertsio plana gauzaturik, gauzatutako inbertsio diruz lagungarria onetsitakoaren %70 baino txikiagoa bada, egiaz
gauzatutako inbertsioari egokituko zaio ordaintzen den zenbatekoa, eta
%10eko penalizazioa izanen du, doikuntza egin ondoko laguntzaren gain
kalkulatuta, baldin Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak
uste badu oraindik ere baliozkoak direla gauzatutako planak, bai teknikoki
bai ekonomikoki.
6. Baldin eskaeretako aldaketak komunikatzeko betebeharra betetzen
ez bada (18.1 oinarrian ezarria), eta oinarri horren 6. puntua aplikatu
behar bada ere, ordainketa doituko da benetan gauzatu den inbertsioaren
arabera, baina %10eko penalizazioa aplikatuta doikuntzaren ondoriozko
laguntzaren gainean.
7. Ordainketa eskaerari dagokionez, murrizketa hau aplikatuko da:
Baldin ordainketa eskaeran adierazitako laguntzaren zenbatekoa bada,
eskaera horren onargarritasun azterketa egin ondoren, ordaindu beharreko
zenbatekoa baino %10 handiagoa, ordaintzeko zehaztutako zenbatekoa
beste horrenbeste gutxituko da.
Hala ere, ez da batere murrizketarik eginen baldin onuradunak frogatzen badu ez dela erantzulea diruz lagungarri ez den zenbateko hori
sartu izanarena.
8. Ez da murrizketarik eta bazterketarik aplikatuko baldin eta entitate onuradunak frogatzen badu ezinbesteko arrazoiengatik gertatu direla
aldaketa horiek, hurrengo oinarriaren 3. puntuaren arabera, edo baldin
aurkezten baditu gerora sortutako eta pertsona onuradunari egotzi ezin
zaizkion arrazoien frogagiriak.
9. Espediente baten bidez egiaztatzen bada pertsona onuradunak
gezurrezko adierazpen bat egin duela nahita, onarturiko laguntzak bertan
behera utziko dira, eta ordaindutako zenbateko guztiak berreskuratuko dira.
Gainera, entitate onuraduna neurri horretarako laguntzetatik bazterturik
geldituko da, ekitaldi horretan eta hurrengoan, deusetan galarazi gabe
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarririko
zehapenak, edo aitorpen hori aurkezteko unean iruzurraren kontrako
borrokarako indarrean diren prozeduretatik datozenak.
Aurreko paragraforaren ondorioetarako, proformako faktura edo
aurrekontu faltsuak aurkeztea hartuko da nahita egindako gezurrezko
adierazpentzat.
10. Frogatzen bada, espediente baten bidez, onuradunak baldintza
artifizialak sortu dituela laguntza jaso ahal izateko, 1306/2013 Erregelamenduaren 60. artikulua aplikatuz laguntzetatik kanpo geldituko da, eta,
bidezkoa bada, laguntzengatik jasotako zenbateko guztiak itzuli beharko
ditu.
22. oinarria.

Gerora bete beharreko konpromisoen murrizketak.

1. Baldin oinarri arautzaile hauetan azaldutako gerorako konpromisoak betetzen ez badira, laguntzak itzuli beharko dira osoki edo partez,
Dirulaguntzei buruzko 11/2005 Foru Legearen 34. eta 35. artikuluekin
bat.
2. Konpromiso horien ez-betetzeak mailakatu eginen dira, ondoren
ezartzen diren irizpideekin bat, eta, horien arabera, jasotako laguntza
itzultzeko portzentajeak kalkulatuko dira, baita legez ezarritako berandutze-interesak ere.
a) Egiaztatzen bada 12.2 oinarria ez dela bete, ezarritako salbuespenak kenduta, ondorio hauek izanen dira:
I) Ekoizpen jarduera bertan behera uzten bada, edo programatik
kanpoko beste toki batera eramaten: jasotako laguntzaren %100 itzuli
beharko da.
Honi dagokionez, ez da ulertuko jarduera bertan behera utzi dela baldin
pertsona fisikoa den onuradun batek, azken ordainketaren ebazpenaren
ondoan, erabakitzen badu nortasun juridikoa duen entitate bat sortzea edo
halako batean sartzea bere ustiategia osorik edo hein batean jarriz, baldin
eta entitate horren kapital sozialean onuradunak duen partaidetza bada
lehen berak zuenaren adinakoa edo handiagoa. Betiere, entitate hartzaileak
sailkaturik egon behar du lehentasunezko nekazaritzako ustiategi gisa, eta
subrogatu behar du etorkizunean bete beharreko konpromisoei eusteari
dagokionez.
Orobat, ulertuko da jarduerari eusten zaiola, onuradunak erretiroa
hartzen duelarik, baldin ustiategia beste ustiategi bati eskualdatzen ba-
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zaio, eta hura lehentasuneko gisa sailkaturik badago eskualdaketa baino
lehenago, edo bere gain hasten ari den gazte bati, eta hark hartzen baditu
gazteak beren gain hasteko laguntzetan ezarritako konpromisoak, baldin
titular berria subrogatzen bada etorkizunean bete beharreko konpromisoei
eusteari dagokionez.
II) Diruz lagunduriko inbertsioen jabea aldatzen bada, eta onuraduna
ez bada jada ondasunaren erabiltzaile bakarra, salmenta, lagapen, alokatze
edo antzeko beste sistema baten ondorioz: ondasun horrengatik jasotako
laguntzaren %100 itzuli beharko da.
III) Funtsezko aldaketa bat gertatzen bada, ukitzen dituena eragiketaren izaera, helburuak edo gauzatzeko baldintzak, eta horrek jatorrizko
helburuei kalte egiten badie: jasotako laguntzaren %100 itzuli beharko
da. Funtsezko aldaketatzat hartuko da baldin azkeneko ordainketaren
unean zeuden Europako dimentsio unitateen %40 baino gehiago murrizten
badira.
IV) Beren gain hasten ari diren gazteen kasuan, nekazari aktiboaren
izaeraren betebeharra edo ustiategiaren gutxieneko neurriarena betetzen
ez bada: jasotako laguntzaren %100 itzuli beharko da.
b) Titularraren eta ustiategiaren baldintzak betetzen jarraitzea:
I) Egiaztatzen bada lehentasunezko ustiategi izaera edo titularrarena
galdu dela konpromisoko lehenbiziko urtean, jasotako laguntzaren %50
itzuliko da, bigarren urtean %30, eta hirugarrenean %15.
II) Konpromiso hau ez da hartuko bete gabetzat baldin ustiategiak
ez badu bere dimentsioa murrizten Europako dimentsio unitateen %40
baino gehiago.
c) Ustiategien kokapen geografikoari eustea. Mendialdean edo,
mendialdea edo goiko mendialdea izan gabe, muga natural garrantzitsuak
dituen toki batean dagoen ustiategia izatearen konpromisoa galtzen bada
lehenbiziko urtean, jasotako laguntzaren %50 itzuliko da, bigarren urtean
%30 eta hirugarrenean %15. Konpromiso hau ez da hartuko bete gabetzat
baldin ustiategiak guztira duen azalerak jarraitzen badu mendialdean edo,
mendialdea edo goi mendialdea izan gabe ere, muga natural garrantzitsuak
dituen toki batean.
d) Egiaztatzen bada ez dela bete, pertsona juridikoen kasuan, gobernu organoetan kideen %30 emakume izateko konpromisoa, jasotako
laguntzaren %20 galduko da, salbu ezinezkoa bada, materialki, konpromisoa betetzea.
e) Ez bada betetzen ekoizpena ingurumena gehiago errespetatzen
duten metodoen bidez gauzatzen jarraitzeko konpromisoa, jasotako laguntzaren %30 itzuli beharko da lehenbiziko urtean, %20 bigarren urtean
eta %10 hirugarrenean.
f) Ez bada betetzen prestakuntza eta aholkularitza neurrietan parte
hartzen jarraitzeko konpromisoa, jasotako laguntzaren %30 itzuli beharko
da lehenbiziko urtean, %20 bigarren urtean eta %10 hirugarrenean.
g) Ez bada betetzen kalitate araubideek babestutako produktuak
ekoizten eta/edo lantzen jarraitzeko konpromisoa, jasotako laguntzaren
%30 itzuli beharko da lehenbiziko urtean, %20 bigarren urtean eta %10
hirugarrenean.
h) Ez bada betetzen elkartea eta/edo horietako bateko bazkidea
izaten jarraitzeko konpromisoa, jasotako laguntzaren %30 itzuli beharko
da lehenbiziko urtean, %20 bigarren urtean eta %10 hirugarrenean.
3. Ezinbesteko kasu edo salbuespenezko inguruabar hauek gertatzen
direnean ez da ulertuko bete gabe gelditu direla aurreko ataletan aipatzen
diren konpromisoak:
a) Onuraduna hiltzea.
b) Onuradunak lanerako ezintasun luzea izatea.
c) Ustiapena edo haren zati handi bat desjabetzea, baldin eskaera
aurkeztu zuenean ezin bazen aurreikusi. Ustiategiaren zati handi bat dela
ulertuko da baldin Europako Dimentsio Unitateen %40 baino gehiago
murrizten bada.
d) Hondamendi natural larria, ustiategiko lurrak eta/edo instalazioak
asko ukitzen dituena.
e) Ustiategiko eraikinen eta/edo instalazioen suntsipena, istripuz.
f) Epizootia edo landareen gaitza, kaltetu dituena onuradunen azienda
edo labore guztiak edo zati bat.
4. Ezinbesteko kasuak edo salbuespenezko inguruabarrak gertatuz
gero, onuradunak edo haren eskubidedunak idatziz jakinarazi beharko du,
froga egokiak erantsita, gertakaria izan eta hogeita hamar egun balioduneko
epean, eta betiere instrukzio organoak kontrola egin behar duela adierazi
edo hura gauzatu baino lehenago.
23. oinarria. Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna edo bateraezintasuna.
Laguntza hauen pertsona onuradunek ezin izanen dute xede eta
helburu bererako beste laguntzarik eskatu, salbu eta hala aurreikusten
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bada Batasuneko, Espainiako eta Nafarroako araudian eta Nafarroako
Foru Komunitateko Landa Garapenerako 2014‑2020 Programan.
Dirulaguntzen zenbatekoa ez da inola ere izanen, ez bakarrik ez beste
batzuekin batean, dirulaguntzaren xedea den jardueraren kostua baino
handiagoa, ezta ezarritako intentsitate gordinak baino handiagoa ere.

24. oinarria.

Emandako dirulaguntzen publizitatea.

Oinarri arautzaile hauen esparruan emandako laguntzen publizitateak
jarraituko die kasuan-kasuan aplikatu beharreko Europar Batasuneko
arauei, baita haiek garatzen dituzten edo haien transposizioa diren arau
nazionalei ere.

II. ERANSKINA
Inbertsio moduluak
FINKAK HOBETZEA
1.–Hustubide berriak (erauzketa, lurrak zabaltzea edo karga eta garraioa)
–euro/m³
–euro/metro lineala

1,5
3

2.–Ubideak garbitzea (erauzketa, lurrak zabaltzea edo karga eta garraioa)
–euro/m³
–euro/metro lineala

1,25
2,5

3.–Lur erauzketa eta tarte aldakorretarako garraioa, buldozer bidezkoa/m³

0,68

4.–Lur erauzketa pala kargatzailearekin, eta kamioian garraiatzea, finkaren barnean / m³

1,70

5.–Lur erauzketa beldar-traktorearekin, eta are-makina motordunean garraiatzea, finkaren barnean / m³ lur

1,25

6.–Nibelazioa edo landare geruza kentzea are-makina motordunarekin, finkaren barnean / m³ lur

0,85

7.–Arroka erauzketa, baita karga eta garraioa edo lurperatzea ere / m³

22

8.–Zangak, putzuak, etab. hustea / m³

13

9.–Material solteak kargatzea eta finkatik kanpo garraiatzea / m³

2

10.–Drainatzeak
10.1. Geotestila drainatzeetarako euroak/ml

1

10.2. Hodi eta legarrez drainatzea euroak/ml

8

10.3. Legar edo hodiz drainatzea euroak/ml

6

10.4. Drainatzea hodi bikoitzarekin, gehikuntza metro linealeko
11.–PVCzko lurpeko hodia, finkan noizean behin sartutako ura ateratzeko, euro/ml

5
16

12.–Luberritzeak eta sasi garbiketak
12.1. Lur ez sasitsua / ha
12.2. Lur sasitsua / ha

500
1.070

12.3. Sasi-garbitzea, %50etik beherako sastraka dagoela (hektareako)

230

12.4. Sasi-garbitzea, %50etik gorako sastraka dagoela (hektareako)

440

UREZTAPENAK ORO HAR
1.–Irazgaizte naturaleko ureztatzeko putzuak, ur harguneekin, hustubideekin, drainatzearekin, honako hauek barnean direla: zangak irekitzea, betelanak
eta ezpondak egitea, inguruko hesitura, erabat funtzionalak eta bukatuak. Edukiera (m³)

11

2.–Ureztatzeko putzuak, iragazgaizteko xafla elastikodunarekin, xafla geotestilarekin, ur harguneekin, hustubideekin, drainatzearekin, honako hauek
barnean direla: zangak irekitzea, betelanak eta ezpondatzea, inguruko hesitura, hainbat hormigoiztatze, hondoko hargunea, erabat funtzionalak eta
bukatuak. Edukiera (m³)

16

3.–Ura hartzeko azaleko putzua, honako hauek barnean direla: hartxintxarra, hormigoizko eraztunak (gehienez 2 metroko diametrokoak) eta estalkia.
Metroa (sakon)

255

4.–Ureztapeneko etxola, zolata barne / m²
5.–Telekontrola (unit.)

600
1.500

6.–Iragazte tresnak, proformako fakturen bidezkoak
7.–Motoponpa, proformako fakturen bidezkoa
LURZATIKO EKIPAMENDUA NEKAZARITZAKO INTERES PRIBATUKO UREZTAPEN INSTALAZIOETARAKO
1.1. Aspertsiozko ureztapena, lurpeko estaldura osokoa (euroak/ha)
–Azaleko instalazioak < 2 hektarea

4.200

–Azaleko instalazioak >= 2 hektarea eta < 5,5 hektarea

3.700

–Azaleko instalazioak >= 5,5 hektarea eta < 10 hektarea

3.300

–Azaleko instalazioak >= 10 hektarea

3.000

1.2. Aspertsiozko ureztapena, azaleko estaldurakoa/ha

2.600

2.–Tantakako ureztapena (euro/ha)

2.400

3.–150 metro baino gutxiagoko erradioa duen edo 7 ha baino gutxiagoko azalera ureztatzen duen pibotaren bidezko ureztapena. (Hektareako). Lurpeko estaldura osoko
aspertsiozko ureztapenaren modulua aplikatuko da, lurzatiaren azalerari dagokiona
4.–150 metroko erradioa edo handiagoa duen eta 7 ha baino gehiagoko azalera ureztatzen duen pibotaren bidezko ureztapena. (Pibotaren metro
linealeko)

200

5.–Ureztapen mistoa, pibot eta aspertsio bidezkoa, izkinetako sistema lurperatua duena:
5.1. Pibota, 150 metroko erradioa baino txikiagoa duena edo 7 ha baino gutxiagoko azalera ureztatzekoa eta estaldura osokoa. (Hektareako). Lurpeko estaldura osoko
aspertsiozko ureztapenaren modulua aplikatuko da, lurzatiaren azalerari dagokiona
5.2.

Pibota, 150 metroko erradioa edo handiagoa duena eta 7 ha baino gehiagoko azalera ureztatzekoa eta estaldura osokoa (a+b)

a) Pibotak ureztatutako azalerarako. (Pibotaren metro linealeko)
b) Izkinetako estalduraren bidez ureztatutako azalera, a+b lurzatiaren azaleraren adinakoa edo txikiagoa izanda. (Hektareako)
5.3. Zenbait pibot: azalera osoa 2 pibotez edo gehiagoz estaltzen bada, aurrekontu diruz lagungarria kalkulatzeko erabilgarri den erradioa izanen da
150 metro lineal baino erradio handiagoa duten piboten erradioen batuketa, baldin horietariko bakoitzak 7 ha baino gehiago ureztatzen baditu. Piboten
erradioa 150 metro lineal baino gutxiagokoa bada edo 7 ha baino gutxiagoko azalera ureztatzen badute, haien azalerari 3. ataleko kopurua aplikatuko
zaio. Izkinetako gainerako azalerari 5.2.b) ataleko kopurua aplikatuko zaio

200
4.700
Aurrekoen
konbinazioak

6.–Ureztapena alboko aitzinamenduaren bidez
6.1. Aplikatuko dira 3., 4. edo 5. ataletako moduluak.
6.2. Aurreko 6.1 puntuaren arabera kalkulatutako aurrekontu babesgarria handituko da instalazio osagarrien eta makinaren kontrolaren kontzeptuagatik.
(Makina bakoitzagatik)

5.800
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7.–Hipodromo bidezko ureztapena
7.1. Aplikatuko dira 3., 4. edo 5. ataletako moduluak
7.2. Aurreko 7.1 puntuaren arabera kalkulatutako aurrekontu babesgarria handituko da instalazio osagarrien eta makinaren kontrolaren kontzeptuagatik.
(Makina bakoitzagatik)

10.300
F2002943

1.7. BESTELAKOAK
34/2020 EBAZPENA, otsailaren 13koa, Hezkuntzako zuzendari
nagusiak emana, Castejongo “Dos de Mayo” Haur eta Lehen
Hezkuntzako ikastetxe publikoari atzerriko hizkuntzetan ikasteko
programetatik ateratzeko baimena ukatzen diona.
Hezkuntzako kontseilariaren abenduaren 30eko 147/2016 Foru
Aginduaren bidez, Nafarroako Foru Komunitatearen lurralde eremuan
diren Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan atzerriko hizkuntzetan
ikasteko programen oinarrizko alderdiak arautu ziren, eta zenbait ikastetxeri
baimena eman zitzaien programa horiek emateko. Foru agindu horretan
xedatzen da deialdi baten bidez arautuko dela programa horietan sartzeko
edo ateratzeko prozedura.
Hezkuntzako zuzendari nagusiak abenduaren 27an emandako
233/2019 Ebazpenaren bidez, deialdia egin zen Nafarroako Foru Komunitatearen lurralde eremuan diren Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak
atzerriko hizkuntzetan ikasteko programetan sartu edo programatik ateratzeko eskaerak egiteko, 2020‑2021 ikasturteari begira.
Ebazpen horren I. eranskineko hirugarren oinarrian aipatzen den Baimenen Batzordeak proposatu egin du programatik ateratzeko baimena
ukatzea, arrazoi hauengatik:
1. Programatik ateratzeko aurkeztu den irteera-planean ez da aipatzen
nola geldituko den ikastetxearen plantilla programatik atera ondoren.

2. Programatik ateratzeko aurkeztu den irteera-planean ez dago
behar bezala justifikatua, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak egin duen
txostenaren arabera.
3. Programatik ateratzeko irteera-planaren bideragarritasunean ez
da kontuan hartu 14/2016 Foru Aginduaren 11. artikuluaren 2. puntua,
non planteatzen baita ikastetxeak bermatu behar duela programaren
jarraitutasuna txertatua dagoen mailetan.
Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen
urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Ez baimentzea Castejongo “Dos de Mayo” Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoak atzerriko hizkuntzetan ikasteko programatik
ateratzeko egin duen eskaera.
2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
3. Ebazpen hau igortzea Castejongo “Dos de Mayo” Haur eta Lehen
Hezkuntzako ikastetxe publikoari, Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen
Zerbitzuari, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, Langileriaren Araubide
Juridikoaren Zerbitzuari, Atzerriko Hizkuntzen Atalari eta Ikasketak Antolatzeko Atalari, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 13an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia,
Gil Sevillano González.
F2002430
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN
PUBLIKOAREN ESKAINTZA
TUTERA
Deialdia, igeltsero-ofizial izateko C mailako hiru lanpostu barne
igoera murriztuaren bidez betetzeko. Behin betiko zerrenda
Alkatetzaren 2020ko otsailaren 26ko 385. Ebazpenaren bidez, onetsi
zen onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda, igeltsero-ofizial izateko
C mailako hiru lanpostu oposizio bidez eta barne igoera murriztuan betetzeko deialdiari dagokiona. Hori dena, Tuterako Udalaren 2016ko lan
publikoaren eskaintzaren esparruan. Deialdia 214. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, urriaren 29an.
“Horiek horrela,
EBAZTEN DUT:
Lehendabizikoa.–Aipatutako deialdiko izangai onartu eta baztertuen
behin betiko zerrenda onestea:
–Onartuak:
HERNÁNDEZ VALLÉS, MIGUEL ANGEL
IRISARRI SAMANES, JUAN CARLOS
MUÑOZ CASTELLANO, FRANCISCO JAVIER

–Baztertuak:

ENCISO LÓPEZ, JOSÉ LUIS

Bigarrena.–Izangai onartuei adieraztea, ezen deialdiko lehenbiziko
ariketa, teoriko-praktikoa (test motako galdetegia) 2020ko martxoaren
17an eginen dela, goizeko 9:00etan, Herriko Etxeko 4. solairuko bilkura
aretoan.
Deialdi bakarra eginen da probetarako, eta haietara izangaiek Nortasun
Agiri Nazionala edo horren legezko baliokidea daramatela agertu beharko
dute. Agertzen ez diren izangaiak bazterturik geldituko dira.
Hirugarrena.–Herriko Etxeko iragarki-taulan argitara dadila agintzea,
behar diren ondorioak izan ditzan. Halaber, Udalaren webgunean (www.
tudela.es) ere ikusi ahalko da, “Lan eskaintzak” izeneko atalean, deialdiari
buruz dagoen aiputik abiatuta, bai eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean
ere.”
Tuteran, 2020ko otsailaren 28an.–Alkate udalburua, Alejandro Toquero
Gil.
L2003106

TUTERA
Akats zuzenketa, lan-harremanetako gradudunerako (B maila)
deialdian
2020ko 35. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 20an, argitaratu ziren oinarriak lan-harremanetako gradudun lanpostua aldi baterako
betetzeko izangaien bi zerrenda eratzeko, eta horien idazketan akatsak
atzeman direnez, bidezkoa da horiek zuzentzea:
IV. apartatuko 1.1 eta 1.2 oinarrian–Bi deialdietarako arauak,
Honela dioen tokian:
“1.1. Deialdiko hautapen prozesuan parte hartzeko eskabideak
Tuterako Udalaren Erregistro Orokorrean (Plaza Vieja, 1 edo Frontón
kalea, 1) aurkeztu beharko dira, edo urriaren 1eko 39/2015 Legearen
16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein erabiliz (Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legea), 15 egun
balioduneko epean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik zenbatzen hasita. Azken eguna baliogabea bada, hurrengo
lehen egun balioduna arte luzatuko da epea.
Eskabidea posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian
aurkeztuko da, postako langileek, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar
ditzaten.
1.2. Esteka honetan agertzen den ereduaren arabera bete beharko
dira deialdian parte hartzeko eskabideak:
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/005C_Local_concurso_oposic_C.pdf
Eskabideak erregistratu beharko dira Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan (Plaza Vieja, 1) edo Frontón kaleko 1eko bulegoetan, edo urriaren
1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein
erabiliz (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
Legea), 15 egun balioduneko epean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. Eskabidean, izangaiek

adierazi beharko dute baldintza guztiak betetzen dituztela eskabideak
aurkezteko epea bukatzen den egunean.”
Honelaxe behar du:
“1.1. Deialdiko hautapen prozesuan parte hartzeko eskabideak
Tuterako Udalaren Erregistro Orokorrean (Plaza Vieja, 1 edo Frontón
kalea, 1) aurkeztu beharko dira, edo urriaren 1eko 39/2015 Legearen
16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein erabiliz (Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legea), 30 egun
naturaleko epean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik zenbatzen hasita. Azken eguna baliogabea bada, hurrengo
lehen egun balioduna arte luzatuko da epea.
Eskabidea posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian
aurkeztuko da, postako langileek, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar
ditzaten.
1.2. Deialdian parte hartu ahal izateko eskabideak III. eranskinean
azaltzen diren ereduetara egokitu beharko dira (izangai bakoitzari dagokion
txandaren arabera dagokiona –aldi baterako kontratazioa edo zerbitzu
berezietako prestakuntza–).
Eskabideak erregistratu beharko dira Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan (Plaza Vieja, 1) edo Frontón kaleko 1eko bulegoetan, edo urriaren
1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein
erabiliz (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
Legea), 30 egun naturaleko epean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. Eskabidean, izangaiek
adierazi beharko dute baldintza guztiak betetzen dituztela eskabideak
aurkezteko epea bukatzen den egunean.
III. ERANSKINA
Inprimaki ereduak, deialdi bakoitzaren txandaren araberakoak
–Aldi baterako kontratuetarako izangaiak (PDFa).
–Prestakuntza, zerbitzu berezien egoeran (PDFa).”
Gil.

Tuteran, 2020ko otsailaren 24an.–Alkate udalburua, Alejandro Toquero
L2003197

TUTERA
Akats zuzenketa, erdi mailako teknikarirako (B maila) deialdian
2020ko 35. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 20an, argitaratu
ziren oinarriak erdi mailako teknikari lanpostua aldi baterako betetzeko
izangaien bi zerrenda eratzeko, eta horien idazketan akatsak atzeman
direnez, bidezkoa da horiek zuzentzea:
Honela dioen tokian:
“1.1. Deialdiko hautapen prozesuan parte hartzeko eskabideak
Tuterako Udalaren Erregistro Orokorrean (Plaza Vieja, 1 edo Frontón
kalea, 1) aurkeztu beharko dira, edo urriaren 1eko 39/2015 Legearen
16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein erabiliz (Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legea), 15 egun
balioduneko epean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik zenbatzen hasita. Azken eguna baliogabea bada, hurrengo
lehen egun balioduna arte luzatuko da epea.
Eskabidea posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian
aurkeztuko da, postako langileek, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar
ditzaten.
1.2. Esteka honetan agertzen den ereduaren arabera bete beharko
dira deialdian parte hartzeko eskabideak:
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/005C_Local_concurso_oposic_C.pdf
Eskabideak erregistratu beharko dira Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan (Plaza Vieja, 1) edo Frontón kaleko 1eko bulegoetan, edo urriaren
1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein
erabiliz (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
Legea), 15 egun balioduneko epean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. Eskabidean, izangaiek
adierazi beharko dute baldintza guztiak betetzen dituztela eskabideak
aurkezteko epea bukatzen den egunean.”
Honelaxe behar du:
“1.1. Deialdiko hautapen prozesuan parte hartzeko eskabideak
Tuterako Udalaren Erregistro Orokorrean (Plaza Vieja, 1 edo Frontón
kalea, 1) aurkeztu beharko dira, edo urriaren 1eko 39/2015 Legearen
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16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein erabiliz (Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legea), 30 egun
naturaleko epean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik zenbatzen hasita. Azken eguna baliogabea bada, hurrengo
lehen egun balioduna arte luzatuko da epea.
Eskabidea posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian
aurkeztuko da, postako langileek, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar
ditzaten.
1.2. Deialdian parte hartu ahal izateko eskabideak III. eranskinean
azaltzen diren ereduetara egokitu beharko dira (izangai bakoitzari dagokion
txandaren arabera dagokiona –aldi baterako kontratazioa edo zerbitzu
berezietako prestakuntza–).
Eskabideak erregistratu beharko dira Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan (Plaza Vieja, 1) edo Frontón kaleko 1eko bulegoetan, edo urriaren
1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein
erabiliz (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
Legea), 30 egun naturaleko epean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. Eskabidean, izangaiek
adierazi beharko dute baldintza guztiak betetzen dituztela eskabideak
aurkezteko epea bukatzen den egunean.
III. ERANSKINA
Inprimaki ereduak, deialdi bakoitzaren txandaren araberakoak

d) Aurreko a) apartatuan ezarritako lanaldiaren banaketa ez zaie
aplikatuko, zerbitzuaren beharrak direla eta, lanaldi berezia dutenei, horiek
lan egutegi berariazkoa izanen baitute; hala ere, orokorrean ezarrita dagoen
urteko lanordu kopurua errespetatu beharko dute.
Nolanahi den, urteko lanaldiaren iraupena baldintzatuko du 2020rako
orokorrean Nafarroako Administrazio Publikoetarako behin betiko ezartzen
denak. Ondorio horietarako, aldaketaren bat izanez gero, behar diren
doikuntzak eginen dira.
Allon, 2019ko abenduaren 26an.–Alkatea, Susana Castanera Gómez.
L2002772

ALLO
3/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
2020ko 9. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
15ean, 3/2019 aurrekontu-aldaketa hasiera batean onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa
hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak
izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren
10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan
garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan
xedatuari jarraikiz.

–Aldi baterako kontratuetarako izangaiak (PDFa).
Kreditu-gehigarria

–Prestakuntza, zerbitzu berezien egoeran (PDFa).”
Gil.

Tuteran, 2020ko otsailaren 24an.–Alkate udalburua, Alejandro Toquero
L2003198

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN
ARABERA ANTOLATUAK
ALLO
2020ko lan egutegia
Alloko Udalak, 2019ko abenduaren 26an egin osoko bilkura arruntean,
erabaki zuen Alloko Udalaren zerbitzuko langileen 2020ko asteguneko
jaiegunen egutegia onestea; hala, ordaindu bai baina errekuperatu behar
ez diren jaiegunak 2020an zein diren zehaztu zuen. Hona hemen:
–Urtarrilaren 1a, asteazkena: Urteberri eguna.
–Urtarrilaren 6a, astelehena: Jaunaren Agerkundea (Errege eguna).
–Martxoaren 19a, osteguna: San Jose.
–Apirilaren 9a: Ostegun Santua.
–Apirilaren 10a: Ostiral Santua.
–Apirilaren 13a: Pazko astelehena.
–Maiatzaren 1a, ostirala: Langileen eguna.
–Uztailaren 22a, ostirala: Herriko jaia.
–Urriaren 12a, astelehena: Pilareko Andre Maria.
–Abenduaren 3a, osteguna: San Frantzisko Xabierkoa (Nafarroaren
eguna).
–Abenduaren 4a, Nafarroaren eguneko zubia.
–Abenduaren 7a, astelehena: Konstituzio egunaren biharamuna.
–Abenduaren 8a, asteartea: Ama Birjina Sortzez Garbia.
–Abenduaren 25a, ostirala: Eguberri eguna.
Gainera, ezarri dira beste 3 jaiegun eta sei ordu gehiago herriko festengatik, hots, abuztuaren 18a (sei ordu), 19a, 20a eta 21a.
Orobat, baliogabeak izanen dira, 2020. urtean epeak kontatzeari dagokionez, larunbat eta igande guztiak, eta udal bulegoetako jaiegunak.
Alloko Udaleko urteko lanaldiak 1.592 lanordu izanen ditu, honela
banatuta:
a) Eguneko lanaldia, orokorrean, 7 ordu eta 20 minutukoa izanen
da, astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:20ra bitarte.
b) Jendea hartzeko eta Erregistro Orokorra irekitzeko ordutegia
11:00etatik 14:30ak arte izanen da.
c) Erregelamenduz ezarritako oporrak administrazio organo eskudunak emanen ditu, enplegatuak aldez aurretik eskatuta, zerbitzuaren
beharrek horretarako bide ematen badute.
Horrez gain, langileek aukeratu eta hartzeko 3 egun izanen dira, norberaren arazoetarako, Alkatetzari aurretik behar beste denboraz eskatu
eta arrazoitu behar zaizkionak.

GASTUAK:
9200.1200000 aurrekontu aplikazioa.–Idazkariaren soldata: 1.500
euro.
9200.1310002 aurrekontu aplikazioa.–Administrari laguntzailearen
soldata: 15.200 euro.
1510.1310003 aurrekontu aplikazioa.–Aldi baterako langileak zenbait
obratarako: 2.000 euro.
1510.160001 aurrekontu aplikazioa.–Gizarte Segurantza: 5.610
euro.
Gastuak, guztira: 24.310 euro.
DIRU-SARRERAK:
1510.640000 aurrekontu aplikazioa.–“Udal Plan Orokorraren idazketa”:
18.410 euro.
920.640000 aurrekontu aplikazioa.–“Balorazio txostena”: 5.900
euro.
Diru-sarrerak, guztira: 24.310 euro.
Aditzera ematen da orok jakin dezan, eta ohartarazten da behin betiko
onespen hau aurkaratzen ahal dela, bide hauetako bat erabiliz:
a) Berraztertzeko errekurtsoa aurkeztuz Alloko Udaleko Osoko
Bilkuran, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita.
b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa zuzenean aurkeztuz Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusian, 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.
Allon, 2020ko otsailaren 18an.–Alkate udalburua, Susana Castanera
Gómez.
L2002773

ALLO
4/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
2020ko 16. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
24an, 4/2019 aurrekontu-aldaketa hasiera batean onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa
hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak
izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren
10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan
garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan
xedatuari jarraikiz.
Kreditu-gehigarria
GASTUAK:
9200.1200000 partida.–Idazkariaren soldata: 2.700,00 euro.
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9200 9200.1310002 partida.–Administrari laguntzailearen soldata:
7.033,00 euro.
1510.1310003 partida.–Aldi baterako langileak zenbait obratarako:
8.430,00 euro.
1510.1600001 partida.–Aldi baterako langileen Gizarte Segurantza:
7.330,00 euro.
Gastuak, guztira: 25.493,00 euro.
DIRU-SARRERAK:
1510.640000 partida.–“Udal Plan Orokorraren idazketa”: 3.940,00
euro.
3420.6320001 partida.–“Toki Inbertsioetarako Planeko obrak, kiroldegiko estalkia”: 10.000,00 euro.
3420.6230000 partida.–“Kiroldegiko makinak eta itxitura”: 11.553,00
euro.
Diru-sarrerak, guztira: 25.493,00 euro.
Aditzera ematen da orok jakin dezan, eta ohartarazten da behin betiko
onespen hau aurkaratzen ahal dela, bide hauetako bat erabiliz:
a) Berraztertzeko errekurtsoa aurkeztuz Alloko Udaleko Osoko
Bilkuran, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita.
b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa zuzenean aurkeztuz Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusian, 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.
Allon, 2020ko otsailaren 18an.–Alkate udalburua, Susana Castanera
Gómez.
L2002774

7.–Kapital transferentziak: 13.420 euro.
9.–Finantza-pasiboak: 8.000 euro.
Gastuak, guztira: 185.499 euro.
Ariben, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Asier Txikirrin Elizondo.

L2003257

ARTAXOA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272.
artikuluan eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen
202. artikuluan xedatuari jarraikiz, Udalaren, Zahar-egoitzaren eta Musika
Eskolaren 2020rako aurrekontu orokor eta bakarraren eta hura betearazteko oinarrien onespenaren espedientea jendaurrean egon da. Iragarkia
2020ko urtarrilaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoan,
inork alegazio, kexa edo oharrik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsitzat
jo da eta laburturik ematen da argitara, kapituluz kapitulu. Hona hemen:
ARTAXOAKO UDALA
KAPITULUA

HASIERAKO
AURREIKUSPENA

IZENA

1

Langileria gastuak

761.553,00

2

Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

633.150,00

3

Finantza-gastuak

4

Transferentzia arruntak

337.373,00

6

Inbertsio errealak

186.200,00

7

Kapital transferentziak

9

Finantza-pasiboak

320,00

27.000,00
25.748,00
GUZTIRA

AGOITZ
Enkante publikoa, herri-larreen eta laborantzako herri-lurren
aprobetxamendurako lehentasuna duten herritarrendako
Agoizko Udalak, 2019ko abenduaren 18an egin bilkuran, onetsi
zuen hamabost eguneko epea zabaltzea eskabideak aurkezteko herri-larreen eta laborantzarako herri-lurren aprobetxamendua zuzenean
adjudikatzeko, udal ordenantza arautzaileak ezarritako betekizunak eta
baldintzak betetzen dituzten Agoizko bizilagunen artean. 2020ko 18.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 28koan, iragarki hau argitaratu
eta biharamunean hasi zen aipatu epea. Aprobetxamenduari dagokion
loteari buruzko eskaera aurkeztu dela egiaztatuta (3.951 metro karratuko
herri-lurretako landa-lurra), adjudikaziorako enkantea egitea dagokio, eta
2020ko apirilaren 30ean, ostegunean, eginen da, 12:00etan, Agoizko
Udaletxeko bulegoetan.
Agoitzen, 2020ko otsailaren 19an.–Alkate udalburua, Angel Martín
Unzué Ayanz.

L2002796

ARIBE
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Behin betiko onetsi da Udalaren 2020ko aurrekontua, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluarekin, ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean. Hasierako
onespenaren erabakia argitaratu zen 2020ko 3. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean, urtarrilaren 7an.
DIRU-SARRERAK:
1.–Zuzeneko zergak: 14.280 euro.
2.–Zeharkako zergak: 30.000 euro.
3.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 5.052 euro.
4.–Transferentzia arruntak: 35.848 euro.
5.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak:
10.630 euro.
7.–Kapital transferentziak: 96.750 euro.
9.–Finantza-pasiboak: 1.100 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 193.660 euro.
GASTUAK:
1.–Langileria gastuak: 8.120 euro.
2.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 39.400 euro.
3.–Finantza-gastuak: 3.000 euro.
4.–Transferentzia arruntak: 19.775 euro.
6.–Inbertsio errealak: 93.784 euro.

1.971.344,00

DIRU-SARRERAK:
KAPITULUA

HASIERAKO
AURREIKUSPENA

IZENA

1

Zuzeneko zergak

2

Zeharkako zergak

535.547,00

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

4

Transferentzia arruntak

5

Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak

50.000,00
208.100,00
1.072.035,00

GUZTIRA

108.662,00
1.971.344,00

VIRGEN DE JERUSALÉN ZAHAR ETXEAREN UDAL PATRONATUA
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
259.048,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 748.072,00 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 9.800,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 2.000,00 euro.
9. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 12.000,00 euro.
Guztira: 1.030.918,00 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 714.775,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
288.143,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 28.000,00 euro.
Guztira: 1.030.918,00 euro.
UDALAREN MUSIKA ESKOLAKO PATRONATUA
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
28.300,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 55.000,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 1.000,00 euro.
Guztira: 84.300,00 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 68.150,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
12.450,00 euro.
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4. kapitulua.–Inbertsio errealak: 3.700,00 euro.
Guztira: 84.300,00 euro.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Artaxoan, 2020ko otsailaren 17an.–Alkatea, Juan Ramón Elorz Domezain.
L2002540

ARTAXOA
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru
Legearen 235. artikuluarekin, iragan denez Udal honen 2020ko plantilla
organikoa onesteko espedientearen jendaurreko epea, iragarkia argitaratu
baitzen 2020ko 18. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 28an, eta
Udalaren iragarki-taulan, eta inork ez duenez aurkeztu alegazio, kexa
edo oharrik, behin betiko onetsitzat jotzen da, eta argitara ematen da
Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
PLANTILLA ORGANIKOA
Funtzionarioak
–Idazkaria. Maila: A. Lanpostuko osagarria: %53,72. Hutsik,
2005‑01‑01etik.
–Administrari-ofiziala eta diruzaina. Maila: C. Mailako osagarria: %12.
Lanpostuko osagarria: %20,52. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren kontabilitatea. Lanpostuko osagarria: %10, Larragako, Berbintzanako, Miranda
Argako eta Artaxoako Udalen adostasunarekin; izan ere, Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuaren Udalen Batasuna osatzen dute.
–Administrari laguntzailea. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %20,35.
–Zerbitzu anitzetako langilea (2. mailako behargin ofiziala). Maila: D.
Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %20,35.
–Zerbitzu anitzetako langilea (2. mailako behargin ofiziala). Maila: D.
Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %20,35.
–Zerbitzu anitzetako langilea. (2. mailako behargin ofiziala). Maila: D.
Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %20,35.
–Zerbitzu anitzetako langilea, ikastetxe publikoko eskolazainaren
eginkizunekin. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria:
%20,35.
Funtzionarioen izenen zerrenda
–María Socorro De Carlos Mina. Gordailuzaintzako administrari-ofiziala.
Maila: C. Jardunean. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren kontabilitatea, Larragako, Berbintzanako, Miranda Argako eta Artaxoako Udalen adostasunarekin; izan ere, Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoaren Udalen Batasuna osatzen
dute. Antzinatasuna: 1992‑07‑16. Gradua: 4.
–María Laura Oficialdegui Zudaire. Administrari laguntzailea. D maila.
Antzinatasuna: 1995‑04‑29. Gradua: 4.
–Daniel Iriarte Iribarren. Zerbitzu anitzetako langilea (2. mailako behargin ofiziala). Maila: D. Jardunean. Alkatetzako lanei atxikia. Antzinatasuna:
1987‑06‑12. Gradua: 5.
–José Javier Martinena Vital. Zerbitzu anitzetako langilea (2. mailako
behargin ofiziala). Maila: D. Jardunean. Alkatetzako lanei atxikia. Antzinatasuna: 2000‑07‑24. Gradua: 3.
–Pedro Echegaray Andueza. Zerbitzu anitzetako langilea. (2. mailako
behargin ofiziala). Maila: D. Jardunean. Alkatetzako lanei atxikia. Antzinatasuna: 2005‑12‑12. Gradua: 2.
–Juan Antonio Garciandía Satrústegui. Zerbitzu anitzetako langilea,
ikastetxe publikoko eskolazainaren eginkizunekin. Maila: D. Jardunean.
Antzinatasuna: 1995‑10‑09. Gradua: 3.
Administrazio-kontratudunen izenen zerrenda
–Eva M.ª Mainz Petroch. Idazkaria. Maila: A. Antzinatasuna:
1995‑05‑16.
Lan-kontratudunen zerrenda
Aurreikuspenen arabera, 8 langile kontratatu beharko genituzke 6
hilabetetarako, lan txikiak, mantentze-lanak eta zenbait lan egiteko; horretarako, Nafarroako Gobernuari dirulaguntza eskatzea pentsatzen ari gara,
azken urteotan egin dugun bezalaxe.
Aurreikusten da langileak kontratatzea, behar den denborarako, brigada-lanetan laguntzeko.

Aurreikusten da langile bat kontratatzea bulegoko eta idazkaritzako
lanetan laguntzeko.
Aurreikusten da behar diren sorosleak kontratatzea igerilekurako,
udako denboraldirako.
OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA (LARRAGAREKIN, MIRANDA
ARGAREKIN ETA BERBINTZANAREKIN BATERATUA)
Aldi baterako lan-kontratudunak
–Gizarte langilea. Lanaldi osoa. Lanpostuko osagarria: %16,73.
–Gizarte langilea. Lanaldi partziala (%50).
–Administrari laguntzailea. Lanaldi partziala. Lanpostuko osagarria:
%14,35.
–Gizarte-hezitzailea. Lanaldi osoa. Lanpostuko osagarria: %16,52.
–Familia-langileak. (Hiru). Lanaldi partziala. Lanpostuko osagarria:
%14,77.
Aldi baterako lan-kontratudunen izenen zerrenda
–María Francisca Maeztu Eraso. Gizarte-langilea. Jardunean. B maila.
Mugarik gabeko kontratua. Antzinatasuna: 1988‑09‑01.
–María Carmen Sánchez Ongay. Administrari laguntzailea. Jardunean.
D maila. Mugarik gabeko kontratua. Antzinatasuna: 1991‑08‑21.
–Ana Ibáñez Ibero. Hezitzailea, animatzaile sozio-kulturala. Jardunean.
C maila. Mugarik gabeko kontratua. Antzinatasuna: 2003‑05‑03.
–María Esther Beiras Guillén. Familia-langilea. Jardunean. E maila.
Mugarik gabeko kontratua. Antzinatasuna: 1998‑09‑29.
–Itziar Zufía Suescun. Familia-langilea. Jardunean. E maila. Mugarik
gabeko kontratua. Antzinatasuna: 1996‑01‑09.
–Natalia Fernández Colomo. Familia-langilea. Jardunean. E maila.
Mugarik gabeko kontratua. Antzinatasuna: 2003‑10‑06.
Administrazio-kontratudunen izenen zerrenda
–María Carmen Chocarro Arrondo, gizarte-langilea, lanaldi erdia,
B maila.
VIRGEN DE JERUSALEN ZAHAR ETXEA
Lan-kontratudunen izenen zerrenda
LANALDIA
(%)

KATEGORIA

KONTRATUA

*Beatriz Ibáñez Rada

100

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Mugagabea

*Beatriz Eguinoa Dean

100

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Mugagabea

*M.ª Teresa Larrea Espaza

90

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Mugagabea

*Rosaura Gorricho Azcona

100

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Mugagabea

*M.ª Angeles Ibiricu Martínez

100

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Mugagabea

*Julia Diez Asenjo

100

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Mugagabea

90

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Mugagabea

*Marta Recarte Urra

100

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Mugagabea

*Natalia Arambillet Jimeno

100

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Mugagabea

*Delia Zúñiga Erviti

90

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Mugagabea

*M.ª Amaya Iriarte Iribarren

90

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Mugagabea

*Lorena Garcia Asenjo

90

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Mugagabea

*M.ª Montse García Rodríguez

70

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Mugagabea

*Amaya Echecón Recarte

90

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Behin-behinekoa

*Verónica Murugarren Arenillas

90

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Bitartekoa

*Yolanda de Blas Alvarez

90

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Behin-behinekoa

*Noemí Regalado Vasquez

55

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Mugagabea

*Arantxa Pacual Ayerra

25

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Bitartekoa

*Katherine López Naváez

40

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

Behin-behinekoa

*Nayibe Contreras Garcia

30

Gerokultorea/Zerbitzu anitzak

*María Berástegui Vélez

100

Garbitzailea

Mugagabea

*M.ª Carmen Yarnoz Berástegui

63

Garbitzailea

Mugagabea

*M.ª Angeles Munárriz López

20

Garbitzailea

Mugagabea

*M.ª Carmen Zuñiga Armendáriz

58

Garbitzailea

Behin-behinekoa

25

Administrari laguntzailea

Mugagabea

    5,6

Administrari laguntzailea

Mugagabea

Sukaldaria

Mugagabea

LANGILEA

*Clara Isabel Ibáñez Rada

*M.ª Belén Recarte Larrea
*Clara Esparza Linzoain
*José David Quintero Laverde

100

Bitartekoa
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LANALDIA
(%)

LANGILEA

*M.ª Victoria Jimeno García
*Ana Belén Gómez González
*Laura Pina Igea
*Yaquelin Maestre Corpas

65

KATEGORIA

47. zenbakia - 3291. orrialdea
BERA

KONTRATUA

Sukaldaria

Mugagabea

100

Erizaina

Mugagabea

50

Erizaina

Bitartekoa

100

Helbidea

Mugagabea

UDALAREN MUSIKA ESKOLA
Lanaldi partzialeko langileen izenen zerrenda
–Mikel Javier Rípodas Cañamares. Aldizkako kontratu finkoa.
–Ricardo Ofialdegui Lizaur. Aldizkako kontratu finkoa.
–David Iborra Jiménez. Aldizkako kontratu finkoa.
–Susana Ojer Olcoz. Aldizkako kontratu finkoa.
–Oscar de Esteban Gutiérrez. Aldizkako kontratu finkoa.
–Ignacio Ibáñez Agoiz. Borondatezko eszedentzia.
–Itziar Calvo Vera. Aldizkako kontratu finkoa.
–Lucia Balduz Roldán. Aldizkako kontratu finkoa.
–Francesco Casali. Aldizkako kontratu finkoa.
–Laida Tiscar Gambarte. Aldizkako kontratu finkoa.
–Luis Cordón Barbara. Bitartekoa.
Artaxoan, 2020ko otsailaren 24an.–Alkatea, Juan Ramón Elorz Domezain.
L2002951

AZAGRA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Azagrako Udalak, 2020ko otsailaren 20an egin osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea 2020ko ekitaldiko aurrekontua, bai eta
espedientea jendaurrean edukitzea ere hamabost egun baliodunean,
interesdunek azter dezaten eta egoki iruditzen zaizkien alegazio, kexa
eta oharrak aurkez ditzaten.
Azagran, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Rubén Medrano Romeo.

2020ko plantilla organikoaren aldaketa. Hasierako onespena
Udalak, 2020ko otsailaren 19an egindako osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen 2020ko plantilla organikoaren aldaketa, garbiketako
langileei dagokienez.
Bizilagunek eta interesdunek espedientea aztertu eta egokiak iruditzen
zaizkien alegazioak aurkezten ahalko dituzte, hamabost egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita.
Jendaurreko epealdian erreklamaziorik ez badago, behin betiko onetsitzat hartuko da espedientea.
Beran, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, Aitor Elexpuru Egaña.
L2003218

BERBINTZANA
Herri-lurretako aprobetxamenduak enkante publikoan
Xedea: Ureztatzeko herri-lurzatien enkantea, lurzatian altzaririk
gabe.
Adjudikatzeko modua: enkante publikoa, gutun-azal itxien bidezko
prozedura erabiliz, eta sesteoa izanen du.
Lote kopurua:
POLIGONOA

LURZATIA

ALDERDIA

AZALERA
(m²)

HASIERAKO
PREZIOA

3

944

Vergal

40.556,58

993,59

3

942

Vergal

55.147,05

1.351,02

3

940

Vergal

40.688,54

996,82

4

776

Encuentro

19.826,47

485,72

3

977 - R1

Encuentro

20.800,00

509,56

4

797 A

Encuentro

13.020,80

318,98

4

798

Encuentro

13.684,70

335,26

4

799

Encuentro

9.262,29

226,91

1

776

Lagunilla (Larreak)

21.740,00

292,33

L2002877

AZAGRA
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Azagrako Udalak, 2020ko otsailaren 20an egin osoko bilkuran, erabaki
zuen hasiera batez onestea plantilla organikoa, bai eta espedientea jendaurrean edukitzea ere hamabost egun baliodunean, interesdunek azter
dezaten eta egoki iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten.
Azagran, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Rubén Medrano Romeo.
L2002878

AIZKOA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Errentamenduaren aldia: Lurzatiak ureztatzeko jartzen badira, adjudikazio epea 2020ko urrira arte izanen da. Hasi ez badira ureztatzeko jartzeko
lanak, adjudikazio epea 2021eko otsailera arte izanen da.
Baldintza-agiria: interesdunen eskura dago Berbintzanako Udalaren
bulego nagusietan, 10:30etik 13:30era, astelehenetik ostiralera, eta Udalaren web‑orrian.
Parte hartzeko eskabideak enkantea arautzen duten administrazio
klausula partikularren agiriko klausuletan ezarritako moduan aurkeztu
beharko dira.
Epea: Enkantean parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea bukatuko
da iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasi eta hamargarren egun naturalean, 14:00etan. Jakinaraziko da
gutun-azalen irekiera.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Berbintzanan, 2020ko otsailaren 17an.–Alkatea, Ángel Díez Asenjo.
L2002961

Behin betiko onetsi da 2020. urteko aurrekontua, bat etorriz Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluarekin,
ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean.
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
1.800,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 31.300,00 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 11.283,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 22.939,34 euro.
Guztira: 67.322,34 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 9.620,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
57.530,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 150,00 euro.
Guztira: 67.300,00 euro.
Aizkoan, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Alicia Usanos Guillomia.
L2002870

BETELU
Ezkontza zibila egiteko eskumenak eskuordetzea
Beteluko Erregistro Zibilean tramitatu da ezkontza zibilaren 1/2020
espedientea eta hura 2020ko martxoaren 2an Beteluko Herriko Etxean
egiteko asmoa dagoenez, udal honetako alkate Miguel Javier Recalde
Goldarazek ondotik ematen dena erabaki du Alkatetzaren otsailaren
28ko 30/2020 Ebazpenaren bidez; hori guztia, Sektore Publikoaren
Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 9. artikuluaren eta Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta
Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren 43. artikuluaren
edukiarekin bat.
1.–Udal honetako zinegotzi María Concepción Arraztio Saralegi eskuordetzea, ezkontza zibil hori egiteko ahalmena izan dezan; eskuordetzak
ebazpena sinatzen denetik izanen du indarra.
2.–Ezkontza zibil hori Herriko Etxean egiteko baimena ematea.
Betelun, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Miguel Javier Recalde
Goldaraz.

L2003150
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BURLATA
Ordenantza, garapenerako lankidetza eta hezkuntza proiektuak
egiteko Burlatako Udalaren dirulaguntzen laurtekoko deialdiaren
oinarri arautzaileak ezartzen dituena. Hasierako onespena
Burlatako Udalak, 2020ko otsailaren 27an egin osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen garapenerako lankidetza eta hezkuntza proiektuak
egiteko Burlatako Udalaren dirulaguntzen laurtekoko deialdiaren oinarri
arautzaileak ezartzen dituen udal ordenantza.
Ordenantza hau jendaurrean egonen da hogeita hamar egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta
Udalaren iragarki-taulan argitaratuta, bizilagunek eta interesdunek aztertu
eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazio, eragozpen eta oharrak egin
ditzaten. Hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan xedatuarekin, maiatzaren 31ko 15/2002 Foru Legeak aldatu baitzuen.
Jendaurreko epea iragaten bada inork alegaziorik egin gabe, ordenantza behin betiko onetsirik geldituko da, eta testua osorik emanen da
argitara Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Burlatan, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Ana Gongora Urzaiz.
L2003108

DONEZTEBE
Aldaketa, Udal instalazioak erabiltzeagatiko tasak arautzen dituen
ordenantza fiskalean. Hasierako onespena
Doneztebeko Udalak, 2020ko otsailaren 19an egin osoko bilkura
arruntean, erabaki zuen hasiera batez onestea aldaketa Udal instalazioak
erabiltzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325.1.b) artikuluko aginduekin bat, espedientea jendaurrean
egonen da hogeita hamar egunez, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdun orok bidezkotzat
jotzen dituen erreklamazio, kexa edo oharrak aurkez ditzan.
325.1.c) artikuluan ezarritakoari jarraikiz, jendaurreko tramitean inork
erreklamazio, kexa edo oharrik aurkezten ez badu, hasierako onespena
behin betikoa bilakatuko da; hala izanik ere, ordenantzaren testu osoa
argitaratu beharko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean, lege beraren 326.
artikuluarekin bat.
Argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan.
Donezteben, 2020ko otsailaren 25ean.–Alkate-udalburua, Santiago
Uterga Labiano.
L2003137

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
2.799,60 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 13.139,76 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 9.448,50 euro.
6. kapitulua.–Inbertsioak besterentzea: 0,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak eta kapitaleko bestelako diru-sarrerak: 10.527,80 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 10.925,68 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 46.841,34 euro.
Galbarran, 2020ko otsailaren 21ean.–Kontzejuko burua, Miguel Angel
Landa Cayetano.
L2002901

IRURTZUN
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Irurtzungo Udalak, 2020ko otsailaren 4an egin osoko bilkuran, hasiera
batean onetsi zuen Udalaren 2020ko aurrekontua.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluan xedatuari jarraikiz, onetsitako aldaketak Idazkaritzan egonen dira ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, herritarrek edo interesdunek espedientea azter dezaten eta egokiak iruditzen
zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Irurtzunen, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Aitor Larraza Carrera.
L2002896

IRURTZUN
2020rako plantilla organikoa. Hasierako onespena
Irurtzungo Udalak, 2020ko otsailaren 4an egin osoko bilkuran, hasiera
batean onetsi zuen Udalaren 2020ko plantilla organikoa.
Onetsitako plantilla Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten;
hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluak 236. artikuluari buruz
xedatutakoarekin.
Irurtzunen, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Aitor Larraza Carrera.
L2002897

GALBARRA

IRURTZUN

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko ekitaldirako lan egutegia

Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 16. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 24an.
Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, 2020ko
udal aurrekontua behin betiko onetsirik gelditu da.
Aplikatzekoa den araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua.
2019KO AURREKONTUA
Laburpena, kapitulu ekonomikoen arabera
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 1.000,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
12.608,03 euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 0,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 1.718,33 euro.
5. kapitulua.–Kontingentzia funtsa: 0,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 31.514,98 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 0,00 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.
Gastuak, guztira: 46.841,34 euro.
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 0,00 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 0,00 euro.

Irurtzungo Udalak, 2020ko otsailaren 4an egin osoko bilkuran, erabaki
zuen Irurtzungo Udalaren zerbitzuko langileen 2020ko asteguneko jaiegunen egutegia onestea; hala, ordaindu bai baina errekuperatu behar ez
diren jaiegunak 2020an zein diren zehaztu zuen. Hona hemen:
–Urtarrilaren 6a, astelehena: Urteberri eguna.
–Urtarrilaren 6a, larunbata: Jaunaren Agerkundearen festa (Errege
eguna).
–Martxoaren 19a: San Jose.
–Apirilaren 9a: Ostegun Santua.
–Apirilaren 10a: Ostiral Santua.
–Apirilaren 13a: Pazko astelehena.
–Maiatzaren 1a: Langileen eguna.
–Uztailaren 16a eta 17a: Irurtzungo festak.
–Urriaren 12a, ostirala: Pilareko Andre Maria.
–Azaroaren 11a: Trinitate festak.
–Abenduaren 3a: San Frantzisko Xabierkoa (Nafarroaren eguna).
–Abenduaren 8a, larunbata: Ama Birjina Sortzez Garbia.
–Abenduaren 24a: Eguberri bezpera.
–Abenduaren 25a, asteartea: Eguberri eguna.
Orobat, baliogabeak izanen dira, 2020. urtean epeak kontatzeari dagokionez, larunbat eta igande guztiak, eta udal bulegoetako jaiegunak.
Irurtzungo Udaleko urteko lanaldiak 1.592 lanordu izanen ditu, honela
banatuta:
Astelehenetik ostiralera bitarteko eguneroko lanaldia, orokorrean,
7 ordu eta 20 minutukoa izanen da, 07:30etik 15:20ra bitarte.
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a) Jendea hartzeko eta Erregistro Orokorra irekitzeko ordutegia
9:00etatik 14:30ak arte izanen da.
b) Organo administratibo eskudunek arauz ezarritako oporrak
honelaxe emanen dituzte: oporraldi luze bat edo bi eta urtean zehar
hartzeko egun solte batzuk baino ez, zerbitzuaren beharrek aukera ematen
dutenean.
Horrez gainera, langileek probesteko 3 egun izanen dira, norberaren
aferetarako, Alkatetzari aurretik behar beste denboraz eskatu eta arrazoitu
behar zaizkionak.
c) Aurreko a) apartatuan ezarritako lanaldiaren banaketa ez zaie
aplikatuko, zerbitzuaren beharrak direla eta, lanaldi berezia dutenei, ezta
ikastetxeko langileei ere, horiek lan egutegi berariazkoa izanen baitute;
hala ere, orokorrean ezarrita dagoen urteko lanordu kopurua errespetatu
beharko dute.
Irurtzunen, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Aitor Larraza Carrera.

biharamunetik hasita, edo, aitzinetik eta hautara, errekurtso hauetako
bat:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organo berari
zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik
hasita.
b) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik
hasita.
Administrazio Publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 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 ezarritako kasuetan, bi hilabeteko epean, jakinarazpen honen
biharamunetik hasita, aldez aurreko errekerimendua egiten ahalko bada
ere, lege horren 44. artikuluan zehazten diren moduan eta epeetan.
Larragan, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Carlos Suescun Sotés.
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2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 272. artikuluan
xedatuari jarraikiz, argitara ematen da, laburturik, 2020ko aurrekontua,
behin betiko onetsi ondoan. Izan ere, behar diren tramiteak egin dira eta
legez ezarritako epea erreklamaziorik gabe bete da, iragarkia 2020ko
5. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baitzen, urtarrilaren 9an.
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 559.000,00 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 40.000,00 euro.
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
403.000,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 768.800,00 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 256.550,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 1.000,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak eta kapitaleko bestelako dirusarrerak: 434.367,00 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 185.325,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: -.
Diru-sarrerak, guztira: 2.648.042,00 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 492.300,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastu arruntak:
1.094.590,00 euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 10,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 79.450,00 euro.
5. kapitulua.–Kontingentzietarako eta beste ustekabe batzuetarako
funtsa: 0,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 859.692,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 122.000,00 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: -.
Gastuak, guztira: 2.648.042,00 euro.
2020ko aurrekontu orokor eta bakarraren eta hura betearazteko
oinarrien behin betiko onespenaren kontra administrazioarekiko auzierrekurtsoa para daiteke, 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 ezarritako kasuetan, bi hilabeteko epean, argitalpen honen

Larragako Udalak, 2019ko abenduaren 19an egin bilkuran, erabaki
zuen hasiera batez onestea 2020ko plantilla organikoa.
Jendaurreko epea ireki zen, iragarkia 2020ko 5. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu baitzen, urtarrilaren 9an.
Haren aurkako erreklamaziorik gabe iragan denez, aipatu plantilla
organikoa behin betiko onetsirik geratu da. Hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen
235. artikuluan (271. eta 276. artikuluei dagokienez) eta Nafarroako Toki
Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan
ezarritakoarekin.
Beraz, 2019ko plantilla organikoa argitara ematen da, baita Udaleko
lanpostuen zerrenda, jarraian datozen arauotan xedatutakoari jarraikiz:
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
testu bategina onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako
Foru Dekretuaren 19. eta 20. artikuluak, eta aurretik aipatutako Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen
eta Nafarroako Toki Ogasunari buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legearen artikuluak.
2019ko plantilla organikoaren behin betiko onespen honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa para daiteke, 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 jasotako kasuetan, bi
hilabeteko epean, argitalpen honen biharamunetik hasita, edo, aurretik
eta hautara, errekurtso hauetako bat:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organo berari
zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik
hasita.
b) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik
hasita.
Administrazio Publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 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 ezarritako kasuetan, bi hilabeteko epean, jakinarazpen honen
biharamunetik hasita, aldez aurreko errekerimendua egin ahalko bada ere,
lege horren 44. artikuluan zehazten diren moduan eta epeetan.
Larragan, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Carlos Suescun Sotés.

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
KODEA

LANPOSTUAREN IZENA

LANARAUB. MAILA /
POSTU
JURID. TALDEA
KOPURUA

LANPOSTUAREN LANSARI OSAGARRIAK
SARBIDEA

Bateraez.
osag.

Lanp.

Mailako
osag.

C mailako
SOI

EGOERA

01

Idazkari/kontu-hartzailea

1

F

A

OL - 6/1990 Foru
Legea, uztailaren
2koa, Nafarroako
Toki Administrazioari
buruzkoa

35

43,72

-

-

BETEA

02

Administrari laguntzailea

1

F

D

O/OL

-

19,59(5)

12

14,95(4)

HUTSIK

03

Zerbitz. anitz. enpleg.

1

F

D

OL

-

46,74

12

-

BETEA

04

Zerbitz. anitz. enpleg.

1

F

D

OL

-

28,33(1)

12

-

BETEA

3294. orrialdea - 47. zenbakia
KODEA

2020ko martxoaren 9a, astelehena
LANPOSTUAREN LANSARI OSAGARRIAK

LANARAUB. MAILA /
POSTU
JURID. TALDEA
KOPURUA

LANPOSTUAREN IZENA

SARBIDEA

Bateraez.
osag.

Lanp.

Mailako
osag.

C mailako
SOI

EGOERA

05

Administrari laguntzailea

1

LK-LP

D

-

-

63,21

12

14,95(4)

BETEA

06

Administrari laguntzailea

1

LK

D

O/OL

-

19,59(5)

12

14,95(4)

HUTSIK

07

Administrari laguntzailea

1

F

D

O/OL

-

2,99

12

14,95(4)

HUTSIK

08

Zerb. anitz. enplegatua (parkeak eta lorategiak)

1

LK

D

OL

-

25,33(2)

12

-

HUTSIK

09

Liburutegiko arduraduna

1

LK-LP

C

OL

-

3,36

12

-

HUTSIK

10

Zerb. anitz. enplegatua (bide garbitzailea)

1

LK-LP

E

OL

-

25,33(3)

15

-

HUTSIK

OHARRAK:
(1) %10: Larragako Eguneko Zentroa funtzionamenduan hastearen ondorioz handituko diren eginkizunak eta horrek dakarren erantzukizuna kontuan harturik;
atxikiko da, soil-soilik, eginkizun horiek lanpostu horri esleiturik dauden bitartean (2017-12-21eko osoko bilkuraren erabakia). %3 AEUArekin sinatutako hitzarmenaren
ondoriozko eginkizunak eta erantzukizunak kontuan harturik; atxikiko da, soil-soilik, eginkizun horiek lanpostu horri esleiturik dauden bitartean (2018-12-20ko osoko
bilkuraren erabakia).
(2) %10: Landazaintza arloan eta herri-lurren kudeaketan laguntzearen ondorioz handituko diren eginkizunak eta horrek dakarren erantzukizuna kontuan harturik;
atxikiko da, soil-soilik, eginkizun horiek lanpostu horri esleiturik dauden bitartean (2017-12-21eko osoko bilkuraren erabakia).
(3) %12,12: Ingurumen arloan eta hondakinen kudeaketan handituko diren eginkizunak eta horrek dakarren erantzukizuna kontuan harturik; atxikiko da, soil-soilik,
eginkizun horiek lanpostu horri esleiturik dauden bitartean (2018-12-20ko osoko bilkuraren erabakia).
(4) C maila/taldean sartu bitarteko osagarri iragankorra, D maila/taldeko administrari laguntzaileentzat (urriaren 24ko 1/2018 Foru lege-dekretuaren 1. artikulua,
maiatzaren 15eko 2/2019 Foru lege-dekretuaren 1. artikulua eta 2018-12-20ko eta 2019-12-19ko osoko bilkuretako erabakiak).
(5) %2,99, 19/2008 Foru Dekretuaren bidez onetsitako lanpostuetarako osagarrien gehikuntzari dagokio.
ARAUBIDE JURIDIKOAREN LABURDURAK:
F = Funtzionarioa; LK = Lan-kontratuduna; AD = Administrazio-kontratuduna. LK-LP = Lan-kontratuduna, lanaldi partzialean. Aldizk. LK LP = Aldizkako lan-kontratudun
finkoa, lanaldi partzialekoa. L‑LP = Lanaldi partzialeko lan-kontratuduna. BLK = Bitarteko lan-kontratuduna.
LABURDURAK: SARBIDEA:
–Sarbidea:
OP = Oposizioa; OL = Oposizio-lehiaketa; O/OL= Oposizioa edo oposizio-lehiaketa; O/OLM = Oposizioa edo oposizio-lehiaketa murriztua; LL = Lekualdatze-lehiaketa;
IL = Izendapen librea.

Funtzionarioen izenen zerrenda
KODEA

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

MAILA

ZERB. ONART.

GRADUA

ANTZINATASUNA
(Bosturtekoa)

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

1

CARLOS MANUEL SORLI PEÑA

Idazkari/kontu-hartzailea

A

1993-06-22

5

5

JARDUNEAN

3

RAMÓN LABIANO ARMENDÁRIZ

Zerbitzu anitzetako enplegatua

D

1995-6-8

4

4

JARDUNEAN

4

CARLOS NIETO CACHO

Zerbitzu anitzetako enplegatua

D

2001-4-26

3

3

JARDUNEAN

Lan-kontratudun finkoen izenen zerrenda
KODEA

5

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

PEDRO JOSÉ MOLINERO GONZÁLEZ

Administrari laguntzailea

MAILA

ZERB. ONART.

ANTZINATASUNA
(Hirurtekoak)

EGOERA ADMINISTRATIBOA

D

1984-2-1

11

JARDUNEAN

Aldi baterako lan-kontratudunen izenen zerrenda
DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

ORDAINSARI OSAGARRIAK

MAILA

ZERB. ONART.

ANTZINATASUNA
(Hirurtekoak)

Lanpost.

SOI C maila

Mailako osag.

MARIA CRISTINA ARGUIÑARIZ LAMBERTO

Administrari laguntzailea

D

2008-05-05

3

19,59 (1)

14,95 (4)

12

ELISA GATO PUENTE

Administrari laguntzailea

D

2008-05-05

3

19,59 (1)

14,95 (4)

12

JAVIER ANGEL VIDARTE YOLDI

Zerbitz. anitz. enpleg.

D

2007-09-10

4

25,33 (2)

-

12

LORENA ARIZCUN GONZALEZ

Administrari laguntzailea

D

2019-11-13

-

2,99

7,04

12

Aldi baterako administrazio-kontratudunen izenen zerrenda
DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

MAILA

ZERB. ONART.

GRADUA

ANTZINATASUNA
(Bosturtekoak)

ORDAINSARI OSAGARRIAK
Lanpost.

Mailako osag.

ELENA ÚRIZ OLÁIZ

Liburutegiko arduraduna

C

2009-09-22
2017-09-01 (*)

2

2

3,36

12

ANA MARÍA RODRIGUEZ TABAR

Zerb. anitz. enplegatua (bide garbitzailea)

E

2017-07-01

1

-

25,33 (3)

15

(*) 2009/09/22tik 2016-06-14ra bitartean eta 17/09/01etik hasita.
OHARRAK:
(1) Honako hauek sartzen dira: %2,99, 19/2008 Foru Dekretuaren bidez onetsitako lanpostuetarako osagarrien gehikuntzari dagokio.
(2) %10: Landazaintza arloan eta herri-lurren kudeaketan laguntzearen ondorioz handituko diren eginkizunak eta horrek dakarren erantzukizuna kontuan harturik;
atxikiko da, soil-soilik, eginkizun horiek lanpostu horri esleiturik dauden bitartean (2017-12-21eko osoko bilkuraren erabakia).
(3) %12,12: Ingurumen arloan eta hondakinen kudeaketan handituko diren eginkizunak eta horrek dakarren erantzukizuna kontuan harturik; atxikiko da, soil-soilik,
eginkizun horiek lanpostu horri esleiturik dauden bitartean (2018-12-20ko osoko bilkuraren erabakia).
(4) C maila/taldean sartu bitarteko osagarri iragankorra, D maila/taldeko administrari laguntzaileentzat (urriaren 24ko 1/2018 Foru lege-dekretuaren 1. artikulua eta
maiatzaren 15eko 2/2019 Foru lege-dekretuaren 1. artikulua eta 2018-12-20ko eta 2019-12-19ko osoko bilkuretako erabakiak).
L2002875

2020ko martxoaren 9a, astelehena

47. zenbakia - 3295. orrialdea

LARRAGA
Ordenantzak, arau fiskalak eta aldaketak 2020rako.
Behin betiko onespena
Larragako Udalak, 2019ko abenduaren 19an egin osoko bilkuran,
erabaki zuen hasiera batez onestea zenbait ordenantza fiskal, eta eta
indarra duten ordenantza eta arau fiskal batzuei dagozkien tarifak aldatzea,
2020ko ekitaldian aplikatzeko.
Hasierako onespenaren iragarkia argitaratu zen 2020ko 5. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 9an, eta legeak ezarritako jendaurreko
epea iragan da inork erreklamaziorik, kexarik edo oharrik aurkeztu gabe;
hortaz, behin betiko onetsirik gelditu dira, Nafarroako Toki Administrazioari
buruzko Foru Legearen 325. artikuluan ezarriari jarraikiz. Horien testu
berria edo onetsitako aldaketak jarraian ematen dira.
Aldatu ez diren gainerako ordenantza eta arau fiskalek indarrean
jarraituko dute, 2019ko ekitaldiko tarifa berberekin.
Larragan, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Carlos Suescun Sotés.
34. ORDENANTZA FISKALA, TRAKZIO MEKANIKOKO
IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUENA
1. artikulua. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautuko
da bat etorriz Toki Ogasunei buruzko apirilaren 2ko 2/1995 Foru Legean
ezarritakoarekin.
2. artikulua. Hobariak.
1. Zergaren kuotari aplikatuko zaizkio jarraian ageri diren hobariak, bat
etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legearen 162. artikuluaren 4. apartatuan xedatutakoarekin:

a) %50eko hobaria “EKO ibilgailuetarako”.
b) %100eko hobaria “0 isurtze ibilgailuetarako”.
2. Hobarirako eskubidea eduki ahal izateko, ibilgailuak dagokion
bereizgarria izan beharko du, bat etorriz 2016an trafikoa arautzeko neurri
bereziak ezartzen dituen Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren 2016ko urtarrilaren 8ko Ebazpenaren VIII. eranskinean edo haren ordezko arauan
xedatutakoarekin.
3. Zerga-onura horiek erreguzkoak dira, eta eskabidea egin eta hurrengo sortzapenetik aurrera izanen dituzte ondorioak. Hortaz, ez zaizkie
aplikatuko eskaera egin aurretik sortutako kuotei, ibilgailua lehen aldiz
matrikulatzen denean izan ezik, horrek zergaren lehen sortzapenean izango
baititu ondorioak.
4. Hobaria eskuratzeko, interesdunak agiri hauek aurkeztu beharko
ditu:
–Eskabidea.
–Zirkulatzeko baimenaren fotokopia.
–Ibilgailuaren ikuskapen teknikoaren txartelaren kopia. Txartelean, hala
badagokio, ibilgailuaren erreforma eta haren data adieraziko dira.
–Ibilgailuak eskatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duten
agiriak. Baldintza horiek ikuskapen teknikoaren txartelean ageri badira,
ez dira berriro egiaztatu beharko.
–Zinpeko aitorpena, honako hau adierazteko: ibilgailuaren titularrak
egunean dituela Udalarekiko zerga-betebeharrak eta zuzenbide publikokoak ez diren beste batzuk hobaria eskatzen den ekitaldiko urtarrilaren
1ean.
3. artikulua. Ordenantza honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

7. ORDENANTZA FISKALA, UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUENA
(1997KO 154. NAFARROAKO ALDIZKARI OFIZIALEAN ARGITARATUA, ABENDUAREN 27AN)
5. artikuluko (tarifak) a) eta b) apartatuak aldatzen dira. Testu hau izanen dute:
Udalaren kirol instalazioak (5. artikulua):
a) Armairua:
INSTALAZIOETARAKO ABONAMENDUAK (*)
10 EGUNEKO ABONAMENDUA
IGERILEKUAK

ADIN TARTEAK

IGERILEKUAK, EGUNEKO
SARRERAK

URTEAN

HILEAN
15 egun

30 egun

2010‑2015 tartean jaiotakoak

14,50 euro

3,00 euro

24,00 euro

12,00 euro

22,50 euro

2005‑2009 tartean jaiotakoak

24,00 euro

4,00 euro

31,00 euro

14,00 euro

27,00 euro

1955‑2004 tartean jaiotakoak

32,50 euro

5,00 euro

54,00 euro

20,00 euro

39,00 euro

1954an eta lehenago jaiotakoak

14,50 euro

3,00 euro

24,00 euro

12,00 euro

22,50 euro

2,00 euro

24,00 euro

12,00 euro

22,50 euro

b)

Udala: tarifa bereziak (tramitazioa Udalaren bulegoetan).

Desgaitasuna duten pertsonak
(%50 baino gehiago)

14,50 euro

Desgaitasuna duten pertsonak (%50 baino gutxiago)

Adin tarteari dagokion tarifaren %50eko beherapena

Desgaitasuna duten pertsonak (%50 edo gehiago)

Salbuetsirik

Familia ugariak
Kategoria orokorra (3‑5 seme-alaba)

Adin tarteari dagokion tarifaren %20ko beherapena, baldin eta familiako kide guztiek
abonamendua egiten badute

Familia ugariak
Kategoria berezia (5 seme-alaba edo gehiago)

Adin tarteari dagokion tarifaren %50eko beherapena

Iraupen luzeko langabetuak (12 hilabete edo gehiago)

Adin tarteari dagokion tarifaren %50eko beherapena, baldin eta familia-unitatean
inolako diru-sarrerarik ez badago

(*) Abonamenduek eskubidea ematen dute igerilekua eta kiroldegia (pilotalekua) urte osoan erabiltzeko (ez bakarrik igerilekuak udaldian).

c)
tzua:

Pilotalekua alokatzea (kantxa ordu bakoitzeko) eta dutxa zerbi-

ERABILTZAILEA

Abonatua
Abonatu gabea

KIROL JARDUERAK
Pilota

Besteak

5,00 euro
15,00 euro

10,00 euro
30,00 euro

d) Argiztapena:
Pilotalekua
Padel pista

e)
tzua:

2,50 euro/ordua
2,00 euro/ordua

Padel pista alokatzea (kantxa ordu bakoitzeko) eta dutxa zerbi-

Padel pista

8,00 euro/ordua

8. ARAU FISKALA, IKASTAROETAN MATRIKULATZEKO PREZIO
PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUENA (1998KO 106. NAFARROAKO
ALDIZKARI OFIZIALEAN ARGITARATUA, IRAILAREN 24AN)
Tarifei buruzko 5. artikulua aldatu da, eta honela utzi:
5. artikulua. Ordenantza honek honako tarifa hauek izanen ditu:
Ikastaroetan matrikulatzeko eskubideengatik, oro har: 77,20 euro/
ikaslea/ikastaroa.
Udako eta Aste Santuko kirol ikastaroak: 5,00 euro/ pertsona/eguna.
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31. ARAU FISKALA, UDALAREN LOKALAK ERABILTZEKO PREZIO
PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUENA (2017KO 55. NAFARROAKO
ALDIZKARI OFIZIALEAN ARGITARATUA, MARTXOAREN 20AN)

3. epigrafea.–Garraio zerbitzua, zentroaren eraginpeko eremuan
(gehieneko distantzia 20 km):
Garraio zerbitzua

Hileko kuota

165,78

Tarifen eranskina aldatu da, eta honela utzi:
4. epigrafea.–Jantokiko zerbitzua.

TARIFEN ERANSKINA
I. epigrafea.–Udalaren areto eta lokalak erabiltzea gizarte, kultura,
hezkuntza eta kirol arloetako jardueretarako, agur zibilak eta ezkontza
zibilak barne:
1.1.

HILABETEKO TARIFA

1‑6 ordu hilean

10 euro

7‑50 ordu hilean

25 euro

50 ordutik gora hilean

40 euro

1,2

“Casa de las Monjas” balio anitzeko aretoa

1,5

Gainerako lokal eta aretoak

1,0

1.3.

5. epigrafea.–Arropa garbitu eta lisatzeko zerbitzua:
Lisatzea

MODALITATEA

Ikastaroa edo lantegia

KOEFIZIENTEA

Kultur Etxeko 1 zenbakidun aretoa

II.–Jaiegunetan edo 21:00etatik aurrera erabiltzeagatik, prezio publikoak gehikuntza hau izanen du: %20.
32. ARAU FISKALA, EGUNEKO ARRETARAKO LANDA ZENTROKO
ZERBITZUAK ERABILTZEKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN
DITUENA (2017KO 55. NAFARROAKO ALDIZKARI OFIZIALEAN
ARGITARATUA, MARTXOAREN 20AN)
11. artikulua eta tarifen eranskina aldatu dira, eta honela utzi:
11. artikulua.
11.1. Erabiltzaileek Udaletik kanpoko laguntzak edo dirulaguntzak
jasotzen badituzte zerbitzua erabiltzeagatik, prezio publikoa ordaintzeko
sistemak ezarri ahalko dira pertsona horiek aldez aurreko ordainketa ez
egiteko.
11.2. Plaza hitzartuen kasuan, zeinak adjudikatzen baitzaizkio
Eguneko Zentroaren Zerbitzu Publikoa kudeatzeko kontratuaren enpresa
adjudikazio-hartzaileari (Larragako Eguneko Zentroari esleituak), betiere
Nafarroako Gobernuak onesten dituen esparru-akordioen kontestuan
(Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia),
zeinak onesten baitira Foru Komunitatean mendekotasuna duten adineko
pertsonendako eguneko zentroaren zerbitzua eskaintzen duten enpresak
hautatzeko eta esparru-akordioaren ondoriozko kontratuak adjudikatzeko,
bada plaza horien kasuan enpresa adjudikazio-hartzaileak zuzenean kobratuko dio tarifa erabiltzaileari, esparru-akordioan ezartzen diren baldintzei
eta zenbatekoei jarraituz.

1. epigrafea.–Zuzeneko zerbitzu arruntak, mendekotasunik gabeko
pertsonak:
KOEFIZIENTEA

8 ordu egunean, jatekoa barne
4 ordu egunean, jatekoa barne
4 ordu egunean, jatekorik gabe
3 ordu
2 ordu egunean edo lantegia
2 ordu egunean, jatekoa barne
Ordu 1 egunean, jatekorik gabe

Egonaldi osoa
Egun erdia

6 hilabete

Astean ordu 1

3 hilabete

Astean 2 ordu

3 hilabete

Jendaurrean egoteko epea inork erreklamaziorik aurkeztu gabe iraganik, behin betikoz onetsirik gelditu dira 2019ko aurrekontuko 4-10 aldaketak.
Horiek 2019ko urriaren 29an onetsi ziren hasiera batez eta 2019ko 233.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren, azaroaren 26an.
Horrenbestez, eta foru lege horren 202.3 artikuluan xedatutakoari
jarraituz, aldaketak argitaratzen dira:
2019ko aurrekontuko 4., 5., 6., 7. eta 8 aldaketak.
GASTUA:
4.kapitulua: 20.664,77 euro.
6. kapitulua: 88.000,00 euro.
FINANTZIAZIOA:
8. kapitulua: 108.664,77 euro.
2019ko aurrekontuko 9. eta 10. aldaketak.

dia.

GASTUA:
4. kapitulua: 16.000,00 euro.
FINANTZIAZIOA:
8. kapitulua: 16.000,00 euro.
Leitzan, 2020ko otsailaren 25ean.–Alkatea, Mikel Zabaleta AramenL2002991

LEITZA

1,0
0,5
0,5
0,375
0,25
0,25
0,125

HILABETEKO
KUOTA

700,00
425,00
350,00
262,50
175,00
250,00
87,50

Jendaurrean egoteko epea inork erreklamaziorik aurkeztu gabe iraganik, behin betikoz onetsirik gelditu dira 2019ko aurrekontuko 11-28
aldaketak. Horiek 2019ko abenduaren 31n onetsi ziren hasiera batez eta
2020ko 8. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren, urtarrilaren
14an.
Horrenbestez, eta foru lege horren 202.3 artikuluan xedatutakoari
jarraituz, aldaketak argitaratzen dira:
2019ko aurrekontuko 11-28 aldaketak.

2. epigrafea.–Zuzeneko zerbitzu arruntak, mendekotasuna duten
pertsonak:
MODALITATEA

6 hilabete

2019ko aurrekontuko 11-28 aldaketak. Behin betiko onespena

TARIFEN ERANSKINA

Egonaldi osoa
Egun erdia
Egun erdia
Egonaldi murriztua
Egonaldi murriztua
Egonaldi murriztua
Noizean behin
joatea

Astean ordu 1
Astean 2 ordu

KUOTA
(euroak)

2019ko aurrekontuko 4-10 aldaketak. Behin betiko onespena

II. epigrafea.–Errekarguak eta murrizketak.

TIPOLOGIA

IRAUPENA

LEITZA

300 euro

MODALITATEA

TIPOLOGIA

L2002876

Kultur Etxeko areto nagusia:

Kultur Etxeko areto nagusia

87,50

6. epigrafea.–Ikastaroak/Lantegiak:

1.2. Lokalen azalera eta bestelako ezaugarriak kontuan hartuz,
aurreko tarifak igo eginen dira koefiziente hauek aplikatuta:
LOKALA EDO ARETOA

Hileko kuota

Garbitzea

Iraupenaren arabera tarifa hauek aplikatuko dira:
ERABILERA MOTA

Jantokiko zerbitzua

HILABETEKO KUOTA

1.068,92
534,46

dia.

GASTUA
1. kapitulua: 32.760,00 euros.
2. kapitulua: 15.000,00 euros.
4. kapitulua: 12.300,00 euros.
6. kapitulua: 112.255,00 euros.
FINANTZIAZIOA:
8. kapitulua: 152.315,00 euros.
6. kapitulua (baja): 20.000,00 euros.
Leitzan, 2020ko otsailaren 25ean.–Alkatea, Mikel Zabaleta AramenL2002992
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47. zenbakia - 3297. orrialdea

LEDEA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Behin betiko onetsi da 2020. urteko udal aurrekontua, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluarekin, ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean. Hasierako
onespenaren erabakia argitaratu zen 2020ko 14. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean, urtarrilaren 22an.
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua: 256.300,00 euro.
2. kapitulua: 5.000,00 euro.
3. kapitulua: 74.800,00 euro.
4. kapitulua: 169.248,32 euro.
5. kapitulua: 40.201,00 euro.
7. kapitulua: 16.240,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 561.789,32 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua: 198.830,30 euro.
2. kapitulua: 174.550,00 euro.
3. kapitulua: 620,00 euro.
4. kapitulua: 44.750,00 euro.
6. kapitulua: 102.773,77 euro.
7. kapitulua: 6.000,00 euro.
9. kapitulua: 34.265,25 euro.
Gastuak, guztira: 561.789,32 euro.
Ledean, 2020ko otsailaren 17an.–Alkatea, Ricardo Murillo Delfa.
L2002909

LEDEA
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin
betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoa, jarraian zehazten dena; hori
dena, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru
Legearen 235. artikuluarekin. Hasierako onespenaren erabakia argitaratu
zen 2020ko 14. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 22an.
Ledean, 2020ko otsailaren 17an.–Alkatea, Ricardo Murillo Delfa.
Funtzionarioak
Idazkari 1.–Maila: A. Lanaldia: osoa. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.
Lanpostuko osagarria: %26,72. Hutsik.
Zerbitzu anitzetako enplegatu 1.–Maila: D. Lanaldia: osoa. Sarbidea:
oposizio-lehiaketa. Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuko testu bateginaren 40.5 artikuluan ezarritako mailako
osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %5,79.
Lan-kontratudunak
Zeladore 1.–Taldea: D. Lanaldia: osoa. D mailako osagarria: %12.
Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Hutsik.

Onetsitako aurrekontua Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori
guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluan xedatuarekin.
Murelu Deierrin, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Lidia San Martín
Fernández.
L2003253

MURILLO EL FRUTO
2019ko aurrekontuko 3., 4., 5., 6., 7. eta 8. aldaketak.
Behin betiko onespena
2020ko 22. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, otsailaren
3an, aurrekontu-aldaketak hasiera batez 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, 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
Kreditu-gehigarria
Abuztuko festetan egindako gastuak estaltzeko kreditu-gehigarria
(1‑3380‑2262001 gastuen partida). Zenbatekoa: 20.000 euro.
Finantzaketa:
1‑4508001 diru-sarreren partida (udaletako funtzionarioen montepioaren defizitarako dirulaguntza). Zenbatekoa: 20.000 euro.
4/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-gehigarria
Igerilekuak zaintzean eta konpontzean izandako gastuen finantzaketa
osatzeko kreditu-gehigarria (1‑3420‑121200 gastuen partida). Zenbatekoa:
8.000 euro.
Finantzaketa:
1‑5542001 diru-sarreren partida (herri-lurzatien enkantea). Zenbatekoa:
8.000 euro.
5/2018 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-transferentzia
Udalaren igerilekuetako obretan izandako gastuen finantzaketa
osatzeko kreditu-gehigarria (1‑3400‑62200 gastu partida). Zenbatekoa:
11.000 euro.
Finantzaketa:
1‑1510‑6210001 gastuen partida (Aragoi ibaiaren pasealekuko obra).
Zenbatekoa: 11.000 euro.

Funtzionarioen izenen zerrenda
Santiago Ibáñez Arto.–Zerbitzu anitzetako enplegatua. Administrazio
egoera: jardunean. Antzinatasuna: 1991-6-3. Gradua: 5.
Bitarteko administrazio-kontratudunen izenen zerrenda
Raquel García Areso.–Idazkaria. Administrazio egoera: jardunean.
Antzinatasuna: 1995-7-7. Gradua: 4.
Lan-kontratudun mugagabe ez finkoen izenen zerrenda
Miguel Oliver Ruiz.–Zeladorea. Administrazio egoera: jardunean.
Antzinatasuna: 2010-10-1.

L2002910

MURELU DEIERRI
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Murelu Deierriko Kontzejuak, 2020ko otsailaren 28an egin bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen 2020. urteko aurrekontua.

6/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-gehigarria
Bideak zaintzean eta hobetzean izandako gastuen finantzaketa osatzeko kreditu-gehigarria (1‑4121‑21000 gastuen partida). Zenbatekoa:
3.000 euro.
Finantzaketa:
1‑45000 diru-sarreren partida (Toki Ogasunen Funtsa). Zenbatekoa:
3.000 euro.
7/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-gehigarria
Lan-kontratudunen eta administrazio-kontratudunen ordainsariei dagozkien gastuen finantzaketa osatzeko kreditu-gehigarria (1‑9200‑13100
gastuen partida). Zenbatekoa: 23.000 euro.
Finantzaketa:
Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako. Zenbatekoa: 23.000
euro.
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8/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-gehigarria
Udalkideek osoko bilkuretara joateagatik izandako gastuen finantzaketa
osatzeko kreditu-gehigarria (1‑9120‑10000 gastuen partida). Zenbatekoa:
4.500 euro.
Finantzaketa:
1‑5990001 diru-sarreren partida (Partaidetza zentralaren ekoizpenean).
Zenbatekoa: 4.500 euro.
Murillo el Fruton, 2020ko otsailaren 24an.–Alkate udalburua, Arancha
Murillo Tanco.

L2002985

OITZ
2019/03 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena
Oizko Udalak, 2019ko abenduaren 19an egin osoko bilkuran, hasiera
batean onetsi zuen 3. aldaketa Udalaren 2019ko aurrekontuan.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, bizilagun edo interesdunek aztertu eta egokiak iruditzen zaizkien
erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu
publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatutakoari jarraituz.
Oitzen, 2020ko otsailaren 26an.–Alkatea, Ugutz Zelaieta Fernandez.

L2003007

OLAZTI
Udal Musika Eskolako Patronatuaren 2019ko aurrekontuko
1. aldaketa. Hasierako onespena
Olaztiko Udalak, 2020ko otsailaren 20an egin osoko bilkuran, hasiera
batean onetsi zuen Udal Musika Eskolako Patronatuaren 2019ko aurrekontuko 1. aldaketa.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek edo interesdunek azter dezaten eta
egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia,
irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraituz
(foru dekretu horrek garatzen du, aurrekontuen eta gastu publikoaren
alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995
Foru Legea).
Olaztin, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Roberto Martínez Mendia.

L2002898

OLAZTI
1. eta 2. goranzko doikuntzak 2020ko ekitaldiko
aurrekontu luzatuan. Hasierako onespena
Olaztiko Udalak, 2020ko otsailaren 20an egin osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zituen goranzko doikuntzak (1. eta 2. espedienteak) Udalaren
2020ko aurrekontu luzatuan.
Espedienteak Idazkaritzan egonen dira ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagun edo interesdunek aztertu eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea
aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko
270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin.
Olaztin, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Roberto Martínez Mendia.
L2002899

OLAZTI
2020ko lan egutegia
Ikusirik 117/2019 Ebazpena, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren
eta Lanaren zuzendari nagusiak maiatzaren 10ean emana, ezartzen duena
ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren 2020ko jaiegunen egutegi
ofiziala, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan.

Kontuan hartuz Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legearen 21.1.h) artikuluak eta Nafarroako Administrazio
Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren 84.1 artikuluak ematen
didaten eskumena,
ERABAKI DUT:
Lehena.–Onestea Olaztiko Udalaren zerbitzuko langileek 2020an izanen duten jaiegunen egutegia. Horren arabera, honako hauek ezartzen dira
ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren jaiegun gisa 2020rako:
–Urtarrilaren 1a: Urteberri eguna.
–Urtarrilaren 6a: Errege eguna.
–Martxoaren 19a: San Jose.
–Martxoaren 20a: San Jose zubia.
–Apirilaren 9a: Ostegun Santua.
–Apirilaren 10a: Ostiral Santua.
–Apirilaren 13a: Pazko biharamuna.
–Maiatzaren 1a: Langileen eguna.
–Abuztuaren 15a: Jasokundeko Andre Maria.
–Irailaren 29a: San Migel.
–Urriaren 12a: Espainiako Festa Nazionala.
–Abenduaren 3a: San Frantzisko Xabierkoa (Nafarroaren eguna).
–Abenduaren 4a: Nafarroaren eguneko zubia.
–Abenduaren 7a: Konstituzioaren egunaren biharamuna.
–Abenduaren 8a: Andre María Sortzez Garbia.
–Abenduaren 25a: Eguberri eguna.
Udal bulegoak itxita egonen dira urteko larunbat eta igande guztietan,
eta gorago aipatutako jaiegunetan, horiek ere kontuan hartu baitira 2020ko
lan egutegian.
Jendea hartzeko udal bulegoetako ordutegia 10:00etatik 14:00ak arte
izango da.
Baliogabeak izanen dira, 2020an epeak kontatzeari dagokionez, larunbat eta igande guztiak eta arestian aipatutako egunak, udal bulegoetako
jaiegunak baitira.
Bigarrena.–Udaleko langileendako, lanaldiaren urteko lanordu kopurua
1.592 izango da eta honela banatuko da.
–Astelehenetik ostiralera bitarteko eguneroko lanaldia, orokorrean,
7 ordu eta 20 minutukoa izango da. Laneko ordutegiaren zati finkoa
8:00etatik 15:00etara bitartekoa izango da, eta eguneko lanaldia osatu
arte geratzen den denbora, 20 minutu, 7:40tik 8:00etara eta 15:00etatik
15:20ra arte egingo da, enplegatuak aukeratzen duenaren arabera,
malgutasunez.
–Ordutegi malgutasuna ezartzen da lan bizitza eta familiakoa bateragarri egiteko neurri gisa. Laneko ordutegiaren zati finkoa 9:00etatik
14:00etara bitartekoa izango da, eta eguneko lanaldia osatu arte geratzen
den denbora, 7:00etatik 9:00etara eta 14:00etatik 16:30era arte egingo da,
enplegatuak aukeratzen duenaren arabera, malgutasunez.
–Langile bakoitzak 6 ordu eta 40 minutuko poltsa bat izango du urte
guztian erabiltzeko, zerbitzuaren beharren arabera.
Hirugarrena.–Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Olaztiko
Udaleko iragarki-taulan argitara dadila agintzea eta udal honetako langileen
ordezkariei igortzea.
Olaztin, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Roberto Martínez Mendia.
L2003211

IRUÑA
2020ko sanferminetako kartela aukeratzeko lehiaketa.
Laburpena
Oharra: testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identif.): 498255.

Iruñeko Udalak 2020ko sanferminetako kartela aukeratzeko lehiaketarako deia egiten du, norgehiagokako araubidean, Iruñeko Udalaren Dirulaguntzei buruzko Ordenantza Orokorrak xedatzen duenarekin bat; 2006ko
21. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, otsailaren 17an.
1. Xedea:
2020ko sanferminak iragarriko dituen kartel ofiziala hautatzea eta
saritzea da lehiaketa honen xedea.
2. Sari-modalitateak:
Hona hemen sari-modalitateak: sari bakarra.
3. Diru-zuzkidura:
Deialdi honi, gehienez ere, 3.600 euro esleituko zaizkio sarietarako,
udalaren aurrekontuko honako partida honen kargura: 50/33800/480000.
Sari hau ezarri da, 2. klausulan jasotakoaren arabera: 3.600 euroko sari
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bakarra. Diru kopuru horri PFEZ dela‑eta dagokion atxikipena aplikatuko
zaio.
4. Hautagaien betekizunak:
Lehiaketan nahi duen orok hartzen ahal du parte.
Egile bakoitzak kartel bakarra aurkezten ahalko du, jatorrizkoa, argitaragabea eta teknika librekoa.
Ezin izanen dute parte hartu lehiaketaren aurreko edizioetan hogei
aurrefinalisten artean hautatutako obrek.
Iruñeko udalaren dirulaguntzei buruzko ordenantza orokorraren
10. artikuluan xedatutakoarekin bat, laguntza hauen izaera berezia dela‑eta onuradunei aplikagarri zaizkie arau horretan ezarritako debekuak:
bai.
Iruñean, 2020ko martxoaren 2an.–Kultura eta Berdintasuneko zinegotzi
ordezkaria, María García‑Barberena Unzu.
L2003190

aparteko kredituak, kreditu-gehigarriak eta kreditu transferentziak onesteari
buruzkoa.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek azter dezaten eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz
irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu
horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).
Larraintzarren (Ultzama), 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, Martín M.ª
Picabea Aguirre.
L2003028

URROTZ-HIRIA
2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

PETILLA ARAGOI
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
2020ko 28. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman zen, otsailaren 11n, urte bereko aurrekontu orokorraren hasierako onespenaren
iragarkia.
Jendaurreko epea iragan da eta inork ez du aurrekontuaren kontrako
erreklamaziorik aurkeztu eta, beraz, behin betiko onetsitzat jo da; hori
guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari
jarraikiz (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu
publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren
10eko 2/1995 Foru Legea).
Hala, bada, argitara ematen da behin betiko onetsitako aurrekontuaren laburpena, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko
2/1995 Foru Legearen 202.3 artikuluan xedatuari jarraikiz. Hona hemen:
GASTUAK:
1.–Langileria gastuak: 39.750,00 euro.
2.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 80.700,00 euro.
4.–Transferentzia arruntak: 8.200,00 euro.
5.–Kontingentzia funtsa: 16.803,50 euro.
6.–Inbertsio errealak: 117.500,00 euro.
Gastuak, guztira: 262.953,50 euro.
DIRU-SARRERAK:
1.–Zuzeneko zergak: 56.800,00 euro.
2.–Zeharkako zergak: 1.500,00 euro.
3.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 6.220,00
euro.
4.–Transferentzia arruntak: 14.370,00 euro.
5.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak:
133.243,50 euro.
7.–Kapital transferentziak: 50.820,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 262.953,50 euro.
Petilla Aragoin, 2020ko martxoaren 3an.–Alkate udalburua, Florentino
Aguas Arilla.
L2003251

SAN ADRIÁN
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
San Adriango Udalak, 2020ko otsailaren 20an egin osoko bilkuran,
erabaki zuen hasiera batez onestea 2020ko plantilla organikoa.
Espedientea jendaurrean egonen da hamabost egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
zenbatzen hasita, bizilagunek edo interesdunek azter dezaten eta egokitzat
jotzen dituzten erreklamazioak aurkez ditzaten.
Erreklamaziorik egin ezean, plantilla organiko hori behin betiko onetsitzat joko da, jendaurreko epea bukatutakoan.
San Adrianen, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, Emilio Cigudosa
García.

L2002867

ULTZAMA
1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena
Ultzamako Udalak, 2020ko otsailaren 20an egin osoko bilkura berezian,
hasiera batez onetsi zuen 1/2020 aldaketa 2020ko udal aurrekontuan,

Urrotz‑Hiriko Udalak, 2020ko otsailaren 17ko osoko bilkuran, hasiera
batean onetsi zituen 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak 2020ko aurrekontu
orokor eta bakarrean.
Erabakia jendaurrean egonen da hamabost egun baliodunean, bizilagunek edo interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezkoak iruditzen
zaizkien erreklamazioak egin ditzaten.
Erreklamaziorik ez bada, aurrekontuko aldaketa horiek behin betiko
onetsitzat joko dira, jendaurreko epea amaitutakoan.
Urrotz‑Hirian, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Miguel Angel Iribarren
Lacunza.
L2002911

EGUESIBAR
Ordenantza, Udalaren kultur jardueren eta ikastaroen zerbitzua
emateko prezio publikoei buruzkoa. Behin betiko onespena
Eguesibarko Udalak, 2019ko abenduaren 10eko osoko bilkuran, behin
betiko onetsi zuen Udalaren kultur jardueren eta ikastaroen zerbitzua
emateko prezio publikoei buruzko ordenantza.
Aldaketa horien hasierako onespenaren eta erregelamenduzko jendaurreko epearen iragarkia argitara eman zen 2020ko 1. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean, urtarrilaren 2an, eta Udalaren iragarki-taulan. Jendaurrean egon
bitartean, ez zen alegaziorik aurkeztu. Nafarroako Toki Administrazioari
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan ezarritakoari
jarraikiz, behin betiko onetsirik gelditu da, honekin batera ematen den
testuaren arabera.
Argitara ematen da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren
2ko 6/1990 Foru Legearen 325. eta 326. artikuluetan eta aplikatzekoa den
gainerako legedian ezarritakoa bete beharrez.
ORDENANTZA, UDALAREN KULTUR JARDUEREN ETA
IKASTAROEN ZERBITZUA EMATEKO PREZIO PUBLIKOAK
ARAUTZEN DITUENA
1. artikulua.–Kontzeptua.
Ordainarazpen hau ezarri da Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
martxoaren 10eko 2/1995 Legearen lehenengo tituluko IV. kapituluko 7.
atalean xedatutakoaren arabera eta lege beraren 12. artikuluan jasotzen
den baimenari jarraituz, Udalaren kultur ikastaroen eta jardueren zerbitzua
egiteagatik.
2. artikulua.–Xedea.
Tasa honen xedea da Eguesibarko Udalak antolatzen dituen ikastaroen
eta jardueren zerbitzua egitea; Udalaren aurrekontuari egotziko zaizkio
sortzen diren diru-sarrerak.
3. artikulua.–Ordaintzeko betebeharra.
Aurreko artikuluak aipatzen duen zerbitzuaren onuradunak ordaindu
beharko du, baldin eta udalaren kultur ikastaro eta jardueretan ikasle gisa
matrikulatzea eskatzen badu.
Tarifaren zenbatekoa izen emateko epean ordainduko da; epe horretan
aurkeztuko da izen emateko behar den dokumentazioa.
4. artikulua.–Tarifak.
A) Aplikazio arauak.
Ordenantza honetan arautzen diren prezioen ordainketa honela eginen
da:
Tarifaren ordainketa eginen da udalak ikastaro eta jardueren eskaintzan adierazten duen moduan. Tarifaren ordainketa, oro har, osorik
eginen da, kasuan kasuko jardueran izena ematean. Udalak, hala ere,
bere jarduera batzuetan zatikako ordainketa egiteko baimena ematen

3300. orrialdea - 47. zenbakia

2020ko martxoaren 9a, astelehena

ahalko du, baldin eta izena emateko unean tarifaren kostu osoaren %50
ordaintzen bada, eta gainerako ordainketa udalak ezartzen duen modalitatean egiten bada.
Izena emateko une horretan, “C.) Tarifen taula” atalean ezartzen
den tarifaren zenbatekoa zehazteko ematen diren inguruabarrak frogatu
beharko ditu interesdunak, agiri bidez frogatu ere.
Ordainketa hori Eguesibarko Udalak ezartzen duen gisara egin beharko
da. Ez da izen ematea gauzatzen ahalko, jardueren zenbatekoak ordaintzen
ez diren bitartean edo aurreko ekitaldietatik ordaindu gabeko zenbatekorik
gelditzen den bitartean, ezta, beraz, jardueretan hasten ahalko ere.
Borondatezko epean ordaintzen ez diren kuotak edo epe horretan
itzultzen direnak, premiamendu bidez ordainaraziko dira, legez tokatzen
diren errekarguekin. Ordenantza honen arau osagarria izanen da Udalaren
kultur ikastaro eta jardueretan jakingarri orokor gisa xedatzen dena.
B) Tarifak itzultzea.
Ordaindu behar duenari egozten ahal ez zaizkion arrazoiengatik
jarduera gauzatzen ez bada, ordaindutakoa itzuliko zaio.
Jardueraren zenbatekoa soilik itzuliko da ikastaroa hasi baino lehen
Eguesibarreko Udaleko erregistroan idatziz eskatzen bada; kasu horretan,
tasaren zenbateko osoaren %15 atxikiko da kudeaketa-gastu kontzeptupean. Jada hasita dagoen ikastaro batean baja hartzeko eskaera idatziz
eginez gero, dagokion arloak kasu zehatz hori aztertu eta ebatziko du, eta
baliteke tasa itzultzeari uko egitea.
Justifikatu gabeko 8 ez-joate gutxienez egiten duten ikasleek besterik
gabe irten beharko dute ikastarotik eta ez dute eskubiderik izanen ordaindutako tarifa itzulia izateko.
C) Tarifen taula.
C.1 Tarifa orokorra:
Kultura arloan programatzen diren ikastaro edo lantegietarako, inskripzioa egin duenak ordu bakoitzagatik ordaindu beharreko tarifa izanen
da ikastaro bakoitzaren orduko kostua zati ikastaroa egiteko ezartzen
den gutxieneko inskribatutakoen kopurua eginik ateratzen den emaitza;
Eguesibarren erroldaturik daudenek %20 merkeagoa izanen dute tarifa.
C.2 Hobaria duten tarifak:
Ordenantza fiskal orokorrean zerbitzu honetarako espresuki ezarritako
hobariak aplikatuko dira.
5. gaia.–Arau-hausteak eta zehapenak.
1.–Arau-hauste arinak dira honako hauek:
Arau-hauste arinak dira ordenantza honetan ezartzen diren betebeharrak ez betetzea, arau-hauste astunen kalifikazioa ez dutelarik.
2.–Arau-hauste astunak dira:
–Tarifa osorik edo partez ez ordaintzea horretarako ezarritako epeetan.
–Salbuespenak, behar diren ez bezalako tarifak edo itzultze bide
gabeak modu bidegabean eskuratzea.
–Arau-hausteak honela zehatuko dira:
• Arinak, 60tik 150 eurora bitarteko isunarekin.
• Astunak, 151tik 600 eurora bitarteko isunarekin.
Aplikatu beharreko zehapen prozedura izanen da ordenantza fiskal
orokorraren 32. artikuluan ezarritakoa.
AZKEN XEDAPENA
Indarrean jartzea
Ordenantza hau indarrean jarriko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den egunean.
Sarrigurenen (Eguesibar), 2020ko otsailaren 17an.–Alkatea, Amaia
Larraya Marco.
L2002438

ALESBES
2020rako tasak, prezio publikoak eta zergak. Udalaren, Musika
Eskolaren eta Zahar Etxearen egutegi fiskala. Hasierako onespena
Alesbesko Udalak, 2020ko otsailaren 20an egin osoko bilkuran, erabaki
zuen hasiera batez onestea 2020ko urtarrilaren 1etik aitzina indarra izanen
duten diru-sarreren arauketa, zerga-tasak, tasak, prezio publikoak eta
abar bitarteko direla.
Espedientea jendaurrean egonen da 30 egun baliodunean, iragarki
hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
interesdunek espedientea Udal Idazkaritzan azter dezaten eta bidezko
iruditzen zaizkien erreklamazio, kexa eta oharrak aurkez ditzaten; hori
guztia, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990

Foru Legearen 325. artikuluan xedatuarekin bat (15/2002 Legearen bidez
aldatua).
Epe hori iraganik, inork ez badu erreklamaziorik aurkeztu, behin betiko
onetsitzat joko dira aurreikusitako diru-sarrerak.
Alesbesen, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, M. Carmen Segura
Moreno.

L2002982

ALESBES
Udalaren eta erakunde autonomoen 2020ko aurrekontua.
Hasierako onespena
Alesbesko Udalak, 2020ko otsailaren 20ko osoko bilkuran, hasiera
batean onetsi zituen Alesbesko Udalaren eta haren erakunde autonomoen
2020ko aurrekontua.
Hasiera batez onetsitako 2020ko udal aurrekontua Idazkaritzan egonen
da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagunek edo interesdunek
espedientea aztertu eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez
ditzaten; hori guztia, bat etorriz Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko
2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatuarekin.
Erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin betiko onetsitzat joko da, aurreko paragrafoan aipatutako jendaurreko aldia iragan ondoan.
Alesbesen, 2020ko otsailaren 25ean.–Alkatea, M. Carmen Segura
Moreno.
L2002983

ALESBES
Udalaren eta erakunde autonomoen 2020ko plantilla organikoa.
Hasierako onespena
Alesbesko Udalak, 2020ko otsailaren 20an egin osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen Alesbesko Udalaren eta erakunde autonomoen 2020ko
plantilla organikoa.
Indarra duten xedapenak betetzeko, espedientea jendaurrean egonen
da hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten.
Alesbesen, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, M.ª Carmen Segura
Moreno.
L2002984

ATARRABIA
14/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena
Atarrabiako Udalak, 2019ko abenduaren 19an egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen Udalaren 2019ko aurrekontuan 14. aldaketa
egiteko espedientea.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagun nahiz interesdunek azter dezaten eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, irailaren
21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuarekin bat (foru
dekretu horren bidez garatu zen Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).
Atarrabian, 2019ko abenduaren 19an.–Alkatea, Mikel Oteiza Iza.
L2003205

ATARRABIA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Atarrabiako Udalak, 2020ko otsailaren 27an egin osoko bilkuran, hasier a batez onetsi zituen Udalaren aurrekontua, hori betearazteko oinarriak
eta Kirol Martiket 2015 SL enpresa publikoak aurkezturiko gastuen eta
diru-sarreren aurreikuspenaren egoera-orria.
Onetsitako aurrekontua Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten;
hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren
2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluarekin.
Atarrabian, 2020ko otsailaren 27an.–Alkatea, Mikel Oteiza Iza.

L2003206
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BILORIA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Hasierako onespenaren iragarkia 2020ko 11. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 17an.
Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, 2020ko
udal aurrekontua behin betiko onetsirik gelditu da.
Aplikatzekoa den araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua.
2020KO AURREKONTUA
Laburpena, kapitulu ekonomikoen arabera
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 1.003,04 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 10
.464,87 euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 0,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 1.709,66 euro.
5. kapitulua.–Kontingentzia funtsa: 0,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 11.458,48 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 0,00 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.
Gastuak, guztira: 24.636,05 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:
4.214,37 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 13.935,72 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 15.532,41 euro.
6. kapitulua.–Inbertsioak besterentzea: 0,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak eta kapitaleko bestelako diru-sarrerak: 5.020,66 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 38.703,16 euro.
Bilorian, 2020ko otsailaren 21ean.–Kontzejuko burua, José María
Nieva Fernández.
L2002902

DEIERRI
2020rako karga-tasak
2018ko abenduaren 20an egin bilkuran, erabaki zen honako hau:
“Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 5/1995 Foru
Legeak ezartzen duenari jarraikiz, Udalaren osoko bilkuran, aho batez eta
legeak eskatzen duen gehiengoa izanik,
ERABAKITZEN DA:
1.–Onestea 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean izanen diren
karga-tasak:
–Hiri-lurreko eta landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa.
Karga-tasa: %0,1.
–Ekonomia-jardueren gaineko zerga. Karga-tasa: %1.
–Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga. Karga-tasa:
%3,00.
–Hiri-lurren balio-gehikuntza. Zerga-oinarria, denbora tarte guztietan:
2/1995 Foru Legearen 175. artikuluan ezarritako gutxieneko ehunekoak.
Karga-tasa: %10,00.
2.–Erabaki hau argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean.”
Aritzalan (Deierri), 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Edorta Lezaun
Etxalar.
L2002912

ZIZUR NAGUSIA
Xehetasun-azterketa, Ardoi sektoreko H-28 lurzatiarena.
Hasierako onespena
Zizur Nagusiko Udaleko Gobernu Batzarrak, 2020ko otsailaren 21ean
egindako bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea Zizur Nagusiko Ardoi

sektoreko H-28 lurzatiaren xehetasun-azterketaren espedientea, Abaigar
Promoción y Construcción SLUk sustatua, eraikuntzako lerrokadurak
berregokitzeko eta eraikinaren bolumenak antolatzeko, kontuan hartuz
unitate morfologikorako ezarritako determinazioak.
Bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren
72. eta 74. artikuluekin (legegintzako foru dekretu horren bidez onetsi zen
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu
bategina), espedientea jendaurrean egonen da hogei eguneko epean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita,
azter dadin eta bidezko alegazioak aurkez daitezen. Jendaurreko epean
inork ez badu alegaziorik aurkezten, agiria behin betiko onetsiko da, hala
badagokio.
Zizur Nagusian, 2020ko otsailaren 24an.–Alkate udalburua, Jon
Gondán Cabrera.
L2002955

ZIZUR NAGUSIA
Aldaketa, Euskararen erabilera eta sustapena arautzen dituen
ordenantzaren I. eranskinean. Hasierako onespena
Zizur Nagusiko Udalak, 2020ko otsailaren 27an egin osoko bilkuran,
erabaki zuen hasiera batez onestea Zizur Nagusiko udal esparruan euskararen erabilera eta sustapena arautzen dituen ordenantzaren I. eranskina
aldatzeko espedientea.
Delako espedientea jendaurrean egonen da 30 egunean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita. Epe horretan
bidezko juzgatzen diren alegazioak aurkezten ahalko dira, jendea hartzeko
ordutegian.
Jendaurreko epea iragaten bada inork alegaziorik aurkeztu gabe,
aldaketa behin betiko onetsita geratuko da, eta haren testu osoa Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Nafarroako Toki Administrazioari
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325.1 artikuluan xedatuarekin
bat.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Zizur Nagusian, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Jon Gondán Cabrera.
L2003139

ZIZUR NAGUSIA
Udal ordenantza, arautzen dituena hiri-lurzoru gisa sailkatutako
lurzoruko jarduketei lotutako hirigintza-eginbeharren
monetizazioaren prozedura eta kalkulua. Hasierako onespena
Zizur Nagusiko Udalak, 2020ko otsailaren 27an egindako osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen Hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzoruko
jarduketei lotutako hirigintza-eginbeharren monetizazioaren prozedura eta
kalkulua arautzen dituen udal ordenantzaren espedientea.
Espediente hori jendaurrean egongo da 30 egunez, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita,
eta haren aurka egokitzat jotzen diren alegazioak aurkeztu ahal izanen
dira, jendea hartzeko orduetan.
Jendaurreko epea amaitu eta alegaziorik aurkeztu ez bada, ordenantza
behin betiko onetsiko da, eta haren testu osoa Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren
2ko 6/1990 Foru Legearen 325.1 artikuluan xedatutakoaren arabera.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Zizur Nagusian, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Jon Gondán Cabrera.
L2003167

ZIZUR NAGUSIA
Aldaketa Udal Planean. Hasierako onespena
Zizur Nagusiko Udalak, 2020ko otsailaren 27an egin osoko bilkuran,
erabaki hauek hartu zituen:
1.–Hasiera batez onestea Zizur Nagusiko Udal Planaren aldaketa xehatua, planaren barruan dagoen Hirigintzako Araudi Orokorrari dagokiona,
eta bilkurako txostenean azaltzen den moduan.
2.–Aldaketa horri buruzko informazioa jendaurrean jartzea, iragarkia
jarrita Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroan argitaratzen diren
egunkarietan eta hilabete batez paratuta Udaleko iragarki-taulan.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Zizur Nagusian, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Jon Gondán Cabrera.
L2003168

3302. orrialdea - 47. zenbakia

2020ko martxoaren 9a, astelehena

ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE
ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Behin betiko onesten da 2020. urteko aurrekontua, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluarekin, ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean. Hasierako
onespenaren erabakia 2020ko 21. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman
zen argitara, urtarrilaren 31n.
DIRU-SARRERAK:
III. kapitulua: 8.670,00 euro.
IV. kapitulua: 792.900,20 euro.
V. kapitulua: 10,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 801.580,20 euro.
GASTUAK:
I. kapitulua: 678.667,67 euro.
II. kapitulua: 86.045,02 euro.
III. kapitulua: 1.052,67 euro.

IV. kapitulua: 25.400,00 euro.
VI. kapitulua: 6.130,00 euro.
IX. kapitulua: 4.284,84 euro.
Gastuak, guztira: 801.580,20 euro.
Altsasun, 2020ko otsailaren 24an.–Mankomunitateko burua, Francisco
Javier Paz Miño.

L2002937

ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE
ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 236.
artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik
aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoa.
Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 21. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 31n.
Altsasun, 2020ko otsailaren 24an.–Mankomunitateko burua, Francisco
Javier Paz Miño.

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
LANPOSTU
ZENBAKIA

ARAUB.
JURIDIKOA

LANPOSTU
KOP.

LANPOSTUA

MAILA

LANALDIA

SARBIDEA

HIZKUNTZA ESKAKIZUNA,
PROGRAMA (2)
EUSKARA (1)

% OSAGARRIAK (3)
A

B

C

D

E

F

1

FUNTZ.

1

Gizarte‑langilea

B

%100

OL

BB (C1)

HOSP

20,00

2

LAN‑KONTR.

1

Administrari laguntzailea (hutsik)

D

%100

OL

BB (C1)

HOSP

12

14,99

3

FUNTZ.

1

Familia‑langilea (hutsik)

D

%100

OL

BB (B1)

LKP

12

14,99

4

FUNTZ.

1

Familia‑langilea

D

%100

OL

BB (B1)

LKP

12

14,99

5

FUNTZ.

1

Familia‑langilea

D

%100

OL

BB (B1)

LKP

12

6

LAN‑KONTR.

1

Hezitzailea (hutsik)

B

%100

OL

BB (C1)

HFLP

7

LAN‑KONTR.

1

Gizarte‑langilea (hutsik)

B

%100

OL

BB (C1)

LKP

8

LAN‑KONTR.

1

Familia‑langilea (hutsik)

D

%100

OL

BB (B1)

LKP

9

LAN‑KONTR.

1

Psikologoa (hutsik)

A

%75

OL

BB (C1)

HOSP

10

LAN‑KONTR.

1

Hezitzailea (hutsik)

B

%100

OL

BB (C1)

GP/ESB

11

LAN‑KONTR.

1

Gizarte‑langilea (hutsik)

B

%75

OL

BB (C1)

GP/ESB

12

LAN‑KONTR.

1

Gizarte‑langilea (hutsik)

B

%75

OL

BB (C1)

HOSP HFLP

13

LAN‑KONTR.

1

Garbiketako peoia (hutsik)

E

%25

OL

BB (B1)

HOSP

14,99
20,00
20,00

12

14,99
20,00

12

20,00
20,00
20,00

15

15,21

(1) BB: Berariazko betebeharra.
   M: Merezimendua.

(2) HOSP: Harrera eta Orientabide Sozialerako Programa.
(3) Osagarrien definizioa:
   LKP: Laguntza Komunitarioko Programa, beren buruaz baliatzeko arazoak    A.–Bateraezintasunekoa.
dituzten pertsonentzat.
   B.–Mailakoa.
   HFLP: Haurrei eta familiei laguntzeko programa.
   C.–Berariazkoa.
   ESB: Enplegu sozial babestua.
   D.–Lanaldiaren luzapenekoa.
   GP: Gizarteratzeko programa.
   E.–Burutzakoa.
   F.–Lanpostukoa.
OHARRA: langileen artean koordinatzaile bat egonen da, dagokion mailaren %15eko ordainsaria jasoko duena.

Funtzionarioen zerrenda: 2020. urtea
DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTU
ZENBAKIA‑PROGRAMA

LANPOSTUA

MAILA

SARBIDEA

GRADUA

ANTZINATASUN
AITORTUAREN DATA

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

BOSTURTEKOAK

Ormazábal Arratíbel, Yolanda

Gizarte‑langilea

1‑HOSP

B

OL

4

1996ko abenduaren 6a

4

Jardunean

Iparraguirre Mendía, Ainhoa

Familia‑langilea

4‑LKP

D

OL

3

2000ko irailaren 1a

3

Eszedentzian

Bergera Celaya, M.ª Asunción

Familia‑langilea

5‑LKP

D

OL

3

2002ko maiatzaren 14a

3

Jardunean

Lan‑kontratu mugagabekoen izenen zerrenda 2020. urtea
DEITURAK ETA IZENA

Álvaro Igoa, Alodia

LANPOSTUA

MAILA

ANTZINATASUN AITORTUAREN DATA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

B

2000ko maiatzaren 8a

Jardunean

Gizarte‑langilea

Aldi baterako langileen zerrenda, 2019ko abenduaren 31n
KONTRATU MOTA
IZEN‑DEITURAK

LANPOSTUA

MAILA

LANPOSTU ZENBAKIA‑PROGRAMA

Hasiera/Zerbitzu
aitortuak

Bukaera

LANALDIA

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

Barroso Benito, Ana

Administrari laguntzailea

D

2‑HOSP

1989‑08‑13

Lanpostu hutsa betetzen

Osoa

Jardunean

Irízar Martínez, Eneka

Hezitzailea

C*

6‑HFLP

1997‑03‑12

Lanpostu hutsa betetzen

Osoa

Jardunean

Ayestarán Ijurco, Ainara

Hezitzailea

C*

6‑HFLP

21‑10‑2019

Eneka Irizarren lanaldi murriztapena bukatzean Lanaldiaren 1/4

Jardunean

Suescun Igoa, Arantxa

Psikologoa

A

9‑Denak

2000‑08‑01

Lanpostu hutsa betetzen

Lanaldiaren 3/4

Eszedentzian

Gallego Montero, Dátiva

Familia-langilea

D

3‑LKP

25‑02‑2000

Lanpostu hutsa betetzen

Osoa

Jardunean

Solís Ijurco, M.ª Carmen

Familia-langilea

D

4‑LKP

16‑04‑2012

Ainhoa Iparraguirreren borondatezko eszedentzia Osoa
bukatzean

Jardunean

Zia Zabaleta, Karmele

Familia-langilea

D

8‑LKP

27‑01‑1997

Lanpostu hutsa betetzen

Jardunean

García Gabirondo, Alicia

Familia-langilea

D

5‑LKP

2007‑02‑16

Asun Bergeraren lanaldi murriztapena buka- Lanaldiaren 1/2
tzean

Osoa

Jardunean

2020ko martxoaren 9a, astelehena

47. zenbakia - 3303. orrialdea
KONTRATU MOTA

IZEN‑DEITURAK

LANPOSTUA

MAILA

LANPOSTU ZENBAKIA‑PROGRAMA

Hasiera/Zerbitzu
aitortuak

LANALDIA

Bukaera

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

Imaz Larrea, Erkuden

Hezitzailea

C

10‑ESB/GP

2005‑08‑23

Lanpostu hutsa betetzen

Osoa

Jardunean

Razquin Galán, María

Hezitzailea

C

11‑ESB (%50)/GP (%50)

2008‑06‑03

Erkuden Imaz Larrearen ordezkapena

Osoa

Jardunean

Erbiti Beloki, Arantxa

Gizarte-langilea

B

12‑ESB (%25)/GP (%50)

2000‑12‑07

Lanpostu hutsa betetzen (koordinatzailea
2011‑07‑01etik)

Lanaldiaren 3/4

Jardunean

Beguiristain Jaka, Ana

Gizarte-langilea

B

13‑HOSP (%50)/HFLP (%25)

2001‑07‑19

Lanpostu hutsa betetzen

Lanaldiaren 3/4

Jardunean

De Fatima Correia, Odete

Garbiketako peoia

E

14‑HOSP

2017‑07‑18

Lanpostu hutsa betetzen

%33,10

Jardunean

Tres Borja, Itziar

Psikologoa

A

9‑Denak

2013‑09‑02

Arantxa Suescunen borondatezko eszedentzia Lanaldiaren 3/4
bukatzean

Peoiak

Peoiak

E

E.S.B.

01‑01‑2018

%100

Jardunean
Jardunean

–Gizarte‑hezitzaileek mailako osagarria eta lanpostuko osagarria jasotzen dituzte, %32,66koa, B mailarekin parekatzeagatik.
L2002938

AUÑAMENDI GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

–Idazkaria: Beatriz Beroiz Erdozain.

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen
235. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da Udalaren 2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 16. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 24an.
Auritzen, 2020ko urtarrilaren 21ean.–Mankomunitateko burua, Nekane
Nuño Iturri.
PLANTILLA ORGANIKOA
Lanpostuen zerrenda
Funtzionarioak.
LANPOSTUAREN IZENA

LANP.
KOP.

MAILA

LANALDIA

LANPOSTUKO
OSAG.

OSAG.
MAILA

EGOERA

Gizarte-langilea

1

B

%100

%34,73

Familia-langilea

3

D

%100

%8,35

%12,00 Jardunean

Administrari laguntzailea

1

D

%100

%15,01

%12,00 Jardunean

%12,00 Jardunean

Lan-kontratudunak.
LANP.
KOP.

LANALDIA

MAILA

LANPOSTUKO
OSAG.

Familia-langilea

3

%50

D

%8,35

%12,00 Jardunean

Hezitzailea

1

%70

C

%8,52

%12,00 Jardunean

Familia-langilea
(kontzejuz kontzeju)

1

%100

C

%8,52

%12,00

LANPOSTUAREN IZENA

OSAG.
MAILA

Idazkaria

LANP.
KOP.

LANALDIA

MAILA

1

%34,90

A

LANPOSTUKO
OSAG.

OSAG.
MAILA

L2002958

AUÑAMENDI GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Behin betiko onetsi da 2020. urteko aurrekontua, bat etorriz Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluarekin, ez
baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean. Hasierako onespenaren
erabakia 2020ko 16. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara,
urtarrilaren 24an.
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua: 46.260,00 euro.
4. kapitulua: 443.550,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 489.810,00 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua: 326.350,00 euro.
2. kapitulua: 159.460,00 euro.
4. kapitulua: 4.000,00 euro.
Gastuak, guztira: 489.810,00 euro.
Auritzen, 2020ko otsailaren 21ean.–Mankomunitateko burua, Nekane
Nuño Iturri.

L2002959

EGOERA

AUÑAMENDI GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Hutsik

Administrazio-kontratuduna.
LANPOSTUAREN IZENA

Administrariak:

EGOERA

Jardunean

Langileen izenen zerrenda

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
2020ko 16. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
24an, aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko
epean inork ez duenez alegaziorik aurkeztu, aurrekontuan egin aldaketa
hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak
izan ditzan; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33.
artikuluan xedatutakoari jarraituz (foru dekretu horren bidez garatu zen,
aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Funtzionarioak:
–Gizarte-langilea: Lourdes Iturri Arriola.
–Familia-langilea: Roncesvalles Martínez Sagardía.
–Familia-langilea: M.ª Rosario Belzunce Lerindegui.
–Familia-langilea: M.ª Lourdes Ampo Echeverría.
–Administrari laguntzailea: Sagrario Orbaiz Barberena.
Lan-kontratudun finkoak:

Aparteko kreditua
APLIKAZIOA

231162600

Fotokopiagailua erostea

2.360,00

2391 2270601

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako ekintzak

9.373,52

3410 2274001

Zahartze aktibo eta osasungarriaren proiektua

13.295,75

GUZTIRA

–Familia-langilea: M.ª Isabel Bayona Baquedano.
–Familia-langilea: M.ª Pilar Fagoaga Martiarena.
–Familia-langilea: Myriam Leonor Zazpe Erro.

–Hezitzailea: Amaia Ubau Galarza.
–Familia-langilea (kontzejuz kontzeju): Yolanda Torrea Urbelz.

25.029,27

Finantzaketa
APLIKAZIOA

Aldi baterako lan-kontratudunak:

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

2.360,00

4622031

Udalen ekarpena, transferentzia, genero indarkeriaren aurkako Estatuko ituna

9.373,52

3304. orrialdea - 47. zenbakia
APLIKAZIOA

2020ko martxoaren 9a, astelehena
ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

4508001

Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza, Zahartze
aktibo eta osasungarriaren programa.

4890001

Entitate pribatuen bestelako ekarpenak
GUZTIRA

7.837,75
5458,00
25.029,27

Auritzen, 2020ko otsailaren 21ean.–Mankomunitateko burua, Nekane
Nuño Iturri.

L2002960

BORTZIRIETAKO HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO
MANKOMUNITATEA
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235.
artikuluan xedatutakoari jarraikiz, jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu
ez denez, behin betikoz onetsi da 2020. urteko plantilla organikoa, ondoren
agertzen dena. Hasierako onespenaren iragarkia 2020ko 18. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 28an.

onespenaren iragarkia 2020ko 18. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, urtarrilaren 28an.
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak eta bertzelako diru-sarrerak: 675.300 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 367.600 euro.
5. kapitulua.–Ondareagatiko diru-sarrerak: 675,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 1.043.575,00 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileen lansariak: 132.305,00 euro.
2. kapitulua.–Gastu arruntak ondasun eta zerbitzuetan: 710.350,00
euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 195.920,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 5.000,00 euro.
Gastuak, guztira: 1.043.575,00 euro.
Etxalarren, 2020ko otsailaren 24an.–Presidentea, Miguel María Irigoien.

L2003145

BORTZIRIETAKO EUSKARA MANKOMUNITATEA
Lan egutegia eta egun baliogabeak 2020an

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
Lanpostuak
Idazkaria: Idazkari eta kontu-hartzailearen eginkizunak Bortzirietako
udaletako baten idazkariak beteko ditu. Lanpostuaren diru-ordainketa:
%30, A mailaren oinarrizko soldataren gainean. Baldintza: euskaraz jakitea.
Oinarritzat hartuko da Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen 2012ko
txostena hizkuntz eskakizunen inguruan (C1 ahoz eta idatziz).
Funtzionarioak
Administrari-ofizial bat. C maila. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko
osagarria: %14,20. Sarbidea: Lehiaketa-oposizioa. Baldintza: euskaraz
jakitea. Oinarritzat hartuko da Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen
2012ko txostena hizkuntz eskakizunen inguruan (C1 ahoz eta idatziz).
Lan kontratudun finkoak
Hondakinen teknikari bat. B maila. Lanpostuko osagarria: %35. Sarbidea: Lehiaketa-oposizioa. Baldintza: euskaraz jakitea. Oinarritzat hartuko
da Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen 2012ko txostena hizkuntz
eskakizunen inguruan (C1 ahoz eta idatziz).
Zerbitzuen arduraduna. C maila. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %8,52. Baldintza: euskaraz jakitea. Oinarritzat hartuko
da Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen 2012ko txostena hizkuntz
eskakizunen inguruan (C1 ahoz eta idatzizkoa B2).

Bortzirietako Euskara Mankomunitateak bulegoetako langileentzako
lan egutegia onetsi du, eta egun baliogabeak ondoren adierazten den
eran deklaratu dira:
1. Honako hauek izanen dira Nafarroako Foru Komunitatean ordaindu
bai baina errekuperatuko ez diren 2020. urteko jaiegunak:
–Urtarrilaren 1a.
–Urtarrilaren 6a.
–Martxoaren 19a.
–Apirilaren 9a.
–Apirilaren 10a.
–Apirilaren 13a.
–Maiatzaren 1a.
–Abuztuaren 15a.
–Abenduaren 3a.
–Abenduaren 7a.
–Abenduaren 8a.
Abenduaren 25a.
Urteko lanaldiaren banaketa doitzeko, larunbat, igande eta jaiegunez
gain, honako hauek lanik gabeko eguntzat joko dira, eta egunotan bulegoak
itxita egonen dira: martxoaren 20a, abuztuaren 10, 11, 12,13,14a eta
abenduaren 24a.
Argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan.
Arantzan, 2020ko otsailaren 10ean.–Lehendakaria, Leire Mitxelena
Gamio.

L2003176

LANGILEEN IZEN ZERRENDA
Funtzionarioak
Administrari-ofiziala: Ramona Olaziregi Mitxelena. C maila. 5. gradua.
Lanpostuko osagarria (kontabilitatea eta beste eginkizunak): %15. Egungo
egoera: Lanean.
Lan kontratudun finkoak
Hondakin teknikaria: Txomin Elgorriaga Astondoa. Egungo egoera:
Eszedentzian.
Aldi baterako kontratuduna
Zerbitzuen arduraduna: Mikel Sanchez Etxegia. Egungo egoera:
Lanean.
Etxalarren, 2020ko otsailaren 24an.–Presidentea, Miguel María Irigoien
Sanzberro.

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Uharteko eta Esteribarko Udalen Zerbitzuen Mankomunitateak, 2020ko
otsailaren 13ko bilkuran, onetsi zituen 2020ko aurrekontuaren proiektua
eta hura betearazteko oinarriak.
Onetsitako aurrekontua Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten;
hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren
2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluan xedatuarekin.
Uharten, 2020ko otsailaren 18an.–Mankomunitateko burua, Iñaki
Crespo San José.

L2002771

L2003104

BORTZIRIETAKO HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO
MANKOMUNITATEA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272.
artikuluan xedatutakoari jarraikiz, jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu
ez denez, behin betikoz onetsi da 2020. Urteko aurrekontua. Hasierako

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272.
artikuluan ezarritakoari jarraituz, jendaurreko epea inork alegaziorik aurkeztu gabe iragan baita, behin betiko onetsi da Moncayoko Ur Mankomunitatearen 2020ko aurrekontua. Hasierako onespenaren erabakia 2020ko
7. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 13an.
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DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak eta bestelakoak: 2.030.358,15 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 23.150,00 euro.
5. kapitulua.–Interesak: 1.100,00 euro.
Guztira: 2.054.608,15 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 935.746,68 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako gastuak: 588.550,00 euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 500,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 128.811,47 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 401.000,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.
Guztira: 2.054.608,15 euro.
Corellan, 2020ko otsailaren 18an.–Mankomunitateko burua, Ramón
Martínez Zardoya.
L2002866

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA
Aldaketak ordenantza fiskalean, zeinaren bidez arautzen baitira
tasak eta/edo prezio publikoak ur hornidurarako, estolderia
eta saneamendurako, arazketarako eta uraren ziklo integralarekin
zerikusia duten gainerako zerbitzu eta jardueretarako.
Behin betiko onespena
Moncayoko Ur Mankomunitateko Zuzendaritza Kontseiluak, 2019ko
urriaren 3an egindako bilkuran, erabaki zuen hasiera batean onestea
2020rako aldaketak honako ordenantza honetan: Ordenantza fiskala,
zeinaren bidez arautzen baitira tasak eta/edo prezio publikoak ur hornidurarako, estolderia eta saneamendurako, arazketarako eta uraren ziklo
integralarekin zerikusia duten gainerako zerbitzu eta jardueretarako.
Iragarkia argitaratu zen 2019ko 243. Nafarroako Aldizkari Ofizialean,
abenduaren 12an, eta inork ez du aurkeztu erreklamaziorik, kexarik edo
oharrik espedientearen kontra horretarako ezarritako hogeita hamar egun
balioduneko epean.
Horiek horrela, aldaketak behin betiko onetsi dira 2020an aplikatuko
diren ordenantzetan, tarifetan eta igorpenetan, eta indarra hartuko dute
2020ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Corellan, 2020ko otsailaren 18an.–Mankomunitateko burua, Ramón
Martínez Zardoya.
ORDENANTZA FISKALA, ZEINAREN BIDEZ ARAUTZEN BAITIRA
TASAK ETA/EDO PREZIO PUBLIKOAK UR HORNIDURARAKO,
ESTOLDERIA ETA SANEAMENDURAKO, ARAZKETARAKO
ETA URAREN ZIKLO INTEGRALAREKIN ZERIKUSIA DUTEN
GAINERAKO ZERBITZU ETA JARDUERETARAKO
I. TITULUA
Moncayoko Ur Mankomunitatearen tasak/prezio publikoak, zerikusia
dutenak uraren ziklo integralarekin
I. KAPITULUA
Oinarria
1. artikulua. Ordenantza fiskalaren titulu honetako tasak/prezio
publikoak ezarri dira bat etorriz Nafarroako toki entitateei aplikatu beharreko araudi fiskalak entitate horiei emandako ahalmenekin, eta haien
babesean.
II. KAPITULUA
Ordainarazpenaren izaera
2. artikulua. Titulu honen xedeko tasek/prezio publikoek oinarri dute
honako zerbitzu hauek ematea: beheko ur hornidura eta saneamendua,
eta horrekin eta uraren ziklo integralarekin zerikusia duten gainerako
jarduerak eta zerbitzuak. Beraz, ezartzen diren ordainarazpenak, izaera
fiskalaren ikuspegitik, dira tasak/prezio publikoak, dagozkionak hainbat
zerbitzu eta jarduera emateari edo egiteari, hain zuzen ere aipatzen direnei
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/95 Foru Legearen
100. artikuluan eta hurrengoetan.
III. KAPITULUA
Aplikazio eremua
3. artikulua. Ordenantza hau aplikatuko da une bakoitzean Moncayoko Ur Mankomunitatean dauden udalerrien mugarteetan.

IV. KAPITULUA
Zerga-egitatea
4. artikulua. Zerga-egitatea da ordenantza honek araututako zerbitzuak eskura izatea edo eskuratu ahal izatea, edo jarduerak erabiltzea
edo erabili ahal izatea. Horiek behar diren tasak/prezio publikoak sortzen
dituzte eta, banan-banan, hauek dira:
a) Edateko uraz hornitzeko zerbitzua eskura izatea eta haren mantentze-lanak (*).
b) Herriko saneamendu eta estolderia sareak eskura izatea eta haien
mantentze-lanak (*).
c) Edateko uraz hornitzeko zerbitzua erabiltzea. Tasa aldatzen ahal da
uraren erabileraren edo helburuen arabera, eta tarifa konbinatuak ezarriko
dira baldin urari erabilera desberdinak ematen bazaizkio eta neurgailua
bakarra bada.
d) Saneamendu zerbitzuaren erabilera. Tasa desberdina izaten ahal
da, erabileren, xedearen eta mantentze-lanen kostuaren arabera.
e) Edateko uraren hornidura eta/edo hondakin uren hustuketa behin
betiko kontratatzeko, beharrezkoak diren jarduketak gauzatzeko zerbitzu
tekniko eta administratiboak ematea (lotune kuota).
f) Hargunea izateko eskubideak, banaketa sareekin lot daitezen
edateko uraren hornidura eta/edo hondakin uren hustuketa. Hor sartzen da
hornidura eta/edo saneamendu zerbitzuak fisikoki eskura izatea bera.
g) Behin-behineko horniduretarako izen emateak.
h) Ikuskapena, Mankomunitateko langileek egiten dutena, egiaztatzeko arauak zehatz-mehatz betetzen diren, ordenantzetan araututakoa
urratzen den kasuetan.
(*) “Hornidura eta saneamendu zerbitzuen eskuragarritasuna eta mantentzelanak” kontzeptuen zenbatekoaren hobaria (ordenantzaren 4.a eta 4.b artikulua),
hornidura kontratuen ordainagirietan, baldin titularrak Mankomunitateko udalak
badira.

5. artikulua. Mankomunitateak behar diren prezioak ezarriko ditu harguneetako lanak finantzatzeko, bai edateko uraren hornidura sareetakoak,
bai hondakin uren hustuketa sareetakoak; orobat, prezioak ezarriko ditu
kontagailuak prezintatzeko, egiaztatzeko, ezartzeko eta berritzeko, baldin
lan horiek Mankomunitateak berak egiten baditu.
V. KAPITULUA
Subjektu pasiboak
6. artikulua.
1. Subjektu pasibotzat hartuko dira, ordenantza honetan ezarritako
tasak/prezio publikoak ordaintzera behartuak –zergadun diren aldetik–,
jasotzen dutenak ordenantza honen xedeko zerbitzu eta jardueren onura,
erreala edo ahalezkoa, edo haien eragina, izan pertsona fisikoak edo
juridikoak izan entitateak, baldin nortasun juridikorik izan gabe ere eratzen
badute entitate ekonomiko bat edo ondare bereizi bat zeinak zerga jasan
dezakeen.
Zehazki, ordaintzera beharturiko subjektu pasiboak honako hauek
dira:
a) Ordenantzen 4. artikuluaren a), b), c), d), e) eta g) apartatuetan
ezarritako tasa/ prezio publikoetarako, hornidura kontratuaren titularra.
b) Ordenantzen 4. artikuluaren f) apartatuan zehaztutako tasarako,
subjektu pasiboa izanen da hargunearen eskatzailea.
c) Ordenantzen 4. artikuluaren h) apartatuan zehaztutako tasa/prezio
publikoetarako, edateko uraren hornidurarako eta/edo hondakin uren
hustuketarako kontratuaren titular diren pertsona natural edo juridikoak,
araua hautsi dutenak.
Abonaturik ez dagoenean, subjektu pasiboak izanen dira ikuskatu
diren lur, eraikin, establezimendu, zentro, egoitza eta gainerako higiezinen jabeak, baldin zehapena ekarri duen jarduketaren onura jaso badute.
2. Zerbitzua zer finka edo eraikinetan egiten den, haren jabeak izanen
dira zergadunaren ordezko. Zerbitzuaren onuradunak beste batzuk badira,
jabeek haiei kobratzen ahalko dizkiete kuotak.
3. Pertsona fisikoek edo juridikoek ustiategi bat baldin badute edo
jarduera ekonomiko batean ari badira, eta horren ondorioz zorrik badute,
zorra eskatzen ahal zaie titulartasunean edo jardueran ondorengo direnei,
edozein kontzepturengatik izanik ere ondorengo.
Ordaintzeko borondatezko epea bukatuta, eskuratzailea eta eskualdatzailea zorraren erantzule solidarioak izanen dira. Norbaitek eskuratu
nahi badu ustiategi edo ekonomia jarduera baten titulartasuna, eskubidea
izanen du Mankomunitateari eskatzeko kasuan kasuko jardueran edo
ustiategian aritzearen ondoriozko tributu-zorren ziurtagiri zehatza, titularrak
aldez aurretik baietza emanda.
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VI. KAPITULUA
Zerga-oinarria
7. artikulua. Ordenantzen 4. artikuluko zerrendan aipatutako zergaegitateetan, hauek dira bakoitzaren karga-oinarriak:
a) Ordenantzaren 4. artikuluaren a) apartatuan ezarritako zergaegitaterako: kuota finkoa, kontagailuaren diametroaren araberakoa.
Kuota horri gehituko zaio Mankomunitatearenak diren kontagailuen
alokairu-kostua, eta kostu hori, aipatutako kasuan, izanen da kuotaren
zati bereizezina.
b) Ordenantzaren 4. artikuluaren b) apartatuan ezarritako zergaegitaterako: kuota finkoa, hornidurako kontagailuaren diametroaren eta
erabilera motaren araberakoa.
c) Ordenantzaren 4. artikuluaren c) eta d) apartatuetan ezarritako
zerga-egitaterako: ur kopuru kontsumitua, metro kubikotan, neurtua kontagailuaren bidez edo beste bide teknikoki onargarri batzuen bitartez.
d) Ordenantzaren 4. artikuluko e) apartatuan ezarritako zergaegitaterako: kuota finkoa, ezarri beharreko kontagailuaren diametroaren
araberakoa, edo ezarrita dagoen kuotaren eta ezarriko den kuotaren
arteko aldea, baldin diametroa handitu behar bada, nahita edo teknikoki
beharrezkoa delako.
e) Ordenantzaren 4. artikuluaren f) apartatuan ezarritako zergaegitaterako: kuota finkoa, hornidurako diametroaren arabera, edo diferentzialaren arabera, handitu behar bada. Kuota horri aplikatuko zaizkio
koefiziente zuzentzaileak, eranskinean ezarritako erabileren arabera.
f) Ordenantzaren 4. artikuluaren g) apartatuan ezarritako zergaegitaterako: ur kopuru kontsumitua, metro kubikotan, neurtua kontagailuaren bidez edo beste bide teknikoki onargarri batzuen bitartez.
g) Ordenantzaren 4. artikuluko h) apartatuan ezarritako zergaegitaterako: egindako ikuskapen kopurua.
VII. KAPITULUA
Tarifak
8. artikulua. Tributu-kuota kalkulatzeko, Moncayoko Ur Mankomunitateko Zuzendaritza Kontseiluak finkatuko du zer tarifa aplikatu tasa/prezio
publikoetako zerga-oinarriei, ekitaldi bakoitzean.
VIII. KAPITULUA
Tributu-kuotak
9. artikulua. Tasa bakoitzaren tributu-kuota izanen da zerga-oinarriari
bere tarifa aplikatzetik ateratzen den emaitza.
10. artikulua. Ateratzen den tributu-kuotaren gainean, aplikatuko dira
legeek une oro finkatzen dituzten zeharkako zergak, legeek ezarritako
moduan eta baldintzetan.
IX. KAPITULUA
Salbuespenak
11. artikulua. Soilik onartuko dira Nafarroako Parlamentuan onetsitako
foru legeetan espresuki aurreikusirik dauden salbuespenak, eta indarrik
gabe gelditzen dira bestelako deskontuak, eratortzen direnak Nafarroako
Gobernuak, Mankomunitatean sarturik dauden toki entitateek edo beste
edozein entitatek edo erakunde publikok hartutako erabakietatik edo
egindako jarduketa orotik.
X. KAPITULUA
Sortzapena
12. artikulua. Ordenantza honek finkatzen dituen tasak/prezio publikoak sortuko dira honako arau hauei jarraikiz:
1. Ordenantzaren 4. artikuluko a) eta b) apartatuetan ezarritako
tasak/prezio publikoak, sortzen direnak hiruhileko bakoitzaren lehenbiziko
egunean, sarearekin lotura egina duten erabiltzaile guztientzat.
2. Ur kontsumoa egiten den unean sortuko dira 4. artikuluaren c), d)
eta g) apartatuetan ezarritako tasak/prezio publikoak.
3. Edateko uraren hornidura edo/eta hondakin urak husteko kontratua
sinatzen den unean sortuko dira 4. artikuluaren e) apartatuan ezarritako
tasak/prezio publikoak.
4. Edateko uraren hornidura sare orokorrari edo/eta hondakin urak
hustekoari lotzeko baimena ematen den unean sortuko dira 4. artikuluaren
f) apartatuan ezarritako tasak/prezio publikoak, bat etorriz Uraren ziklo
integrala arautzen duen ordenantzarekin.
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5. Ordenantzaren arau-haustea eginez gero, baimendutako langileek
ikuskapena edo egiaztapena egiten duten unean sortuko dira 4. artikuluaren
h) apartatuan ezarritako tasak/prezio publikoak.
XI. KAPITULUA
Ordainarazpena
13. artikulua. Ordenantza honetan araututako tasak/prezio publikoak
arau hauei jarraikiz ordainaraziko dira:
1. Ordenantzaren 4. artikuluko a), b), c) eta d) apartatuetan ezarritako
tasak/prezio publikoak, hiru hilabetetik behin.
2. Sortzapenaren unean ordainaraziko dira e), f) eta g) apartatuetan
ezarritako tasak/prezio publikoak.
3. h) apartatuan ezarritako tasak/prezio publikoak subjektu pasiboari
jakinarazten zaizkionean ordainaraziko dira.
XII. KAPITULUA
Diru-bilketa
14. artikulua. Ordenantza honetan ezarritako tasak/prezio publikoak
aplikatzeagatik sortzen diren tributu-zorrak hartuko dira “jakinarazpen gabekotzat”, salbu 4.h) artikuluan ezarritakoa, bat etorriz 2/95 Foru Legearen
82. artikuluarekin eta hurrengoekin (foru lege horren bidez jorratu ziren
Nafarroako Toki Ogasunak).
Ordenantzaren 4. artikuluaren a), b), c), d) eta f) apartatuetako tasek/
prezio publikoek sortutako tributu-zorrak, behin ordainarazirik daudela
13. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, modu orokorrean jakinaraziko dira,
behar den iragarkia edo ediktua argitaratuz Mankomunitateko iragarkitaulan, eta argitalpen horretatik aurrera hogeita hamar egun balioduneko
epea ezarri beharko da borondatez ordaintzeko, errekargurik gabe.
Ordenantzaren 4. artikuluko e) apartatuan ezarritako tasak/prezio
publikoak ordaindu beharko dira sortzen diren unean berean.
Ordenantzaren 4. artikuluko f) apartatuan ezarritako tasak/prezio
publikoak ordaindu beharko dira hargunerako eskubidea ebatzi ondotik,
uraren ziklo integrala arautzen duen ordenantzan ezarri bezala, hogeita
hamar egun balioduneko epearen barrenean, ebazpena eman eta biharamunetik aurrera, eta 12.2 artikuluaren kasuan, hornidura kontratatzen
den unean.
Ordenantzaren 4. artikuluaren h) apartatuan ezarritako tasak ordaindu
beharko dira subjektu pasiboari jakinarazten zaizkionetik hasi eta hogeita
hamar egun balioduneko epean.
15. artikulua. Borondatezko epean ordaintzen ez diren tributu-zorrak
luzapen aldian ordaintzen ahal dira, aurreko artikuluan ezarritakoaren
arabera, bat etorriz 6/1990 Foru Legearen 90. artikuluarekin.
Epe hori iragan eta zorrak ordaindu ez badira, premiamendu bideari
ekinen zaio, baldin Mankomunitateak ez badu baimenik eman haiek atzeratzeko edo zatika ordaintzeko.
16. artikulua. Tributu-zorren ordainketa honela egiten ahal da:
–Zorren ordainketa helbideratu duten subjektu pasiboen kasuan, haiek
adierazitako banku edo aurrezki entitatean eta kontuan kargatuz.
–Zorren ordainketa helbideratu ez duten subjektu pasiboen kasuan,
Mankomunitatearen Diruzaintzan, edo horretarako gaitutako banku edo
aurrezki kutxen bulegoetan.
XIII. KAPITULUA
Arau-hausteak eta zehapenak
17. artikulua. Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/95 Foru Legean
ezarritakoaz gain, aplikatuko dira Moncayoko Ur Mankomunitateak Ur
Zerbitzuaren Erregelamenduan ezarritako xedapenak arau-hausteei eta
zehapen araubideari buruz.
II. TITULUA
Saneamendu kanona
18. artikulua. Kanon honen zerga-egitatea, zerga-oinarria, subjektu
pasiboak eta abar oso-osorik daude araututa Nafarroako Hondakin Uren
Saneamenduari buruzko abenduaren 29ko 10/1988 Foru Legean eta hori
garatzen duen Erregelamenduan, zeina onetsi baitzen otsailaren 2ko
26/1989 Foru Dekretuaren bidez.
19. artikulua. Tarifen koadroan finkatu da 10/1988 Foru Legearen
hirugarren xedapen iragankorraren arabera ezarritako kanonaren zenbatekoa.
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XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Ordenantza honek indarra hartzen duenetik indarrik gabe geldituko
dira, ez baliorik ez ondoriorik ez dutela, hari kontra egiten dioten xedapen, erregelamendu edo ordenantza guztiak, baldin maila berekoak edo
beheragokoak badira.
AZKEN XEDAPENA
Ordenantza honetan aurreikusten ez den orotan, aplikatuko dira ordenantza fiskal orokorra eta martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea (foru
lege horren bidez jorratu ziren Nafarroako Toki Ogasunak).
Ordenantza honek 2020ko urtarrilaren 1ean hartuko du indarra.
2020. ERANSKINA
Ordenantza fiskala, zeinaren bidez arautzen baitira tasak
eta/edo prezio publikoak (hilabetekoak) ur hornidurarako, estolderia
eta saneamendurako, arazketarako eta uraren ziklo integralarekin
zerikusia duten gainerako zerbitzu eta jardueretarako. Tarifak
1.–Ordenantzaren 4.a) artikuluan ezarritako zerga-egitateak.
1.1. Kuota finkoak, kontagailuaren diametroaren araberakoak:
–13 mm‑ra bitarte: 3,87 euro hilean.
–15 mm‑koa: 4,84 euro hilean.
–20 mm‑koa: 6,42 euro hilean.
–25 mm‑koa: 8,26 euro hilean.
–30 mm‑koa: 17,23 euro hilean.
–40 mm‑koa: 28,76 euro hilean.
–50 mm‑koa: 54,92 euro hilean.
–65 mm‑koa: 93,66 euro hilean.
–80 mm‑koa: 136,51 euro hilean.
–100 mm 177,57 euro hilean.
1.2. Kontagailuen alokairuko kuotak.
Aplikatuko da, hilean, kontagailuaren batez besteko prezioaren
%1,25eko tarifa (1984ko 230. Estatuko Aldizkari Ofiziala, irailaren 25ekoa),
barnean direla kontagailua konpontzeko eta kontserbatzeko gastuak.
1.3. Suteetarako aho zigilatuei dagozkien harguneen kuotak.
Kuota finkoak, hargunearen diametroaren araberakoak:
–50 mm‑ra bitarte: 10,65 euro hilean.
–50 mm‑tik gora: 17,75 euro hilean.
2.–Ordenantzaren 4.b) artikuluan ezarritako zerga-egitateak.
2.1. Kuota finkoak, kontagailuaren diametroaren araberakoak:
–13 mm‑ra bitarte: 1,30 euro hilean.
–15 mm‑ra bitarte: 2,08 euro hilean.
–20 mm‑ra bitarte: 2,79 euro hilean.
–25 mm‑ra bitarte: 4,01 euro hilean.
–30 mm‑ra bitarte: 6,59 euro hilean.
–40 mm‑ra bitarte: 11,70 euro hilean.
–50 mm‑ra bitarte: 18,26 euro hilean.
–65 mm‑ra bitarte: 30,59 euro hilean.
–80 mm‑ra bitarte: 46,71 euro hilean.
–100 mm‑ra bitarte: 73,06 euro hilean.
2.2. Aisia eta atsedenerako finketako erabilerak, isurkina jasota:
3ko indize zuzentzailea aplikatuko zaie 2.1 puntukoei.
3.–Ordenantzaren 4.c) artikuluan ezarritako zerga-egitateak.
3.1. Kuota aldakorra: hileko prezioa, kontsumituriko m³ bakoitzeko.
1. tarifa: 1etik 6m³‑ra bitarteko kontsumoa, 0,25 euro/m³.
2. tarifa: 7tik 30 m³‑ra bitarteko kontsumoa, 0,60 euro/m³.
3. tarifa: 30 m³ baino gehiagoko kontsumoa, 2,43 euro/m³.
3.2. Industriarako eta merkataritzarako erabilera.
1. tarifa: Kontsumoa, 0,78 euro/m³.
3.3. 1. tarifa: Udal erabilerak, 0,25 euro/m³.
Ureztatzeko ahoa, 1,19 euro hilean.
2. tarifa: Obretarako hornidura, 0,69 euro/m³.
3. tarifa: Ur-ihes ezkutuen ondoriozko kontsumoa: 0,25 euro/m³ (*).
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3.4. Aisia eta atsedenerako finketako erabilerak:
1. tarifa: 1etik 6m³‑ra bitarteko kontsumoa, 0,25 euro/m³.
2. tarifa: 7tik 30 m³‑ra bitarteko kontsumoa, 2,02 euro/m³.
2. tarifa: 30 m³ baino gehiagoko kontsumoa, 3,54 euro/m³.
4.–Ordenantzaren 4.d) artikuluan aurreikusitako zerga-egitateak.
4.1. Saneamenduko kuota aldagarria: prezioa, hilabetean kontsumituriko m³ bakoitzeko.
1. tarifa: Kontsumoa, 0,07 euro/m³.
4.2. Aisia eta atsedenerako finketako erabilerak, isurkina jasota,
hilabetean:
3ko indize zuzentzailea aplikatuko zaie 4.1 puntukoei.
5.–Ordenantzaren 4.e) artikuluan ezarritako zerga-egitateak.
5.1. Tarifa estandarrak, ezarri beharreko kontagailuaren diametroaren
araberakoak, edo ezarrita dagoenaren araberakoak, abonatuaren egoera
aldatzen bada (lotune kuota).
–13 mm‑ra bitarte: 41,73 euro.
–15 mm‑koa: 71,02 euro.
–20 mm‑koa: 73,90 euro.
–20 mm‑tik gora: 118,32 euro.
6.–Ordenantzaren 4.f) artikuluan ezarritako zerga-egitateak.
6.1. Hargunerako eskubideak hornidura sareetan: tarifa estandarra,
hargunearen diametroaren araberakoa.
–13 mm‑ra bitarte: 41,73 euro.
–15 mm‑koa: 71,02 euro.
–20 mm‑koa: 73,90 euro.
–20 mm baino gehiago 118,32 euro.
6.2. Hargunerako eskubideak suteei aurre egiteko kontsumoetan:
tarifa estandarra, hargunearen diametroaren araberakoa.
–50 mm‑ra bitarte: 118,32 euro.
–50 mm‑tik gora: 236,63 euro.
6.3. Hargunerako eskubideak saneamendu sarean: tarifa estandarra,
hargunearen diametroaren araberakoa.
–160 mm‑ra bitarte: 41,73 euro.
–160 mm‑tik gora: 118,32 euro.
6.4. Alta hartzeko eskubideak, obra horniduretarako: 114,33 euro.
7.–Ordenantzaren 4.g) artikuluan ezarritako zerga-egitateak.
Tarifa hauen 3. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio:
–Izena emateko eskubideak: 55,42 euro.
–Kontsumoa, 0,70 euro/m³.
8.–Ordenantzaren 4.h) artikuluan ezarritako zerga-egitateak.
Egindako ikuskapen bakoitzeko: 21,14 euro.
9.–Ezarrita dauden beste zerga-egitateak.
–Eskulana: 28,57 euro/ordua.
–Makineria erabiltzeagatik: 57,08 euro/ordua.
–Kamioia erabiltzeagatik: 117,29 euro/ordua.
–Ura analizatzeagatik: edangarria, gutxienez ere, 113,28 euro/ordua.
10.–Ezarritako beste fidantza eta gordailuak.
Ordenantzaren 14. artikuluko 4. apartatuan xedatutakoari jarraituz
jokatuko da.
11.–Saneamenduko kanona.
25/2016 Foru Legea, abenduaren 28koa. Zazpigarren artikulua.–Hondakin uren isurtze-sariaren tarifak.
a) Etxeko zaborrak: 0,597 euro/m³.
b) Etxekoak ez diren zaborrak: 0,715 euro/m³.
c) Sareetara konektaturik ez dauden erabiltzaileak, 0,086 euro/m³.
(*) Tarifa hau aplikatuko da ur-ihes ezkutuen ondoriozko kontsumoetan eta
erabilera guztietarako fakturazio aldi bakar batean. Inguruabar hauek guzti-guztiak
gertatu behar dira eta behar bezala frogatuko dira:
1. Ezkutuko ur-ihesa izan beharko du, subjektu pasiboak jakin gabe hondatuta
daudela hodiak edo neurketako ekipamenduak.
2. Egiaztatu beharko da ez dela inolako utzikeriarik izan ur-ihesa eragin duten
egintzetan, ezta ur-ihesaren ondoko jarduketan ere.
Gehienez hiru eguneko epean konponduko da hautsi edo hondatu den eta, horren
ondorioz, ihesa izan duen instalazioa, ihesa atzematen denetik hasita.
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6. BESTELAKO IRAGARKIAK
6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK
CINTRUÉNIGO
Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Intentada la notificación a los interesados de la incoación de oficio
del expediente para proceder a darle de baja en el Padrón de Habitantes
por no residir en el domicilio indicado durante la mayor parte del año, no
se ha podido practicar.
De conformidad con la Resolución de 1 de abril de 1997 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Territorial, punto II 1 c 2, se procede a la publicación de este
anuncio en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de Navarra, para que en el plazo de diez dias desde su publicación
para que el afectado presente los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Cintruénigo, 2 de marzo de 2020.–El Alcalde, Oscar Bea Trincado.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Documento: 73139780X. Expediente: 50/2020.
Documento: 73139781B. Expediente: 50/2020.
Documento: 73136361H. Expediente: 50/2020.
Documento: 73465501M. Expediente: 50/2020.
Documento: 73140634J. Expediente: 50/2020.
Documento: 78773866Q. Expediente: 50/2020.

L2003157

ESTELLA-LIZARRA
Licencia urbanística para construcción de 22 viviendas, local,
trasteros y sótano, en solar situado en la calle Fray Diego
número 28, por la sociedad “Dicas-Zureger, S.L.”
Ante la imposibilidad de comunicación a doña Emiliana Armañanzas
Sodupe del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento
de Estella-Lizarra, de 5 de septiembre de 2019, relativo al otorgamiento de
licencia urbanística para la construcción de 22 viviendas, local, trasteros y
sótano, en solar situado en la calle Fray Diego, número 28, y de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se pone en conocimiento de la citada señora Armañanzas e interesados,
del acuerdo referenciado, que se transcribe a continuación:
“7.º LICENCIA URBANÍSTICA PARA CONSTRUCCIÓN DE 22
VIVIENDAS, LOCAL, TRASTEROS Y SÓTANO, EN SOLAR SITUADO
EN la calle FRAY DIEGO, NÚMERO 28, POR LA SOCIEDAD
‘DICAS-ZUREGER, S.L.’
Se da cuenta de escrito presentado por don Francisco Javier Ibáñez de
Miguel, en representación de la sociedad ‘Dicas-Zureger, S.L.’, solicitando
licencia urbanística para la construcción de edificio de 22 viviendas, local,
trasteros y sótano, en solar situado en calle Fray Diego número 28, de
Estella-Lizarra.
Visto el Proyecto Básico presentado a 10 de enero de 2019, redactado
por el arquitecto don Pedro Apaolaza Martínez de Musitu y Anexos de
07/5/2049 y 31/5/2019.
Vistos igualmente informes favorables emitidos por el Servicio de
Vivienda del Gobierno de Navarra y Confederación Hidrográfica del Ebro,
de 13/6/2019 y 12/8/2019, respectivamente.
Vistos informes técnico y jurídico obrantes en el expediente, y de
conformidad con los mismos, en lo que al Ayuntamiento compete, salvo
el derecho de propiedad, sin perjuicio de tercero, previo el pago de los
derechos reglamentarios, y atribuida por delegación efectuada mediante
Resolución de Alcaldía número 282/2019, de 4 de julio (publicado en el
Boletín Oficial de Navarra número 154, de 8 de agosto de 2019),
Se acuerda:
Primero.–Conceder licencia urbanística para la construcción de edificio
de 22 viviendas, local, trasteros y sótano en terrenos de la calle Fray Diego,
número 28, de Estella-Lizarra, con las siguientes condiciones:
1.1.–La eficacia de esta licencia, respecto al inicio de las obras de
construcción, estará sometida a:
a) La presentación del Proyecto de Ejecución, definido por el Código
Técnico de la Edificación, y a su autorización por esta entidad.
b) La condición suspensiva de cumplir la obligación recogida en el
artículo 9.ter del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, de Dominio Público

Hidráulico, todo ello, sin perjuicio de la necesidad de cumplir previamente
con cuantas condiciones para el inicio de las obras vienen impuestas por
parte del resto de administraciones con competencias sectoriales y que
ya figuran en el expediente.
1.2.–Deberá cumplir cuanto se dispone en el informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (C.H.E.) referenciado, donde se fijan ciertas
limitaciones básicas al uso de las zonas inundables como son, entre
otras:
a) Los nuevos usos residenciales se deberían disponer a una cota
tal que no se vean afectados por la avenida por periodo de retorno de
500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de
inundación existente. Podrá disponer de garajes subterráneos y sótanos,
siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida
de 500 años de periodo de retorno, se realicen estudios específicos
para evitar el colapso de la edificación (todo ello teniendo en cuenta la
carga sólida transportada), y además de disponga de respiraderos y
vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá
tener en cuanta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
b) El promotor deberá suscribir una declaración responsable en la que
exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas
de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa
información a los posibles afectados, con independencia de las medidas
complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Dicha
declaración responsable se presentará ante la C.H.E., con una antelación
mínima de un mes antes del inicio de la actividad.
c) Con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá
disponer de certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite
que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra
en zona inundable.
1.3.–Deberá cumplir cuanto se dispone en el informe del Servicio de
Vivienda del Gobierno de Navarra, del cual se le da traslado en fotocopia.
El Ayuntamiento remitirá al citado Servicio para su informe, el proyecto de
ejecución que se presente, acompañado del Estudio de Seguridad y Salud,
con suspensión del plazo para la autorización del inicio de obra.
1.4.–El proyecto objeto de la presente licencia consume 185,44 m² de
los 390,50 m² que el artículo 5 de la Normativa Urbanística Particular del
Plan General de Estella-Lizarra autoriza en planta ático sobre la parcela
y la contigua situada en el número 30 de la misma calle.
1.5.–La licencia no adquirirá eficacia, en lo que a los sótanos se refiere,
con los presuntos usos vinculados a los mismos (garaje aparcamiento de
vehículos) en tanto no se tramite y resuelva el preceptivo expediente de
Actividades Clasificadas.
1.6.–El plazo para el inicio de las obras será de 18 meses, contados
desde la aprobación del proyecto de ejecución, y de 36 meses para finalizar,
contado desde la fecha del comienzo de la obra.
1.7.–Para la ocupación de vía pública con contenedores, vallado de
obras –para almacenaje de materiales, escombros, medios auxiliares,
etc.–, se solicitará autorización expresa, acompañada de la documentación
correspondiente, incluido el plano de ocupación acotado.
1.8.–Una vez aprobado el Proyecto de Ejecución deberá realizar el
oportuno Acta de Replanteo, al que asistirá algún representante de la
administración municipal, y durante el cual podrán ser establecidas cuantas
condiciones resulten exigibles por aplicación de la normativa municipal,
de la seguridad e higiene y/o de las condiciones de tráfico y afección a
peatones y vehículos durante la obra.
1.9.–Con anterioridad al comienzo de las obras deberá depositar aval
o garantía económica por importe de 2.000 euros, al objeto de garantizar la
reposición de firmes, aceras, mobiliario, etc. que puedan verse afectados
durante el desarrollo de las obras.
1.10.–Previo a la ejecución de nuevas acometidas a los servicios
urbanos, se solicitará y tramitará la autorización correspondiente por parte
de las entidades gestoras de las mismas.
1.11.–Finalizadas las obras deberá de solicitarse la correspondiente
Licencia de 1.ª Utilización de las viviendas, aportando:
–Certificado de final de obra debidamente visado por los Colegios
Oficiales correspondientes, justificando el cumplimiento de la normativa.
–Planos definitivos de las obras e instalaciones en papel y también
en formato digital.
–Presupuesto final de las obras en el que se incluyan todas las actuaciones contempladas o no en proyecto.
–Certificado de que las instalaciones contra incendios han sido ejecutadas por empresa instaladora autorizada y que los aparatos, equipos,
sistemas o componentes que así lo requieran cuenten con marca de
conformidad a normas. Así mismo se acreditará la clasificación de los
elementos constructivos y materiales utilizados, en cuanto a su comportamiento ante el fuego.
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–Deberá aportar documentación relativa a la inscripción de la instalación de ascensores en el Registro del Departamento de Industria del
Gobierno de Navarra.
–Fotografías en color de las fachadas de los edificios.
–Relación de propietarios con indicación expresa de DNI y domicilio.
–Justificación de que se ha procedido a la limpieza de los sumideros,
una vez finalizadas las obras.
Segundo.–Dar traslado de este acuerdo a Intervención Municipal, señor
Jefe de la Policía Municipal y Vigilante de Obras Municipal.–Estella-Lizarra,
a 5 de septiembre de 2019. El Secretario/Idazkaria.–José Luis Resano
Navarro.–El Alcalde/Alkatea, Gonzalo Fuentes Urriza.”
Lo que se hace público a los efectos indicados.
Estella-Lizarra, 19 de febrero de 2020.–El Alcalde, Gonzalo Fuentes
Urriza.
L2002641

ODIETA
Bajas de oficio en el impuesto de actividades económicas
Mediante Resolución de Alcaldía número 54/2019, de fecha de
27/11/19, se acordó incoar de oficio el expediente para dar de baja en el
Registro de Actividades Económicas a los/as interesados/as abajo referidos/as, y se concedió un plazo de 15 días hábiles desde su publicación
para designar un domicilio fiscal diferente al consignado, y en su caso
para manifestar si se estaba de acuerdo o no con la baja, pudiendo en
este último caso alegar y presentar los documentos y justificaciones que
se estimaren pertinentes.
No habiéndose podido realizar la notificación de dicha Resolución y
de la incoación de los expedientes referidos, se procedió a la notificación
sustitutoria de la misma, todo ello en virtud del contenido de los artículos
44 y 45 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
A tal efecto, desde el Ayuntamiento de Odieta se procedió a publicar
los correspondientes anuncios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Odieta (28/11/2019), en el Boletín Oficial de Navarra número 18, de
28/1/2020, y en el Boletín Oficial del Estado número11, de 13/1/2020,
señalándose en los mismos que “se concede un plazo de 15 días hábiles
desde la publicación para designar un domicilio fiscal diferente al consignado y en su caso para manifestar si se está de acuerdo o no con la
baja, pudiendo en este último caso, alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes”.
Durante el citado plazo los/as interesados/as no han designado un
domicilio fiscal diferente al consignado, ni han manifestado si se está
de acuerdo o no con la baja, ni se han presentado alegaciones al Expediente.
Por todo ello, en virtud de los artículos 146 a 158 de la Ley Foral
2/1995 de Haciendas Locales de Navarra en relación con el contenido del
Decreto Foral 614/1996, de 11de noviembre, la Alcaldía del Ayuntamiento
de Odieta, mediante Resolución número 6/2020, de fecha de 20/02/2020,
acordó lo siguiente:
Primero.–Dar de baja en el Impuesto de Actividades Económicas y en
el censo municipal de contribuyentes correspondiente a los interesados
abajo referidos.
Segundo.–Notificar la presente a los interesados en el Expediente,
para su conocimiento y efectos, y al departamento correspondiente de la
Hacienda Foral de Navarra. En el supuesto de que no sea posible realizar
la notificación de la presente Resolución mediante correo certificado o
comunicación personal se procederá a la notificación sustitutoria en virtud
del contenido de los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra el presente acuerdo podrán interponerse los siguientes recursos:
–Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de
la jurisdicción contencioso-administrativa de Navarra en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a su notificación.
–Previamente, y con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el órgano emanante de la misma en el plazo de un mes desde el día
siguiente a su notificación.
–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el
plazo de un mes desde la notificación del mismo.
Ripa, Odieta, 2 de marzo de 2020.–El Alcalde, Alberto Urdániz Elizondo.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
CTRS Amaiur Nafarroa, S.L., CIF B71027577.
Epígrafe: 198920. Servicios de organización de congresos, asambleas
y similares.
Fecha de alta: 04/10/2010.
Domicilio fiscal y de la actividad: Calle San Sebastián, 104, 31799 Ripa
(Odieta).

Loreen Etxea, S.L., con CIF B71216691.
Epígrafe:165970. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y
plantas y pequeños animales.
Fecha de alta: 19/02/2015.
Domicilio fiscal y de la actividad: Calle San Sebastián, 104, 31799 Ripa
(Odieta).
Restaurante Amaiur, S.L., CIF B31549082.
Epígrafe: 166310. Comercio al por menor fuera de un establecimiento
comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y
helados.
Fecha de alta: 20/08/2004.
Domicilio fiscal y de la actividad: Calle San Sebastián, 102, 31799 Ripa
(Odieta).
Astialdia SXXI S.L., CIF B20976601.
Epígrafe: 198920. Servicios de organización de congresos, asambleas
y similares.
Fecha de alta: 07/10/2010.
Domicilio fiscal y de la actividad: Calle San Sebastian, 104, 31799 Ripa
(Odieta).
L2003212

PAMPLONA
Notificación por comparecencia
Habiendo resultado imposible la notificación del acto citado en el
Anexo, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones públicas, se procede por medio de anuncio a
hacer indicación del contenido del acto y del plazo y el lugar en el que el
interesado o su representante podrá comparecer para conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto.
La comparecencia deberá tener lugar en el Departamento de Tributos
Periódicos, sito en la calle del Mercado, 11-2.ª planta, de 8:30 a 14:30
horas, dentro de los 15 días naturales siguientes al de la publicación del
presente anuncio, para que, en vista de la documentación obrante en el
expediente, pueda formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. De no comparecer en el plazo señalado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos el día siguiente
al del vencimiento de dicho plazo y se continuará con la tramitación del
procedimiento con la documentación obrante en el mismo.
Pamplona, 2 de marzo de 2020.–La Directora de Hacienda, Nuria
Larráyoz Ilundáin.
ANEXO
Interesado: 15552712C.
Acto que se notifica: Comprobación de titularidad de local, calle Ansoáin
número 17, (Ref. Cat. 07-0190-01-009).

L2003200

PAMPLONA
Notificación de resolución
Habiendo resultado imposible la notificación del acto dictado en
el expediente que se relaciona en el Anexo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria,
en relación con el artículo 93.3 del Reglamento de Recaudación de la
Comunidad Foral de Navarra, se procede por medio de anuncio a citar
a los interesados o a sus representantes para ser notificados por medio
de comparecencia.
La comparecencia deberá tener lugar en el departamento de Tributos
Periódicos, sito en la calle del Mercado, 11-2.ª planta de 8:30 a 14:30 horas,
dentro de los 15 días naturales siguientes al de la publicación del presente
anuncio, a fin de conocer el contenido íntegro de la Resolución. De no
comparecer en el plazo señalado la notificación se entenderá producida a
todos los efectos el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Contra esta resolución cabe interponer uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta
resolución.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de la notificación de esta resolución.
Pamplona, 2 de marzo de 2020.–La Directora de Hacienda, Nuria
Larráyoz Ilundáin.
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ANEXO
Expediente: IVTM / 2020/4. Interesado: 15841366R. Resolución Notificada de Dirección de Hacienda de 31-ENE-20 (15/SG).

L2003199

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE AOIZ

Y para que sirva de notificación en legal forma a don Roberto Carlos
Borja Verdezoto, 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, 17 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, María Fernanda López De Dicastillo Sainz De Murieta.
J2002862

Juicio verbal 81/2019
Doña Iosune Ardanaz Domench, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de
Aoiz.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
Verbal con el número 81/2019, en cuyos autos se ha dictado sentencia de
4 de octubre de 2019 cuya copia se encuentra a disposición del interesado
en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Manuel Sánchez
Arias, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra
dicha Resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno, 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, a
efectos del artículo 497.2 de la LEC.
Aóiz, 28 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Iosune Ardanaz Domench.

J2003131

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA
Juicio verbal 1144/2019
Doña M.ª Victoria Baztan Maisterra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona/
Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal (250.2) con el número 0001144/2019, 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 José Virgilio Veas
Rodríguez, 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, 10 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, Victoria Baztan Maisterra.
J2002510

Procedimiento ordinario 506/2019
Don Martín Corera Izu, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Procedimiento Ordinario con el número 506/2019, 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 doña María Inmaculada
Concepción Astarriaga Corres, 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, 17 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, Martín Corera Izu.
J2002519

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA
Juicio verbal 169/2019
Doña M.ª Victoria Baztan Maisterra, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal (250.2) con el número 0000169/2019, 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 Alerta Servicios
Sociosanitarios S.L., en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo
tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá
interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente, con el
fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona/Iruña, 5 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Victoria Baztan Maisterra.
J2002511

Edicto
Don Martín Corera Izu, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal (250.2) con el número 463/2019, 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 Belar Mota S.L.L,
en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra
dicha resolución no cabe recurso alguno, 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, 20 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, Martín Corera Izu.
J2002863

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)
Procedimiento de familia 777/2018
Doña María Fernanda López De Dicastillo Sainz De Murieta, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Pamplona/Iruña.
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 777/2018, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA
Juicio verbal 462/2019
Don José Alonso Ramos, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal (250.2) con el número 0000462/2019, 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 Edwin Londoño
Gutierrez, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución no cabe recurso alguno, 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, 28 de noviembre de 2019.–El Letrado de la Administración de Justicia, José Alonso Ramos.
J2002512

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA
Juicio verbal 75/2018
Doña M.ª Victoria Baztán Maisterra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona/
Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal (250.2) con el número 0000075/2018, en cuyos autos se ha dictado
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resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don José Antonio
Setuain Zugasti, 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, 17 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Victoria Baztán Maisterra.

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno al tratarse
de una sentencia dictada en juicio Verbal por razón de cuantía, siendo la
misma inferior a 3.000 euros.
Y para que sirva de notificación a Mishell Damaris Candilejo Macias,
hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 18 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Resurrección Ganuza Jacoisti.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Juicio sobre delitos leves 2410/2019

J2002563

Juicio verbal 1063/2019
Don José Alonso Ramos, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia número Seis de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal (250.2) con el número 1063/2019, 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 doña Elizabeth Zapata
Echevarria, 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, 18 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, José Alonso Ramos.
J2002646

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 650/2018

J2002848

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, en el que ha sido parte Zoraida Berrio Abajo, habiendo recaído
sentencia de fecha 22 de noviembre de 2019 cuyos autos quedan a su
disposición en dicho Juzgado.
Y para que sirva de notificación a Zoraida Berrio Abajo, hoy en ignorado
paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 20 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, Berta Berges Vidal.
J2002846

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Juicio sobre delitos leves 128/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, en el que ha sido parte María Irache Pérez Suárez, habiendo
recaído sentencia de fecha 6 de noviembre de 2018 cuyos autos quedan
a su disposición en dicho Juzgado.
Y para que sirva de notificación a María Irache Pérez Suárez hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 20 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, Berta Berges Vidal.
J2002850

Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento Ordinario
650/2018, sobre Obligaciones, habiendo recaído sentencia de fecha veinte
de febrero de dos mil veinte, dictada por la Magistrado Juez Ana José
Añón Montón, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Laita Merino en nombre y representación Estiben
Jorge Galarza Castellón contra José Gabriel Andrade Sigcho, en situación
de rebeldía procesal; debo condenar y condeno al referido demandado a
abonar al demandante la cantidad de 52.000 euros (cincuenta y dos mil
euros) más los intereses legales desde el momento de la interpelación
judicial e incrementados en dos puntos a partir de esta resolución y hasta
su completo pago, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su
instancia y las comunes por mitad.
Contra esta sentencia puede interponerse recurso de apelación ante
este Juzgado, previa la consignación legalmente establecida, mediante
escrito que se presentará dentro del plazo de veinte días contados desde el
día siguiente a su notificación, en el que se deberá exponer las alegaciones
en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y
los pronunciamientos que impugna, para su resolución por la Audiencia
Provincial de Navarra, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 458 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Y para que sirva de notificación a José Gabriel Andrade Sigcho, hoy
en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 20 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Resurrección Ganuza Jacoisti.
J2002847

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA
Juicio verbal 1007/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento Juicio
Verbal 1007/2019, habiendo recaído sentencia de fecha cinco de diciembre
de dos mil diecinueve dictada por la Magistrada-Juez Leyre Urretavizcaya
Ardanaz, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Estimo parcialmente la demanda de juicio verbal interpuesta por la
Procuradora de los Tribunales María Elena Zoco Zabala, actuando en
nombre y representación de Banco Cetelem, S.A., frente a Mishell Damaris
Candilejo Macías y le condeno a abonar a la parte actora la suma de
setecientos ochenta euros con treinta y tres céntimos (780,33 euros), a la
que habrá de adicionarse, ex Artículos 1.100 y 1.108 del Código Civil los
intereses legales correspondientes desde la interpelación judicial.
No ha lugar de imponer las costas a ninguna de las partes.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Juicio sobre delitos leves 1632/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, en el que ha sido parte Harry Manuel Quintero Estrada, habiendo
recaído sentencia de fecha 6 de noviembre de 2018 cuyos autos quedan
a su disposición en dicho Juzgado.
Y para que sirva de notificación a Harry Manuel Quintero Estrada, hoy
en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 20 de febrero de 2020.–El/la Letrado de la Administración de Justicia, Berta Berges Vidal.
J2002864

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Juicio sobre delitos leves 386/2019
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, en el que ha sido parte María Zarauz Sagüés, habiendo recaído
sentencia de fecha 4 de febrero de 2020 cuyos autos quedan a su disposición en dicho Juzgado.
Y para que sirva de notificación a María Zarauz Sagüés, hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 21 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, Berta Berges Vidal.
J2002962

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Citación. Juicio sobre delitos leves 1626/2019
Por tenerlo así acordado en el procedimiento de la referencia, se cita
Samir Djabari, a fin de que comparezcan ante la Sala de Vistas de este
Juzgado, al objeto de asistir a la celebración del Juicio oral, que tendrá
lugar el día 12 de marzo de 2020 a las 10:10 horas, en Sala de vistas 302
(Planta 3) debiendo hacerlo con las pruebas de que intente valerse.
Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona/Iruña, 27 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Angeles Ruiz de la Cuesta Muñoz.
J2003074
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, en el que ha sido parte Antonio Martínez Nieves habiendo recaído
sentencia y cuyos autos quedan a su disposición en dicho Juzgado.
Y para que sirva de notificación a Antonio Martínez Nieves hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 21 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.

Elío, s/n, de Pamplona, en legal forma a Luis Fernando Díez Vidorreta y
Hasan Tialati, 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, 17 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Juicio de delitos leves 3201/2019

J2003014

J2002859

Citación. Juicio de delitos leves 512-20

Ejecución de títulos judiciales 14/2020

Por tenerlo así acordado en el procedimiento referenciado, se cita al
denunciado Petre Ionita a fin de que comparezcan, al objeto de asistir a
la celebración del Juicio oral, que tendrá lugar el día 21 de mayo a las
10:30 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, 21 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 han dictado auto y decreto de 25 de febrero
de 2020, en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos
judiciales, registrado con el número 14/2020, 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.,
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, 25 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.

J2002861

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Citación. Juicio de delitos leves 169-20
Por tenerlo así acordado en el procedimiento referenciado, se cita
a las denunciadas Edith Heredia Ramírez y Rosa Elizabeth Álava Mera
a fin de que comparezcan, al objeto de asistir a la celebración del juicio
oral que tendrá lugar el día 12 de marzo de 2020 a las 11:20 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, 27 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.
J2003054

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 108/2019
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 resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
108/2019, 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 Guardería Infantil
Krusty, 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.
Pamplona/Iruña, 18 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J2002570

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Citación. Procedimiento de oficio 895/2018
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento de oficio, registrado con el número
895/2018, 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 para el acto de conciliación y juicio
para el próximo día 17 de julio de 2020, a las 9:30 horas, Plaza del Juez

J2003101

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 4/2020
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 resolución 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., 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, 25 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J2003102

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Citación. Despidos/ceses en general 921/2019
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 Despidos/Ceses en general, registrado con el número
921/2019, 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 Servicios de Actividades Físicas
Urdi S.L. el próximo día 10 de marzo de 2020 a las 12:00 horas, en la
Sala de Vistas 104 (planta 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.
Pamplona, 20 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2002858
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Procedimiento de oficio 87/2018
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
987/2018, 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 notificación en legal forma a Nayara Cristina
Ramos Tavares, Abdou Mbengue, Iulia Verónica Chihaia, Catalin Voicu,
Marjorie Carmen Pallares Peña, y Nazha Raouti, 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, 21 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2002935

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Citación. Procedimiento ordinario 928/2019
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 Ordinario, registrado con el número
928/2019, 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 Boss Dunkalk, S.L. y Vegadu, S.L., para
el juicio señalado el 12 de mayo de 2020, a las 10:00 horas en la Sala 103
(Planta 1.ª), 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 suplicación, en el plazo de cinco días.
Pamplona, 25 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2003046

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 4/2020
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 Decreto de fecha 27/2/20 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 revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona, 27 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 171/2019
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 Decreto número 37/2020, en el proceso
seguido en reclamación por Procedimiento Ordinario, registrado con el
número 0000171/2019, 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 Verónica Jiménez
Hernández, Félix Hermoso-Mendoza García y Hermoso de Mendoza
García Félix y Jiménez Hernández Verónica 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, 19 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Perez Ruiz.
J2002765

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 2/2020
Don/Doña 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
2/2020, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta
oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a TLC 2011 S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de recurso de revisión, en el
plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 25 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2003020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 81/2019
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
0000081/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hortícolas Navarra, 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 revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 24 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE TUDELA
Procedimiento ordinario 359/2018
Don Antonio Martínez Vicente, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de
Tudela.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Procedimiento Ordinario con el número 359/2018, 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 Albarrada, S. A. 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, 27 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de
Justicia, Antonio Martínez Vicente.
J2003103
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE TUDELA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE TUDELA

Juicio verbal 378/2019

Procedimiento de familia 248/2019

Tudela, 19 de febrero de 2020.
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 Juicio Verbal (250.2)
número 378/2019, a instancia de “Santander Consumer, Establecimiento
Financiero de Crédito, S.A.” contra Iryna Dyeynyeko, en cuyos autos se
ha dictado sentencia número 14/2020 de fecha 7 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 Iryna Dyeynyeko, en
ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra dicha
resolución no cabe recurso 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, 19 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de
Justicia, Andrés Nuñez Celma.

Don Andrés Núñez 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
número 248-2019, en cuyos autos se ha dictado Sentencia número 85/2019
de fecha 19 de julio de 2019, cuya copia se encuentra a disposición del
interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Alberto Adan González,
en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra dicha
resolución cabe interponer recurso de apelación en interés de los hijos
menores o incapaces por el Ministerio Fiscal, 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, 19 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de
Justicia, Andrés Nuñez Celma.
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