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ORRIALDEA

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak
3317

1.1.3. Foru Aginduak
-- 2E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko
kontseilariak emana, zeinaren bidez arautzen baita
Nafarroako I+G+b Sisteman integratutako exekuzioko eragileen egiaztapenerako prozedura eta beren
inskripzioa aipatu eragileen erregistro publikoan.		

3334

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren
eskaintza
-- 400/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako
errektoreordeak emana, unibertsitateko irakaskidegoetako lanpostuak betetzeko lehiaketarako deia egiten
duena.		
-- 401/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako
errektoreordeak emana, unibertsitateko irakaskidegoetako lanpostuak betetzeko lehiaketarako deia egiten
duena.		
-- 406/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 24koa,
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana, kontratupeko irakasle
doktoreak kontratatzeko lehiaketarako deia egiten
duena.		

ORRIALDEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

1.1. XEDAPEN OROKORRAK
-- 5/2020 FORU LEGEA, martxoaren 4koa, Nafarroako
220rako Aurrekontu orokorrei buruzkoa.		

A

-- 7E/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, dirulaguntza
honetarako deialdia onesten duena: “Nekazari gazteak
beren gain jartzea 2014-2020 Landa Garapenerako
Programaren barnean. 06.01. neurria”. DDBN identifikazioa: 496941.		
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-- 8E/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez
dirulaguntza honetarako deialdia onesten baita: nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak,
ez direnak “Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko
ureztapenetarako laguntzak”. Landa Garapenerako
2014-2020 Programa. 04.01. neurria”. DDBN identifikazioa: 496964.		
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1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

3336
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-- 16C/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Enpresa
Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren
zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Alabastroaren
Industrien sektorearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea erabakitzen duena.		
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-- 19C/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Enpresa
Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren
zuzendari nagusiak emana, Orkoiengo Baglinox SL
enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea
erabakitzen duena.		
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-- 20C/2020 EBAZPENA, otsailaren 13koa, Enpresa
Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren
zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena
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SAS Autosystemtechnik SA enpresaren hitzarmen
kolektiboko soldatak (Iruñeko lantegikoak) 2020rako
berrikusteari buruzko akordioa erregistratu, gordailutu
eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.		
-- 21C/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Enpresa
Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren
zuzendari nagusiak emana, Compañía de Bebidas
PepsiCo SL enpresaren Tafallako lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.		
-- 23C/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Enpresa
Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren
zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena Unicarriers Manufacturing Spain SA enpresaren hitzarmen
kolektiboko soldatak 2020rako berrikusteari buruzko
akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratzea.		
-- 24C/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Enpresa
Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez erabakitzen da
Talleres Auxiliares Subcontratación Industria Navarra
SA (TASUBINSA) enpresaren Oltza Zendeako lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea
eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.		
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-- AKATS ZUZENKETA, Hezkuntzako zuzendari nagusiaren otsailaren 14ko 39/2020 Ebazpenarena.
Ebazpen horren bidez ezartzen da zein izanen den,
ikastetxe publiko eta pribatu itunduetan ikasleak
onartzeko prozeduraren barnean, hurbiltasun linealaren irizpidea, haren balorazioa eta aplikatuko den
gehieneko distantzia, zer herritan aplikatuko den eta
zein izanen den ikasleen batez besteko gehieneko

erlazioa eskola unitate bakoitzeko, bai eta, horrez gain,
zein diren prozeduraren jarraibideak, egutegia eta
eskabide ereduak ere, Nafarroako Foru Komunitatean
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko
ikasketak egiteko 2020‑2021 ikasturtean.		
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

3374

3374
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1.7. BESTELAKOAK
-- 118/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Herri-lanen
eta Azpiegituren zuzendari nagusiak emana, “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña
eta Orkoien artean, Nafarroan” izeneko proiektuak
ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko
aktak egiteko dei egiten duena.		
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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru
dekretuak
5/2020 FORU LEGEA, martxoaren 4koa, Nafarroako 220rako Aurrekontu orokorrei buruzkoa.
NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIA NAIZEN
HONEK.
Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak onetsi duela honako:
FORU LEGEA, NAFARROAKO 2020RAKO AURREKONTU OROKORREI BURUZKOA.
I. TITULUA
Kredituak eta horien aldaketak
I. KAPITULUA
Hasierako kredituak eta haien finantzaketa
1. artikulua. Nafarroako Aurrekontu Orokorren esparrua.
1. Onetsi egiten dira Nafarroako 2020rako Aurrekontu Orokorrak.
Atal hauek dituzte:
a) Nafarroako Parlamentuaren, Kontuen Ganberaren eta Arartekoaren erakundearen aurrekontua.
b) Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen aurrekontua.
c) Nafarroako Kontseiluaren aurrekontua.
d) Foru Komunitateko fundazio publikoen aurrekontuak.
e) Foru Komunitateko sozietate publikoen aurrekontuak.
2. Halaber jasotzen da Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza
Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren aplikazio esparruan dauden beste subjektu eta entitate batzuen aurrekontuei
buruzko informazioa, lege organiko horren 6.1 artikuluan ezarritakoarekin
bat.
2. artikulua. Kredituen eta eskubide ekonomikoen zenbatekoa.
1. Aurreko artikuluan aipatutako aurrekontuetako gastuen egoeraorrietan sartutako programak betetze aldera, onesten dira 4.573.798.028
euroko zenbateko bateratua duten kredituak.
2. Aurreko artikuluan aipatutako aurrekontuetako diru-sarreren
egoera-orrietan jasorik agertzen dira aurrekontu ekitaldi honetan likidatu asmo diren eskubide ekonomikoen zenbatespenak; hain zuzen ere,
4.573.798.028 euro egiten dute, bateratuta.
3. Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko
apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 30. artikuluan ezarritakoarekin
bat, gastu ez-finantzarioaren muga 3.434.611.608 eurokoa da, diru-sarrera
ez-finantzarioen, kontabilitate nazionaleko doikuntzen eta baimendutako
defizitaren batura gisa, behin Toki Ogasunen Funtsa eta Estatuarentzako
ekarpena deskontatu ondoren.
II. KAPITULUA
Aurrekontu-kredituen aldaketa
3. artikulua. Aurrekontu-kredituen aldaketa.
Aurrekontu-kredituen aldaketak Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko
apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legearen aginduen araberakoak izanen dira,
foru lege honek agindu horiek aldatzen ez dituen heinean.
Aurrekoa gorabehera, ez dira aurrekontu-aldaketatzat hartuko partiden
arteko funts mugimenduak, baldin eta, partidetan agertzen diren kredituek
helburu bera izanik, partida ezberdinetan kokatuta badaude Europar Batasunak gastuen erabilera hobeto kontrolatzearren halaxe eskatzeagatik,
gastuak hein batean hark kofinantzatuak izatearen ondorioz.
Partida zer departamenturi dagokion, departamentu horren titularrak
izanen du funts-mugimendu horiek baimentzeko eskumena. Partida bi
departamenturi badagokie, eskumena Ekonomia eta Ogasun Departamentuko kontseilariarena izanen da, ukitutako departamentuek adostasuna
eman ondoren.
4. artikulua. Europar Batasuneko programen aurrekontu-aldaketak.
1. Nafarroako Gobernuak, Ekonomia eta Ogasun Departamentuko
kontseilariak proposaturik, eta Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioa-

ren eta Lanaren zuzendari nagusiak txostena egin ondoren, zilegi izanen du
beharrezkoak diren aurrekontu-aldaketak baimentzea, Europar Batasunak
kofinantzatutako programa eta proiektuak ekitaldian zehar ahalik eta hobekien betetzekoak, jarraituz Europako Batzordeak hasierako dokumentuan
onetsitakoari edo jarraipen batzordeek edo Batzordeak berak ondoren
eginiko aldaketei. Aurrekontu-aldaketak gastuen egoera-orrietan agertzen
diren edozein motatako kredituen bidez finantzatu beharko dira.
2. Europar Batasunak kofinantzatzen dituen proiektuak biltzen dituzten
partidetan eragin zuzena duen kreditu-aldaketa oro egiteko, aldez aurretik
Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza
Nagusiaren txostena beharko da. Salbuetsirik daude Landa Garapenerako
Europako Nekazaritza Funtsak (LGENF) kofinantzatutako kredituei eragiten
dieten aldaketak.
5. artikulua. Kreditu-gehikuntzak.
Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru
Legearen 47. artikuluko 1. apartatuko a)tik g)ra bitarteko letretan aipatutako
kredituez gain, zabalgarritzat joko dira, 2020ko ekitaldiari dagokionez, helburu hauek dituzten partidek edo aipatu helburuetara bideraturik ekitaldian
zehar sortu beharrekoek: terrorismoaren biktimak edo indarreko araudian
zehaztutako motibazio politikoko ekintzen biktimak aintzatestearen eta
horiei kalte-ordainak ematearen ondorioz onets litezkeen dirulaguntza
eta maileguak emateko partida guztiek, bai eta Gizarte Segurantzako
kotizazioen ordainketari dagozkion partida guztiek ere.
Aurrekoez gainera, ondorengoak ere zabalgarriak izanen dira:
1. Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
Departamentuko partida hauek:
a) 020002‑04100‑1001‑921400 partida, “Nafarroako Gobernuko
lehendakari ohi, kontseilari ohi eta beste goi-kargudun batzuentzako
prestazioak” izenekoa.
b) 020002‑04100‑1620‑921400 partida, “Langileen arloko erabakiak
aplikatzeko funtsa” izenekoa.
c) 020002‑04100‑1800‑921400 partida, “Zerbitzuen onarpenak, osagarri berriak, familia-laguntzak, gradua, antzinatasuna, eszedentzietako
itzulerak eta beste batzuk” izenekoa.
d) 020002‑04100‑1800‑921402 partida, “Ordainsari-igoera” izenekoa.
e) 020002‑04100‑1810‑921400 partida, “Langileen ordainsariak,
aurreko ekitaldietakoak” izenekoa.
f) 020002‑04100‑1820‑921403 partida, “Lan istripuengatiko kalteordainak” izenekoa.
g) 020002‑04100‑2330‑921400 partida, “Oposizio-epaimahaiengatiko
gastuak” izenekoa.
h) 020002‑04300‑1614‑211100 partida, “Aldez aurretik erretiroa
hartzeagatik eman beharreko kalte-ordainak” izenekoa.
i) 051000‑02100‑1800‑132100 partida, “Nafarroako Poliziei buruzko
Foru Legearen aplikazioa” izenekoa.
j) 051000‑02100‑2274‑132103 partida, “Genero indarkeriatik babesteko segurtasun zerbitzuak” izenekoa.
2. Ekonomia eta Ogasun Departamentuko partida hauek:
a) 100000‑10000‑4709‑441100 partida, “Audenasa. Merkataritzapolitika” izenekoa.
b) 110003‑11530‑3101‑951100 partida, “Interesak eta kreditu komisioak” izenekoa.
c) 110003‑11530‑3400‑931500 partida, “Banaketa kontuen eta bestelakoen interesak” izenekoa.
d) 111002‑11300‑6002‑923100 partida, “Lurrak eta natur ondasunak”
izenekoa.
e) 111002‑11300‑6020‑923100 partida, “Instalazio berriko eraikinak
eta obrak, eta ondare higiezinaren erreforma” izenekoa.
f) 111002‑11300‑6020‑923104 partida, “Higiezinei buruzko Plana.
Administrazio bulegoak” izenekoa.
g) 111002‑11300‑6050‑923100 partida, “Higiezinei buruzko Plana.
Eraikinetako eta obretako altzariak eta ekipamendua” izenekoa.
h) 111002‑11300‑8500‑923100 partida, “Sektore publikoko akzioak
erostea” izenekoa.
i) 150000‑17000‑6094‑923400 partida, “Iruzur fiskalaren, ezkutuko
ekonomiaren eta aitortu gabeko enpleguaren aurkako plana” izenekoa.
j) 151000‑17330‑2273‑923400 partida, “Enkargua Tracasa Instrumental sozietateari. Tributuen arloko informazio sistemetan datu fiskalak
jaso eta integratzeko zerbitzuak” izenekoa.
k) 155003‑17830‑2272‑932103 partida, “Zordun fiskalen ondasunen
gaineko kargak eskuratzea” izenekoa.
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l) 155003‑17830‑3501‑932100 partida, “Berandutze-interesak sarrera
bidegabeen eta zergen itzulketetan” izenekoa.
m) 160000‑17100‑2269‑941100 partida, “Transferentzia berriak
eskuratzearen ondoriozko gastuak” izenekoa.
3. Lurralde Kohesiorako Departamentuko partida hauek:
a) 210001‑21100‑4609‑942300 partida, “Toki entitateentzako konpentsazioa toki tributuetako hobariengatik” izenekoa.
b) 210001‑21100‑7609‑912200 partida, “Los Arcosko eraikinaren
exekuzio subsidiarioa” izenekoa.
c) 220000‑22000‑6010‑453300 partida, “Prezio-berrikuspena” izenekoa.
d) 220003‑22200‑2090‑453200 partida, “A‑12 Iruña‑Logroño autobiaren kanona” izenekoa.
e) 220003‑22200‑2090‑453202 partida, “A‑21 Pirinioetako autobiaren
kanona” izenekoa.
f) 220003‑22210‑6010‑453305 partida, “Errepide sarearen zainketa
eta kontrol zentroa” izenekoa.
g) 220003‑22210‑6010‑453306 partida, “Zoruak sendotzea” izenekoa.
h) 220004‑221000‑4400‑452100 partida, “Transferentzia arrunta,
INTIA” izenekoa.
i) 220004‑22100‑4700‑452100 partida, “Nafarroako Ubidearen
ureztaketen kanona. Handitzearen 1. fasea” izenekoa.
4. Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu
Estrategikoetako Departamentuko partida hauek:
a) 320000‑32100‑4809‑261400 partida, “Etxebizitzen errentarientzako
dirulaguntzak” izenekoa.
b) 320000‑32100‑7800‑261400 partida, “Etxebizitzaren arloko jardueretarako dirulaguntzak eta subsidioak” izenekoa.
5. Hezkuntza Departamentuko partida hauek:
a) 400000‑41000‑1220‑322000 partida, “Aldi baterako kontratatutako
langileen ordainsariak” izenekoa.
b) 400000‑41000‑1800‑322000 partida, “Zerbitzuen aitortza, osagarri
berriak, familia‑laguntza, gradua, antzinatasuna, eszedentzietako itzultzeak
eta beste batzuk” izenekoa.
c) 400000‑41000‑1810‑322000 partida, “Langileen lansariak, aurreko
ekitaldietakoak” izenekoa.
d) 400000‑41000‑1820‑322000 partida, “Epaiak betearaztea eta
beste kalte‑ordain batzuk” izenekoa.
e) 410001‑41800‑7609‑325119 partida, “Arbizuko Udalarentzako
transferentzia, 0‑3 ikastetxea eraikitzearen ondoriozko zorra ordaintzekoa”
izenekoa.
f) 410002‑41610‑4609‑322000 partida, “Eskola-kontzentrazioen
eta hezkuntzarako erabiltzen diren udal eraikinen funtzionamendurako
transferentzia” izenekoa.
g) 410002‑41610‑6081‑322000 partida, “Eskola-testuliburuen doakotasunerako plana” izenekoa.
h) 410002‑41610‑7811‑322000 partida, “Eskola-testuliburuen doakotasunerako plana” izenekoa.
i) 410004‑41620‑2210‑324100 partida, “Jantokiak” izenekoa.
j) 410004‑41620‑2230‑324100 partida, “Eskola-garraioa” izenekoa.
k) 410004‑41620‑2230‑324102 partida, “Hezkuntza bereziko eskolagarraioa” izenekoa.
l) 410004‑41620‑4800‑324100 partida, “Eskola-garraiorako banakako
laguntzak” izenekoa.
m) 410004‑41620‑4800‑324102 partida, “Jantokietarako banakako
laguntzak” izenekoa.
n) 410004‑41620‑4800‑324103 partida, “Ikastetxera iristeko zailtasunak dituzten ikasleen garraiorako laguntzak” izenekoa.
ñ) 420002‑42120‑4609‑322100 partida, “Udalekiko hitzarmenak,
0 eta 3 urte bitarteko haurrak eskolatzekoak” izenekoa.
6. Osasun Departamentuko partida hauek:
a) 54. programa-multzokoak, kode ekonomiko hauei dagozkienak:
2210, 2213, 2214, 2215, 2216, 2286, 2287 eta 2500; bai eta 52. programamultzoaren barruan 2215 kode ekonomikoari dagozkionak ere.
b) 520001‑51200‑2269‑313902 partida, “Droga-mendekotasunaren
aurkako III. Foru Plana (DFP)” izenekoa.
c) 540000‑52000‑1800‑311100 partida, “Zerbitzuen onarpenak, osagarri berriak, familia-laguntzak, gradua, antzinatasuna, eszedentzietako
itzultzeak eta beste batzuk” izenekoa.
d) 540000‑52000‑1810‑311100 partida, “Langileen lansariak, aurreko
ekitaldietakoak” izenekoa.
e) 540002‑52824‑4809‑311104 partida, “Protesiak, ortesiak eta
desgaitasuna dutenentzako ibilgailuak” izenekoa.
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f) 540005‑52831‑4809‑313100 partida, “Farmaziako prestazioak”
izenekoa.
g) 540005‑52831‑4809‑313102 partida, “Xurgatzaileak eta beste
produktu sanitario batzuk” izenekoa.
h) 540005‑52831‑4809‑313103 partida, “Farmazia-prestazioakkoordainketa arautzea” izenekoa.
i) 543000‑52200‑6057‑312802 partida, “Kirurgia-tresnak” izenekoa.
j) 543004‑52214‑2276‑312700 partida, “Plasma zatitzeko lanak,
farmakoak ekoizteko” izenekoa.
7. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko partida
hauek:
a) 710000‑71210‑4700‑412100 partida, “Landaketak erauzteagatiko
kalte-ordainak” izenekoa.
b) 710000‑71210‑4700‑412107 partida, “Aparteko uholdeak direlaeta azpiegitura pribatuetan izaniko kalteak eta errenta-galera arintzeko
laguntzak” izenekoa.
c) 710000‑71210‑7700‑412100 partida, “Aparteko uholdeak direlaeta azpiegitura pribatuetan izaniko kalteak eta errenta-galera arintzeko
laguntzak” izenekoa.
d) 710001‑71230‑4700‑414210 partida, “Aseguru primen konpentsazioa Agroseguroren bitartez” izenekoa.
e) 710004‑71320‑2279‑412205 partida, “Larrialdiko txertaketa ofizialak” izenekoa.
f) 710004‑71320‑7700‑412200 partida, “Kalte-ordaina, abereak epizootien ondorioz hil behar izateagatik, eta azienda mugitzeko debekuaren
ondoriozko irabazi lortugabeagatik” izenekoa.
g) 710006‑71510‑4400‑414105 kontu-saila, “Transferentzia arrunta,
INTIA” izenekoa.
h) 710006‑71510‑4700‑414100 kontu-saila, “Nafarroako Ubidearen
bidezko ureztaketen kanona” izenekoa.
i) 710006‑71510‑7609‑414400 partida, “Titulartasun publikoko nekazaritza azpiegiturak konpontzeko laguntzak, aparteko uholdeak direla‑eta”
izenekoa.
j) 710006‑71510‑7819‑414100 partida, “Ureztatzaileen Elkarteen
nekazaritza azpiegiturak konpontzeko laguntzak, aparteko uholdeengatik”
izenekoa.
k) 740001‑74100‑7609‑425200 partida, “Nafarroako Funts Klimatikoa”
izenekoa.
8. Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko partida
hauek:
a) 810001‑81100‑4819‑422203 partida, “Eskualdeetako plan estrategikoak” izenekoa.
b) 810001‑81100‑7819‑422200 partida, “Eskualdeetako plan estrategikoak. Proiektuak” izenekoa.
c) 810007‑81220‑7400‑458101 partida, “NASUVINSArekiko hitzarmena. Legasako industrialdea handitzea” izenekoa.
d) 830001‑83130‑4709‑432105 partida, “Enpresa Txiki eta Ertainentzako dirulaguntzak. Erdialdeko uholdeak” izenekoa.
e) 830001‑83130‑7709‑432102 partida, “Enpresa Txiki eta Ertainentzako dirulaguntzak. Erdialdeko uholdeak” izenekoa.
9. Eskubide Sozialetako Departamentuko partida hauek:
a) 2600 kode ekonomikokoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legean aurreikusitako gizarte zerbitzu orokorren
zorroa onetsi zuen ekainaren 17ko 69/2008 Foru Dekretuan ezarritako
prestazio bermatuak finantzatzeko izanik 900000, 900003, 920005 eta
920008 proiektuetan kokatuta daudenak.
b) 900000‑90000‑2600‑231000 partida, “Esku-hartze sozialerako
eta lan-baldintzak hobetzeko hitzarmena” izenekoa.
c) 900002‑91100‑4809‑212100 partida, “Kotizazio gabeko pentsioak”
izenekoa.
d) 900002‑91100‑4809‑231500 partida, “Errenta bermatua” izenekoa.
e) 900002‑91100‑4809‑231502 partida, “Gizarteratzeko laguntza
bereziak” izenekoa.
f) 900003‑91600‑4609‑231500 partida, “Etxegabeentzako harrera
zerbitzua” izenekoa.
g) 900003‑91600‑4609‑231502 partida, “Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak” izenekoa.
h) 900003‑91600‑4609‑231503 partida, “Larrialdi sozialeko laguntzak”
izenekoa.
i) 900003‑91600‑4609‑231602 partida, “Enplegu sozial babestua.
PO FSE 2014‑2020” izenekoa.
j) 900004‑91100‑4819‑143103 partida, “Nazioarteko larrialdietarako
laguntzak” izenekoa.
k) 920004‑93200‑4809‑231B00 partida, “Zerbitzuari lotutako laguntzak” izenekoa.
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l) 920004‑93200‑4809‑231B02 partida, “Zerbitzu pertsonalei erantzuteko laguntzak” izenekoa.
m) 920004‑93200‑4809‑231B06 partida, “Desgaitasuna duten
pertsonek bizimodu independentea izateko laguntzaileak kontratatzea”
izenekoa.
n) 920008‑93300‑4809‑231700 partida, “Zailtasun edo gatazka
egoeran dauden adingabeen autonomiarako baliabideak” izenekoa.
ñ) 920008‑93300‑4809‑231702 partida, “Familientzako prestazio
ekonomikoak” izenekoa.
o) 920008‑93300‑4809‑231704 partida, “Kanpoko ikastetxeetako
haurren kuotak” izenekoa.
p) 950001‑96100‑4709‑241109 partida, “Enplegu zentro berezietarako laguntzak. EGF” izenekoa.
q) 950001‑96100‑4809‑241107 partida, “Autoenplegua sustatzeko
laguntzak. EGIF” izenekoa.
r) 950001‑96100‑4819‑241104 partida, “Zailtasun gehiago dituzten
kolektiboen gizarteratze eta laneratze programetarako laguntzak. Konferentzia sektoriala” izenekoa.
10. Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko partida
hau:
a) F20001‑F2000‑4819‑112100 partida, “Profesionalen elkargoentzako transferentziak” izenekoa.
11. Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko partida hauek:
a) G10001‑G1110‑6001‑322300 partida, “Nafarroako Unibertsitate
Publikoarentzako desjabetzeak” izenekoa.
b) G10001‑G1110‑6020‑322300 partida, “NUPeko Medikuntzako
Eraikina” izenekoa.
12. Honako partida hau: H00000‑H0000‑4459‑911300, “Jardunbide
egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako Bulegoa” izenekoa.
II. TITULUA
Langileria gastuak
I. KAPITULUA
Jarduneko langileen ordainsariak
6. artikulua. Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen
eta estatutupeko langileen ordainsariak.
1. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko funtzionarioen eta estatutupeko langileen
ordainsariek gehikuntza izanen dute; hain zuzen ere, Estatuko legediak
sektore publikoaren zerbitzuko langileentzat 2020rako ezartzen duen
gehieneko gehikuntza orokorra. Horrek ez du ezertan galaraziko beharrezkoak diren ordainsari-doikuntzak egitea, beharrezkoa bada, halatan
ziurtatzeko ezen lanpostu bakoitzari esleitutakoek behar bezalako lotura
dutela lanpostu horren edukiarekin, zailtasun tekniko berezia, dedikazioa,
erantzukizuna, arriskugarritasuna edo nekagarritasuna dela eta.
2. Maila bakoitzaren hasierako soldatak urteko zenbateko hau izanen
du 2020an:
MAILA

URTEKO ZENBATEKOA

A

26.897,36 euro

B

22.627,78 euro

C

18.770,64 euro

D

16.347,80 euro

E

14.379,68 euro

7. artikulua. Nafarroako Administrazio Publikoetako lan-kontratudunen
ordainsariak.
1. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen
zerbitzuko lan-kontratudunen ordainsariak kasuko hitzarmen kolektiboan
zehazten direnak izanen dira, foru lege honetan funtzionarioentzat finkatutako irizpideei jarraikiz.
2. Nafarroako gainerako administrazio publikoen zerbitzuko lankontratudunen ordainsariak, berriz, administrazio publiko bakoitzak bere
aurrekontuetan ezartzen dituenak izanen dira, betiere foru lege honetan
funtzionarioentzat ezarritako irizpideei jarraikiz.
8. artikulua. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta
haren erakunde autonomoetako izendapen libreko zuzendaritza-karguen
ordainsariak.
1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko zerbitzuetako
zuzendaritzek eta horiekin parekatutako erakunde autonomoetakoek

53.726,54 euroko ordainsariak izanen dituzte 2020an, hamalau hilekotan
banatuta, ezertan galarazi gabe araudi indardunaren arabera legozkiekeen
gradu, antzinatasun eta familia-laguntzako ordainsari pertsonalak jasotzea
edo jatorrizko izendapenagatik edo beren zerbitzu-ematearen baldintza
bereziengatik plantilla organikoan berariaz esleituta dituzten ordainsari
osagarriak jasotzea.
Zerbitzuetako zuzendariek beren lana erabateko prestasunez eta
dedikazio oso eta erabatekoaz eginen dute.
2. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko eta Nafarroako
Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko izendapen libreko
zuzendaritza-karguen ordainsariek ondotik zehazten diren zenbatekoak
izanen dituzte 2020an, hamalau hilekotan banatuta, araudi indardunaren
arabera legozkiekeen gradu, antzinatasun eta familia laguntzaren ordainsari
pertsonalak jasotzeaz gainera:
a) Zerbitzu ez-asistentzialetako burutzak: 53.726,54 euro.
b) Nafarroako Odol eta Ehun Bankuko Zuzendaritza: 59.131,24
euro.
Baldin eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko eta Nafarroako
Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendaritza kargu
horien titularren batek artikulu honetan aipaturiko zenbatekoa baino gehiago
jasotzen badu gaur egun, aldeagatik konpentsazio pertsonal bat ordainduko
zaio, kargu horretan diharduen bitartean.
3. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako izendapen libreko zuzendaritza-karguetako langileen
ordainsariek 6. artikuluan xedatzen denaren aplikaziotik eratorritako igoera
bera, halakorik badago, izanen dute.
9. artikulua. Nafarroako Gobernuko kideen, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko goi-kargudunen eta gainerako behin-behineko
langileen ordainsariak.
1. Nafarroako Gobernuko kideek, zuzendari nagusiek, erakunde,
sozietate eta fundazio publikoetako zuzendaritza-kideek eta Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioko gainerako behin-behineko langileek hurrengo apartatuetan zehazten diren ordainsariak jasoko dituzte 2020an.
2. Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren
3ko 14/2004 Foru Legearen 35. eta 45. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz,
Nafarroako Gobernuko kideek, 2020. urtean, ondoren zehazten diren urtealdi-ordainsariak izanen dituzte, hamalau hilekotan banatuta, funtzionarioak
eta administrazio-kontratudunak izanez gero araudi indardunaren arabera
legozkiekeen gradu eta antzinatasun ordainsariez gainera:
–Nafarroako Gobernuko lehendakaria: 73.786,30 euro.
–Lehendakariordea eta kontseilaria: 68.667,48 euro.
3. Lehendakariaren eta Nafarroako Gobernuko departamentuetako
titularren kabineteetan goi-kargudunaren izaera duten langileek ondoren
zehazten diren urteko ordainsariak izanen dituzte 2020. urtean, hamalau
hilekotan banatuta, funtzionarioak eta administrazio-kontratudunak izanez
gero araudi indardunaren arabera legozkiekeen gradu eta antzinatasun
ordainsariez gainera:
–Lehendakariaren aholkularia: 58.836,54 euro.
–Kontseilarien kabineteburua: 54.762,54 euro.
4. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore
publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen
32.4 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, zuzendari nagusiek 58.836,54 euroko
ordainsariak izanen dituzte 2020. urtean, hamalau hilekotan banatuta,
funtzionarioak eta administrazio-kontratudunak izanez gero araudi indardunaren arabera legozkiekeen gradu eta antzinatasun ordainsariez
gainera.
5. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore
publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen
52.1 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, erakunde publikoetako zuzendaritzakideek ondotik zehazten diren ordainsariak izanen dituzte 2020. urtean,
hamalau hilekotan banatuta, funtzionarioak eta administrazio-kontratudunak
izanez gero araudi indardunaren arabera legozkiekeen gradu eta antzinatasun ordainsariez gainera:
a) Erakunde autonomo bateko zuzendari kudeatzailea, ondoko b) eta
c) letretan xedatutakoa salbu: 58.836,54 euro.
b) Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko eta Nafarroako Zerga
Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak: 90.905,36 euro.
c) Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailea: 56.281,54 euro.
d) Erakunde autonomo bateko zuzendariordea: 53.726,54 euro.
e) Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendaritza-kideak:
–Oinarrizko Osasun Laguntzako kudeatzailea, Nafarroako Ospitaleguneko kudeatzailea, Profesionalen zuzendaria, Kudeaketa Ekonomikoaren
eta Zerbitzu Orokorren zuzendaria eta Eriari Osasun Laguntza emateko
zuzendaria: 69.464,92 euro.
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–Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea eta Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala:
60.716,18 euro.
–Osasun Mentaleko kudeatzailea, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentzialak, Tuterako eta Lizarrako osasun barrutietako zuzendari asistentzialak eta Oinarrizko Osasun Laguntzako eta Laguntzaren
Jarraitutasunerako zuzendariordeak: 59.131,24 euro.
–Zerbitzu Zentraletako zuzendariordeak: 58.063,04 euro.
–Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria, Kudeaketa
Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren zuzendaria eta Osasun Zainketen
zuzendaria: 55.435,38 euro.
–Nafarroako Laguntza Soziosanitarioko Planaren koordinatzailea
eta Nafarroako Ospitaleguneko Zainketa Sanitarioen zuzendariordeak:
50.229,20 euro.
6. Lehendakariaren eta Nafarroako Gobernua osatzen duten kideen
kabineteetako gainerako behin-behineko langileek ondoren zehazten diren
urteko ordainsariak izanen dituzte 2020. urtean, hamalau hilekotan banatuta, funtzionarioak eta administrazio-kontratudunak izanez gero araudi
indardunaren arabera legozkiekeen gradu eta antzinatasun ordainsariez
gainera:
–Lehendakariaren idazkaria: 36.327,20 euro.
–Kontseilariaren idazkaria: 33.112,52 euro.
–Kabineteko laguntzailea: 29.002,26 euro.
7. Aurreko apartatuetan araututako behin-behineko langileek, funtzionario edo administrazio-kontratudun ez direnek, Nafarroako Administrazio
Publikoetako funtzionarioei dagokien antzinatasun saria jasoko dute, eta
horretarako kontuan hartuko da behin-behineko lanpostuetan lanean
emandako denbora.
8. Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoan sartuta dauden
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko sozietate publikoetako
zuzendaritza-kideek, goi-kargudunaren izaera baldin badute, ordainsari
hauek izanen dituzte 2020an:
Zuzendari kudeatzaileentzat, urteko oinarrizko soldata gordina, hamalau hilekotan banatuta, 58.276,07 eurokoa izanen da. Urteko ordainsari hori
doitu eginen da kudeatu beharreko enpresa publikoaren konplexutasunaren
arabera, taula honi jarraituz:
SOZIETATE MOTA

KONPLEXUTASUNAREN
OSAGARRIA

URTEKO OINARRIZKO SOLDATA
GORDINA, EUROTAN

D

%0

58.276,07

C

% 10

64.103,66

B

% 30

75.758,88

A

% 55

90.327,89

Sozietateen sailkapena, haien motaren araberakoa, Nafarroako Gobernuaren erabaki baten bidez ezarriko da.
9. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren fundazio publikoetako zuzendariek urteko ordainsari hauek izanen dituzte 2020an,
hamalau hilekotan banatuta:
–Miguel Servet Fundazioa: 58.063,04 euro.
–Nafarroako Pertsona Helduak Tutelatzeko Fundazioa: 50.229,20
euro.
–Baluarte Fundazioa: 63.728,70 euro.
–Gizain Fundazioa: 58.836,54 euro.
10. Nafarroako Gobernuko kide den inork, ez eta Nafarroako Foru
Komunitateko gainerako goi-kargudunek ere, ezin izanen dute pertsonalki
dietarik jaso ezein entitate publiko edo pribatutatik, administrazio kontseiluen nahiz kide anitzeko inolako organoren bileretara joatearen truke.
Dietak jasotzen badituzte betetzen duten ordezkaritzaren karietara, horiek
ordaintzen dituen sozietateak edo erakundeak dirua zuzenean sartuko du
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kasuan kasuko aurrekontu- edo sozietate-kontuan.
11. Nafarroako Gobernuko kideen, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioko goi-kargudunen eta gainerako behin-behineko langileen
ordainsariek 6. artikuluan xedatutakoaren aplikaziotik kasua bada suertatzen den igoera bera izanen dute.
II. KAPITULUA
Nafarroako administrazio publikoen montepioetako
funtzionarioen eskubide pasiboak
10. artikulua. Nafarroako Administrazio Publikoen montepioetako
funtzionarioen klase pasiboen pentsioak eguneratzea.
1. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Nafarroako Administrazio Publikoen montepioetako funtzionarioen klase pasiboen pentsioek,
indarreko araudiaren arabera eguneratzeko eskubidea dutenek, izanen
dute pentsio publikoek urte horretan oro har duten igoera bera.

2. Pentsio publikoen arloko araudi indarduna aplikatuz, eguneraketa
ez zaie aplikatuko jadanik aitortuta dauden edo etorkizunean aitortuko
diren pentsioei, baldin eta, berek bakarrik nahiz haiei baturik, kasua bada,
onuradun berak jasotzen dituen beste pentsio publiko batzuen zenbatekoa, gainditu egiten badute pentsio publikoetarako ezartzen den urteko
gehieneko zenbatekoa.
11. artikulua. Arauak, Nafarroako Administrazio Publikoen montepioetako funtzionarioen eskubide pasiboen araubide iragankorrari buruzko
martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen aurreko sistemari atxikitako
funtzionarioen eskubide pasiboen araubideari aplikatzekoak zaizkionak.
1. Artikulu honetan aipatzen den funtzionarioen eskubide pasiboen
araubidea izanen da martxoaren 30eko 13/1983 Foru Legeak indarra hartu
baino lehen indarra zuten xedapenen araberakoa. Erregulatze-soldata
zehazteko, aintzakotzat hartuko dira foru lege horren eta hura betetzeko
emandako behin-behineko ordainsari-erregelamenduaren aurreko sistemaren arabera funtzionarioek jasotako ordainsari handiagoak, geroko
ekitaldietako Nafarroako Aurrekontu Orokorren foru legeetan adierazitako
portzentajeen araberako igoerarekin. Salbuespena izanen da artikulu
honek lan istripuagatik edo gaixotasun profesionalagatik eskuratutako
pentsioei buruz xedatutakoa.
2. Aurreko apartatuan aipaturiko xedapenen ildotik, erretiro eta
pentsioen ondorioetarako zerbitzualdi-zenbaketan kontuan hartuko diren
bakarrak funtzionarioek zerbitzuan egiazki emandako urteak izanen dira.
Urte horien barrenean sartuko dira Administrazio Publikoan egiazki egindako urteak, betiere kasuko administrazioak aitortuak, Foru Diputazioak
1981eko urriaren 29an eta 2001eko otsailaren 5ean hartutako Erabakiei
eta apirilaren 14ko 21/1983 Foru Dekretuari jarraikiz.
Hala ere, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren edo Nafarroako toki entitateen montepioetakoren bati atxikitako funtzionarioek
sortutako erretiro-, alargun- eta umezurtz-pentsioen kasuan, foru lege
honek indarra hartu ondoren jardunean daudela hiltzen badira edo erretiroa hartzen badute, pentsioaren zio den egintzarainoko atzeraeraginez
zenbatuko dira aipatutako funtzionarioek Gizarte Segurantzaren araubide
ezberdinetan kotizatutako aldiak, baldin eta aldi horiek ez badira gainjartzen
aipatu montepioei kotizatutako beste batzuekin. Horren helburu bakarra
izanen da zehaztea zein diren eskubide pasiboetarako hartzeko zenbagarriak eta kasuko pentsioa kalkulatzeko aplikatu behar den portzentajea
edo kuota, kotizazio- edo zerbitzu-urteengatikoa.
Aurreko paragrafoan aipatu funtzionarioek sortutako erretiro-, alarguneta umezurtz-pentsioetarako, inola ere ez dira hurrengoak zenbatuko:
aipatu funtzionarioek Gizarte Segurantzaren araubide ezberdinetan kotizatutako aldiak, baldin eta aipatu aldiek, kasua bada beste batzuekin batuta,
aipaturiko araubideetan pentsiorako eskubiderik sortu badute. Salbuespen
izanen dira SOVI delakoaren prestazioetarako eskubidea sortzen duen
kotizazioa duten aldiak, zenbatu eginen baitira horiek.
Bikote egonkorrentzako berdintasun juridikoari buruzko uztailaren 3ko
6/2000 Foru Legearekin bat, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak edo Nafarroako toki entitateek dituzten montepioetakoren baten
babesean dauden funtzionarioek alargun-pentsioa sortuz gero, bikotekide
egonkorrek ere izanen dituzte eskubide pasibo horiek.
3. Artikulu honen 1. apartatuan xedatutakoa betez, eta Nafarroako
Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren aplikazioesparruaren barnean dauden funtzionario publikoek 2020. urtean sortutako
erretiroak eta pentsioak finkatzeari dagokionez, honako hau hartuko da
kontuan:
a) Eskubide pasiboetan eragina duten ordainsari-kontzeptuen zenbatekoak 2020. urteari dagozkionak izanen dira; hau da, 1983. urtekoei geroko
aurrekontuen foru legeek finkatutako urtez urteko igoerak aplikatzearen
emaitza direnak.
Salbuespen gisa, lan istripu edo gaixotasun profesional batek eragindako ezintasunagatiko erretiro-pentsioen kasuan, bai eta lan istripua
edo gaixotasun profesionala dela‑eta hiltzearen ondoriozko alargun- edo
umezurtz-pentsioenean ere, hartzeko erregulatzailea osatuko dute erretiroa
edo heriotza gertatu aurreko urtean kasuko funtzionarioak bere lanpostuagatik jasotako ordainsariek.
b) 1980ko urtarrilaren 29ko Parekatze Arautik sortutako ordainsarisistematik kanpo geratu ziren udal funtzionarioentzat, horren bigarren
xedapen gehigarriko bigarren paragrafoan emandako ahalmenari jarraikiz,
pasiboetan eragina duten ordainsari kontzeptuen zenbatekoa honakoa
izanen da: funtzionario horientzako 1983ko zenbatekoari hurrengo urteetan
izandako gehikuntzak aplikatzearen emaitza.
4. Funtzionarioek pentsio araubidearen finantzaketan parte hartuko dute 13/1983 Foru Legearen aurreko araudia aplikatzetik ateratzen
den zenbatekoarekin, zenbateko horri ondorengo urteetako Nafarroako
Aurrekontu Orokorrei buruzko foru legeetan ezarritako pentsio-igoerako
portzentajeak gehiturik.
5. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Nafarroako Administrazio Publikoetako montepioen gutxieneko erretiro-pentsioa, bai
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martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen aurreko sisteman jarraitzen
duten funtzionarioena, bai aipatu foru legean aurreikusitako langileena,
2019. urterako ezarritakoa izanen da, zeina 15.103,06 eurokoa baita,
baina 2020an eguneratua pentsio publikoek urte horretan oro har izanen
duten igoera aplikatuz.
70 urte betetzen dituztenetik aurrera, honakoei ere aitortuko zaie
arestiko paragrafoan ezarritako gutxieneko pentsioaren baliokidea den
zenbatekoa jasotzeko eskubidea: beren borondatez erretiratu eta, martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen aurretik zegoen eskubide pasiboen
sisteman jarraituta, kasuko administrazio publikoan 30 urte baino gutxiagoko zerbitzualdi aitortua frogatzeagatik eguneratze-eskubiderik gabeko
pentsioa sortu duten pertsonei.
6. 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, gutxieneko alargun-pentsioaren zenbatekoa izanen da, urtean, ekitaldi horretarako ezarriko
den lanbide arteko gutxieneko soldataren adinako zenbateko gordina.
7. Artikulu honen 6. apartatuan xedatutakoa aplikatuko zaie, halaber,
martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen aurreko eskubide pasiboen
sistema aplikatuz emandako umezurtz-pentsioei, Nafarroako Administrazio
Publikoen montepioetako edozeinen kargura, bakoitzaren erregelamenduan xedatutakoaren arabera, 1991ko ekitaldirako Nafarroako Aurrekontu
Orokorrei buruzko otsailaren 26ko 5/1991 Foru Legearen hemezortzigarren
xedapen gehigarriak emandako testua oinarri harturik.
Aurreko paragrafoan xedatutakotik baztertu egiten dira, beraz, aipatu
5/1991 Foru Legean ezarritako aldaketaren aurretik aplikatzekoa zen
araudiaren arabera emandako umezurtz-pentsio guztiak, onuradunaren
ezintasun egoerarengatik onartu zirenak izan ezik.
8. Foru Diputazioko funtzionarioen erretiroei eta pentsioei buruzko
Erregelamenduaren 8. artikuluko 3. apartatuan eta udal funtzionarioen
eskubide pasiboei buruzko Erregelamenduaren 10. artikuluko 3. apartatuan
aipatzen diren umezurtz-pentsioak, bai eta udal montepio partikularretan
ezaugarri berak dituzten umezurtz-pentsioak ere, aitortu eginen dira baldin
eta pentsio horiek eskuratzeko bete beharreko baldintza guztiak bete
egiten badira pentsioa sorrarazten duen pertsonaren heriotzaren egunean
edo, kasua bada, alargun-pentsioaren jasotzaile den ezkontidearen edo
bikotekide egonkorraren heriotzaren egunean.
9. Nafarroako Administrazio Publikoetako montepioen alargunpentsioak bateragarriak dira bai norberak egindako lanarengatik jasotako
diru-sarrerekin bai erretiro-pentsioarekin.
10. Ezintasun iraunkorraren deklarazioak, bai eta haien graduenak
ere, berrikusten ahalko dira, baldin eta onuradunaren adina 65 urte baino
gutxiagokoa bada, dela egoera larriagotzeagatik dela hobetzeagatik, edo
diagnostikoaren akatsaren ondorioz, betiere arau hauei jarraikiz:
a) Ezintasun gradua berrikusteko espedientea ofizioz edo interesdunak eskatuta irekitzen ahalko da, eta Nafarroako Ezintasunak Baloratzeko
Epaimahai Medikoak horri buruzko proposamen loteslea eginen du.
b) Funtzionarioari deklaratutako ezintasun iraunkorraren gradua
aldatu eta handiagoa emanez gero, egoera larriagotu delako edo diagnostikoaren akats baten ondorioz, berrikusteko espedientea ebatzi eta hurrengo
hilabeteko lehen egunetik aurrera izanen du eragina pentsio berriak.
Kalifikazio berria diagnostikoaren akats baten ondorioa denean, eskubidea izanen du espedientea ebatzi arte jasotakoaren eta ezintasun
gradu altuagoa aitortuta jaso beharko zukeenaren arteko aldeak egiten
duen zenbatekoa jasotzeko, lau urtera arteko mugarekin.
c) Aurreko apartatuetan aipatzen den berrikuspenak Foru Diputazioaren 1970eko apirilaren 17ko eta 1972ko azaroaren 24ko erabakietan
ezarritako eraginak izanen ditu. Erabaki horiek indarra izaten jarraituko
dute foru lege honetan ezarritakoaren aurka ez doan guztian.
III. KAPITULUA
Bestelako xedapenak
12. artikulua. Lanpostu-eraldaketa.
1. Nafarroako Gobernuari baimena ematen zaio behar diren neurriak
har ditzan, plantillaren edo eman beharreko zerbitzuen berregituraketagatik edukirik gabe gelditutako lanpostuak, hutsik ez daudenak, bestelako
lanpostu batzuetan eraldatzeko. Eginkizunen esleipen berria eta horren
ondoriozko lekualdatzeak, maila beraren barnean, salbuespenez Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuak
berak zuzenean eginen ditu, sindikatuen ordezkariei entzun ondoren eta
ukitutako langileen adostasunarekin.
2. Lanpostu horiek maila bereko bestelako lanpostuetan eraldatzerik
ez badago, salbuespenez baimena ematen ahalko da beste maila bateko
lanpostuei dagozkien eginkizunak esleitzeko, baldin eta ukitutako langileek
horiek betetzeko lanbide-kualifikazioa eta gainerako baldintzak betetzen
badituzte. Esleipen berri hori aldi baterako izanen da kasu guztietan,
gehienez ere langilearen mailan atxiki edo eraldatzea posible izan arte,
eta beti bermatuko da langileak jaso eginen dituela aurretik betetzen zuen
lanpostuari zegozkion oinarrizko ordainsariak eta ordainsari osagarriak.

48. zenbakia - 3321. orrialdea
13. artikulua. Udal funtzionarioen montepioen finantzaketa.
1. Nafarroako Gobernuak ekarpena eginen du Nafarroako toki entitateetako funtzionarioen pentsioak finantzatzeko, Udal Funtzionarioen
Montepio Orokorrekoak direnen kasuan; ekarpen hori banatuko da Udal
Funtzionarioen Montepio Orokorraren kudeaketagatik 2019ko ekitaldian
sortutako kostuen ordainketari dagokionez udal bakoitzari esleitu zaion
kuotaren araberako proportzioan.
2. Halaber, Nafarroako Gobernuak ekarpen bana eginen die Iruñeko,
Tuterako eta Tafallako udalei, beraien montepioen kudeaketak 2019ko
ekitaldian sortutako kostuen arabera.
3. Aurreko apartatuetan ezarritako ekarpenen zenbatekoa izanen da
Nafarroako Administrazio Publikoen montepioetako funtzionarioen eskubide
pasiboen araubide iragankorrari buruzko martxoaren 5eko 10/2003 Foru
Legearen hamargarren xedapen gehigarria aplikatzearen emaitza.
III. TITULUA
Finantza-eragiketak
I. KAPITULUA
Abalak eta maileguak ematea
14. artikulua. Abalak eta maileguak ematea.
1. Nafarroako Gobernuak abalak edo antzeko beste berme batzuk
ematen ahalko ditu, gehienez ere 20.000.000 euro eginen dutenak.
Aurreko paragrafoko mugaren barruan, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuari baimena ematen zaio abalak eta birrabalak
emateko, enpresei finantzaketa eskuratzea errazteko; horretarako, behar
diren hitzarmenak izenpetzen ahalko ditu elkar bermatzeko sozietateekin
eta finantza-entitateekin.
Ondare Zerbitzuak txostena emanen du horien guztien gehieneko
zenbatekoei buruz.
2. Enpresa-entitate publikoek, fundazio publikoek eta sozietate publikoek abalak edo antzeko beste berme batzuk ematen ahalko dituzte,
Nafarroako Gobernuak baimena eman ondoren eta Ekonomia eta Ogasun
Departamentuko titularrak proposatuta, eta gehienez ere 30.000.000 euro
eginen dute.
3. Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru
Legearen 75.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioak ematen dituen abalen edo antzeko beste
bermeen gehieneko arrisku bizia 46.000.000 eurokoa izanen da. Enpresaentitate publikoen, fundazio publikoen eta sozietate publikoen kasuan,
berriz, gehieneko arrisku bizia 97.000.000 eurokoa izanen da.
4. Enpresa-entitate publikoek, fundazio publikoek eta sozietate
publikoek maileguak ematen ahalko dituzte, Nafarroako Gobernuak baimena eman ondoren eta Ekonomia eta Ogasun Departamentuko titularrak
proposatuta, eta gehienez ere 15.000.000 euro eginen dute.
5. Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru
Legearen 82 ter artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioak ematen dituen maileguen gehieneko
arrisku bizia 64.000.000 eurokoa izanen da. Enpresa-entitate publikoen,
fundazio publikoen eta sozietate publikoen kasuan, gehieneko arrisku bizia
134.000.000 eurokoa izanen da.
6. Artikulu honetan ezarritako mugen kontaketatik kanpo daude Nafarroako Gobernuaren eta bere sozietate publikoen artean nahiz sozietate
publiko desberdinek elkarren artean egindako eragiketak, bai maileguenak
bai abalenak.
7. Ekonomia eta Ogasun Departamentuak behar diren prozedurak
ezarriko ditu, araudiak finantza zuhurtziaren printzipioari dagokionez ezartzen dituen mugak betetzen direla bermatzeko. Printzipio hori Aurrekontuaren Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren
27ko 2/2012 Lege Organikoan zehazturik dago.
8. Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru
Legearen 75. artikuluko 3. apartatuan eta 82 ter artikuluko 2. apartatuan
xedatutakoarekin bat, baimena ematen zaio Nafarroako Garapen Sozietatea SLri 2020an mailegu eta/edo abal eragiketa berriak egiteko Parque
de la Naturaleza de Navarra SArekin, 5.900.000 euroko zenbatekoraino
gehienez, eta Dynamobel SArekin, 2.000.000 euroko zenbatekoraino,
gehienez.
II. KAPITULUA
Zorpetzea
15. artikulua. Zor Publikoa jaulki edo maileguak nahiz kredituak
ituntzeko baimena.
1. Zorpetze-eragiketak egiteko baimena ematen zaio Nafarroako
Gobernuari, muga honekin: Europako Kontuen Sistemaren arabera (SEC
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2010) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren azpisektorea
osatzen duten entitateen 2020ko abenduaren 31ko saldo bizia ez izatea
2020ko urtarrilaren 1ekoa baino handiagoa.
2. Artikulu honen lehen apartatuan ezarritako muga gainditzen ahalko
da baldin eta, hasiera batean aurreikusita ez bazegoen ere, aktibo finantzarioak eratzen badira, betiere Europako Kontuen Sistemak ezarritako
irizpideak betetzen badituzte; halaber, Nafarroako Gobernuak eta Ogasun
Ministerioak hitzar litzaketen bestelako zorpetze-eragiketak egiteko, Hitzarmen Ekonomikoan xedatutakoaren baitan eta aurrekontu-egonkortasunari
buruzko arauek ezartzen dituzten mugak gainditu gabe.
3. Era berean, artikulu honen lehen apartatuan ezarritako muga
gainditzen ahalko da Estatuko Administrazio Orokorrarekin sinatutako
hitzarmen baten indarrez egin beharreko azpiegiturak finantzatzeari dagokion zenbatekoan.
4. Aurreko apartatuetan jasotako zorpetze-eragiketen jaulkipena eta,
kasua bada, formalizazioa, eragiketa batean edo batzuetan gauzatzen
ahalko dira, eta 2020ko ekitaldiaz harago ere berandutzen ahalko dira.
5. Nolanahi ere, Nafarroako Gobernuak zorpetze-estrategia egokituko
du, baimendu beharreko gehieneko bolumenak errespeta ditzan Nafarroako
Gobernuak eta Ogasun Ministerioak aurrekontuen egonkortasuna dela‑eta
adostutako mugak.
6. Nafarroako Gobernuak, hiru hilabetean behin, aurreko apartatuetan
aurreikusitako zorpetze-eragiketen jaulkipen edo formalizazio guztien berri
emanen dio Nafarroako Parlamentuari.
16. artikulua. Nafarroako Foru Komunitateko administrazio publikoen
sektoreko gainerako entitateen zorpetzea.
1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazio Publikoen sektorean
Europako Kontuen Sistemako irizpideen arabera sartuta dauden entitateek
Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren baimena lortu beharko dute
beren zorpetze-eragiketak formalizatu aurretik, eta erabat deusezak izanen
dira baimen hori gabe hartutako erabakiak.
Hiru hilabetean behin, Ekonomia eta Ogasun Departamentuak
zorpetze-eragiketa horietarako baimen guztien berri emanen dio Nafarroako
Parlamentuari.
2. Aurreko apartatuko entitateei baimenduko zaien gehieneko zorpetze bolumenak errespetatu eginen ditu Nafarroako Gobernuak eta Ogasun
Ministerioak aurrekontu-egonkortasuna dela‑eta adostutako mugak.
3. Artikulu honen 1. apartatuan aipatzen diren entitateetako arduradunek Ekonomia eta Ogasun Departamentuak eskatzen dien formatu
eta epeetan eman beharko dute informazioa, Nafarroako Gobernuak
eta Ogasun Ministerioak aurrekontu-egonkortasuna dela‑eta adostutako
konpromisoak betetzeko.
IV. TITULUA
Toki entitateak
17. artikulua. Ohiturazko elkarteen inbertsioetarako dirulaguntzak
eta onurak.
Nafarroako Aurrekontu Orokorretan Nafarroako Ogasun Publikoaren
kargura ezarritako ekarpenak eta gainerako onurak jasotzen ahalko dituzte
Errege Bardearen Komunitateak eta Erronkariko, Zaraitzuko eta Aezkoako
batzarrek, beren organo eskudunek onesten dituzten inbertsioetarako.
V. TITULUA
Aurrekontuen kudeaketa
18. artikulua. Aurreikusitako diru-sarrera handiagoen bidez finantzaturiko aurrekontu-aldaketak.
Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru
Legearen II. tituluko I. kapituluko 2. atalean ezarritakoari jarraituz, kreditusorrerak dira kredituak handitzen dituzten aurrekontu-aldaketa batzuk,
hasierako aurrekontuan aurreikusi gabekoak edo aurreikusitakoak baino
handiagoak diren diru-sarrera jakin batzuen ondoriozkoak.
Salbuespen gisa, beste administrazio edo entitate publiko batzuek
finantzatutako gastuak direnean, aurrekontuko gastuen egoera-orrian
kredituak handitzen ahalko dira kasuko diru-sarrera gertatu gabe, baldin
eta dokumentuz frogatzen bada funtsak jarri behar dituen entitatearen edo
administrazioaren finantzaketa-konpromisoa, kasu hauetan:
a) Langileria-gastuei aurre egiteko beharrezkoak direnean.
b) Helburutzat prestazio pertsonal edo sozialak dituzten aldizkako
dirulaguntzei dagozkienean.
c) Finantzaketa diru-itzulketa baten bidez jasotzen duten programei
dagozkienean. Egiazki izandako gastuek frogatuta egon beharko dute.
d) Beste kasu batzuetan, behar bezala frogatuta eta Nafarroako
Gobernuak baimenduta baldin badaude. Aurrekontuen arloan eskudun
den departamentuak txostena egin beharko du aurretiaz.
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19. artikulua. Ordainsarien igoeraren ondoriozko aurrekontu-aldaketak.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak baimena eman dezake funtsmugimenduak egiteko “Ordainsarien igoera” izeneko 020002‑04100‑1800921402 partidaren kargura, xedea izanik 6., 7., 8. eta 9. artikuluetan aurreikusitako ordainsari-igoerak eragindako gastua egozten zaien partidak
finantzatzea.
20. artikulua. Nafarroako Parlamentuaren, Kontuen Ganberaren,
Arartekoaren, Nafarroako Kontseiluaren eta Jardunbide egokien aldeko
eta ustelkeriaren kontrako Bulegoaren aurrekontu-zuzkidurak.
1. Nafarroako Parlamentuaren, Kontuen Ganberaren eta Arartekoaren
aurrekontu-zuzkidurak ordaintzeko aginduak irmoki eta aldizka eginen dira,
bakoitzeko Mahaiak, lehendakariak edo Arartekoak eskatu ahala.
2. Duten independentzia organikoa eta funtzionala ezertan galarazi
gabe, Nafarroako Kontseilua eta Jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako Bulegoa Foru Komunitateko Administrazioaren ekonomiaeta aurrekontu-kudeaketari buruzko araudi orokorraren mendean egonen
dira.
Halaber, haren ekonomia- eta aurrekontu-jarduna Nafarroako Gobernuaren Kontu-hartzailetzaren kontrolpean egonen da, Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioarentzat eta haren erakunde autonomoentzat
ezarrita dauden baldintza beretan.
Nafarroako Kontseilurako eta Jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako Bulegorako transferentzia arruntak, oro har, hiru hilabeteko aurrerapenarekin libratuko dira, non eta behar handiagoak ez diren
justifikatzen.
Kapital transferentziak eginen dira lehendakariak edo zuzendariak
eskatu ahala, eskaera eragin duen gastuaren beharra justifikatuta.
21. artikulua. Interesengatiko funts-mugimenduak.
Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari
nagusiak baimena ematen ahalko du funts-mugimenduak egin daitezen
interes-ordainketarako partiden eta gaitu beharreko suertatzen diren guztien artean, berdin delarik interes horiek zorrak, maileguek, diruzaintzako
eragiketek edo kontuetako saldoek sortutakoak izatea.
22. artikulua. Funts-mugimenduak Ondare Zerbitzuko Higiezinei eta
altzariei buruzko Planaren obra gastuengatik.
Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak baimena ematen ahalko du funts-mugimenduak egin daitezen partida
hauen artean: 111002‑11300‑6020‑923104 partida, “Higiezinei buruzko
Plana. Administrazio bulegoak” izenekoa, 111002‑11300‑6020‑923100
partida, “Instalazio berriko eraikinak eta obrak, eta ondare higiezinaren
erreforma” izenekoa, eta 111002‑11300‑6050‑923100 partida, “Higiezinei
buruzko Plana. Eraikinetako eta obretako altzariak eta ekipamendua”
izenekoa.
23. artikulua. Nafarroako Gobernuak Bruselan duen ordezkaritza.
Europar Batasuneko Gaietarako Nafarroak duen Bulego Iraunkorraren
ohiko jardunerako behar diren gastuak kutxa finkoko aurrerakinekin edo,
hala bada, justifikatu beharreko ordain-aginduekin ordaindu ahalko dira.
24. artikulua. Eskola-ikasliburuen finantzaketa.
Funts-mugimenduak egiten ahalko dira ikasliburuak eta hezkuntzamateriala finantzatzeko partiden eta haien finantzaketa egokirako gaitu
beharreko partiden artean. Funts-mugimendu horiek baimentzeko eskumena Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza
Nagusiko titularrak izanen du.
25. artikulua. Funts-mugimenduak, unibertsitatez kanpoko ikastetxeen
funtzionamendu-gastuen eta ikastetxe publikoen ekipamendu-gastuen
artean.
Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza
Nagusiko titularrak baimena ematen ahalko du funts-mugimenduak egin
daitezen partida hauen artean: 410000‑41600‑2290‑322000 partida,
“Unibertsitatez kanpoko ikastetxeen funtzionamenduaren finantzaketa”
izenekoa, 410001‑41810‑6059‑325100 partida, “Ikastetxe publikoen ekipamendua” izenekoa, eta 422002‑43200‑6059‑325100 partida, “Lanbide
Heziketako ikastetxe publikoen ekipamendua” izenekoa, edo gaitu beharreko suertatzen diren partidak, baldin eta behar hori eratortzen bada
ikastetxeek uztailaren 6ko 250/1992 Foru Dekretuaren 17. artikuluan jasotzen den aurreikuspena betez eginiko eskaeretatik. Foru dekretu horren
bidez ezarri zen Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko
ikastetxe publikoen funtzionamenduak sortzen dituen diru-sarreren eta
gastuen araubidea.
26. artikulua. Eskola-garraioa eta -jantokiak.
Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza
Nagusiko titularrak baimena ematen ahalko du funts mugimenduak egin
daitezen eskola-garraiorako eta -jantokietarako partiden eta horiek modu
egokian exekutatzeko gaitu beharreko partiden artean.
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27. artikulua. Ikastetxeak eraikitzea eta bertan obrak egitea.
Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak baimena ematen ahalko du funts-mugimenduak egin daitezen
ikastetxeak, bigarren hezkuntzako institutuak eta lanbide heziketako
ikastetxeak eraikitzeko eta bertan obrak egiteko partiden eta horretarako
gaitu beharreko partiden artean.
28. artikulua. UHUN‑Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalaren ikastetxe elkartuen aurrekontu-zuzkidura.
UHUNen Iruñeko eta Tuterako ikastetxe elkartuen finantzaketarako
transferentzia arruntak, oro har, hiruhilekoen hasieran eginen dira.
29. artikulua. Itundutako eta diruz lagundutako ikastetxeen sostengua.
1. Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren
117. artikuluan ezarritakoaren arabera, eskola unitate bakoitzeko modulu
ekonomikoaren diru kopurua bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa
izanen da 2020. urterako, itundutako eta diruz lagundutako ikastetxeen
sostengurako funts publikoen zenbateko globala banatzeari dagokionez.
Nafarroako Gobernuari ahalmena ematen zaio, irakaskuntza itunduaren
sektorearekin negoziatu ondoren eta Ekonomia eta Ogasun Departamentuak aldeko txostena eman ondoren, bigarren xedapen gehigarriko
modulu ekonomikoak eta ratioak eta artikulu honen bosgarren apartatuan
finkatutako zenbatekoa aldatzeko, bai eta aldaketaren eraginkortasun
eguna ezartzeko eta harekin lotutako funts-mugimenduak egiteko ere.
Irakaskuntzako langileen ordainsariei buruz bigarren xedapen gehigarrian jasotako aurreikuspenek 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera izanen
dute indarra, zein ere den Irakaskuntza Pribatuaren Hitzarmen Kolektiboak
izenpetzen direneko data. Administrazioak konturako ordainketak onartzen
ahalko ditu, ugazaben erakunde guztiek bat etorrita espresuki horrela
eskatu eta sindikatuek esaten dutena entzun ondoren, kasuan kasuko
hitzarmena izenpetu arte. Konturako ordainketa horien eragina 2020ko
urtarrilaren 1etik aurrerakoa izanen dela ulertuko da.
Modulutik “bestelako gastuetarako” eta, hala balitz, langile osagarrietarako den osagaiak, bigarren xedapen gehigarrian jasotakoak, 2020ko
urtarrilaren 1etik aurrera izanen ditu efektuak.
Administrazioak, ordainketa eskuordetuaren bidez, zuzenean ordainduko ditu irakasleen soldatetarako adierazita dauden zenbatekoak, karga
sozialak barne, zein den ere irakasleen eta kasuko ikastetxeko titularraren
arteko lan harremana.
“Bestelako gastuetarako” zenbatekoak ikastetxe itunduei ordainduko
zaizkie, eta horiek ikasturte bakoitzaren amaieran justifikatu beharko dute
aplikatu direla.
“Gastu aldakorrak” osatzen dituzten zenbatekoen banaketa eginen da
itunen araubideari buruzko xedapenetan ezarritakoaren arabera.
2. Gaur egun Nafarroan ez direnez irakasten berariazko lanbide
heziketako titulu guztiak, Hezkuntza Departamentuak behin-behinekoz
zehaztuko ditu 2020‑2021 ikasturtean lehenengo aldiz ezarriko diren eta
bigarren xedapen gehigarrian sarturik ez dauden erdi edo goi mailako
heziketa zikloetako, oinarrizko lanbide heziketako eta lanbide lantegietako
modulu ekonomikoak, eta behin-behinekoz aldatzen ahalko ditu aipaturiko
xedapen gehigarri horretan sartutakoak, 2020‑2021 ikasturtearen hasierarako eraginez, haien ezarpena zein den ikusita.
3. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako lehen eta bigarren zikloa,
batxilergoa, goi mailako edo erdi mailako heziketa zikloak, oinarrizko
lanbide heziketa eta lanbide lantegiak ezarri dituzten ikastetxe itunduei finantzaketa emanen zaie Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege
Organikoaren 2.2 artikuluak aipatzen dituen hezkuntza-, psikopedagogia- eta lanbide-orientazioko zerbitzu espezializatuetarako. Finantzaketa
hori honako proportzioan eginen da: eginkizun horietan aritzeko gai den
profesionalaren lanegun oso bat, aipatu hezkuntza maila horietako 25 unitate itunduko. Hortaz, ikastetxe itunduek eskubidea izanen dute aipatu
profesionalaren lanaldirako finantzaketa jasotzeko, maila horretan itunduta
daukaten unitate kopuruaren arabera.
4. Goi mailako heziketa zikloetako itun berezia partziala izanen
da, halako moldez non goi mailako heziketa zikloetako ez-derrigorrezko
mailako irakaskuntzarako sinatzen diren itun berezi partzialen araubideari
esleitzen zaizkion funts publikoetatik lorturiko finantzaketaren osagarri
gisa ikasleengandik jaso beharreko zenbatekoa, irakaskuntza arautuaren
kontzeptu gisa soilik, hau izanen baita: 36 euro ikasle eta hileko, hamar
hilabetez, 2020ko urtarrilaren 1etik urte bereko ekainaren 30era arte,
eta 2020ko irailaren 1etik urte bereko abenduaren 31ra arte; salbu eta
lantokietako lanbide heziketakoa baizik ez den kurtso batean matrikulatuta
dauden ikasleen kasuan. Azken horiek 32,45 euro ordainduko dute ikasle
eta hileko, 2020‑2021 ikasturteko Lantokietako Lanbide Heziketak irauten
duen hiru hilean.
Online egiten diren goi mailako heziketa zikloetako itun berezia partziala
izanen da, halko moldez non, goi mailako online heziketa zikloetako ez-de-
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rrigorrezko mailako irakaskuntzarako sinatzen diren itun berezi partzialen
araubideari esleitzen zaizkion funts publikoetatik lorturiko finantzaketaren
osagarri gisa ikasleengandik jaso beharreko zenbatekoa, irakaskuntza
arautuaren kontzeptuan soilik, hau izanen baita: 11,01 euro hileko eta
ikasleko, hamar hilabetez, 2020ko urtarrilaren 1etik urte bereko ekainaren
30era arte, eta 2020ko irailaren 1etik urte bereko abenduaren 31ra bitarte;
salbu eta Lantokietako Lanbide Heziketakoa baizik ez den kurtso batean
matrikulatuta dauden ikasleen kasuan. Azken horiek 9,90 euro ordainduko
dute ikasle eta hileko, 2020‑2021 ikasturteko Lantokietako Lanbide Heziketak irauten duen hiru hilean.
Ikastetxeek ikasleei diru kopuru horiek kobratzearen ondorioz eskuraturiko finantzaketa erabiliko da modulu ekonomikoko “bestelako gastuak”
deitutako kapitulurako; beraz, Administrazioak “bestelako gastuak” deritzon
atalaren zenbateko osoraino iristeko falta den gainerako kopurua baizik
ez du ordainduko.
5. Zuzendaritzako eginkizunetan laguntzeko, Hezkuntzari buruzko
maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren hogeita zazpigarren xedapen
gehigarrian ezarritakoarekin bat, finantzaketaren beharra dago. Hori dela
eta, hezkuntza maila eta modalitate ezberdinetako eskola-unitate bakoitzeko modulu ekonomiko guztiek (foru lege honen bosgarren xedapen
gehigarrian finkatutakoak), lantokietako heziketa hutseko unitateek izan
ezik, “bestelako gastuak” kontzeptuan 771,51 euroko kopurua daukate
urtean (514,34 euro goi mailako online heziketa zikloetan), zuzendaritzako
eta/edo pedagogiako eginkizunetako beste kargu batzuk finantzatzeko.
Hori, zuzendaritza-osagarriaz gain, zeinak “gastu aldakorrak” izeneko
atalean baitirau.
6. Haur Hezkuntzako eta derrigorrezko irakaskuntzetako ikastetxe
itunduek, hezkuntza premia bereziak dituzten edo egoera sozial edo kultural
ahulean dauden ikasleak artatzen dituztenean, bestelako giza baliabideak
eta baliabide ekonomikoak izanen dituzte: ikasle horiei arreta emateko
laguntza-irakasleak, logopedia zerbitzuak, eta zaindariak edo bestelako
langileria osagarria.
Baliabide horien esleipena eginen da behar diren txosten teknikoak
izanda, Hezkuntza Departamentuak deialdi publikoa onetsi ondoren.
30. artikulua. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak diruz lagundutako eskola-jantokietan diharduten irakasleen ordainsariak.
Derrigorrezko irakaskuntza mailetan Nafarroako ikastetxe publiko
ez-unibertsitarioetako eskola-jantokiak arautzen dituen uztailaren 24ko
246/1991 Foru Dekretuan eta dekretu horrek xedaturikoa garatzen duen
Hezkuntza eta Kulturako kontseilariaren maiatzaren 11ko 186/1993 Foru
Aginduan xedatutakoaren arabera jantokiko administratzaile-, arduradun- edo zaintzaile-lanetan aritzen diren irakasleek honako ordainsari
gordin hauek jasoko dituzte zeregin horretan egiazki emandako egun
bakoitzeko:
BAZKALTIAR
KOPURUA

   0‑80

JANTOKIKO
ARDURADUNA

ADMINISTRATZAILEA

ZAINTZAILE
BAKOITZEKO

17,05 euro

15,08 euro

17,05 euro

81‑160

19,04 euro

15,08 euro

17,05 euro

161‑240

20,42 euro

16,89 euro

17,05 euro

+240

21,13 euro

19,35 euro

17,05 euro

31. artikulua. Irakasleei prestakuntza emateagatiko ordainsariak.
1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde
autonomoetako langileek prestakuntza jardueraren batean irakasle gisa
parte hartzen badute, dela Hezkuntza Departamentuak urtero egiten duen
Irakasle Prestakuntzako Planean jasotakoetan, dela zuzenean Lanbide
Heziketaren Zuzendaritza Nagusiak, Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiak
edo Irakasleentzako Laguntza Zentroek antolatutakoetan, ordainsaria
jasotzen ahalko dute, baldin eta jarduera hori beren lanalditik kanpo egiten
badute. Aipaturiko ordainsariak honakoak izanen dira:
–Prestakuntza presentziala:
a.1. Ponentzia bakoitzeko, halakotzat ulerturik aditu batek prestakuntza jarduera batean ematen duen eskola-ordua, 59,25 euro ordainduko
dira gehienez.
a.2. Konferentzia bakoitzeko, halakotzat ulerturik aditu batek zientzia,
teknologia edo gizarte gai interesgarri bati buruz ematen duen jendaurreko
hitzaldia, gutxienez 90 minutuko iraupenekoa, 361,76 euro ordainduko
dira gehienez.
–Urrutiko prestakuntza:
b.1. Urrutiko prestakuntza jardueretan koordinatzaile telematiko
gisa parte hartzeagatik 1.049,11 euro ordainduko dira gehienez, guztira
bost tutore koordinatzeagatik. Koordinatu beharreko tutoreak bost baino
gutxiago baldin badira, kasuko ordainsaria proportzioan kalkulatuko da.
Koordinatu beharreko tutoreak bost baino gehiago baldin badira, koordinatzaile telematikoak 98,35 euroko ordainsaria jasoko du bosgarren tutoretik
aurrerako tutore bakoitzeko.
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b.2. Urrutiko prestakuntza jardueretan tutore telematiko gisa parte
hartzeagatik 46,99 euroko ordaina emanen da gehienez, tutoretzapeko
ikasle bakoitzeko.
2. Aurreko apartatuan adierazitakoa ez zaie aplikatuko Irakasleentzako Laguntza Zentroetan edo irakaskuntza ez-unibertsitarioko prestakuntza
jarduerak diseinatu eta garatzen dituzten unitate organikoetan destinoa
duten irakasleei.
32. artikulua. Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioko
ordainsariak eta osagarriak.
1. Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioan beren irakastordu
guztiak ematen dituzten Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleei esleitutako irakaskuntzako osagarri berariazkoa Musikako eta Arte Eszenikoetako
katedradunen kidegoko funtzionarioek jasotzen duten bera izanen da.
2. Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleek beren ordutegiaren
parte bat Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioan ematen badute,
zentro horretan emandako lanaldi-portzentajearen proportzioan jasoko dute
Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunei esleitutako irakaskuntzako
osagarri berariazkoaren eta Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleen
kidegoari esleitutakoaren artean dagoen aldea.
33. artikulua. Kilometroengatiko diru-ordaina, prestakuntza jardueretara joandako irakasleentzakoa.
Kilometroengatiko diru-ordaina jasotzeko eskubidea izanen dute
Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiaren edo Hezkuntzako zuzendari
nagusiaren ebazpen baten bidez deitutako prestakuntza-jardueretara
hezkuntza-administrazioak espresuki hautatuta joandako irakasleek,
baldin eta eskubide hori espresuki aipatuta agertzen bada kasuko ebazpenean.
34. artikulua. Irakaskuntzako praktiketan dauden funtzionarioen
ordainsariak.
Irakasle kidegoetan sartzeko izangaiek, praktiketako funtzionario izendatuak izan ondoren, honako ordainsari hauek jasoko dituzte izaera horrek
dirauen bitartean: betetzen duten lanpostuaren mailari dagokion oinarrizko
soldata eta ordainsari osagarriak, antzinatasun saria, graduari dagokion
ordainsaria, familia-laguntza, bai eta Nafarroako Foru Komunitatearen
Administrazioko administrazio-kontratudunentzat orokortasunez ezartzen
den beste edozein ordainsari ere.
35. artikulua. Irakaskuntzako zenbait lanposturen ordainsari osagarrien aldaketa.
Nafarroako Gobernuari baimena ematen zaio maisu-maistren kidegoko
funtzionarioen irakaskuntzako osagarri berariazkoaren esleipena aldatzeko,
Bigarren Hezkuntzan aniztasunari erantzuteko eginkizunak bete ditzaketen
espezialitateetan, baldin eta aurretiaz azterlan bat egiten bada ikastetxe
desberdinetan dauden lanpostu horien kopuruari eta ezaugarriei buruz,
eta, betiere, azterlan horretatik ez bada eratortzen guztizko gastuaren
handitzerik.
36. artikulua. Lanbide-gaitasunen ebaluazio, aitorpen eta egiaztatze
prozeduretan esku hartzen duten irakaskuntza publikoko langileentzako
ordainsariak.
1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko irakasleek, lanbide-gaitasuna egiaztatzeko
prozeduretan aholkularitza edo ebaluazio faseetan esku hartzeko izendatutakoek, arlo horretan eskumena duten departamentuek dei eginda,
ondotik aipatzen diren ordainsariak jasotzeko eskubidea izanen dute,
66/2014 Foru Dekretuan araututakoarekin bat, zeinak finkatzen baititu
pertsonek lan-esperientziaren edo prestakuntza bide ez-formalen bidez
lortutako lanbide gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura
Nafarroako Foru Komunitatean ezartzeko arauak eta horretaz arduratuko
den antolaketa egitura:
a) Egiaztatze prozedurako aholkulariak:
–Izangai bakoitzagatik jaso beharrekoa, kasu hauetan:
• Aholkaturiko 3 gaitasun unitate bitarte 120 euro.
• Aholkaturiko 4, 5 edo 6 gaitasun unitate 150 euro.
• Aholkaturiko 6 gaitasun unitate baino gehiago 180 euro.
–Lanbide arlo bereko kualifikazio gehigarria izateagatiko osagarria,
izangai berarentzat 50 euro.
b) Egiaztatze prozedurako ebaluatzaileak:
–Izangai bakoitzagatiko ebaluatzaile nagusi izatearen ordainsaria,
honako kasu hauetan:
• Ebaluatutako 3 gaitasun unitate bitarte 130 euro.
• Ebaluatutako 4, 5 edo 6 gaitasun unitate 165 euro.
• Ebaluatutako 6 gaitasun unitate baino gehiago 200 euro.
–Izangai bakoitzagatiko bigarren mailako ebaluatzaile izatearen ordainsaria, honako kasu hauetan:
• Ebaluatutako 3 gaitasun unitate bitarte 60 euro.
• Ebaluatutako 4, 5 edo 6 gaitasun unitate 75 euro.
• Ebaluatutako 6 gaitasun unitate baino gehiago 90 euro.
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ko):

–Ebaluazio batzordeko arduradun izateagatiko ordainsaria (talde-

• Ebaluazio batzordeko burua 200 euro.
• Ebaluazio batzordeko idazkaria 100 euro.
Ordainsari hauek konpentsazio gisa ezartzen dira, kontzeptu hauengatik: aholkularitza eta ebaluazio saioen prestaketa eta garapena; izangaiei
zuzeneko arreta ematea; prozeduraren agirien kudeaketa; eta deialdia
egiten duten administrazioekiko koordinazio lana.
2. Nafarroako Gobernuak zilegi izanen du foru dekretuz baimentzea
prozeduran esku hartzeagatiko ordainsaria eman dakien aholkulari eta
ebaluatzaileez bestelako pertsona batzuei, baldin eta haien laguntza
beharrezkotzat jotzen bada egokiro gara daitezen lanbide-gaitasuna
egiaztatzeko prozedurak.
37. artikulua. Ikerkuntzaren sustapena.
Osasun Departamentuak osasun zientzien arloan ikerketa sustatzea
haren inbertsio berekitzat joko da, eta horri ez zaio aplikatuko azaroaren
9ko 11/2005 Foru Legea, Dirulaguntzei buruzkoa, salbu eta aurrerakinei
dagokienez, zeinak arau horretan ezarritakoaren arabera antolatuko
baitira.
38. artikulua. Organo-transplanteen sustapena.
Ospitaleek organo-transplanteak sustatzeko diru kopuru finalista bat
jasotzen badute, zilegi izanen da hori erabiltzea ondasun arruntetako eta
zerbitzuetako gastuetarako nahiz ondasun inbentariagarrietako gastuetarako, jasotako diru horren helburuarekin lotura baldin badute betiere.
39. artikulua. Kreditu zabalgarrien kudeaketa Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko kudeatzaileak baimena
ematen ahalko du funts-mugimenduak egiteko 54. programa multzoko
aurrekontu-partiden eta gaitu beharreko partiden artean, baldin eta lehenbizikoek gehikuntza izan badezakete foru lege honen 5. artikuluko 6.
apartatuko a), f), g), i) eta j) letretan adierazitakoaren arabera.
40. artikulua. Sindikatuak eta enpresaburuen elkarteak.
–Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuaren aurrekontuko 810012‑81500‑4819‑494108 partida, “Sindikatuentzako transferentziak, haien ordezkatzailetasunaren araberakoak” izenekoa, haien guztien
artean banatuko da bakoitzak Foru Komunitatean duen ordezkaritasunaren
arabera, kontuan harturik 2016ko urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren
31ra bitarteko epean egindako hauteskundeetako eta boto-kontaketetako
aktetan adierazitako emaitzak. Ordezkaritza-agintea indardun izan beharko
dute azken data horretan, hala xedatuta baitago Garapen Ekonomikorako
kontseilariaren ekainaren 16ko 26E/2017 Foru Aginduan, zeinaren bidez
ezartzen baita Nafarroan lortu duten ordezkari kopuruaren arabera sindikatuei beren jarduera arruntak gauzatzeko ematen zaien dirulaguntzaren
araubidea, bai eta urteko deialdian ere.
–810012‑81500‑4819‑494103 partida, “Hauteskunde sindikalen
prozesuaren jarraipenerako batzordea osatzen duten sindikatuei bertan
parte hartzeagatik eman beharreko konpentsazioa” izenekoa, urriaren 3ko
182/1994 Foru Dekretuaren bidez sorturiko batzorde horretan parte hartzen
duten sindikatuen artean banatuko da, bertan bakoitzak duen ordezkari
kopuruaren proportzioan.
–810012‑81500‑4819‑494114 partida, “Ekonomia sozialeko entitateak
sustatu eta mantentzea. ANEL” izeneko partida Nafarroako Ekonomia
Sozialeko Enpresen Elkartea (ANEL) izenekoaren azpiegiturako eta
mantentze-lanetako gastuak ordaintzeko erabiliko da, ekonomia soziala bultzatu, garatu, sustatu eta indartzeko duen xedea bete ahal izan
dezan.
–810012‑81500‑4819‑494113 partida, “Enpresaburuen elkarteentzako
transferentzia, haien ordezkatzailetasunaren arabera. CEN” izenekoa,
Nafarroako Enpresaburuen Konfederazioaren azpiegitura- eta funtzionamendu-gastuak ordaintzeko izanen da, bere funtsezko helburuak,
erakundearen estatutuen 4. artikuluan jasoak, bete ahal izan ditzan.
–810012‑81500‑4819‑494111 partida, “Gizarte- eta enpresa-eragileentzako transferentzia, haien parte-hartzearen araberakoa” izenekoa,
gizarte- eta enpresa-eragileen parte-hartze instituzionala sustatzeko izanen
da, hala ezarrita baitago Garapen Ekonomikorako kontseilariaren azaroaren
3ko 222/2016 Foru Aginduan, zeinaren bidez arautzen baitira erakunde
sindikalek eta enpresaburuen erakundeek beren parte-hartzeagatik jasoko
dituzten konpentsazioak.
–810012‑81500‑4819‑494100 partida, “Berrikuntza Sozialerako Unitatea elkartearentzako dirulaguntza, bere funtzionamendurako” izenekoa,
erabiliko da Berrikuntza Sozialerako Unitatea Elkartearen azpiegiturako
eta mantentze-lanetako gastuak ordaintzeko, horrela bete ahal izan dezan
bere helburua, zeina baita berrikuntza soziala sustatu eta bultzatzea eta
desafio sozialei erantzuteko eta garapen ekonomiko berritzailea, soziala,
jasangarria eta pertsonengana zuzendua sustatzen duten bide berritzaileak
lankidetzan sortu eta garatzea, enpresa-jarduera eta kalitatezko enplegua
sortzearekin batera.
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–950002‑96200‑4819‑242106 partida, “Prestakuntza-premiak ikertu eta
planifikatzeko jardueretan parte hartzeagatiko konpentsazioa” izenekoa,
banatuko da Lan arloan enplegurako lanbide heziketako sistema arautzen
duen irailaren 9ko 30/2015 Legean aurreikusitakoari jarraikiz.
41. artikulua. Gastu konpromisoak etorkizuneko aurrekontuen kargura.
1. Nafarroako Gobernuak zilegi izanen du urte anitzeko gastu
konpromisoak hartzeko baimena ematea, Nafarroako Ogasun Publikoari
buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legeak baimendutakoa gaindituz,
kasu hauetan:
a) Etxebizitza babestuen sustatzaileei, eskuratzaileei, erabiltzaileei
eta esleipen-hartzaileei dirulaguntzak emateko, eta etxebizitzak birgaitzeko,
baldin eta ez badira gainditzen aurreko ekitaldian helburu horretarako
ezarritako zenbatekoak.
b) Ondasun higiezinen errentamendua egiteko.
c) Esparru-akordioak edo -kontratuak egiteko, halakoak non kontratazio publikoari buruzko araudiaren arabera indarraldi luzeagoa izan baitezakete Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru
Legeak urte anitzeko gastuetarako ezartzen duena baino.
d) Europar Batasunak eta/edo Estatuko Administrazio Orokorrak
kofinantzatzen dituzten planak, programak eta ekimenak aurrera eramateko, bai eta haietatik eratorritako betebeharrei aurre egiteko ere, bost urte
baino gehiagoko plangintza eduki behar dutenean.
e) Enpresek I+G+b proiektuak finantzatzeko hitzartzen dituzten
kreditu edo maileguen interesetarako hobari gisako laguntzak emateko,
eta zentro teknologikoei eta azpiegitura zientifiko eta teknologiko bereziei
laguntzak emateko.
f) Telekomunikazio- edo informatika-sareekin edo -azpiegiturekin
zerikusia duten zerbitzuak kontratatu edo enkargatzeko.
g) Otsailaren 26ko 196/2010 Errege Dekretuak ezarritako dirulaguntzak emateko. Dekretu horren bidez zenbait neurri ezartzen dira, 2001eko
martxoaren 8ko eta 2001eko uztailaren 31ko 76/2000 eta 25/2001 enplegu-erregulazioko espedienteek ukitutako langileak laneratzen laguntzeko
eta haientzako laguntza bereziak ezartzeko.
h) Hezkuntzaren Kalitatea hobetzeari buruzko abenduaren 9ko
8/2013 Lege Organikoan ezarritakoa betetzeko hezkuntza itunak berritzeari
dagokionez.
i) Toki entitateei dirulaguntzak emateko, hirigintzako udal planeamenduak egin edo berrikus ditzaten.
j) NBEUF eta LGENF funtsetako kontuen auditoria zerbitzuen kontratua 2021‑2027 aldirako lizitatu eta adjudikatzeko.
2. Hezkuntza Departamentuak bekak eta laguntzak ematen ahalko
ditu, eta eskola-garraioa eta eskola-jantokien zerbitzua kontratatu, bai
eta ikastetxeak, bigarren hezkuntzako institutuak eta lanbide heziketako
ikastetxeak eraikitzeko espedienteak izapidetu ere, eta xede horrekin hurrengo ekitaldiko aurrekontuaren kargura gastu konpromisoak hartu, betiere
konpromiso horiek aurrekontu-ekitaldia ez den urte-aldi bati badagozkio,
ikasturteko beharrei erantzunez.
3. Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuak bekak eta laguntzak ematen ahalko ditu, eta horretarako,
hurrengo ekitaldiko aurrekontuaren kargura gastu konpromisoak hartu,
betiere konpromiso horiek aurrekontuko ekitaldia ez den urteko aldi bati
badagozkio, ikasturtearen beharrei erantzunez.
42. artikulua. PFEZaren % 0,7ko Funtseko kredituen kudeaketa.
Funts-mugimenduak egiten ahalko dira PFEZaren % 0,7ko Funtsari
dagozkion partiden artean, baita gastuaren kudeaketa hobea izateko
beharrezkoak direnak sortu ere.
Partidak zer departamenturi dagozkion, haren titularrak izanen du
funts-mugimendu horiek baimentzeko eskumena. Departamentu bati baino
gehiagori badagokie, eskumena Ekonomia eta Ogasun Departamentuko
kontseilariarena izanen da, ukitutako departamentuek adostasuna eman
ondoren.
43. artikulua. Gizarte-inklusioko prestazioetarako kredituen kudeaketa.
Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak funts-mugimenduak egiten ahalko ditu “Gizarte-inklusiorako laguntza bereziak” izeneko
900002‑91100‑4809‑231502 partidaren eta “Gizarte larrialdietako laguntzak” izeneko 900003‑91600‑4609‑231503 partidaren eta gaitu beharrekoen
artean.
44. artikulua. Gizarte Zerbitzuen Zorroak mendekotasunaren, desgaitasunaren eta gaixotasun mentalaren arretarako bermatzen dituen
prestazioetarako kredituen kudeaketa.
Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak funts-mugimenduak
egiten ahalko ditu partida hauen eta helburu horietarako gaitu beharrekoen
artean:
a) 920005‑93100‑2600‑231B04 partida, “Zaharrentzako zentroen
kudeaketa” izenekoa.
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b) 920005‑93100‑2600‑231B05 partida, “Desgaitasuna duten pertsonentzako zentroen kudeaketa” izenekoa.
c) 920005‑93100‑2600‑231B06 partida, “Gaixo mentalentzako zentroen kudeaketa” izenekoa.
d) 920004‑93200‑4809‑231B00 partida, “Zerbitzuari lotutako laguntzak” izenekoa.
e) 920004‑93200‑4809‑231B02 partida, “Zerbitzu pertsonalei arreta
emateko laguntzak” izenekoa.
45. artikulua. Gizarte Zerbitzuen Zorroak haurrei eta nerabeei arreta
emateko bermatzen dituen prestazioetarako kredituen kudeaketa.
Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak funts-mugimenduak egiten ahalko ditu 920008 proiektuko partiden eta gaitu beharreko
partiden artean, baldin eta lehenbizikoak zabalgarri deklaratu badira foru
lege honen 5. artikuluko 9. apartatuan.
46. artikulua. Kreditu-kudeaketa Eskubide Sozialetako Departamentuan.
Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak zilegi izanen du
funts-mugimenduak egitea “Esku-hartze sozialerako eta lan-baldintzak
hobetzeko hitzarmena” izeneko 900000‑90000‑2600‑231000 zenbakiko
partidaren eta honako partida hauen artean:
a) 900003‑91600‑2600‑231600 zenbakiduna, “Ingurune irekiko
akonpainamendu sozialeko kontratua”.
b) 900003‑91600‑2600‑231602 “Gizarteratze-xederako egoitza-arretaren zerbitzua kudeatzea”.
c) 900003‑91600‑2600‑231603 “Gizarteratze- eta laneratze-zerbitzuetarako kontratua”.
d) 900003‑91600‑2600‑231604 “Etxebizitzaren bidezko gizarteratzerako zerbitzurako kontratuak”.
e) 920008‑93300‑2600‑231702 “Adoptatzaile edo hartzaile diren
familientzako baliabideak”.
f) 920008‑93300‑2600‑231703 partida, “Asistentziak adingabekoentzat”.
g) 920008‑93300‑2600‑231705 partida, “Adopzioaren aurretiko
prestakuntza”.
47. artikulua. Diru-sarrerek kredituak sortzea.
Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legearen 46. artikuluan ezarritakoa ezertan galarazi gabe, “Funtzio publikoa”
izeneko 020 programako tasa akademikoetatik eta azterketa-eskubideetatik
heldutako diru-sarrerek kreditua sortu ahalko dute honako gastu-partida
hauetan: 020000‑04000‑2267‑921400 zenbakiduna, “Probak egiteko askotariko gastuak. Epaimahaiak” izenekoa, eta 020002‑04100‑2330‑921400
zenbakiduna,”Oposizio-epaimahaiengatiko gastuak” izenekoa.
48. artikulua. Nafarroako Landa Garapenerako 2014‑2020 Programa
finantzatzeko kredituen kudeaketa.
Funts-mugimenduak egiten ahalko dira Nafarroako Landa Garapenerako 2014‑2020 Programa finantzatzeko aurrekontu-partiden eta hura
behar bezala betetzeko gaitu beharreko partiden artean.
Ukitutako partidak zer departamenturi dagozkion, bertako kontseilariak
izanen du funts-mugimendu horiek baimentzeko eskumena. Departamentu bati baino gehiagori badagokie, eskumena Ekonomia eta Ogasun
Departamentuko kontseilariarena izanen da, ukitutako departamentuek
adostasuna eman ondoren.
49. artikulua. Kreditu-txertaketak gastu exekutatugabeagatik, zeina
baitagokio ekainaren 5eko 7/2009 Foru Legeari, zeinak arautzen baitu Foru
Komunitateko zergadunek gizarte-intereseko beste xede batzuetarako
bideratzen duten tributuen % 0,7.
Foru Komunitateko zergadunek gizarte-intereseko beste xede batzuetarako bideratzen duten tributuen % 0,7 arautzen duen ekainaren 5eko
7/2009 Foru Legeari dagokion gastua, Nafarroako aurrekontu orokorretan
kontsignatutakoa, kasuan kasuko ekitaldian exekutatzen ez den zatian,
diruzaintzako gerakin atxikitzat joko da, eta hurrengo aurrekontu ekitaldietan
txertatzen ahalko da.
50. artikulua. Hondakinen Funtseko kredituen kudeaketa.
Funts mugimenduak egiten ahalko dira Hondakinen Funtsari dagozkion
partiden artean, eta gastuaren kudeaketa hobea izateko beharrezkoak
direnak sortzen ahalko dira.
Ukitutako partidak zer departamenturi dagozkion, bertako kontseilariak
izanen du funts-mugimendu horiek baimentzeko eskumena. Departamentu bati baino gehiagori badagokie, eskumena Ekonomia eta Ogasun
Departamentuko kontseilariarena izanen da, ukitutako departamentuek
adostasuna eman ondoren.
51. artikulua. Hondakinen Funtsari dagozkion gastu-kreditu exekutatugabeen txertaketak.
Nafarroako Aurrekontu Orokorretan kontsignatutako gastua, Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legeak
sortutako Hondakinen Funtsari dagokiona, kasuan kasuko ekitaldian
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exekutatzen ez den zatian, diruzaintzako gerakin atxikitzat joko da eta
hurrengo aurrekontu-ekitaldietan txertatzen ahalko da.
VI. TITULUA
Kontratazioa
52. artikulua. Garraioaren arloko eskudantziak.
Garraio zerbitzuak kontratatzeko eta xedetzat garraio jarduerak dituzten
dirulaguntzak emateko, Lurralde Kohesiorako Departamentuko Garraio Zuzendaritza Nagusiak aldeko txostena eman beharko du aurretik, betiere.
53. artikulua. Erakunde autonomo jakin batzuetako hornidurakontratuak.
1. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren menpeko zentroek zilegi izanen dute produktu freskoak erostea hornitzaileei hamabost
egunean behingo eskaintza-galdea eginez, urte osorako adjudikazio bat
egitera jo behar izan gabe.
2. Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak zilegi izanen du bere menpeko zentroetarako hornigaiak erostea
hornitzaileei bi, hiru edo lau hilean behingo eskaintza-galdea eginez, urte
osorako adjudikazio bat egitera jo behar izan gabe.
54. artikulua. Osasun Departamenturako eta haren erakunde autonomoetarako ondasun eta zerbitzuak erostea, informazio sistemen eta
zerbitzu eta aplikazio informatikoen arlokoak.
Osasun Departamenturako eta haren erakunde autonomoetarako
ondasun eta zerbitzuen erosketa, informazio sistemen eta zerbitzu eta
aplikazio informatikoen arlokoena, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta
Eraldaketa Digitaleko Departamentuko Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusiak eginen du, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuaren aurrekontu-partiden kargura finantzatuta.
55. artikulua. Nafarroako Ubidearen Eremu ureztagarriaren 1. fasea
handitzeko kontratua.
Nafarroako Ubidearen eremu ureztagarriko interes orokorreko azpiegituren eraikuntza eta ustiapena arautzen dituen azaroaren 22ko
12/2005 Foru Legeko 3.1.b) artikuluaren arabera Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak dituen eskumenak, Nafarroako Ubidearen eremu
ureztagarriaren 1. fasea handitzearen interes orokorreko azpiegiturak eraiki
eta ustiatzeko herri-lanen emakidarako kontratukoak, Lurralde Kohesiorako
Departamentuari dagozkio, salbu eta lurzatiak biltzeko prozesuen eta
sektore edo eremu bakoitza ureztatzen hasteko adierazpenen eta haien
aldaketen gainekoak. Emakida-kontratuko obra-proiektuen eta haien aldaketen onespen administratiboa Lurralde Kohesiorako Departamentuak
emanen du.
56. artikulua. Nekazaritzako estatistika-lanetan laguntzeagatiko
diru-ordainak.
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak diru-ordainak
ematen ahalko dizkie nekazaritzaren arloko estatistikan laguntzen duten
pertsonei, laguntza horrek sortzen dizkien gastuengatik, betiere muga
hauekin (eurotan, urtero):
Urte osoko labore-azalerak
Urte osoko labore-ekoizpenak
Abeltzaintzako beste ekoizpen batzuen ebaluazioa
Lurraren prezioak
Landa errentamenduen kanonak

75
75
250
1.300
350

Nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuen asteko prezioak

1.750

Nekazariek eta abeltzainek jasotako prezioak

1.100

Nekazariek eta abeltzainek ordaindutako prezioak

600

Munta txikiko produktuen prezioak

300

Nekazaritzako ordainsariak

200

Kontu makroekonomikoak

200

Meteorologia-Osoa

1.325

Meteorologia-Erdizka

1.175

Meteorologia-Termoplubiometrikoa, elurrari buruzko informazioarekin

980

Meteorologia-Termoplubiometrikoa

750

Meteorologia-Plubiometrikoa
Meteorologia-Erdizka, elurrari buruzko informazioarekin

665
1.405

57. artikulua. Laguntza-kontratua, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsetik (NBEUF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza
Funtsetik (LGENF) heldu diren laguntzak kontrolatzekoa.
Europako Batzordearen 2014ko martxoaren 11ko 907/2014 (EB)
Erregelamendu delegatuaren bidez osotu zen Europako Parlamentuaren
eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamendua erakunde ordaintzaile
eta beste organo batzuei, finantza kudeaketari, kontuen likidazioari, bermeei eta euroaren erabilerari dagokienez; hori horrela, bermatzearren

bete egiten direla erregelamendu delegatu horrek Europako NBEUF eta
LGENF funtsen kontuak kitatzeko prozedurari dagokionez ezartzen dituen
betebeharrak, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak
laguntza kontratuak egiten ahalko ditu, kontrolatu eta egiaztatze aldera
Europako funts horietatik heldu diren laguntzen eskatzaileei ordainketak
egiteko oinarri gisa hartzen diren egitateak, edo aldezte aldera Nafarroako
Foru Komunitateko Erakunde Ordaintzailearen eginkizunen betetzea. Era
berean, eginkizun horiek betetzeko mandatua eman diezaieke Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioaren entitate instrumentalei.
Lehenengo xedapen gehigarria.–Toki entitateen parte-hartze funtsaren
tratamendua.
1.–Nafarroako Parlamentuak 2020ko ekitaldirako onetsitako kredituek, zeinek kapital transferentzien arloan osatzen baitute Toki entitateek
Nafarroako Tributuetan duten Parte-hartzeen Funtsa, kontsumitu eginen
dute aurreko ekitaldietan sortutako diruzaintzako gerakin atxikia. Era
berean, ekitaldia ixtean aurrekontu-erabilerarik izan ez duten kredituak,
jatorria ekitaldi itxietako ekonomietan dutenak, bai eta Toki Inbertsioen
Planaren araudia aplikatuz itzultzen diren kopuruak ere, funts horri atxikitako diruzaintzako gerakintzat joko dira. Gerakin hori ekitaldi bakoitzeko
aurrekontu-kredituarekin batera esleitzen ahalko da, aurrekontuaren
exekuzio mailaren arabera eta diru-sarreren aurreikuspenek horretarako
bidea ematen badute, toki entitateei planean sartutako obrak egiteagatik
ematen zaizkien dirulaguntzak finantzatzeko.
2.–Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiko titularrak funts-mugimenduak egiten ahalko ditu Toki Inbertsioen Planeko
partiden artean, mugimendu horiek programaren helburuak betetzeko
beharrezkotzat jotzen direnean. Era berean, toki entitateek Nafarroako tributuetan duten parte-hartzearen Funtsaren partidetan txertatutako kredituen
artean ere funts-mugimenduak egiten ahalko dira, kapital transferentzien
arloan, hala inbertsio plan bereko aurrekontu-partiden artean nola plan
desberdinetako partiden artean.
Halaber, Toki Inbertsioen Planaren barruan aurrekontu partidak sortzen ahalko dira, programaren helburuak betetzeko beharrezkotzat jotzen
denean.
3.–2017‑2019 aldirako Toki Inbertsioen Planaren ekarpenen banaketari dagokionez, aldi horretarako Toki Inbertsioen Plana arautzen duen
abenduaren 13ko 18/2016 Foru Legearen 4. artikuluak xedatzen duenari
jarraikiz, zuzkidurak Inbertsioen Programen, Toki Programazioaren eta
Libreki Erabaki Beharrekoen ataleko kontzeptu desberdinen artean banatuko dira.
4.–Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiak bere gain hartuko du Toki Inbertsioen Planeko kredituen artetik plan
zuzentzaileetako azterlan eta proiektuak finantzatzeko diren kredituak
kudeatzeko lana, dela ente instrumental bati enkargua emanez, dela
kontratu publikoei buruzko foru legeriaren araberako kontratazio baten
bidez, horren barne delarik haiek garatu eta gauzatzeko beharrezkotzat
jotzen diren zerbitzu, inbertsio eta jarduketekin lotura duten edonolako
gastuak. Edozein kasutan, ulertuko da Gastuen Aurrekontuan kudeaketa
horretarako aitortzen diren betebeharrak Toki Inbertsioen Planaren gastu
bereki direla.
5.–2009‑2012 aldirako Toki Inbertsioen Planari buruzko urriaren 24ko
16/2008 Foru Legearen 4. artikuluan aurreikusitako finantzaketa ez duten
hiri zeharbideen urbanizazio proiektuen kostuan, Toki Administrazioaren
eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiak finantzatu beharko lukeen
zatia plan horretako kredituen kargura ordainduko da, kasuan kasuko
fakturak aurkeztu ondoren.
6.–Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiko titularrak funts-mugimenduak egiten ahalko ditu Toki Ogasunek
Nafarroako tributuetan duten parte-hartzearen Funtseko partiden artean,
transferentzia arrunten arloan, mugimendu horiek beharrezkotzat jotzen
direnean programaren helburuak betetzeko.
Halaber, aurrekontu partidak sortzen ahalko dira Toki Ogasunek Nafarroako tributuetan duten parte-hartzearen Funtsaren barruan, transferentzia
arrunten arloan, programaren helburuak betetzeko beharrezkotzat jotzen
denean.
Bigarren xedapen gehigarria.–Itundutako ikastetxeen sostengurako
funts publikoak banatzeko modulu ekonomikoak.
Ikastetxe itunduetako hezkuntza-maila eta -modalitate desberdinetan,
eskola-unitate bakoitzeko modulu ekonomikoen urteko zenbatekoak, kontzeptu hauetan xehakaturikoak: “Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne”,
unitate itundu bakoitzeko irakasle titular eta agregatuen ratioa zehaztuta,
“Gastu aldakorrak” eta “Bestelako gastuak”, kontzeptu bakoitzak modulu
osoarekiko egiten duen portzentajea adierazita, I. eranskinean jasotakoak
izanen dira.
“Irakasleen soldatak, gizarte-kargak barne” kontzeptuan biltzen da
irakasleen ordainsarien eta haien gizarte-kargen ondoriozko kostua, irakaskuntza mailen arabera.
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“Gastu aldakorrak” kontzeptuan biltzen dira, irakasleen antzinatasunaren eta horrek Gizarte Segurantzan duen eraginaren kostuaz gain,
irakasle-ordezteak, zuzendaritza-osagarria eta Langileen Estatutuaren
68.e) artikuluan ezarritakoaren ondoriozko betebeharrak.
Diru kopuru horiek funts orokor batean bilduko dira, zeina irakaslez
irakasle banatuko baita ikastetxe itunduetako irakasleen artean, irakasle
bakoitzarengan gertatzen diren inguruabarren arabera.
Hirugarren xedapen gehigarria.–Ikasliburuen doakotasunerako programako liburuen salmenta.
Ikasliburuen doakotasunerako programako liburuak saltzen ahalko
dituzte, bakar-bakarrik, liburu-salmentan jarduteko gaikuntza ematen dien
baimena daukaten establezimenduek.
Laugarren xedapen gehigarria.–Irakasleen irakastorduak zehaztea.
Irakasle-lanpostuak ikasturte bakoitzaren hasieran dauden beharrizanen arabera betetze aldera, eta baldin kasuan kasuko espezialitatean ez
badago irakastordu nahikorik, unibertsitateaz kanpoko irakasleek beste
irakaste-espezialitate batzuetan irakatsiz beteko dute beren ordutegia,
Hezkuntza Departamentuak ezarritako kasuetan eta baldintzetan.
Bosgarren xedapen gehigarria.–Ikastetxe publiko berriak.
Hezkuntza Departamentuak, ikastetxe publiko bat sortu baino lau
hilabete lehenagorainoko aurrerapenez, zilegi izanen du izendatzea irakaskuntzako zuzendaritza-karguak, zeinek erregelamendu organikoetan
ezarrita dauden eginkizunak beteko baitituzte.
Seigarren xedapen gehigarria.–Lanbide karrerako maila aitortua aplikatzea Osasun Sistema Nazionaletik etorritako langileei.
Osasun Departamentuan eta haren erakunde autonomoetan lanpostu
finkoa lortzen duten fakultatiboei Osasun Sistema Nazionaleko beste
osasun zerbitzu batean egiaztatutako karrera-graduak aitortzen zaizkie,
espezialitate, lanbide kategoria edo titulazio-talde berari dagozkionak.
Gradu horiek ordainduko dira Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langile fakultatiboen lanbide karrerako sistema arautzen duen apirilaren
6ko 11/1999 Foru Legean eta hori garatzeko araudian ezarritakoari jarraikiz.
Osasun Sistema Nazionaleko beste osasun-zerbitzu batzuetatik iritsitako langileei, Osasun Departamentuko erakunde autonomoetan lanpostu
bat zerbitzu eginkizunetan betetzen badute, Osasun Sistema Nazionaleko
beste osasun-zerbitzu batean egiaztatutako karrera-graduak aitortzen
zaizkie. Gradu horien ordainsariak Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko osasun-langileen lanbide karrerako araudian ezarritakoaren
arabera ordainduko dira.
Zazpigarren xedapen gehigarria.–Arazoak dituzten enpresei zorrak
geroratzeko baldintza bereziak.
Zuzendaritza nagusi eskudunak proposaturik, Nafarroako Gobernuak
baldintza bereziak eskaini ahalko dizkie enpresei, atxikita daudenean
arazoak dituzten enpresentzako laguntza-araubideari, zeina ezarrita
baitago Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariaren
irailaren 3ko 397/2012 Foru Aginduan edo agindu horren ordezko arau
batean. Baldintza berezi horiek izanen dira kasuko enpresak Nafarroako
Foru Komunitatearekin dituen zorren zatikapen eta geroratzea egiteko,
enpresa bere bitartekoak erabiliz bideragarria izateko beharrezkoak diren
amortizazio-epe eta -sistemari dagokienez, eta aplikatuko den interes-tasa
ez da izanen legezko interes indardunaren ehuneko 50 baino gehiagokoa.
Gainerako baldintzei dagokienez, zorrak zatikatzeko eta geroratzeko oro
har ezarritakoak izanen dira.
Zortzigarren xedapen gehigarria.–Eskubide sozialen arloko prestazio
bidegabeki jasotakoak itzultzea.
Ekonomia eta Ogasun Departamentuak ezarriko du zatika itzul daitezen
Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiak,
Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak eta
Nafarroako Berdintasunerako Institutuak ordaindutako aldizkako prestazio eta pentsio gisa bidegabeki jasotako kopurua, aipatu diren erakunde
autonomoek eta zuzendaritza nagusiak proposatuta, kasua bada; eta ez
du ez interesik ez bermerik eskatuko.
Bederatzigarren xedapen gehigarria.–Osasun zentroen funtzionamendurako transferentziak.
547001‑52300‑4609‑312200 proiektuko aurrekontu partidan, “Osasun
zentroen funtzionamendurako transferentziak” izenekoan, Nafarroako
udalen jabetzakoak diren toki-kontsultategien eta kontsultategi osagarrien funtzionamendurako den horretan, dagoen zenbatekoa banatzeko,
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko kudeatzaileak urtero onesten
dituen gehieneko zenbatekoak eta moduluak hartuko dira kontuan, eta
ez zaio aplikatuko Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru
Legea.
Edozein kasutan, modulu horiek kontuan hartuko dituzte kontsultategi
mota eta azalera.
Toki-kontsultategien ekipamendua eginen du, kasua bada, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak.
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Hamargarren xedapen gehigarria.–Transferentzien Batzordea.
Abenduaren 19ko 2356/1984 Errege Dekretuaren bidez eratutako
Transferentzien Batzordean Nafarroako Gobernuak duen ordezkaritzan tokia izanen dute propio eskatu duten edo eskatuko duten talde
parlamentario guztiek. Estatuko zerbitzuen transferentziari Nafarroako
Gobernuaren ordezkaritzak adostasuna emateko, talde parlamentarioen
ordezkari gehienek emandako aldeko botoa beharko da, eta horretarako,
ordezkari horietako bakoitzak bere taldea osatzen duten foru parlamentari
adina boto izanen du.
Hamaikagarren xedapen gehigarria.–Aldi baterako kontratua duten
medikuen eta fakultatibo espezialisten esklusibotasun araubidea.
2020an, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako
langileen araubide berezia ezartzen duen 11/1992 Foru Legeko A.1
eta A.2.5 estamentuetako langileen aldi baterako kontratazio berriak
dedikazio esklusiboaren araubidean eginen dira. Profesional kontratatuei
aukera emanen zaie dedikazio ez-esklusiboko araubidea hautatzeko, eta
kontratazioaren lehen egunetik egiteko aukera izanen dute. Salbuespeneko neurri hori aplikatuko da betetzen zailak diren espezialitate eta
lanpostuetan; zerbitzuak hori justifikatzen duen txostena egin beharko
du aldez aurretik, eta kontratuek urtebete baino gutxiagoko iraupena
izan beharko dute.
Hamabigarren xedapen gehigarria.–Unibertsitateaz kanpoko irakasleentzako lan publikoaren eskaintza.
1.–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko unibertsitateaz
kanpoko irakasleen lanpostuak, erretiroaren, heriotzaren, ukoaren edo
lanpostu-erreserbarik ez dakarren beste edozein egoera administratiboren
ondorioz hutsik gelditzen direnak, automatikoki esleituko zaizkio plantilla
organikoan jatorriko irakasle kidegoari, lanpostuen gainerako ezaugarriak
zehaztu gabe.
2.–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko unibertsitateaz
kanpoko irakasleen lan publikoaren eskaintzetan ezarriko da irakasle kidego
bakoitzeko zenbat lanpostu barne hartzen dituzten guztira. Lan eskaintza
horietan sartutako lanpostuen ezaugarriak, eta betiere espezialitatea eta
hizkuntza, plantilla organikoa aldatzeko foru dekretu batean ezarriko dira,
sartzeko hautaproben deialdia egin aurretik”.
Hamahirugarren xedapen gehigarria.–Enpresa-inbertsioagatiko laguntzei loturiko konpromisoak.
Aurrekontuaren Zuzendari Nagusiaren apirilaren 8ko 134/2019 Erabakiaren bitartez 2019ko gastu-aurrekontuan sarturiko kredituak, zeinak
baitagozkie “Industrietako inbertsioagatiko dirulaguntzak. PO FEDER
2014‑2020” izeneko 810007 81210 7701 422206 partidari eta “Enpresa
handietako inbertsioagatiko dirulaguntzak” izeneko 810007 81210 7701
422207 partidari, baldin eta ezin izan badira 2019an aplikatu, berriro ere
txertatu ahalko dira, 2020ko aurrekontu-ekitaldian aplikatuak izateko.
Hamalaugarren xedapen gehigarria.–Aukeraketa Askeko Toki Inbertsioen Plana, 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietarakoa‑Despopulazioaren aurkako borroka.
“Aukeraketa askeko toki inbertsioen plana, 10.000 biztanle baino
gutxiagoko udalerrietarakoa‑Despopulazioaren aurkako borroka” izeneko partidaren zenbatekoa Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren
Zuzendaritzak banatuko du, ondoko irizpideen arabera:
1.–10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriak soilik izan ahalko dira
onuradunak. Kontuan hartu beharreko populazio-zifra ofizialak abenduaren 20ko 743/2019 Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak izanen dira,
zeinaren bidez ofizial deklaratzen baitira 2019ko urtarrilaren 1eko udal
erroldaren berrikusketaren ondoriozko populazio-zifrak.
2.–Honako hauek izanen dira jasoko diren zenbatekoak:
a) 2.000 biztanle baino gutxiagoko 212 udalerriek: 16.518 euro
udalerri bakoitzak; guztira, 3.501.816 euro.
b) 2.000 biztanle edo gehiagoko eta 3.000 biztanle baino gutxiagoko
23 udalerriek: 26.000 euro udalerri bakoitzak; guztira, 598.000 euro.
c) 3.000 biztanle edo gehiagoko eta 10.000 biztanle baino gutxiagoko
25 udalerriek: 36.000 euro udalerri bakoitzak; guztira, 900.000 euro.
3.–Jarduketa finantzagarriak izanen dira udalerri onuradun bakoitzak
honako apartatuen barrenean erabakitzen dituenak:
a) Despopulazioaren aurkako borrokarako inbertsioak.
b) Gastu-aurrekontuko sailkapen ekonomikoko 6. kapituluan kontabilizatu beharreko beste jarduketa batzuk.
4.–Toki entitate onuradunen eta horiek jaso beharreko zenbatekoen
zerrenda Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza
Nagusiaren ebazpen bidez onetsiko da, eta jarraian horien ordainketa
osoa eginen da.
5.–Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusia
gaitzen da “Aukeraketa askeko toki inbertsioen plana, 10.000 biztanle
baino gutxiagoko udalerrietarakoa‑Despopulazioaren aurkako borroka”
hori exekutatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak onesteko.
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Hamabosgarren xedapen gehigarria.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko profesionalek barneko mediku egoiliarrei (BAME) prestakuntza
emateagatiko ordaina.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko profesionalek barneko
mediku egoiliarrei prestakuntza ematea sustatzeko eta ordaintzeko xedez, eta kontuan harturik ezen, medikuntzako zenbait espezialitatetan
dagoen profesionalik ezaren ondorioz, kasu batzuetan bikoiztu eginen
dela ekitaldi honetan eta datozen urteetan Nafarroan prestakuntza jasoko
duten BAMEen kopurua, ezohiko produktibitatearen modulu bat ezartzen
da, urteko gutxieneko zenbateko gordina 1.000 eurokoa izanen duena,
maiatzeko nominan ordaindu beharrekoa, barneko mediku egoiliarren
prestakuntza-urtearen amaierarekin bat etorrita. Tutore batek berak bere
ardurapean bi BAME baldin baditu, ordainsaria 1.200 eurokoa izanen da;
eta hiru edo gehiago baldin baditu, 1.400 eurokoa.
Irakaskuntza-modulua kobratzeko eskubidea izanen dute Irakaskuntza
Batzordeak tutore izendatu dituen profesionalek, baldin beren ardurapean
gutxienez ere BAME bat izan badute.
Edozein arrazoi dela‑eta tutoretza-aldia maiatza baino lehenago eteten baldin bada, ezarritako kantitatearen parte proportzionala izanen da
moduluaren ordainsari.
Sendategi bakoitzeko Irakaskuntza Planean zehaztuko dira tutore
bakoitzak bere irakaslanari eskaini beharreko orduak, bai eta irakaslan
hori zer baldintzatan eginen den eta kasuan kasuko sendalan-salbuestea
ere, otsailaren 8ko 183/2008 Errege Dekretuari jarraikiz.
Xedapen honen lehen paragrafoan adierazitako helburu berarekin,
zilegi izanen da irakaslana hedatzea, kasua bada, osasun-prestakuntza
espezializatuko irakaslana egiteko gaitasun-ziurtagiria duten beste osasunprofesional batzuenganaino, egoiliar-aldia eginik medikuntza, erizaintza,
farmazia, biologia, psikologia, fisika eta kimikako espezialitateetan.
Hamaseigarren xedapen gehigarria.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko langileen guardiak egun berezietan.
Guardiak egun berezietan egiten dituzten Osasunbideko langileek
produktibitate-modulu aldakor bat jaso ahalko dute, guardiari dagokionaren
zenbateko bera izanen duena.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak Mahai Sektorialean
dauden sindikatuen iritzia eskatuko du, ea zeintzuk jo behar diren egun
berezitzat, aipatu modulua jasotzearen ondorioetarako.
2019ko abendua eta 2020ko urtarrila eperako, abenduaren 24a, 25a
eta 31 eta urtarrilaren 1a, 5a eta 6a ordainduko dira, kontzeptu honen
ordainsaria ekitaldi honetatik aurrera ematearren.
Hamazazpigarren xedapen gehigarria.–Nafarroan pentsioek eta dirusarreren eta gastuen fluxuek duten egoera errealari buruzko azterlana.
Nafarroako Gobernuak, aplikatzekoa den estatu-araudia galarazi
gabe, sei hilabeteko epean azterketa bat eginen du Nafarroako pentsioen
zenbatekoen eta diru-sarreren eta gastuen fluxuen egoera errealari buruz,
kontuan hartuta Nafarroan jada gaituta dauden osagarri fiskalen bideak.
Halaber, aztertu beharko du aurrekontuentzat zer eragin izanen lukeen
pentsio baxuenak osatzeak egungo Lanbide arteko Gutxieneko Soldatarekin parekatu arte, lehenik, eta 1.080 eurora iritsi arte, bigarrenik. Azterlan
horretan egungo pentsio sistema publikoaren joeren balorazioa eginen
da.
Azken xedapenetako lehenbizikoa.–11/2019 Foru Legea aldatzea,
martxoaren 11koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta
foru-sektore publiko instituzionalari buruzkoa.
Aldatu egiten da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta
foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legearen 69. artikuluaren 2. apartatua, eta aurrerantzean testu hau izanen
du:
“2. Nafarroako Gobernuaren web atariaren gaineko erantzukizuna eta
horren kudeaketa teknikoa komunikazioaren, antolaketa administratiboaren
eta informazio sistemen arloetan eskudun diren departamentuenak izanen
dira. Web atarirako sarbidea bateratua izanen da”.
Azken xedapenetako bigarrena.–Kontratu Publikoei buruzko apirilaren
13ko 2/2018 Foru Legea aldatzea.
Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen
honako artikulu hauek aldatzen dira:
1.–18. artikulua aldatzen da. Hona testu berria:
“18. artikulua. Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko eta teknikoa
beste enpresa batzuen erreferentziaren bidez baloratzea.
Bere kaudimena frogatzeko, lizitatzailea beste enpresa batzuen kaudimenean oinarritzen ahalko da, haiekin dituen loturen izaera juridikoa
edozein dela ere.
Sozietate-talde batean gailen diren pertsona juridikoen kasuan, kontuan
hartzen ahalko dira taldeko sozietateak, betiere pertsona juridiko gailenek
frogatzen badute egiazki dituztela eskueran sozietate horien bitartekoak,
beharrezkoak direnak kontratuak exekutatzeko.
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36. artikuluan arauturiko arrazoi sozialengatik erreserbatutako kontratuen kasuan, lizitatzailea laneratzeko eta gizarteratzeko enpresa bat baldin
bada, kaudimen gisa aurkeztu ahalko du Gizartetik bazterturik dauden
pertsonei zuzendutako gizarteratze eta laneratze egitarauak garatzeko
laguntza ekonomikoak arautzen dituen apirilaren 26ko 130/1999 Foru
Dekretuaren edota beste autonomia erkidego batzuetan aplikatzekoak diren
arauen babesean sorturiko laneratze eta gizarteratze zentro gisa zeukana.
Hala, lizitatzaileak Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren edo
halako zentroak sailkatu eta erregistratzen dituen administrazio-organoaren
ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, eta bertan jasoko da laneratzeko eta
gizarteratzeko enpresak jarraitzen duela laneratze eta gizarteratze zentroak
garatutako jarduerarekin.
Kaudimena azpikontratazioaren bitartez frogatzen denean, lizitatzaileak
agiri bat aurkeztu beharko du, azpikontratistekin kontratu-exekuziorako
konpromiso formala dagoela frogatzen duena, eta kasu horretan haien
guztien kaudimena metatu eginen da. Halaber, 16. eta 17. artikuluetan
ezarritako moduan eta baldintzetan frogatu beharko du azpikontratistek
badituztela kontratua exekutatzeko behar diren baliabideak.”
2.–59.2 artikuluari h) letra gehitzen zaio. Testu hau izanen du:
“h) Kontratu bat betetzeak berekin dakarrenean entitate kontratatzaileek kontratistari datu pertsonalak komunikatzea, adierazi beharko da
datu horiek zer helbururekin komunikatzen diren”.
3.–66.3 artikuluari d) letra gehitzen zaio, testu honekin:
“d) Kontratu bat betetzeak berekin dakarrenean entitate kontratatzaileek datu pertsonalak jakinaraztea kontratistari, kontratua betetzeko baldintza berezia eta funtsezkoa izanen da datuen babesaren arloko Espainiako
eta Europar Batasuneko araudiaren menpe egon dadila kontratista. Aurrekoa aplikatuz, kontratistak betebehar hauek izanen ditu bereziki:
Lehena.–Kontratua formalizatu aurretik adierazpen bat aurkeztea,
zeinean azaltzen baitu non kokatuta egonen diren zerbitzariak, haiekin
lotutako zerbitzuak emateko baliatuko direnak.
Bigarrena.–Kontratua formalizatu aurretik adieraztea aurreikusirik ote
duten zerbitzariak edo haiekin lotutako zerbitzuak azpikontratatzea, bai
eta azpikontratistaren izena ere, zeinak bete beharko baititu kontratu-zati
hori betetzeko beharrezkoak diren kaudimen baldintzak.
Hirugarrena.–Aurreko adierazpenean emandako informazioari dagokionez, kontratuaren bizitzan zehar gertatzen den edozein aldaketa
jakinaraztea.”
4.–111. artikuluko 1. apartatua aldatzen da. Hona testu berria:
“1. Berrikuspen formulak erabiliko dira kalkulatzeko, prezio-indizeak
aplikatuz, berrikuspen koefizienteak data bakoitzean, aurreko artikuluan
adierazitako erreferentzia-datarekiko, eta emaitzak aplikatuko zaizkie
egindako prestazioen zenbatekoei”.
5.–138. artikuluko 3. apartatua aldatzen da. Hona testu berria:
“3. Kontratazio espedientea hasiko da kontratuaren kudeaketa
unitateak emandako txosten arrazoitu baten bidez; txosten horretan
azalduko dira ase nahi diren beharren izaera eta neurria, bai eta hauek
ere: xedeak horiek asetzeko duen egokitasuna, kontratuaren xede diren
prestazioen ezaugarriak eta balio zenbatetsia, prezioa merkatuarekin
bat datorren, adjudikazio irizpideek kontratuaren xedearekin lotura duten, kontrataziorako prozeduraren hautaketa eta kaudimen irizpideak,
ondasun edo zerbitzuen hartzaile diren pertsonen behar berariazkoak eta
inguruabarrak, eta beharrezkotzat jotzen diren beste guztiak. Kontratu bat
betetzeak berekin dakarrenean entitate kontratatzaileek datu pertsonalak
jakinaraztea kontratistari, adierazi beharko da datu horiek zer helburutarako
jakinarazten diren”.
Azken xedapenetako hirugarrena.–Nafarroan etxebizitza izateko
eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legea aldatzea.
Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko
10/2010 Foru Legeko honako artikulu hauek aldatzen dira:
1.–Aldatu egiten da 3. quater artikulua, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako efektuekin:
“3. quater artikulua. Etxebizitza eskuratzeko eskubidea bermatzeko
kenkari fiskalen sistema.
1. Etxebizitza eskuratzeko eskubidea bermatzeko kenkari fiskalek,
foru lege honen 3. bis artikuluaren 2. apartatuak aipatutakoek, honako
modalitate hauek edukiko dituzte:
a) Emantzipaziorako errentamenduagatiko kenkaria: Nafarroan
erroldatutako 23 eta 31 urte arteko adinekoentzat (biak barne) izanen da,
baldin eta haien errentak, salbuetsiak barne, ez badira 20.000 euro baino
gehiagokoak, eskatzailea familia-unitate bateko kidea ez izanez gero; edo,
bestela, ez badira 30.000 euro baino gehiagokoak, familia-unitateko kide
guztien errentak batera hartuta.
Horretarako, kontuan hartuko da zein diren lortutako diru-sarrerak,
adieraziak zerga-oinarriaren zati orokorraren eta errenta salbuetsien batura
gisa, halako zergaldian lorturikoak non pertsona fisikoen errentaren gaineko
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zergaren aitorpenak aurkezteko epe arrunta amaitu baita kenkariaren
ordainketa aurreraturako eskaera eginiko datan.
b) Etxebizitza eskuratzeko errentamenduagatiko kenkariak: Errenta
Egokiagatiko Erosahalmen Nahikotasuna (ERREGEROSNA) adierazlearen 1,7 halako baino familia-dirusarrera haztatu txikiagoak dituzten
pertsonentzat edo familia-unitateentzat, honako baldintzaren bat betetzen
badute:
a’) Etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuan inskribaturik egotea urtebeteko edo gehiagoko antzinatasun etengabearekin, urte natural
bakoitzaren urtarrilaren 1ean, errentamenduaren edo erosketa-aukeradun
errentamenduaren modalitatean, ezertan galarazi gabe Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bategina onetsi
zuen ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren hogeita zazpigarren xedapen iragankorrak 2020. urterako ezartzen duena.
b’) Errentamenduko Gizarteratze-etxebizitzen Programako onuradunak izatea, urtebeteko edo gehiagoko antzinatasuna edukita urte natural
bakoitzeko urtarrilaren 1ean.
c’) Etxebizitza babestu baten errentariak izatea, Administrazioaren
ikus-onespena duen urtebete edo gehiagoko antzinatasuneko kontratua
dutenean urte natural bakoitzeko urtarrilaren 1ean.
Diru-sarrerak eta haien haztapena kalkulatzeko, aplikatuko da Etxebizitzaren arloko jarduketa babesgarriak arautzen dituen irailaren 18ko
61/2013 Foru Dekretuaren II. eranskinean edo haren ordezko arauan
xedatutakoa, eta kontuan hartuko da zer errenta diren lortuak halako
zergaldian zeinaren epea, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren
aitorpenak aurkeztu ahal izatekoa, amaitu baita kenkari-ordainketa aurreraturako eskaeraren datan.
2. Kenkari bakoitzaren baldintzak eta zenbatekoak, bai eta kenkariordaintze aurreraturako ezartzen diren epeak ere, desberdinak izan ahalko dira modalitate bakoitzaren arabera, are modalitate baten beraren
barruan.
3. Kenkari-modalitate desberdinak bateraezinak izanen dira elkarrekin, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen
testu bateginaren 62.2 artikuluan ezarritako etxebizitza-alokairuagatiko
kenkariarekin, bai eta Nafarroako Gobernuak alokairu-gastuen ordainketarako emandako larrialdiko laguntzekin edo laguntza bereziekin ere,
etxebizitza berari dagozkionean, eta etxebizitza babestuen edo Alokairu
Poltsari atxikitakoen kasurako aurreikusitakoak diren errentamenduagatiko
dirulaguntzekin.
4. Etxebizitza eskuratzeko eskubidea bermatzeko kenkari fiskalen
sistema hori kudeatuko da etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua
kudeatzen duen ente bereki beraren edo besteren ente beraren bidez.
Aurrekoa gorabehera, etxebizitza-alorrean eskudun den zuzendaritza
nagusiari dagokio kudeaketaren ondoriozko egintzak eta ebazpenak
ematea.”
2.–7. artikuluko 4. apartatua aldatzen da:
“4. Babes ofizialeko etxebizitzatzat hartuko dira behar den kalifikazioa lortzen dutenak, legez eta erregelamenduz etxebizitza babestuaren
mota honetarako ezarritako betekizunak betetzeagatik. Babes ofizialeko
etxebizitzen metro koadro erabilgarriaren amaiera-prezioa ez da ezein
kasutan handiagoa izanen etxebizitza den horretarako eta erantsitako
garajerako modulu haztatu indarduna halako 1,30 baino. Era berean,
beste eranskin batzuetarako erabiltzen den metro koadro erabilgarriaren
gehieneko prezioa ez da handiagoa izanen tipologia honetako etxebizitzetarako erabiltzen den metro koadro erabilgarriaren gehieneko prezioaren
100eko 40 baino.
Lurzoruaren eta urbanizatzearen kostuak gehienezko salmentaprezioan izanen duen eragina, erregelamenduz ezarritakoaren arabera,
ez da handiagoa izanen 100eko 17,5 baino, edo 100eko 30 baino, sustapenaren xedea eroste-aukerarik gabeko alokairuko etxebizitzak direnean,
planeamenduak babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko erreserbatu ez
dituen lurzatietan eraikiak.”
3.–13. artikulua aldatzen da:
“13. artikulua. Etxebizitza hutsak alokatzeko bitartekotza publikorako
programa: Alokairuen Poltsa.
1. Nafarroako administrazio publikoek etxebizitza hutsen alokairua
sustatuko dute.
2. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak zilegi izanen
du etxebizitza hutsak merkatuko prezioetan bereganatzea, errentan nahiz
erabilera-lagapenean, gero berriz alokairuak edo beste erabilera-lagapen
batzuk eskaini ahal izateko, prezio babestuetan, kasuko prezio-diferentziak
ordainduz.
Kudeatzea bitarteko propioen nahiz besterenen bidez egin ahalko da,
eta ez da aplikatzekoa izanen ente instrumental baten ardurapean utzarazten duen erregelamenduzko betebeharra. Era berean, ente instrumental
bati nahitaez enkargua egin beharrari buruzko gainontzeko erreferentziak
ez dira aplikatzekoak izanen.
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3. Kudeaketa eginen da erregelamenduz ezarritako baldintzei eta
artikulu honek xedatuari jarraikiz:
a) Etxebizitza babestuaren eskaeraren arabera, Alokairuen Poltsan
sartuko diren etxebizitzak zein herritakoak izanen diren zehazten ahalko
da.
b) Alokairu Poltsara sartu ahalko dira bizigarritasun-zedula duten
etxebizitza erabiliak, baldin eta instalazio elektrikoa gaurkotuta badute
eta haien gainerako instalazioak eta zainketa-egoera egokiak direla‑eta
alokairuan berehala jartzeko moduan badaude. Azken betebehar hori ken
daiteke, kontuan harturik etxebizitzaren jabearen inguruabar pertsonalak
edo ondasun higiezinen merkatuaren helburuak.
c) Etxebizitza errentan emateko ezarritako epea bukaturik, etxebizitzaren alokairua kudeatzeaz arduratzen den erakundeak jabeari itzuliko dio
etxebizitza, jaso zuen egoera berean eta maizterrik gabe, non eta jabeak
ez duen adierazten maizterra hartzearekin ados dagoela.
d) Etxebizitza errentan emanen da babes ofizialeko etxebizitzetarako
ezarritako prezioa gainditu gabe.
e) Etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak maizterrei
dirulaguntza emanen die babes ofizialeko etxebizitzetarako aurreikusitako
baldintzekin, betebeharrekin eta prozedurekin.”
4.–20. artikuluari 6. apartatua gehitzen zaio:
“6. Babes ofizialeko etxebizitzak erosketa-aukerarik gabeko alokairu
araubidekoak direnean, planeamenduan babes ofizialeko etxebizitzak
sustatzeko erreserbaturik ez dauden lurzatietan eraikiak, etxebizitzak
esleituko dira aurreko apartatuetan aurreikusitako erreserbak errespetatuz,
baina etxebizitza babestuen eskatzaileen zentsuaren bidez esleituko dira
Nafarroako edozein udalerritan erroldatuta daudenentzako erreserbakoen
ehuneko 50 bakarrik. Gainerako etxebizitzak, 100eko 100 egin arte, esleituko zaizkie haiek eskuratzeko baldintza orokorrak betetzen dituzten pertsonei edo familia-unitateei, bete behar izan gabe etxebizitza babestuaren
eskatzaileen zentsuan aurretiaz izena emanda egotearen baldintza”.
5. 26. artikulua aldatzen da:
“26. artikulua. Etxebizitza Babestuaren Eskatzaileen Zentsua.
1. Etxebizitzaren arloan eskumena duen departamentuak, zehazten
dituen bitarteko propioen edo besterenen bidez, zentsu bat sortu eta eguneraturik eramanen du, helburu hauekin: etxebizitza babestuak esleitzea,
etxebizitza babestuaren eskariaren eta sustapenen gaineko datuak eta
baremoei buruzko informazioa zentralizatzea, eta, orobat, etxebizitza arloan
azterlanak, proposamenak eta proiektuak prestatzeko interesekoak diren
datuak biltzea. Datu horiek erabiliko dira higiezinen merkatuko eskariaren
bilakaera eta merkatu horren egoera aztertzeko, foru lege honen hirugarren
xedapen gehigarrian ezarritako ondorioetarako.
2. Zentsuaren kudeaketaz arduratuko den entitateak, foru lege honen
37. artikuluan arautzen den webgunearen bidez, jendaurrean jarriko ditu
sustapen bakoitzean egindako erreserbei buruz eskueran dituen informazioak, baremoak, etxebizitza kopurua, etxebizitzak emateko aurreikusitako
datak eta sustapenaren beste ezaugarri batzuei buruzko argibideak. Datu
horiek etengabe eguneraturik eta eskueran edukiko dira abian diren sustapen guztietarako.”
6.–Hamaseigarren xedapen gehigarriari 6. apartatu berri bat gehitzen
zaio, eta 6. apartatua zena 7. apartatua izanen da:
“Hamaseigarren xedapen gehigarria.–Etxebizitza hauen sustatzaileentzako dirulaguntzak: erosteko aukerarik gabeko errentamendu-araubideko
kalifikazioa duten babes ofizialeko etxebizitzak, 60 urte baino gehiagoko edo
desgaitasuna duten pertsonentzako alokairuko apartamentu babestuak, eta
erabilera-lagapeneko araubidekoak diren babes ofizialeko etxebizitzak.
1. Erosketa-aukerarik gabeko errentamendu-araubideko kalifikazioa
duten babes ofizialeko etxebizitzen eta 60 urtetik gorakoentzako edo desgaitasuna dutenenentzako alokairuko apartamentu babestuen sustatzaileek
honako dirulaguntza hauek lortzen ahalko dituzte:
a) Kasuko kalifikazioan sarturiko etxebizitzen (eranskinik gabe)
gehieneko salmenta-prezioaren % 23.
b) Kasuko kalifikazioan sarturiko etxebizitzen (eranskinik gabe)
gehieneko salmenta-prezioaren % 35, baldin eta sustatzaileak eskatzen
badu etxebizitza babestuen babes-araubide aplikagarriaren iraunaldia
30 urtekoa izatea.
Letra honetan ezarritako portzentajea ezin izanen zaio batu a) letran
ezarritakoari.
2. Irabazi-asmorik gabeko elkarte pribatuek, erabilera-lagapeneko
araubideko babes ofizialeko etxebizitzak sustatzen badituzte, zilegi izanen
dute kasuko kalifikazioan sarturiko etxebizitza babestuen (eranskinik gabe)
gehieneko salmenta-prezio teorikoaren % 25eko dirulaguntza jasotzea,
baldin eta elkarteko lehen bazkide bakoitzaren familiaren diru-sarrera
haztatuak txikiagoak badira babes ofizialeko etxebizitza erosteko dirulaguntzak eskuratu ahal izateko eskatzen direnak baino. Dirulaguntza
hau bateraezina izanen da foru lege honen hemezortzigarren xedapen
gehigarrian aurreikusitakoarekin.
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3. Dirulaguntzak behin-behineko kalifikazioan aitortuko dira. Behinbehineko kalifikazioa izan ondoren, sustatzaileak edo elkarteak dirulaguntzaren % 50eraino jaso ahalko du, onetsitako dirulaguntzaren zenbatekoa
estaliko duen abala aurkeztu ondoren. Dirulaguntzaren gainerakoa behin
betiko kalifikazioa lortu ondoren ordainduko da.
4. Baldin eta sustatzaileak edo elkarteak errentamendu-araubidea
edo erabilera-lagapeneko araubidea aldatzen badu etxebizitzak babesaraubideari loturik dirauen bitartean, etxebizitza arloan eskudun den departamentuak horretarako baimenik eman gabe, jasotako kopuru guztiak
itzuli beharko ditu, horrek ezertan galarazi gabe bidezkoak diren bestelako
zehapen-jarduketa batzuk eta legezkotasuna berrezartzeko bestelako
ekintza batzuk.
5. Xedapen gehigarri honetan aurreikusitako dirulaguntza lortzen
ahalko duten bakarrak dira kasuko behin-behineko kalifikazioa noiz eta
foru lege honek indarra hartzen duenetik aurrera eskatzen duten babes
ofizialeko etxebizitzen sustapenak. Beharrezkoa izanen da kasuko
etxebizitza-sustapena egitea halako herrietan non, etxebizitza babestuaren
eskatzaileen erroldako datuen arabera, espedientearen behin-behineko
kalifikazioa eskatzen den unean 100 alokairu-eskaera baino gehiago
baitaude, salbu eta sozietate publikoek edo toki entitateek sustaturiko
etxebizitzen kasuan, edo toki entitateko udalak etxebizitza-sustapenaren
aldeko ebazpena eman izanaren kasuan.
6. Erosteko aukerarik gabeko errentamendu-araubideko kalifikazioa duten babes ofizialeko etxebizitzak eta 60 urtetik gorakoentzako edo
desgaitasuna dutenentzeko alokairuko apartamentu babestuak sustatzen
dituztenek birgaitze babestuagatiko dirulaguntza bat jasotzen ahalko dute,
aurrekontu babesgarriaren % 80 artekoa, eta etxebizitza bakoitzeko 25.000
eurokoa gehienez, baldintza hauekin betiere:
–Etxebizitzek gutxienez 25 urteko antzinatasuna izatea.
–Eta sustatzaileak babes ofizialeko etxebizitzetarako ezarrita dauden
baldintzekin erabili izana etxebizitzak errentamendurako, eta konpromisoa har dezala horretara erabiltzeko, baldintza beretan, gutxienez beste
15 urtez, birgaitze babestuari buruzko espedientearen behin betiko kalifikazioaren egunetik hasita, hala egin ezean baldintza horiekin jasotako
dirulaguntza itzuli behar izatearen zigorpean.
7. Xedapen gehigarri honetan ezarritakoa erregelamendu bidez
garatu edo aldatu ahalko da.”
7.–Hogeita batgarren xedapen gehigarria gehitzen da:
“Hogeita batgarren xedapen gehigarria.–Kalifikazio epea bukatuta
daukaten etxebizitza babestuetako maizterrentzako dirulaguntza.
1. Errentamendurakoak diren babes ofizialeko etxebizitzen sustapen
batean babes-araubidea bukatu baldin bada, lehenik maizter ziren pertsonekin errentamendu-kontratu berriak sinatzeak horiei modua emanen
die errentamendurako babes ofizialeko etxebizitzetarako aurreikusitako
dirulaguntzak izaten segitzeko, betekizun, baldintza eta portzentaje berekin,
baldin eta honako bi baldintza hauek ere betetzen badira:
–Etxebizitzaren hileko errentaren prezioa ez dadila handiagoa izan
ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi zen
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu
bateginaren 68 quinquies artikuluko C letran aurreikusitakoa baino.
–Etxebizitzak Tuteran kokatuta egotea, edo Nafarroako Lurralde Estrategiaren 10. esparruko 10.4 azpiesparruaren –Iruñeko metropolialdearen–
aplikazio eremuan.
2. Nafarroako Gobernuak, gehienez ere hiru hilabeteko epean, zenbait
neurri osagarri aurkeztuko ditu, aurreko puntua aplikatzearen ondoriozko
errenta-gehikuntzak maizterren familiaren diru-sarreren maila kontuan
hartuz gehiegizkoak jotzen direnean gehikuntza horiek samurtzearren.”
Azken xedapenetako laugarrena.–1/2017 Legegintzako Foru Dekretua
aldatzea, uztailaren 26koa, zeinaren bidez onesten baita Lurraldearen
Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuaren artikulu hauek testu hau izanen dute aurrerantzean:
1.–55. artikuluko 6. apartatua aldatzen da:
“6. Nagusiki bizitegi-erabilera duten lurzoru urbanizagarriko sektoreetan planeamenduak lur erreserba bat zehaztu beharko du, udalez
gaindiko zuzkidura-izaerarekin; erreserba horrek gutxienez 3 metro koadroko azalera izan beharko du bizitegi-erabileradun eraikitako 100 metro
koadroko, eta orube izaera izanen du. Erreserba hori errentamenduaraubideko etxebizitza babestuak eraikitzeko kalifikatuko da. Lur horiei
esleituko zaien eraikigarritasuna ez da izanen, guztira, sektoreak osotara
duen eraikigarritasunaren % 7 baino txikiagoa. Lurzati horietan, eraikinen
hirigintza-baldintzak inguruko lurzatietakoek dituztenen antzekoak izan
beharko dira. Lurzati horien eraikigarritasuna ez da kontuan hartuko udalari
nahitaez egin beharreko aprobetxamenduaren esleipena kalkulatzeko, eta
ez da gainerakoarekin batuko sektorearen gehieneko aprobetxamendua
kalkulatzeko; horrez gain, ez du zuzkidura publikoetarako erreserbarik
sortuko.
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Apartatu honetan aurreikusitako erreserbatik suertatzen den lurzatiak
300 metro koadroko azalera edo txikiagoa izanez gero, kokatuta dagoen
udalerriaren ondarean sartuko da, eta udalerri horrek zuzkidura publikoetarako erabili beharko du.”
2.–98. artikuluko b) letra aldatzen da:
“b) Nahitaez eta dohainik lagatzea behar den lurzoru guztia planeamendu orokorrak, hala denean, dagokion esparruaren barrenean sartzen
edo atxikitzen dituen sistema orokorrak exekutatzeko, bai eta udalez gaindiko zuzkiduretarakoak diren lurrak ere, bertan errentamendu-araubideko
etxebizitza babestuak eraikitzeko”.
3.–187. artikuluko 3. apartatua aldatzen da:
“3. Planeamenduaren arabera errentamendu-araubideko etxebizitza
babestuak eraikitzeko diren udalez gaindiko zuzkiduretarako lurrak nahitaezko eta doako lagapenaren bidez eskuratuko dira, zeina eratorriko baita
haiek lurzoru urbanizagarriaren sektore bakoitzerako zehaztetik”.
4.–234. artikulua aldatzen da:
“234. artikulua. Ondareko ondasunak.
Lurzoru Publikoaren Foru Bankua osatuko dute Foru Komunitateko
Administrazioak aurreko artikuluan adierazitako helburuarekin eskuratutako lurrek, bai eta Nafarroako Ondareko ondare-ondasunek ere, Lurzoru
Publikoaren Foru Bankuari atxikiak.
Era berean, Lurzoru Publikoaren Foru Bankuan sartuko dira errentamendu-araubideko etxebizitza babestuak eraikitzeko diren udalez gaindiko
zuzkiduretarako lurrak, lagapenaren bidez eskuratuak.
Lurzoru Publikoaren Foru Bankuaren parte izanen dira ondare hori
osatzen duten ondasunak kudeatuz eta besterenduz eskuratutako dirusarrerak.”
5.–236. artikuluko 2. apartatua aldatzen da:
“2. Foru lege honen 55.6 artikuluan aurreikusitako udalez gaindiko
zuzkiduraren kontzeptuan Lurzoru Publikoaren Foru Bankua osatzen
duten ondasunak errentamendu-araubideko etxebizitza babestuak eraikitzeko baizik ez dira erabiliko, ezertan galarazi gabe haiek kudeatuak
izatea hurrengo artikuluko 1. apartatuan aurreikusitako moduren bat
erabiliz edo 239. artikuluan aurreikusitako azalera eskubidearen formularen bidez”.
Azken xedapenetako bosgarrena.–1/2002 Foru Legea aldatzea, martxoaren 7koa, Nekazaritzako Azpiegiturei buruzkoa.
Nekazaritzako Azpiegiturei buruzko martxoaren 7ko 1/2002 Foru
Legearen artikulu hauek testu hau izanen dute:
1.–68. artikuluko 3. apartatua aldatzen da:
“3. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak berak edo bere
sozietate publikoen bidez obrak egin ahal izateko, aldez aurreko zenbait
baldintza ezarriko dira, onuradunek bete beharrekoak, erregelamendu
bidez garatuko direnak, honako printzipio hauetan oinarrituak:
a) Aurretiazko ekarpena egitea dagokien finantzaketa-zatiarena eta
kasua bada egiten diren likidazioena.
b) Nekazaritza-azpiegituren arloko eskumena duen departamentuak
finantzaketa egin baino lehen ureztatzaileen elkarteen ordenantza eta
erregelamenduetan neurriak jasotzea ureztatze-uraren emakida-hartzaileen
ur kontsumoak kontrolatzeko, penalizazioak ezarrita kanpaina bakoitzean
departamentu horrek “Riegos de Navarra, Sociedad Anónima” sozietate
publikoaren bidez zehaztutako erreferentziako ur kontsumoak gainditzearen
kasurako.
c) Ureztatzaileen elkarte onuradunei dokumentu bat eskatuko
zaie, nekazaritza-azpiegituren arloko eskumena duen departamentua
erantzukizunetik salbuetsiko duena instalazioen erabilera desegokiagatik
sor litezkeen kalteei dagokienez; bereziki, eremu horretarako eta ohiko
laboreetarako erreferentziatzat jarritakoak baino ur kantitate handiagoak
aplikatzearen kasuan.
d) Konpromisoa hartzea, kanpainaz kanpaina ureztalur horietan ezarri
diren edo ezarriko diren laboreei buruzko datu muntadunak ematekoa
nekazaritza-azpiegituren arloko eskumena duen departamentuari edo
haren sozietate publikoei, bai estatistika-zereginetarako bai nekazaritzako elikagaien eta nekazaritzako energiaren industriarentzako informazio
bideak hobetzeko.”
2.–71. artikuluko 1. apartatua aldatzen da:
“1. Nekazaritza-azpiegituretan jarduteko eremuetan egin beharreko
obrak honela sailkatzen dira: interes orokorreko obrak, zeinak Foru Komunitateko Administrazioak nahitaez egin beharrekoak baitira, salbu eta
artikulu honen 2.2 apartatuko d) letran definituak, toki entitateek sustatu eta
eginen baitituzte, eta nekazaritza-interes pribatuko obrak, zeinak zuzenean
interesdunek eginen baitituzte”.
3.–71. artikuluko 2. apartatuko lehen paragrafoa aldatzen da:
“2. Interes orokorreko obrak eremu osorako izanen dira onuragarriak,
ustiategietatik kanpoko azpiegituretako ekintzak izanen dira, eta honako
mota hauek izanen dituzte:”
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4.–73. artikuluko 4. apartatua aldatzen da:
“4. Foru lege honetako 71.2.Bigarrena artikuluko d) letrako obrak,
herri-lurretako barne banaketari buruzkoak, finantzatuko dira barne banaketa hori presiopeko sareen bidez egiten bada bakar-bakarrik; eta,
kasu horretan, Foru Komunitateko Administrazioak gehienez 100eko 75
finantzatuko du, eta toki entitateak edo parekatuak, gainerako kantitatea, teknikaren egoeraren arabera ezartzen ahal diren erreferentziako
kostuen gainean kalkulatuta. Horrez gain, toki entitateak hamabost urtez
eutsi beharko dio bere hartan loteen tamainari; ez da zilegi izanen loteak
oinarrizko ureztatze-azalera baino txikiagoak izatea, eta haien adjudikaziorako baldintzak foru lege honetako 42.5 artikuluan esaten denarekin bat
etorriko dira. 100eko 75eko gehieneko dirulaguntza hartzeko baldintzak
erregelamendu bidez garatuko dira.
100eko 50eko oinarrizko dirulaguntza erregelamenduz garatuko da.
100eko 25eko dirulaguntza osagarria lortzeko baldintzak erregelamenduz
garatuko dira; oinarria izanen da saritzea herri-lurren adjudikazio-hartzaile
direnek Nafarroako Ustiategien Erregistroaren arabera dituzten ezaugarriak, haiek ureztatze-gaietan duten prestakuntza eta haien ur-kontsumoen
gaineko kontrola. Betetzen direla egiaztatu ondoren, erregelamenduz
ezarritako zertzeladekin, ehuneko 25 hori ordainduko da.”
Azken xedapenetako seigarrena.–54/1998 Legegintzako Foru Dekretua
aldatzea, otsailaren 16koa, Nekazaritzako finantzaketari buruzko lege
mailako xedapenen testu bategina onesten duena.
12. artikuluaren testua honela geldituko da:
“12. artikulua. Kontzeptua.
1. Titulu honetan aipatzen diren onurak jasotzen ahalko dira nekazaritzako edo abeltzaintzako ondasunetan izandako galerengatik, baldin eta
arriskuak ez badaude sartuta Nafarroan aplikatzekoak diren Nekazaritzako
Aseguruen planetan, eta Nafarroako Gobernuak berariaz deklaratzen
badu arrisku horiek babesgarriak direla legegintzako foru dekretu honen
ondorioetarako.
2. Kalte horiei aurre egiteko ezarritako laguntza-araubideen onuradunentzat Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak egiten dituen
ekarpenak zuzenean emanen dira, azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen
17.2.b) artikuluan ezarritakoari jarraikiz, non arautzen baita dirulaguntzak
emateko prozedura.”
Azken xedapenetako zazpigarrena.–5/2019 Foru Legea aldatzea,
otsailaren 7koa, Nafarroako Foru Komunitatean familia gurasobakarrak
egiaztatzeari buruzkoa.
Nafarroako Foru Komunitatean familia gurasobakarrak egiaztatzeari
buruzko otsailaren 7ko 5/2019 Foru Legearen honako artikulu hauek testu
hau izanen dute:
1.–2. artikulua aldatzen da:
“2. artikulua. Aplikazio eremua.
Foru lege honetako xedapenak aplikatuko zaizkie honako baldintza
hau betetzen duten familia guztiei: beren kideek eskabide-aurkezpenaren
egunera arteko aldia Nafarroako Foru Komunitateko egiazko egoiliar gisa
igaro izana, etenik gabeko urte erdiz, gutxienez ere.”
2.–12. artikulua aldatzen da:
“12. artikulua. Neurri fiskalak.
Familia gurasobakarrek edo gurasobakartasun-egoeran daudenek
araudi fiskalak familia ugariei aitortzen dien tratamendu bera izanen dute,
Hitzarmen Ekonomikoan ezarritakoarekin bat Nafarroako Foru Komunitatearen araugintza-eskumenekoak diren tributuen kasuan.”
Azken xedapenetako zortzigarrena.–7/2006 Foru Legea aldatzea,
ekainaren 20koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarakoa.
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako ekainaren 20ko
7/2006 Foru Legearen artikulu hauek testu hau izanen dute:
1.–39. artikuluko e) letra aldatzen da:
“e) Enpresa, instalazio edo zerbitzuaren araubide eta funtzionamendu
egokiak eta kontsumitzailearen babesa bermatzeko nahitaez bete behar
diren dokumentazio eta informazio arauak ez betetzea”.
2.–39. artikuluari r) letra gehitzen zaio:
“r) Ez betetzea posta helbideari, telefono zenbakiari eta posta elektronikoko helbideari buruzko informazioa euskarri iraunkorrean kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskura jartzeko betebeharra, haiek beren
kexak eta erreklamazioak egiteko modua izatekoa; horien berri idatziz jaso
beharko da, paperean edo beste edozein euskarri iraunkorretan. Halaber,
ez betetzea erreklamazioei haiek aurkeztu eta gehienez hilabeteko epean
erantzuteko betebeharra”.
3.–40. artikulua aldatzen da:
“40. artikulua. Arau-hausteen kalifikazioa.
1. Lege honetan tipifikatutako arau-hausteak arintzat joko dira, salbu
eta astun edo oso astuntzat jo behar badira, artikulu honetan ezarritakoarekin bat.
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2. Arau-hausteak astuntzat joko dira irizpide hauetako bat tartean
denean, eta oso astuntzat, bi irizpide edo gehiago betetzen direnean:
a) Kontsumitzaileen osasun edo segurtasunerako kalte edo arrisku
larria.
b) Kontsumitzaileen interes ekonomikoen kalte larria.
c) Zabarkeria larria edo doloa.
d) Arau-hauste orokortua, ukitutako hartzaileen kopuruari dagokionez.”
4.–42. artikuluko 2. apartatua aldatzen da:
“2. Zehapenek dakartzaten isunen zenbatekoa zehaztean, inguruabar
hauek kontuan hartuko dira:
a) Kontsumitzaileei eragindako kalteak edo galerak.
b) Produktu edo zerbitzuaren hartzaileen ahultasun gradua.
c) Lortu den legez kontrako onuraren zenbatekoa.
d) Arau-hausleak merkatuan duen posizioa.
e) Eragindako asaldura soziala.
f) Arau-haustean berrerori edo errepikatu izana.
g) Arau-hauslearen salmenten zenbatekoa.”
Azken xedapenetako bederatzigarrena.–Ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bategina aldatzea.
2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergari buruzko Foru Legearen 7.x) artikuluak testu hau izanen du:
“x) Sozietateek beren langileei ordaindutako lan-etekinak, ohiz kanpokoak edo gehigarriak, zeinak bideratzen baitira partaidetzak eskuratzera
edo harpidetzera haiek zerbitzuak ematen dituzteneko enpresaren edo
taldea Merkataritza Kodearen 42. artikuluaren zentzuan osatzen duten
sozietateetako edozeinen kapital sozialean, urteko 20.000 euroko mugarekin, baldin eta:
Lehena.–Etekin ohiz kanpokoen edo gehigarrien zenbatekoa idatziz
jasota badago.
Bigarrena.–Langileak eta eskuratutako partaidetzek baldintzak betetzen
badituzte 62.11 artikuluan jasotako kenkaria egiteko.
Hirugarrena.–Partaidetzak eskuratu eta ordaintzen badira hilabeteko
epean, horiek eskuratzeko etekinak jaso direnetik.
Artikulu honetan ezartzen diren baldintzak ez betetzeak ekarriko du
subjektu pasiboak bere tributu egoera erregularizatzeko betebeharra, 83.4
artikuluan ezartzen denari jarraikiz.
Salbuespen honen aplikazioa bateraezina da 62.11 artikuluan jasotako
kenkariarekin, salbuetsitako zenbatekoei dagokienez.”
Azken xedapenetako hamargarrena.–26/2016 Foru Legea aldatzea,
abenduaren 28koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.
2019ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako efektuekin,
66.6 artikuluaren bigarren eta bosgarren paragrafoek honako testu hau
izanen dute:
“1., 2. eta 3. apartatuetan ezarritakoaren arabera egitekoak diren
kenkariak izateko, beharrezkoa izanen da kenkarirako eskubidea sortzen
duten plantillaren batezbestekoak, lan-kontratu mugagabea eta 27.000 euro
baino gehiagoko soldata dituztenenak, manten daitezela kenkaria sortu
zeneko zergaldia bukatu ondoko hogeita lau hilabeteetan zehar. Baldintza
hori bete den zehazteko, hogeita lau hilabete horietako plantilla horien
batezbestekoaren kalkulua hamabi hilabeteko ondoz ondoko bi alditan
eginen da”.
Aurreko paragrafoetan xedatutakoaren ondorioetarako, kenkaria aplikatu baldin bada plantillak mantendu beharreko hamabi hilabeteko bi aldietako
edozein bukatu baino lehen, ordaindu beharko da desegoki aplikatutako
zenbatekoa, kasuko berandutza-interesekin batera, hamabi hilabeteko aldi
horiek bukatzen direneko zergaldiei dagozkien aitorpenetan”.
Azken xedapenetako hamaikagarrena.–16/2006 Foru Legea aldatzea,
abenduaren 14koa, Jokoari buruzkoa.
Xedapen iragankor berri bat gehitzen zaio Jokoari buruzko abenduaren
14ko 16/2006 Foru Legeari, testu hau izanen duena:
“Hirugarren xedapen iragankorra.–Etetea.
2020ko uztailaren 31 arte, edo foru lege honen aldaketak indarra
hartzen duen arte, indar-hartze hori lehenago gertatzen bada, ez da
onartuko baimen eskaerarik joko- edo bingo-areto berriak edo berariazko
apustu-lokal berriak jartzeko.
Era berean, ez da eskaerarik onartuko baimenaren bideragarritasunari
buruzko aurretiazko kontsultak egiteko, ez eta Joko makinen Erregelamendua onesten duen uztailaren 31ko 181/1990 Foru Dekretuaren
10. artikuluan aipatzen diren lokaletan joko-makinak eta apustu-makina
lagungarriak jartzeko ere.”
Azken xedapenetako hamabigarrena.–Indarra hartzea.
Foru lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.
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Nik, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko
Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, foru lege hau
B.M. Erregearen izenean aldarrikatzen dut, Nafarroako Aldizkari Ofizialean berehala argitara eta “Estatuko Aldizkari Ofizialera” igor dadila

agintzen dut eta herritar eta agintariei bete eta betearaz dezatela manatzen diet.
Iruñean, 2020ko martxoaren 4an.–Nafarroako Foru Komunitateko
lehendakaria, María Chivite Navascués.

I. ERANSKINA
Hezkuntza-maila ezberdinetako urtealdi-moduluak eta ratioak, 2020ko urtarriletik abendura bitarteko aldirako
HEZKUNTZA MAILA

HAUR HEZKUNTZAKO 2. ZIKLOA
LEHEN HEZKUNTZA
DBHko LEHEN ETA BIGARREN MAILAK
DBHko HIRUGARREN ETA LAUGARREN MAILAK
DBH eta LEHEN HEZK. 2. ETA 3. MAILAK
DBH CURRICULUM EGOKITUAREN PROGRAMA
BATXILERGOA

HEZKUNTZA MAILA

IRAKASLE RATIOA
Titularra

Agregatua

1,217
1,391
1,652
1,728
1.391
0,957
1,652

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,652
0,000

IRAKASLE RATIOA
Titularra

Agregatua

LANGILEEN
LANSARIAK

MODULUA %

45.968,93
52.535,91
65.983,11
74.993,62
60.372,22
67.398,51
69.196,12

GASTU
ALDAKORRAK

0,74
0,73
0,75
0,75
0,72
0,73
0,72

5.951,66
8.514,05
8.576,70
10.766,26
8.569,36
10.322,33
11.771,35

MODULUA %

BESTE GASTU
BATZUK

0,10
0,12
0,10
0,11
0,10
0,11
0,12

10.498,84
11.128,88
13.190,62
14.806,05
14.806,05
14.806,05
14.806,05

MODULUA %

0,17
0,15
0,15
0,15
0,18
0,16
0,15

MODULUA,
GUZTIRA

62.419,43
72.178,84
87.750,43
100.565,93
83.747,63
92.526,89
95.773,52

LANGILEEN MODULUA
GASTU
MODULUA BESTE GASTU MODULUA
LANGILE
MODULUA MODULUA,
LANSARIAK
%
 LDAKORRAK
A
%
BATZUK
%
OSAGARRIAK
%
GUZTIRA

OINARRIZKO HEZK. BEREZIA. PSIKIKOAK

1.087

0,000

41.043,69

0,45

5.068,74

0,06

11.128,88

0,12

34.829,21

0,38

92.070,52

OINARRIZKO HEZKUNTZA BEREZIA. AUTISTAK

1.087

0,000

41.043,69

0,48

5.068,74

0,06

11.128,88

0,13

27.654,20

0,33

84.895,51

OINARRIZKO HEZK. BEREZIA. URRITASUN ANITZEKOAK

1.087

0,000

41.043,69

0,42

5.068,74

0,05

11.128,88

0,11

40.829,66

0,42

98.070,97

HLKPB

1,087

1,087

84.197,99

0,52

12.985,34

0,08

14.806,05

0,09

50.834,14

0,31

162.823,52

HBP

0,696

0,391

41.803,52

0,48

5.819,69

0,07

11.128,88

0,13

27.654,20

0,32

OINARRIZKO HEZK. BEREZIA PSIK. DBHKO UN.
ESPEZIFIKOA

1,391

0,000

52.535,91

0,76

5.054,91

0,07

11.128,88

0,16

86.406,29
68.719,70

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

1.–EMHZ, KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA (HLO)
2.–EMHZ, ERIZAINTZAKO ZAINKETA LAGUNGARRIAK
3.–EMHZ, SOLDADURA ETA GALDARAGINTZA (HLO)
4.–EMHZ, AURREINPRIMAKETA DIGITALA (HLO)
5.–EMHZ, INPRIMAKETA GRAFIKOA (HLO)
6.–ZURGINTZA ETA ALTZARIGINTZA
7.–EMHZ, FARMAZIA ETA PARAFARMAZIA (HLO)
8.–EMHZ, INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOAK
(HLO)
9.–EMHZ, MEKANIZAZIOA (HLO)
10.–EMHZ, MERKATARITZA JARDUERAK
11.–EMHZ, MENDEKOTASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO
ARRETA (HLO)
12.–HONDEAKETAK ETA ZUNDAKETAK
13.–SISTEMA MIKROINFORMATIKOAK ETA SAREAK

IKASMAILA

1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila

IRAKASLE RATIOA
Titularra

Agregatua

0,478
0,826
0,435
0,261
0,348
0,913
0,609
0,652
0,696
0,653
0,826
0,565
0,652
0,652
0,696
0,652
0,522
0,696
0,870
1,044
0,739
0,739
1,000
0,740
0,740
1,175

1,087
0,568
1,304
0,000
1,522
0,609
1,043
0,739
0,957
0,783
1,000
1,000
0,913
0,717
1,000
0,870
1,391
0,826
0,870
0,479
0,826
0,696
0,827
0,783
1,305
0,261

LANGILEEN
LANSARIAK

63.907,35
58.394,27
70.651,52
11.319,79
75.509,10
63.786,00
67.841,48
57.644,77
68.201,11
59.426,44
75.547,98
64.228,21
64.549,22
56.781,45
69.888,02
62.823,26
77.877,13
62.983,41
72.297,65
64.323,88
64.870,43
59.691,85
76.231,79
63.201,87
83.927,85
61.353,06

MODULUA
GASTU
MODULUA BESTE GASTU MODULUA
%
ALDAKORRAK
%
BATZUK
%

0,68
0,67
0,70
0,69
0,63
0,60
0,64
0,61
0,63
0,60
0,66
0,63
0,70
0,68
0,64
0,62
0,66
0,62
0,70
0,69
0,69
0,68
0,63
0,60
0,72
0,68

10.029,63
9.008,80
11.254,96
1.621,86
11.869,39
9.788,06
10.587,44
8.996,13
10.770,00
9.384,36
11.810,79
10.188,97
10.038,49
8.851,51
10.832,01
9.774,72
12.331,81
9.927,38
11.416,90
10.157,72
10.123,77
9.315,59
12.038,17
9.980,55
13.253,50
9.688,59

0,11
0,10
0,11
0,10
0,10
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,09
0,11
0,11

19.498,77
19.498,77
18.997,42
3.412,83
32.284,67
32.284,67
27.802,51
27.802,51
29.793,32
29.793,32
27.897,32
27.897,32
17.787,91
17.787,91
28.086,90
28.086,90
28.225,93
28.225,93
19.395,58
19.395,58
18.997,42
18.997,42
32.608,78
32.608,78
19.594,65
19.594,65

0,21
0,22
0,19
0,21
0,27
0,30
0,26
0,29
0,27
0,30
0,24
0,27
0,19
0,21
0,26
0,28
0,24
0,28
0,19
0,21
0,20
0,22
0,27
0,31
0,17
0,22

MODULUA,
GUZTIRA

93.435,75
86.901,84
100.903,90
16.354,48
119.663,16
105.858,73
106.231,43
94.443,41
108.764,43
98.604,12
115.256,09
102.314,50
92.375,62
83.420,87
108.806,93
100.684,88
118.434,87
101.136,72
103.110,13
93.877,18
93.991,62
88.004,86
120.878,74
105.791,20
116.776,00
90.636,30

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

1.–GMHZ, NAZIOARTEKO MERKATARITZA
2.–GMHZ, ELEKTRONIKAKO MANTENTZE-LANAK
3.–GMHZ, ADMINISTRAZIOA ETA FINANTZAK

IKASMAILA

IRAKASLE RATIOA
Titularra

Agregatua

LANGILEEN
LANSARIAK

MODULUA
GASTU
MODULUA BESTE GASTU MODULUA
%
ALDAKORRAK
%
BATZUK
%

MODULUA,
GUZTIRA

1. maila

1,174

0,348

64.748,45

0,70

9.951,39

0,11

17.859,79

0,19

2. maila

1,217

0,217

61.456,55

0,69

9.417,31

0,11

17.859,79

0,20

92.559,63
88.733,65

1. maila

1,435

0,261

72.616,04

0,67

11.332,56

0,10

24.844,73

0,23

108.793,33

2. maila

0,870

0,717

66.214,84

0,65

10.333,58

0,10

24.844,73

0,25

101.393,15

1. maila

0,870

0,522

58.446,71

0,68

9.131,70

0,11

18.855,22

0,22

86.433,63

2. maila

1,348

0,130

63.664,51

0,69

9.692,04

0,11

18.855,22

0,20

92.211,77
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GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

IKASMAILA

4.–GMHZ, HAUR HEZKUNTZA (HLO)
5.–GMHZ, MARKETINA ETA PUBLIZITATEA
6.–GMHZ, SALMENTEN ETA MERKATARITZAKO GUNEEN
KUDEAKETA (HLO)
7.–SAREKO SISTEMA INFORMATIKOEN ADMINISTRAZIOA
GMHZ (HLO)
8.–GMHZ, AUTOMATIZAZIOA ETA ROBOTIKA INDUSTRIALA
9.–GMHZ, FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOAREN
PROGRAMAZIOA
10.–GMHZ, GARRAIOA ETA LOGISTIKA (HLO)
10.–GMHZ, GARRAIOA ETA LOGISTIKA (HLO) ONLINE

11.–GMHZ, PLATAFORMA ANITZEKO APLIKAZIOEN
GARAPENA
12.–GMHZ, ANATOMIA PATOLOGIKOA ETA
ZITODIAGNOSTIKOA (HLO)
13.–EKOIZPEN GRAFIKOAREN DISEINUA ETA KUDEAKETA
14.–GMHZ, FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA (HLO)
15.–GMHZ, GIZARTERATZEA

IRAKASLE RATIOA
Titularra

Agregatua

0,913
1,087
1,174
1,130
1,174
1,131
1,217
1,304
0,870
1,348
0,696
1,304
0,783
1,130
0,391
0,609
0,652
0,261
1,348
1,130
1,261
1,130
0,391
1,130
0,783
1,522
1,131
0,870

0,739
0,261
0,565
0,391
0,566
0,479
0,652
0,329
1,043
0,261
1,043
0,304
0,696
0,304
0,522
0,261
0,217

1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
3. maila
4. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila

0,435
0,435
0,435
0,391
1,348
0,478
0,913
0,090
0,609
0,609

LANGILEEN
LANSARIAK

68.964,36
57.523,09
73.379,27
64.587,95
73.419,67
68.099,31
78.718,47
69.653,36
79.161,29
68.842,78
71.614,76
68.682,35
61.578,15
61.135,65
37.693,77
36.769,89
36.930,35
11.319,79
75.614,19
66.363,51
71.974,00
64.587,95
70.491,07
68.040,32
70.209,13
69.592,60
73.260,95
61.934,65

MODULUA
GASTU
MODULUA BESTE GASTU MODULUA
%
ALDAKORRAK
%
BATZUK
%

0,71
0,68
0,71
0,69
0,71
0,70
0,71
0,70
0,70
0,68
0,66
0,66
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,71
0,69
0,69
0,68
0,64
0,64
0,66
0,67
0,71
0,69

10.579,34
8.741,94
10.966,37
9.677,81
11.594,09
10.753,93
11.913,75
10.484,00
12.354,02
10.743,69
11.095,82
10.335,65
9.663,59
9.258,18
5.812,17
5.669,72
5.694,45
1.621,86
11.593,26
10.222,67
10.726,07
9.677,81
11.252,79
10.485,43
10.836,45
10.363,29
11.569,03
9.780,43

0,11
0,10
0,11
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,11
0,10
0,11
0,11
0,11
0,10
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
0,11

17.916,66
17.916,66
18.712,99
18.712,99
18.712,99
18.712,99
19.594,65
19.594,65
22.171,35
22.130,29
25.223,91
25.223,91
17.859,79
17.859,79
10.768,92
10.768,92
10.768,92
3.412,83
18.997,42
18.997,42
21.090,61
21.090,61
27.688,73
27.688,73
24.541,37
24.541,37
17.916,66
17.916,66

0,18
0,21
0,18
0,20
0,18
0,19
0,18
0,20
0,20
0,22
0,23
0,24
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,21
0,18
0,20
0,20
0,22
0,25
0,26
0,23
0,23
0,17
0,20

MODULUA,
GUZTIRA

97.460,36
84.181,69
103.058,63
92.978,75
103.726,75
97.566,23
110.226,87
99.732,01
113.686,66
101.716,76
107.934,49
104.241,91
89.101,53
88.253,62
54.274,86
53.208,53
53.393,72
16.354,48
106.204,87
95.583,60
103.790,68
95.356,37
109.432,59
106.214,48
105.586,95
104.497,26
102.746,64
89.631,74

OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA
OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA

IKASMAILA

MERKATARITZA ZERBITZUAK
ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK
BULEGO-INFORMATIKA
ARTE GRAFIKOAK
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
METALEZKO ELEMENTUEN FABRIKAZIOA
FABRIKAZIOA ETA MUNTAKETA
ERAIKINEN ZAHARBERRITZE- ETA MANTENTZE-LANAK

IRAKASLE RATIOA
Titularra

Agregatua

0,522
0,522
0,522
0,522
0,522
0,522
0,522
0,522
0,522
0,522
0,522
0,522
0,522
0,522
0,522
0,522

0,783
0,783
0,783
0,783
0,783
0,783
0,783
0,783
0,783
0,783
0,783
0,783
0,783
0,783
0,783
0,783

1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila
1. maila
2. maila

LANGILEEN
LANSARIAK

53.796,23
53.796,23
53.796,23
53.796,23
53.796,23
53.796,23
53.796,23
53.796,23
53.796,23
53.796,23
53.796,23
53.796,23
53.796,23
53.796,23
53.796,23
53.796,23

MODULUA
GASTU
MODULUA BESTE GASTU MODULUA
%
ALDAKORRAK
%
BATZUK
%

0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,63
0,63
0,63
0,63
0,62
0,62
0,62
0,62
0,61
0,61

9.383,85
9.383,85
9.383,85
9.383,85
9.383,85
9.383,85
9.383,85
9.383,85
9.383,85
9.383,85
9.383,85
9.383,85
9.383,85
9.383,85
9.383,85
9.383,85

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11

17.813,69
17.813,69
18.384,51
18.384,51
18.384,51
18.384,51
22.603,94
22.603,94
22.863,19
22.863,19
23.059,36
23.059,36
23.059,36
23.059,36
25.487,68
25.487,68

0,22
0,22
0,23
0,23
0,23
0,23
0,26
0,26
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,29
0,29

MODULUA,
GUZTIRA

80.993,77
80.993,77
81.564,59
81.564,59
81.564,59
81.564,59
85.784,02
85.784,02
86.043,27
86.043,27
86.239,44
86.239,44
86.239,44
86.239,44
88.667,76
88.667,76

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakasle titularren ratioak kalkulatu dira astean zuzeneko 23 irakastorduko lanaldia oinarri hartuz.
Bigarren Hezkuntzako irakasle titularren eta irakasle agregatuen ratioak kalkulatu dira astean 23 eskola-orduko lanaldia oinarri hartuz.

GASTUAREN AZALPENA

1
LANGILERIA
GASTUAK

2
ONDASUN
ARRUNTAK ETA
ZERBITZUAK

3
FINANTZA
GASTUAK

P Nafarroako Parlamentua
0 Lehendakaritzako, Berdintasuneko,
Funtzio Publikoko eta Barneko Dep.

4
5
TRANSFERENTZIA KONTINGENTZIA
ARRUNTAK
FUNTSA

6
INBERTSIO
ERREALAK

17.587.228
248.152.695

18.644.642

7
KAPITALTRANSFERENTZIAK

8
FINANTZAAKTIBOAK

979.205

22.894.602

7.833.928

GUZTIRA

18.566.433

100.010

19.730.340

317.356.217

1 Ekonomia eta Ogasun Dep.

25.755.948

18.125.824

68.546.940

600.898.230

4.596.485

20

6.630.020

288.403.334 1.016.895.049

2 Lurralde Kohesiorako Dep.

11.157.083

73.612.440

110

263.900.290

56.608.878

25.095.030

33.235

430.407.066

4.204.097

2.171.468

16.837.882

525.670

26.937.188

4 Hezkuntza Dep.

450.187.516

40.272.758

5 Osasun Dep.

599.855.165 364.339.316

3 Lurralde Antolamenduko,
Etxebizitzako, Paisaiako
eta Proiektu Estrategikoetako Dep.

7 Landa Garapeneko
eta Ingurumeneko Dep.

24.231.088

17.929.931

8 Garapen Ekonomiko
eta Enpresarialeko Dep.

9.218.240

8.981.248

3.938.248

9
FINANTZAPASIBOAK

50.676.305

159.242.739

18.544.522

13.629.853

681.877.388

10

160.892.031

35.530.921

2.569.842

31.274 1.163.218.559

10

44.493.329

9.356.372

34.086.335

130.097.065

12.584.565

2.714.741

50.008.653

900.000

84.407.447

3334. orrialdea - 48. zenbakia
1
LANGILERIA
GASTUAK

GASTUAREN AZALPENA
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2
ONDASUN
ARRUNTAK ETA
ZERBITZUAK

3
FINANTZA
GASTUAK

4
5
TRANSFERENTZIA KONTINGENTZIA
ARRUNTAK
FUNTSA

7
KAPITALTRANSFERENTZIAK

8
FINANTZAAKTIBOAK

9
FINANTZAPASIBOAK

GUZTIRA

9 Eskubide Sozialetako Dep.

41.002.845 138.579.685

253.484.179

4.336.810

1.272.000

438.675.529

A Kultura eta Kiroleko Dep.

14.382.681

8.905.042

20.382.324

4.388.850

4.751.086

52.809.983

B Herritarrekiko Harremanetako Dep.

5.467.228

3.096.246

4.974.560

943.402

102.000

14.583.436

F Migrazio Politiketako eta Justiziako
Dep.

25.956.058

5.023.638

5.208.040

1.296.850

7.195.777

29.022.866

78.531.655

3.869.940

G Unibertsitateko, Berrikuntzako
eta Eraldaketa Digitaleko Dep.

10

6
INBERTSIO
ERREALAK

6.533

C Nafarroako Kontseilua

425.382

H Jardunbide egokien aldeko
eta ustelkeriaren kontrako bulegoa

16.161.000

1.501.802

28.000

136.289.573
453.382

10

AURREKONTUA, GUZTIRA 1.466.766.421 728.705.104

1
ZUZENEKO
ZERGAK

DIRU-SARRERAREN AZALPENA

2
ZEHARKAKO
ZERGAK

0 Lehendakaritzako, Berdintasuneko,
Funtzio Publikoko eta Barneko Dep.
1 Ekonomia eta Ogasun Dep.

37.484.586

2.012.693.530 2.000.007.000

2 Lurralde Kohesiorako Dep.
3 Lurralde Antolamenduko,
Etxebizitzako, Paisaiako
eta Proiektu Estrategikoetako Dep.
4 Hezkuntza Dep.

68.553.613

1.662.337.046

10
3.938.248 150.547.369

175.720.222

3
6
TASAK, PREZIO
4
5
7
INBERTSIO
PUBLIKOAK
TRANSFERENTZIA ONDARE DIRUKAPITAL
ERREALEN
ETA BESTELAKO
ARRUNTAK
SARRERAK
TRANSFERENTZIAK
BESTERENTZEA
DIRU-SARRERAK

5.910.300

1.238.088

30.888.290

90.030

5.888.390

28.020

10

1.642.570

10

44.876

20

250.010

193.010

30.826

57.000

70.000

27.293.595

8
FINANTZAAKTIBOAK

19.163.908

289.936.410 4.573.798.028

9
FINANTZAPASIBOAK

GUZTIRA

26.312.296

31.036.773 316.325.334 4.396.957.377
10

1.937.496

98.000

448.836

2.019.110

769.136

41.182

2.518.830

5.348.258

10.508.220

32.030

321.501

40

10.861.791

7 Landa Garapeneko
eta Ingurumeneko Dep.

2.504.910

8.535.580

663

12.530.070

26.242

23.597.465

8 Garapen Ekonomiko eta
Enpresarialeko Dep.

1.866.783

498.699

70.000

11.296.222

187.510

14.019.214

49.279.728

43.558.427

820.550

315.040

B Herritarrekiko Harremanetako Dep.

7.110

40

7.150

F Migrazio Politiketako eta Justiziako
Dep.

46.500

10

46.510

100.010

5.010

105.787.091

55.072.926

5 Osasun Dep.

9 Eskubide Sozialetako Dep.
A Kultura eta Kiroleko Dep.

G Unibertsitateko, Berrikuntzako
eta Eraldaketa Digitaleko Dep.
AURREKONTUA, GUZTIRA 2.012.693.530 2.000.007.000

100.000

92.838.155
149.530

1.285.120

33.340
6.573.142

198.040

26.595.182

138.360

50.545.783 316.325.334 4.573.798.028
F2003483

1.1.3. Foru Aginduak
2E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, zeinaren
bidez arautzen baita Nafarroako I+G+b Sisteman integratutako
exekuzioko eragileen egiaztapenerako prozedura eta beren inskripzioa aipatu eragileen erregistro publikoan.
ZIOEN AZALPENA
Zientzia eta Teknologiari buruzko ekainaren 27ko 15/2018 Foru Legearen 7. artikuluak Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko
eragileen egiaztapena arautzen du. 1. apartatuan ezartzen da Nafarroako
I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragile gisa eratu ahal izateko,
entitate eskatzaileek egiaztapena beharko dutela tipologia honen arabera:
unibertsitatea, ikerketa zentroa, osasun ikerketarako institutua, zentro
teknologikoa, enpresaren arloko I+G+b unitatea, entitate bereziak eta
exekuzioko eragileen koordinatzailea. 2. apartatuak egiaztapena lortzeko baldintzak ezartzen ditu. Baldintza horiek osatzen dira 9.etik 12.era
bitarteko artikuluetan eragile mota desberdinetarako ezarritakoekin. Eta
3. apartatuari jarraikiz, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan
I+G+b arloan eskuduna den departamentuari dagokio egiaztapenerako
prozedura ezartzea eta egiaztapen horien jarraipena egitea.
Era berean, foru lege horrek, 13. artikuluaren bidez, Nafarroako
I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileen erregistroa sortu zuen,
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan I+G+b arloan eskuduna
den departamentuaren menpe dagoena. Departamentu horrek kudeatuko
du erregistroa, eguneraturik eta osorik izatearren Nafarroan I+G+b arloan
aritzen diren entitateen zerrenda, eta bermatuko du foru lege horrek ezartzen dizkien baldintzak betetzen eta gordetzen dituztela.
Foru agindu honen bitartez, aipatutako legezko aurreikuspenak betetzen dira. Xede horretarako zehazten dira egiaztapenerako eskaera

aurkezteko modua eta epea, aurkeztu beharreko dokumentazioa, eskaerak
baloratzeko eta egiaztapenari buruzko ebazpena emateko modua. Era
berean, arautzen dira egiaztapenaren baliozkotasuna eta aurkeztutako
datu eta dokumentuetan izandako edozein aldaketaren berri ematea, eta
nola gainbegiratuko den eskatutako baldintzak betetzen direla eta nola
errebokatuko den egiaztapena. Halaber, egiaztapena lortzeko behar den
gutxieneko langile kopurua ezartzen da ikerketa zentroetarako, zentro
teknologikoetarako eta enpresaren arloko I+G+b unitateetarako.
Eta, orobat, egiaztapena Nafarroako I+G+b Sistemako exekuzioko
eragileen Erregistroan inskribatzea eta kentzea arautzen da, eta baita
publikoak izanen diren datuak ere.
Azaldutakoarekin bat, Nafarroako Kontseiluak emandako irizpenarekin
bat eta Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko
14/2004 Foru Legearen 41.1.g) artikuluak ematen dizkidan eskudantziak
erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. artikulua. Egiaztapenerako eskaera.
1. Nafarroako I+G+b Sistemako exekuzioko eragilearen egiaztapena lortu nahi duten entitateek telematikoki aurkeztu beharko dute
eskaera, Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariko (www.nafarroa.
eus) tramiteen katalogoko fitxa erabiliz. Fitxa horretan, Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioko Erregistro Orokor Elektronikoan sartzeko
esteka bat izanen da.
2. Eskaerak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta gainerako tramiteak bitarteko elektronikoak erabiliz eginen dira. Horretarako, eskatzaileak,
Gaitutako Helbide Elektronikoa (DEH) izateaz gain, Nafarroako Gobernuak
jakinarazpen elektronikorako gaitutako prozeduretan izena emanda egonen
da. Era berean, helbide elektroniko bat eman beharko dute jakinarazpenen
bidali direla komunikatzeko.
3. Eskaerarekin batera ondoko artikuluetan aipatzen den dokumentazioa aurkeztu behar da, eskatutako baldintzak betetzen direla frogatzeko.
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2. artikulua. Entitate guztiek aurkeztu beharreko dokumentazioa.
Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa ondotik
adierazten dena da:
1. IFZren kopia.
2. Entitatearen eraketaren eskritura eta estatutu eguneratuak.
3. Azken bi ekitaldietako auditoretza-txostenen, urteko kontuen eta
urteko kontuen memoriaren kopia. Halakorik ez bada, egoeraren balantzearen eta azken bi ekitaldietako emaitzen kontuaren kopia, salbu eta
entitateak urtebetez soilik funtzionatu badu; kasu horretan, azken ekitaldiari
dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko du.
Enpresaren arloko I+G+b unitateak, urtebetez soilik funtzionatu badute,
haiek eratu dituzten entitateen azken bi ekitaldietako auditoretza-txostenen,
urteko kontuen eta urteko kontuen memoriaren kopia aurkeztu beharko
dute.
4. Eskatzaileak jarduera ekonomikoak eta ez-ekonomikoak egiten
baditu, bi jardueretarako kontabilitate bereizia duela frogatu beharko du.
5. Entitateko zuzendaritza organoaren osaerari buruzko egiaztagiria.
3. artikulua. Unibertsitateek aurkeztu beharreko dokumentazioa.
2. artikuluan adierazitako dokumentazioaz gain, unibertsitateek ikerketa-egituren zerrenda aurkeztu beharko dute, adieraziz izena, sorrera-data,
ikerketa arloak eta horiek osatzen dituzten ikertzaileak, doktore tituludunak
diren adierazita eta sexuaren arabera zehaztuta.
4. artikulua. Ikerketa zentroek eta zentro teknologikoek aurkeztu
beharreko dokumentazioa.
2. artikuluan adierazitako dokumentazioaz gain, ikerketa zentroek eta
zentro teknologikoek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:
1. Plantillako ikertzaileen zerrenda, Gizarte Segurantzako frogagiria edo antzekoa aurkeztuta. Ikertzaileen plantilla ez da 10 pertsonatik
beherakoa izanen.
2. Doktore titulua duten pertsonen zerrenda; titulazio hori frogatzen
duen titulua edo ziurtagiri ofiziala aurkeztuko da horretarako, doktore
titulua duen pertsona bakoitzaren sexua adierazita. Doktore titulua duten
pertsonen kopurua plantillako ikertzaile kopuruaren %10ekoa izanen da
gutxienez.
3. Entitatearen memoria. Bertan adieraziko dira ikerketa ildoak edo
ikertzaile taldeak eta emaitzak, eta deskribatuko da eskaera egin aurreko
5 urteetan, gutxienez, izandako parte-hartzea ikerketa eta garapen proiektuetan, nazio zein nazioarte mailan.
4. Zentroaren plan estrategikoa edo jarduketarako berariazko plana.
Bertan azalduko da nola dagoen aurreikusita Zientziari eta Teknologiari
buruzko Foru Legearen 9.3 artikuluan ezarritako bikaintasun, transferentzia
eta gardentasun betebeharrak betetzea. Agiri horretan jasota beharko dute
foru agindu honen eranskinean ageri diren adierazleen zifrek eskaera
aurkezteko unean, bai eta 2025erako helburuak erdiesteko aurreikusi
diren neurriak ere.
5. artikulua. Osasun ikerketarako institutuek aurkeztu beharreko
dokumentazioa.
2. artikuluan aipatutako dokumentazioaz gain, osasun ikerketarako
institutuek aurkeztu beharko dute Carlos III.a Osasun Institutuak emandako
osasun ikerketarako institutuaren egiaztagiriaren kopia, edo Carlos III.a
Osasun Institutuak ezarritako eredu orokorraren araberako Plan estrategikoa, galarazi gabe plana bere ezaugarri zehatzetara egokitzeko aukera.
6. artikulua. Enpresaren arloko I+G+b unitateek aurkeztu beharreko
dokumentazioa.
2. artikuluan adierazitako dokumentazioaz gain, enpresaren arloko
I+G+b unitateek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:
1. Plantillako ikertzaileen zerrenda, Gizarte Segurantzako frogagiria
edo antzekoa aurkeztuta. Ikertzaileen plantilla 5 pertsonakoa izanen da
gutxienez. Horietako batek, gutxienez, doktore titulua izan behar du.
2. Doktore titulua duten langileen zerrenda; titulazio hori frogatzen
duen titulua edo ziurtagiri ofiziala aurkeztuko da horretarako, doktore titulua
duen pertsona bakoitzaren sexua adierazita.
Entitateak ez badu doktore titulurik duen inor, behar den dokumentazioa aurkeztu beharko du kudeaketa organoak ezar dezan egiaztapenari
buruzko ebazpenean zer epe ematen zaion baldintza hori betetzeko.
3. Enpresaren arloko I+G+b unitatearen plan estrategikoa. Bertan
azalduko dira ikerketa lerroak, ikerketa eta garapeneko proiektuetako
parte-hartzea, eta nola aurreikusten den betebeharrak betetzea, teknologia
sortu eta garatzekoak eta emaitzen ustiapen komertzialekoak, patenteak
sortuz, oinarri teknologikoko enpresa berritzaileak sortuz edo produktu eta
prozesu berriak garatuz. Aipatu betebeharrak Zientziari eta Teknologiari
buruzko Foru Legearen 10.3 artikuluak ezartzen ditu.
7. artikulua. Entitate bereziek aurkeztu beharreko agiriak.
2. artikuluan adierazitako dokumentazioaz gain, entitate bereziek
plan estrategikoa aurkeztu beharko dute. Bertan azalduko da nola beteko

48. zenbakia - 3335. orrialdea
dituzten Zientziari eta Teknologiari buruzko Foru Legearen 11. artikuluak
eskatutako baldintzak honako hauei dagokienez: hedapen eta dibulgazio
zientifikoko jarduerak egitea; zientzien, matematiken, ingeniaritzaren eta
teknologiaren arloko ikasketak sustatzea; Nafarroako I+G+b Sistemako eragileen ikerketaren eta garapenaren emaitzak ezagutaraztea eta zabaltzea;
eta, halaber, Nafarroan I+G+b laguntzeko beste jarduera batzuk egitea.
8. artikulua. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) exekuzioko eragileen koordinatzaileak aurkeztu beharreko dokumentazioa.
2. artikuluan adierazitako dokumentazioaz gain, exekuzioko eragileen
koordinatzaileak agiri hauek aurkeztu beharko ditu:
1. Plan estrategikoa, jarduera ildoak bilduko dituena.
2. Nafarroako I+G+b Sistemako (SINAI) beste exekuzioko eragile
batzuekin sinatutako lankidetza hitzarmenen kopia.
3. Entitateko zuzendaritza organoaren osaerari buruzko egiaztagiria.
9. artikulua. Eskaeren ebaluazioa eta ebazpena.
1. Berrikuntzako Zuzendaritza Nagusiaren I+G+b Zerbitzuak eginen du eskaeren ebaluazioa. Horretarako, zerbitzuak Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioko beste departamentu batzuetako langile
batzuen laguntza izaten ahal du hezkuntzaren eta osasunaren alorretan
edo bidezkoak diren beste alor batzuetan.
2. Aurkeztutako dokumentazioak ez baditu betetzen Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015
Legearen 66. artikuluan eta foru agindu honetan finkatutako betebeharrak,
I+G+b Zerbitzuak entitate interesdunari eskatuko dio okerra zuzendu edo
nahitaezko dokumentuak aurkez ditzala 10 egun balioduneko epean, eta
adieraziko dio hala egiten ez badu eskaerari uko egiten diola ulertzen dela
eta espedientea artxibatzeko ebazpena emanen dela.
3. Behin ebazpen proposamena eginda, Berrikuntzako Zuzendaritza
Nagusiaren ardura duen pertsonari bidaliko zaio, hura baita egiaztapenerako eskaerak ebazteko eskumena duena. Ebazpena aldekoa edo
kontrakoa izan daiteke.
4. Egiaztapena hainbat baldintza betetzearen mende egon daiteke,
ebazpenean berean adieraziko den epean. Epe hori iraganik, entitateak
frogatu beharko du eskatutako baldintzak betetzen dituela, eta horrek
beste ebazpen bat egitea ekarriko du, egiaztapena baieztatzeko edo
ezesteko.
5. Egiaztapenerako eskaera ebatzi eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa izanen da. Epe hori iraganik berariazko ebazpenik argitaratu
gabe, interesdunak zilegi du ulertzea eskaera administrazio-isiltasunez
onartu zaiola.
6. Egiaztapenari buruzko ebazpenaren aurka, entitateak gora jotzeko
errekurtsoa jar dezake, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa
Digitaleko kontseilariari zuzendua, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik
hilabeteko epean.
10. artikulua. Egiaztapenaren baliozkotasuna eta datuen eguneratzea.
1. SINAIko exekuzioko eragilearen egiaztapenak balio mugagabea
izanen du, hura emateko eskatutako baldintzak betetzen diren bitartean.
2. Egiaztapena duten eragileek ahalik eta lasterren jakinarazi beharko
dituzte egiaztapena izateko aurkeztutako datuen eta agirien aldaketak.
3. Aurreko atalean ezarritakoa deusetan galarazi gabe, 4. artikuluan
(ikerketa zentroak eta zentro teknologikoak), 6.ean (enpresaren arloko
I+G+b unitateak), 7.ean (eragile bereziak) eta 8.ean (eragileen koordinatzailea) aipatutako eragileek entitatearen memoria eguneratua eta plan
estrategikoaren edo jarduketa planaren garapenari buruzko txostena (aurreko urteko abenduaren 31 erreferentziatzat hartuta) aurkeztuko dituzte
urte bakoitzeko lehen seihilekoan.
4. eta 6. artikuluetan aipatzen diren eragileen kasuan memoriak puntu
hauei buruzko datuak ere izanen ditu:
a) Plantillako ikertzaileen zerrenda, doktore titulua zeinek duen eta
sexua adierazita.
b) Ikertzaile taldeak edo ikerketa ildoak.
c) Ikerketa eta garapeneko proiektuetako parte-hartzea.
11. artikulua. Eskatutako baldintzak betetzearen jarraipena eta
egiaztapena errebokatzea.
1. Aldian behin, eta beharren arabera, egiaztapena duten eragileen
jarraipena eginen du I+G+b Zerbitzuak. Horretarako, zilegi izanen du egoki
deritzon informazioa eskatzea.
2. I+G+b Zerbitzuak egiaztapena beste tipo batean egitea edo hura
errebokatzea proposatzen ahalko du, jarraipenean egindako frogek ondorio
horietako bat baldin badakarte.
3. SINAIko exekuzioko eragilearen egiaztapena egiteko eskatutako betebeharren bat betetzen ez bada, hura errebokatzen ahalko da,
horretarako tramitatzen den espedientearen aitzinetik eta interesdunari
entzunaldia emanda.
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4. SINAIko exekuzioko eragilearen egiaztapenaren errebokatzea
Berrikuntzako Zuzendaritza Nagusiaren ardura duen pertsonaren ebazpen
arrazoitu baten bidez eginen da. Horren kontra gora jotzeko errekurtsoa
jartzen ahalko da, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko
kontseilariari zuzendua, ebazpena jaso eta hilabeteko epean.
12. artikulua. Egiaztapenaren eskaera egiteko epea.
Egiaztapenerako eskaerak aurkezteko epea mugagabea izanen da
foru agindu honek indarra hartzen duenetik hasita.
13. artikulua. Nafarroako I+G+b Sistemako exekuzioko eragileen
erregistroa.
1. Exekuzioko eragile gisa egiaztatzeak berekin ekarriko du Nafarroako I+G+b Sistemako exekuzioko eragileen erregistroan inskribatzea. Era
berean, egiaztapena errebokatzeak berekin ekarriko du haren inskripzioa
deuseztatzea.
2. Datu hauek publikoak izanen dira:
a) Eragilea identifikatzeko datuak:
1.–Izena edo sozietatearen izena.
2.–Merkataritzako izena.
3.–Posta helbidea, webgunea, helbide elektronikoa, telefonoa.
b) Egiaztapenaren datuak:
1.–Erregistroko inskripzioaren data.
2.–Zein eragile motatan egin den egiaztapena.
c) Ikertzaile taldeak edo ikerketa ildoak eta aplikatzeko eremuak.
Azken xedapen bakarra.–Indarra hartzea.
Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko otsailaren 28an.–Unibertsitateko, Berrikuntzako eta
Eraldaketa Digitaleko kontseilaria, Juan Cruz Cigudosa García.

–Zentroan abian diren doktore tesiak:
• Kontuan hartzen dira zentroko I+D langileak egiten ari diren tesiak.
Langileriari buruzko aipamen guztiak LOBetan (lanaldi osoaren baliokideak) azaltzen direla ulertuko da.

ERANSKINA

Koadro honen ondorioetarako, hona zer den:
–I+G langileak (LOB):
• Entitatean I+G jarduerari lotutako langileak, lanaldi osoaren baliokidetasunean neurtua. Entitatearekin lan harremana duten langileak
hartuko dira kontuan soilik.
–Ezagutza transferitzeagatiko diru-sarrerak:
• Diru-sarrerak patenteak edo jabetza industriala babesteko beste
modu batzuk saldu edo lizentziatzeagatik.
–Argitalpen zientifikoak lehenengo kuartilean:
• Indexatutako argitalpen zientifikoak, lehenengo kuartilean argitaratuak (Q1), entitatearen I+G langileek eginak.
–Eskatutako eta emandako patenteak:
• Nazioko edo nazioarteko edozein erregistro-bulegotan aurkeztutako
patente familiak sartzen dira, betiere patente berriak badira.
–Ikertzaile propioen aldi baterako egonaldiak nazioarteko beste zentro
batzuetan:
• Hilabete batetik gorako iraupen etengabekoak, elkarlaneko ikerketa
proiektuekin lotuak.
–Nazioarteko ikertzaileen aldi baterako egonaldiak zentroan:
• Hilabete batetik gorako iraupen etengabekoak, elkarlaneko ikerketa
proiektuekin lotuak.
Langileriari buruzko aipamen guztiak LOBetan (lanaldi osoaren baliokideak) azaltzen direla ulertuko da.

Zentro teknologikoei buruzko adierazleak
ZENTRO TEKNOLOGIKOAK

UNITATEA

2025
HELBURUA

Diru-sarrerak nazioarteko I+G
proiektuengatik / Diru-sarrera
guztiak entitatearen I+G jarduerengatik

%

15

Indexatutako aldizkarietako argitalpenak eta nazioarteko biltzarretan aurkeztutako komunikazioak

Kopurua/100
I+G pertsona

15

TRANSFERENTZIA Industriara transferitutako langileak

Kopurua/100
I+G pertsona

5

Diru-sarrerak enpresek I+G kontratatzeagatik / entitatearen dirusarrera guztiak

%

35

I+G langileak / entitatearen langile guztiak

%

≥ 50

Doktore titulua duten langileak /
I+G langileak

%

≥ 20

Kopurua/100
I+G pertsona

5

ARDATZA

BIKAINTASUNA

TALENTUA

Abian diren doktore-tesiak

Koadro honen ondorioetarako, hona zer den:
–I+G langileak (LOB):
• Entitatean I+Gko jarduerari lotutako langileak, lanaldi osoaren baliokidetasunean neurtua. Entitatearekin lan harremana duten langileak
hartuko dira kontuan soilik.
–Indexatutako aldizkarietako argitalpenak eta nazioarteko biltzarretan
aurkeztutako komunikazioak:
• Indexatutako argitalpen zientifikoak, entitatearen I+G langileek eginak. Argitaratutako artikuluak eta biltzarretako aktak sartzen dira.
• Komunikazioek batzorde tekniko edo zientifiko bat duten nazioarteko
biltzar batean aurkeztutakoak izan behar dute.
–Industriara transferitutako langileak:
• Entitatean I+G jarduerari lotutako langileak, enpresa-ehunera transferituak, lanaldi osoaren baliokidetasunean neurtua. Transferentziatzat
hartuko da baldin eta, entitatean baja ematen denetik, urte bateko
epean alta hartzen badu enpresan. Enpresetan egindako egonaldi
etengabeak ere hartuko dira kontuan, betiere 3 hilabetetik gorakoak
badira.
–Enpresek I+G kontratatzearen diru-sarrerak:
• Zerbitzu teknologikoak kanpo gelditzen dira (saiakuntzak ohikoak,
ziurtagiriak, homologazioak, prestakuntza, zabalkundea eta I+G
jarduerari ez dagozkion antzeko zerbitzuak).

Ikerketa zentroetako adierazleak
IKERKETA ZENTROA

UNITATEA

2025
HELBURUA

Diru-sarrerak nazioarteko I+G
proiektuengatik / Diru-sarrera
guztiak entitatearen I+G jarduerengatik

%

15

Argitalpenak lehenengo kuartilean

Kopurua/100
I+G pertsona

60

Entitateko ikertzaile nagusiak
(IN), estatuko planeko proiektuen buru ari direnak / entitateko
IN guztiak

%

75

TRANSFERENTZIA Diru-sarrerak ezagutzaren transferentziagatik / entitatearen dirusarrera guztiak

%

5

Kopurua/100
I+G pertsona

2

I+G langileak / entitateko langile
guztiak

%

80

Ikertzaile propioen aldi baterako
egonaldiak nazioarteko beste
zentro batzuetan

Kopurua/100
I+G pertsona

5

Nazioarteko ikertzaileen aldi baterako egonaldiak zentroan

Kopurua/100
I+G pertsona

5

ARDATZA

BIKAINTASUNA

Eskatutako patenteak
TALENTUA

F2003223

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan
publikoaren eskaintza
400/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana,
unibertsitateko irakaskidegoetako lanpostuak betetzeko lehiaketarako deia egiten duena.
Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak,
urriaren 5eko 1312/2007 Errege Dekretuak eta urriaren 5eko 1313/2007
Errege Dekretuak ezarritakoarekin bat etorriz -haietako lehenbizikoak
unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko egiaztapen nazionala ezarri zuen,
eta bigarrenak unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko lehiaketak arautu-,
eta maiatzaren 12ko 110/2003 Foru Dekretuak onetsitako Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren Estatutuetan eta Gobernu Kontseiluak 2009ko
otsailaren 25ean egindako bileran onetsitako Nafarroako Unibertsitate Pu-
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blikoko unibertsitateko funtzionarioen irakaskidegoetan sartzeko lehiaketei
buruzko Arautegian xedatutakoari jarraikiz.
Ikusirik Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaileen
2019. urteko Lan Publikoaren Eskaintza (Nafarroako Aldizkari Ofiziala,
2019ko martxoaren 7koa).
Kontuan harturik 2019. urteko Lan Publikoaren Eskaintzari dagozkion Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko irakaskidegoetako
irakasle lanpostuetarako deialdia egiteko erabakia, Gobernu Kontseiluak
2020ko otsailaren 11n egindako bileran onetsia.
Ikusirik Langileria Kudeatzeko Ataleko buruak egin duen proposamentxostena, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak ontzat eman duena.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak errektoretza-taldearen
egitura orokorra onetsi eta bere funtzioak zehazteko uztailaren 3an eman
zuen 1420/2019 Ebazpenaren bidez eskuordetu dizkidan eskumenak
erabiliz,
EBATZI DUT:
Lehena.–Unibertsitateko irakasle titularren kidegoko 6 lanpostu betetzeko sarbide lehiaketarako deialdia onestea, baita haren oinarriak ere.
Bigarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta “Estatuko Aldizkari Ofizialean”
argitaratzeko agintzea.
Hirugarrena.–Ebazpen hau Giza Baliabideen Zerbitzuari eta Sarbide Batzordeetako kideei aditzera ematea, behar dituen ondorioak izan
ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Inés Olaizola Nogales, Irakasleen
Gaietarako errektoreordea.
UNIBERTSITATEKO IRAKASLE TITULARREN KIDEGOKO
LANPOSTUAK BETETZEKO SARBIDE LEHIAKETARAKO DEIALDIA
Hauek dira deialdia arautuko duten
OINARRIAK
1.–Arau orokorrak.
1. Oinarri hauen xedea da unibertsitateko irakasle titularren kidegoko
lanpostuak betetzeko sarbide lehiaketa arautzea.
2. Lehiaketa hau arautzeko, honako hauek ezarritakoa hartuko da
kontuan: Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoa;
urriaren 5eko 1312/2007 Errege Dekretua, unibertsitateko irakaskidegoetan
sartzeko egiaztapen nazionala ezartzen duena; urriaren 5eko 1313/2007
Errege Dekretua, unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko lehiaketak
arautzen dituena; maiatzaren 12ko 110/2003 Foru Dekretuak onetsitako
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Estatutuak; Gobernu Kontseiluak
2009ko otsailaren 25ean egindako bileran onetsitako Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko funtzionarioen irakaskidegoetan sartzeko
lehiaketei buruzko Arautegia; urriaren 30eko 5/2015 Errege Dekretua,
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina
onesten duena; urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa; Sektore Publikoaren Araubide
Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; deialdiaren oinarri hauek, bai
eta aplikatu beharreko gainerako arau orokorrak ere.
3. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Estatutuen 80.3 artikuluarekin
bat, gehienez ere lau hilabete igaroko dira onartutakoen behin betiko
zerrenda argitaratzen denetik lehiaketaren ebazpena argitaratzen den
arte, epe hori ez bada luzatzen arrazoi larriren batengatik, luzapenezko
inpugnazioengatik edo bidezko beste arrazoiren batengatik.
Epe hori zenbatzeko, abuztua baliogabea izango da ondorio guztietarako.
4. Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.1.b) artikuluan ezarritakoaren
arabera –Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa–, hautaketa-prozesu honek eragiten dituen argitalpenak, Estatuko
Aldizkari Ofizialari dagokiona izan ezik (3. oinarrian aipatutakoa), Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webguneko esteka honetan azalduko dira,
deialdi honi dagokion aipamenean, eta ez dira baliozkoak izango bestelako
tokietan agertzen direnak:
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/iragarki-ohol-elektronikoa/
enplegu-publikoa/irakasle-eta-ikertzaileen-deialdiak.
2.–Izangaiek bete beharrekoak.
Lehiaketan onartua izateko, honako baldintza hauek bete beharko
dira eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, eta lanpostuaz
jabetu arte beteko dira:
a) Espainiako nazionalitatea izatea edo Europar Batasuneko estaturen batekoa edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako Estatuak
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berretsitako nazioarteko tratatuen arabera, langileen joan-etorri askea
aplikatzen den estaturen batekoa.
Halaber, parte har dezakete Espainiako, Europar Batasuneko estatuetako eta aipatu nazioarteko tratatuak aplikatzen diren eremuko estatuetako
nazionalitatea dutenen ezkontideek, zuzenbidearen arabera bananduak ez
badaude; herritartasuna duenaren ondorengoek eta haren ezkontidearen
ondorengoek ere parte hartzeko aukera dute, zuzenbidearen arabera
bananduak ez badaude, baldin eta 21 urtetik beherakoak badira edo, adin
horretatik gorakoak izanda ere, gurasoen kontura bizi badira.
Zilegi da Europar Batasuneko nazionalitaterik izan ez eta gaikuntza
duten atzerritarrek ere parte hartzea, baldin eta beren nazionalitateari dagokion Estatuak unibertsitateko irakaskidegoetako funtzionario espainiarrei
unibertsitate-irakaskuntzako antzeko lanpostuak betetzeko lege-gaitasuna
aitortzen badie, eta izangaiak kondizio hori egiaztatu beharko du.
b) 18 urte baino gehiago izatea, eta erretiro adina betea ez izatea.
c) Deialdiko xede diren lanpostuak betetzea galarazten duen gaixotasunik edo muga fisikorik edo psikikorik ez edukitzea.
d) Ez egotea bazterturik edozein administrazio publikotako zerbitzutik
diziplinako espediente bat dela kausa, eta ez egotea ezgaitua funtzio
publikoak betetzeko. Espainiako nazionalitatea ez duten izangaien kasuan,
baldintza hau betetzeko beharrezkoa izango da norberaren Estatuan funtzio
publikora sartzea galarazten duen diziplina-zehapen edo kondena penalik
ez edukitzea.
e) Unibertsitateko irakasle titularren kidegora aurkezteko gaitasuna
edukitzea, dagokion arloan edo arloetan, urriaren 5eko 1312/2007 Errege
Dekretuak, unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko gaikuntza nazionala
ezartzen duenak, xedatutakoarekin bat etorriz.
Halaber, aurkezteko moduan egongo dira dagozkien unibertsitateko
irakaskidegoetan sartzeko gaikuntza dutenak, uztailaren 26ko 774/2002
Errege Dekretuak, gaikuntza nazionalaren sistema arautzen duenak, ezarritakoarekin bat etorriz, zein arlotan lortu zuten gaikuntza baldintza izan
gabe deitutako lanpostuetako batean lehiatzeko. Era berean, zilegi da maila
bereko edo handiagoko unibertsitateko irakaskidegoetako funtzionario
direnak deitutako lanpostuetara aurkeztea.
Era berean, Europar Batasuneko Estatuetako unibertsitateetako
irakasleek zilegi dute dagozkien kidegoetara aurkeztea, baldin eta unibertsitateko katedradun edo irakasle titular lanpostuaren baliokidea lortu
badute, interesdunak eskatuta Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia
Nazionalak emandako ziurtagiriarekin bat. Kasu horietan, lehiaketa ebatziko
duen Batzordeak erabakiko du irakaslana betetzeko gaztelaniazko zer
ezagutza-maila behar den.
3.–Eskaerak.
3.1. Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea hamabost egun baliodun igaro ondoren
bukatuko da, deialdi hau “Estatuko Aldizkari Ofizialean” argitaratu eta
biharamunetik kontatzen hasita. Deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean
eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean ere argitaratuko da.
Eskaerak aurkezteko epea ezin izango da luzatu.
3.2. Eskaeraren aurkezpena.
3.2.1. Hautapen prozesuan parte hartzeko, helbide honetan dagoen
eskaera erabili beharko da:
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/zerbitzu-katalogoa/guztiak/
irakasle-ikertzaile-+oposizioa-lehiaketa.
3.2.2. Hautaketa-prozesu honetan parte hartu nahi dutenek Nafarroako Unibertsitate Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu
beharko dute eskaera, helbide honetako “Hasi tramitea” botoian:
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/zerbitzu-katalogoa/guztiak/
irakasle-ikertzaile-+oposizioa-lehiaketa.
Horretaz gainera, zilegi da eskaerak Nafarroako Unibertsitate Publikoko Erregistro Orokorrean aurkeztea (Arrosadiko campusa, z.g., 31006
Iruñea / Tuterako campusa, Tarazonako etorbidea, z.g., 31500 Tutera),
edo Estatuaren Administrazio Orokorreko erregistroetan, Autonomia Erkidegoetako Administrazioetako eta Toki Administrazioa osatzen duten
Erakundeetako erregistroetan, posta-bulegoetan edo Espainiak atzerrian
dituen kontsuletxeetan edo ordezkaritza diplomatikoetan.
Eskaera posta-bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian egingo
da, posta-zerbitzuko langileak data eta zigilua jar ditzan ziurtatu eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Erregistrora bidali baino lehen.
3.3. Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak.
Behar bezala betetako eskaerarekin batera, dokumentazio hau aurkeztuko da:
a) Izangaiaren Nortasun Agiri Nazionalaren edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna ziurtatzeko agiriaren fotokopia.
b) Bigarren oinarrian lehiaketa honetan parte hartzeko ezarritako
baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten egiaztagirien fotokopia.
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c) Laugarren oinarriak aipatzen duen tasa ordaindu delako egiaztagiria.
3.4. Aurkeztutako dokumentazioa edo Unibertsitatearen eskura dagoena aztertuta, Nafarroako Unibertsitate Publikoak ikusten badu izangairen
batek ez daukala eskatzen diren betekizunetakoren bat edo agiriak faltsutu
dituela, deialdian parte hartzeak dakartzan eskubide guztiak bertan behera
geldituko dira.
3.5. Eskaeran atzematen diren akats materialak edo egitatezko
akatsak edonoiz konpontzen ahalko dira, ofizioz edo interesdunak hala
eskatuta.
4.–Tasa.
4.1. Hautaketa prozesua egiteko behar diren zerbitzuak emateagatik
ordaindu beharreko tasa 41,60 eurokoa izango da.
Diru-kopuru hori Nafarroako Rural Kutxako ES16 3008 0001 18
0700190523 zenbakidun kontu-korrontean sartuko da, eta frogagirian
izangaiaren izena eta “Unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko lehiaketa”
identifikazioa agertuko dira.
4.2. Tasak ordaintzetik salbuetsita egongo dira:
a) Ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasun aitortua duten pertsonak.
b) Hautaproben deialdiaren iragarkia argitaratu baino lehenago gutxienez hilabete batez lan-eskatzaile moduan inskribaturik egon direnak,
izena emateko epean inolako lan eskaintza egokiri uko egin ez badiote,
eta sustapen, prestakuntza edo birmoldaketa profesionaleko ekintzetan
parte hartzeari uko egin ez badiote salbu eta justifikaturiko arrazoiengatik.
Halaber, beharrezkoa da lanbide arteko gutxieneko lansaritik goragoko
errentarik ez izatea hilabetean.
Honela egiaztatuko da zirkunstantzia hori:
–Enplegu-eskatzaile gisa izena emateari dagokionez, behar den Enplegu Bulegoak emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ziurtagiri
horretan, eskatzailea zein egunetan inskribatu den adieraziko da, eta
berariaz adieraziko da inskripzio-aldian ez duela enplegu-eskaintza egokirik
baztertu, eta ez diola uko egin sustapen, prestakuntza edo birmoldaketa
profesionaleko ekintzetan parte hartzeari, arrazoi justifikatuak zeudenean
izan ezik.
–Hilero lanbide arteko gutxieneko soldata baino errenta handiagorik
jasotzen ez bada, interesdunak erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu
beharko du.
4.3. Salbuespenaren arrazoia egiaztatzen ez bada, ezarritako aurkezpen epearen barruan tasa ez ordaintzeak izangaia baztertzea dakar,
eta hau konpondu ezin daitekeen baldintza da.
4.4. Tasa ordaintzeak ez du inola ere ordeztuko hautapen-prozesuan
parte hartzeko eskaera garaiz eta forman aurkeztu beharra.
5.–Izangaien onarpena.
5.1. Eskaerak aurkezteko epea bukatuta, gehienez ere 10 egun
balioduneko epean, irakasleen gaietan eskumena duen organoak jendaurrean jarriko du, Unibertsitateko iragarki-ohol elektronikoan (deialdi
honi dagokion atalean), deitutako lanpostu bakoitzeko lehiaketan onartu
eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda, baita baztertzeko
arrazoiak ere, halakorik izan bada.
5.2. 3.3 oinarrian aipatzen diren dokumentuak ez aurkezteagatik
behin-behinean baztertzea galarazi gabe, ezin zuzendu daitezkeen baztertzeko arrazoiak hauek izango dira: eskaera epez kanpo aurkeztea,
deialdian eskatutako baldintzak ezarritako epean ez betetzea eta tasa
epe barruan ez ordaintzea.
5.3. Izangai baztertuek edo zerrendan azaldu ez direnek zilegi dute
erreklamazioa egitea eta, akatsen bat badago, haiek zuzentzea, behin-behineko zerrenda argitaratu eta hurrengo 10 egun balioduneko epean.
5.4. Eskaerak osatzeko eta zuzentzeko epea bukaturik, Nafarroako
Unibertsitate Publikoko iragarki ohol elektronikoan argitaratuko da (deialdi
honi dagokion atalean) lehiaketan onarturiko eta bazterturiko izangaien
behin betiko zerrenda.
5.5. Lehiaketako onartuen zerrendak egoteak ez du esan nahi,
inola ere, Unibertsitateak aitortzen duenik izangaiek deialdiko oinarrietan
eskatzen diren baldintza orokorrak edo partikularrak betetzen dituztela.
Izendapenerako proposatutako izangaiek ziurtatu eta egiaztatu beharko
dituzte horiek, dokumentazio egiaztagarria aurkeztu beharko baitute 11.
oinarrian adierazitakoarekin bat.
5.6. Epea bukaturik ez bada eskaerarik aurkeztu, izangai onarturik
ez bada edo izangaiek lehiatzeari uko egiten badiote, irakasleen gaietan
eskudun den organoak arrazoi horregatik lanpostua hutsik geratzen dela
aldarrikatuko du, eta dagokion Sailari jakinaraziko dio.
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6.–Sarbide Batzordeak.
tor.

6.1.

Sarbide Batzordeen osaera oinarri hauen II. eranskinean da-

6.2. Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko irakaskidegoetarako sarbide lehiaketetarako Arautegiko 12. artikuluarekin bat
etorriz, batzordekideen curriculuma Nafarroako Unibertsitate Publikoaren
webgunean argitaratuko da, interesdunek ikus dezaten.
6.3. Batzordea bere jardunetan hasi baino lehen eratuko da formalki.
Horretarako, batzordeburuak, Batzordeko gainerako kideei aurretik kontsultatu eta gero, ebazpen bat emango du onartuen behin betiko zerrenda
argitaratzen denetik gehienez ere hilabete batera, bileraren tokia, eguna eta
ordua ezartzeko, eta interesdun guztiei jakinaraziko zaie beranduenez hamabost egun natural lehenago; deitutakoak honako hauek izango dira:
a) Batzordeko kide titular guztiak eta, bidezkoa bada, beharrezkoak
diren ordezkoak, batzordearen eraketa-egintza burutu ahal izateko. Eraketa-egintzaren eguna, ordua eta tokia jakinarazpenean jasoko dira.
b) Lehiaketan parte hartzeko onartuak izan diren izangai guztiak,
lehiatzaileen aurkezpen-ekitaldia egiteko. Adierazi egingo zaie zer egun,
ordu eta tokitan egingo den. Horri begira, Batzordearen eraketa-egintza
egunetik aurkezpen-ekitaldia egiteko ezartzen den egunera arteko epea
ez da izango bi egun baliodun baino luzeagoa.
6.4. Eraketa-egintzan finkatu eta jendaurrean jarriko dira lehiatzaileak
balioesteko probetako bakoitzean erabiliko diren irizpideak eta zenbakizko
balioespen globala, bai eta proba bakoitzaren ataletako bakoitzarenak ere,
kontuan hartuta deialdian ezarritako lanpostuen xehetasunak, balioetsi
beharreko jardueren barrenean baitaude. Irizpide hauetan ezingo da sartu
egiaztagiria dutenei lehiaketan parte hartzea eragozten dien irizpiderik.
6.5. Lehiaketa egin bitartean, Sarbide Batzordeak erabakiko ditu
arauak aplikatzean sortzen diren zalantzak, bai eta arau horietan aurreikusi
ez diren kasuetan jarraitu beharreko bidea ere. Batzordearen jarduera
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 2015eko urriaren 1eko 40/2015
Legera egokituko da beti.
6.6. Batzordeak jardun ahal izateko, haren kide guztiek bertan egon
behar dute.
7.–Aurkezpen-ekitaldia.
7.1. Aurkezpen-ekitaldian, jendaurrekoa izango baita, batzordeak
zehazki finkatuko du lehen probaren edukia, eta proba horren gainean
lehiatzaileei eman beharreko jarraibide guztien berri emango du; halaber,
zozketaren bidez zehaztuko du lehiatzaileen jarduera-ordena, eta proba
noiz, non eta zer ordutan egingo den ezarriko du, kontuan hartuz ezingo
dela egin aurkezpen-ekitaldi hau egiten denetik 24 ordu igaro baino lehen.
Alabaina, lehiatzaileek idatziz uko egin ahalko diote epe horri. Nolanahi ere,
proba hamabost egun naturaleko epean hasiko da, aurkezpen-ekitaldia
egiten denetik kontatzen hasita.
Batzordeburuak jendaurrean jarriko ditu ekitaldi honetan batzordeak
ezarritako epea eta tokia, lehiatzaile bakoitzak proba hasi baino lehen
modua izan dezan gainerako lehiatzaileek aurkeztutako dokumentazioa
aztertzeko.
7.2. Lehiatzaileek ondoko dokumentazioa aurkeztuko diote batzordeburuari:
a) Lanbide, ikasketa, irakaskuntza eta ikerketa historia, hiru aletan,
eta horri erantsiko zaizkio beren merezimenduen egiaztagiriak eta argitalpenen, garatutako patenteen eta parte hartu duten ikerketa-proiektuen
zerrenda.
b) Irakaskuntza proiektua, zein lanpostutarako lehiatzen den izangaia,
lanpostu horri dagokion irakasgai edo espezialitate baten programaren
berri emango duena, eta ikerketa-proiektua, lanpostu hori esleitzen bazaio
garatuko duena. Dokumentazio guztia hiru aletan aurkeztuko da.
7.3. Batzordeak, aho batez, adituei txostenak eskatzen ahalko dizkie
lehiatzaileek alegatutako merezimenduei buruz. Txosten hauek ez dira
lotesleak izango, eta lehiaketaren aktari erantsiko zaizkio.
8.–Probaren garapena.
Sarbide lehiaketak ahozko bi proba izango ditu.
8.1. Lehen proba jendaurrekoa izango da. Batzordeak ezarritako
moduari jarraikiz, gehienez ere bi ordu iraungo duen adierazpena egingo
du izangaiak batzordearen aurrean, eta, gero, gehienez ere bi ordu iraungo
duen eztabaida batzordekideekin, izangaiak alegatutako merezimendu
hauei buruz:
a) Irakasle gisa duen ibilbide akademikoa, non unibertsitateko irakaslanak agertuko diren, behar bezala frogatuak, eta irakaslan horiek
balioesteko txostena, beharrezkoa bada.
b) Ikerketan duen ibilbide akademikoa, non ikerketa-jarduerak eta
argitalpen zientifikoak agertuko diren, dokumentu bidez egiaztatuak.

2020ko martxoaren 10a, asteartea
c) Beste merezimendu batzuk, horien artean unibertsitateko kudeaketa.
d) Irakaskuntza proiektua.
e) Ikerketa proiektua.
Atal bakoitza batzordeak aldez aurretik onetsi eta argitaratu dituen
irizpideekin bat zehaztu eta balioetsiko da.
Lehen proba amaitu ondoren, batzordeko kide bakoitzak batzordeburuari txosten bat emango dio izangai bakoitzaren bana-banako balioespenarekin eta puntuazioarekin, arrazoiak emanez eta ezarritako a, b, c,
d eta e irizpideei egokituta.
Proba hori gainditzeko, lehiatzaileen batez besteko puntuazioak
probaren balioespen globalaren erdia baino altuagoa izan behar du, eta
batzordeko bi kideren txosten positiboa izan behar dute gutxienez.
Batzordeak berehala jakinaraziko dizkie izangaiei lehen probaren
emaitzak. Emaitza horietan probako ataletako bakoitzaren bana-banako
balioespena agertuko da, bai eta haren balioespen globala ere.
Halaber, jakinaraziko da bigarren proba non, noiz eta zer ordutan egingo den. Hori guztia gero Nafarroako Unibertsitate Publikoaren iragarki-ohol
elektronikoan argitaratzea galarazi gabe (deialdi honi dagokion atalean).
8.2. Bigarren proba jendaurrekoa izango da eta batzordeak izangaiaren adierazpen gaitasuna, azaldu dituen gaien edukiaren kalitatea eta
garrantzia, eta eztabaidatzeko duen gaitasuna balioetsi beharko ditu.
Gehienez ere ordubete iraungo duen azalpena egingo du izangaiak
batzordearen aurrean, eta gehienez ere ordubete iraungo duen eztabaida
izango du batzordekideekin gero, izangaiak irakaskuntza proiektuan aurkeztutako programako gai bati buruz (izangaiak berak aukeratua).
Bigarren proba amaitu ondoren, batzordeko kide bakoitzak batzordeburuari txosten bat emango dio izangai bakoitzaren bana-banako
balioespenarekin eta puntuazioarekin, arrazoiak emanez eta ezarritako
irizpideei egokituta.
Batzordeak bigarren probaren emaitzak Nafarroako Unibertsitate
Publikoaren iragarki-ohol elektronikoan argitaratuko ditu (deialdi honi
dagokion atalean).
Proba hori gainditzeko, lehiatzaileen batez besteko puntuazioak
probaren balioespen globalaren erdia baino altuagoa izan behar du, eta
batzordeko bi kideren txosten positiboa izan behar dute gutxienez.
8.3. Behin sarbide lehiaketa eginda, izangaien behin betiko emaitzak
argitaratuko dira.
9.–Lanpostua betetzeko proposamena.
9.1. Sarbide Batzordeak, zazpi egun balioduneko gehieneko epean
proba amaitzen den egunetik kontatzen hasita, izangai guztien zerrenda
proposatuko dio errektoreari, arrazoiak emanez eta izaera loteslearekin,
izendatzeko lehentasun ordenaren arabera sailkatua. Izangaiak ez dira
lehiaketara deitu diren lanpostuak baino gehiago izango. Zilegi izango da,
halaber, deitutako lanpostua ez betetzeko batzordearen proposamenarekin
amaitzea prozesua.
9.2. Batzordeak izendapenerako proposatutako izangaien zerrenda
ordenatua jendaurrean jarriko da Unibertsitatearen iragarki-ohol elektronikoan (deialdi honi dagokion atalean).
9.3. Izangaientzat zilegi izango da Unibertsitateko Idazkaritza Nagusiari eskatzea batzordeak beren merezimenduei buruz emandako balioespen
arrazoituaren ziurtagiria.
10.–Lanpostua betetzeko proposamenaren aurkako erreklamazioak.
10.1. Izangaiek Sarbide Batzordearen proposamenaren aurka erreklamazioa aurkezten ahalko dute, errektorearen aurrean, gehienez ere
hamar egun balioduneko epean.
10.2. Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko funtzionarioen irakaskidegoetan sartzeko lehiaketei buruzko Arautegiaren 18. artikuluan
ezarritako Erreklamazio Batzordeak balioetsiko du erreklamazioa.
10.3. Erreklamazio Batzordeak lehiaketaren prozedurari lotutako
alderdiak baino ez ditu balioetsiko, eta izangaien aukera-berdintasuna eta
merezimendu eta gaitasun printzipioekiko errespetua une oro bermatzen
direla zainduko du. Erreklamazio Batzordeak ezingo du inola ere ordezkatu
Sarbide Batzordeak izangaien egokitasunari buruz egindako balorazio
sakona.
10.4. Sarbide Batzordearen proposamenaren aurkako erreklamaziorik
jasoz gero, Erreklamazio Batzordeak nahikoa eskumen duela irizten bazaio,
Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak ebazpen bat emango du
erreklamazioa tramitera onartzeko eta izendapenaren prozesua erreklamazioa behin betiko ebazten den arte eteteko.
Aitzitik, Erreklamazio Batzordeak nahikoa eskumen ez badu, erreklamazioa ez da onartuko.
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10.5. Erreklamazioren bat tramitera onartuz gero, Giza Baliabideen
Zerbitzuak tramitera onartu diren erreklamazioak helaraziko dizkie izangai
guztiei, eta hamar egun balioduneko epea emango die izangaiek nahi
dutena alega dezaten erreklamazioak jaso eta biharamunetik kontatzen
hasita. Sarbide Batzordeari ere bidaliko dizkio tramitera onartu diren erreklamazioak, haiei buruzko txostena egin dezan.
10.6. Erreklamazio Batzordeko kideek dokumentazioa aztertu eta
erabaki hauetako bat har lezakete, gehienez ere hiru hilabeteko epean
erreklamazioa aurkeztu den egunetik kontatzen hasita.
a) Baldin eta uste badu baremoko puntuazioen baturan kalkulu-akats
ageriko eta nabarmenen bat egin dela, atzemandako akatsa zuzentzea
Sarbide Batzordearen proposamenean. Horrek ondorioak izango ditu
Sarbide Batzordearen proposamenean, aldatu egingo baitu izangaien
hurrenkera.
b) Baldin eta uste badu prozedura-akatsen bat izan dela eta horrek
babesik gabe utzi duela erreklamazioa jarri duen alderdia, hautaketa-prozedura formazko akatsa egin den unera eramatea atzera.
c) Baldin eta uste badu berdintasun, merezimendu edo gaitasun
printzipioren bat urratu dela, Erreklamazio Batzordeak ez du berretsiko
Sarbide Batzordearen proposamena.
d) Baldin eta uste badu aurreko kasu bat ere ez dela betetzen, Erreklamazio Batzordeak Sarbide Batzordearen proposamena berretsiko du.
10.7. Erreklamazio Batzordeak bere kideen botoen gehiengoz hartuko
ditu erabakiak, eta, bozketan berdinketarik badago, erabakigarria izango
da batzordeburuaren botoa. Erabakiak hartzeko, Erreklamazio Batzordeak
aukera izango du Unibertsitatearen Zerbitzu Juridikoaren txosten juridikoa
eskatzeko.
10.8. Erreklamazio Batzordeak erreklamazioari buruz hartzen duen
erabakia loteslea izango da errektorearentzat. Errektoreak ebazpen bat
emango du Erreklamazio Batzordearen proposamenarekin bat etorriz, eta
zilegi du lanpostua hutsik utzi dela deklaratzea.
Ebazpen horrek administrazio bidea agortuko du, eta haren aurka zilegi
da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztea bi hilabeteko epean
Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian.
Hiru hilabeteko epean ez bada ebazpenik ematen, erreklamazioari
ezezkoa eman zaiola ulertuko da.
11.–Dokumentazioaren aurkezpena.
11.1. Proposatutako izangaiek, lanpostua betetzeko proposamena
argitaratu eta hogei egun balioduneko epean, 5.5 oinarrian ageri direnez
gain, dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte:
a) Izangaiaren Nortasun Agiri Nazionalaren edo haren nazionalitatea
eta nortasuna ziurtatzeko agiriaren fotokopia konpultsatua.
b) Mediku-ziurtagiri ofiziala, unibertsitateko irakaslearen lanpostuko
eginkizunetan aritzea galarazten dion eritasun nahiz akats fisiko edo psikikorik ez duela adierazten duena.
c) Eginkizun publikoetarako desgaitua edo gabetua ez dagoela eta
administrazio publiko baten zerbitzutik ez dela bereizia izan egiaztatzen
duen erantzukizunpeko aitorpena. Atzerriko izangaiek egiaztatu beharko
dute ez dutela beren Estatuan funtzio publikora sartzea galarazten dien
diziplina-zigorrik edo kondena penalik.
d) Bateraezintasunik ez daukala adierazten duen aitorpena, jarduera
publikoren bat betetzen edo pentsioren bat jasotzen ari bada.
11.2. Funtzionario publikoak direnek ez dituzte aurreko dokumentuak
justifikatu behar, eta funtzionarioak direla eta beren zerbitzu-orrian agertzen
diren inguruabarrak egiaztatzen dituen administrazioaren egiaztagiria
aurkeztu behar dute.
12.–Izendapena eta kargu-hartzea.
12.1. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren errektoreak izendatuko du
izangaia irakasle funtzionario, proposaturiko izangaiak aurreko oinarrian
ezarritakoa bete eta gero.
12.2. Proposaturiko izangaiak eskatutako dokumentazioa aurkezten
ez badu, Unibertsitatearen errektoreak Sarbide Batzordearen proposamenean ezarritako lehentasun-hurrenkeran hurrengo postuan agertzen den
lehiatzailea izendatuko du funtzionario, hark aipatutako dokumentazioa
aurkeztu ondoren.
12.3. Izendapenak lanpostuaren izena, kidegoa, jakintza-arloa eta
saila zehaztuko ditu, bai eta Langileen Lanpostu Zerrendan lanpostuak
duen kodea ere. Langileen Erregistro Nagusian izendapenaren berri emango da, Langileen Erregistro zenbakia emateko eta dagokien kidegoan
inskripzioa egiteko, eta Unibertsitateen Kontseiluaren Idazkaritza Nagusian
ere bai. Izendapena “Estatuko Aldizkari Ofizialean” eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratuko da.
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12.4. Izendapena “Estatuko Aldizkari Ofizialean” argitaratu eta biharamunetik gehienez ere hogei egun balioduneko epean hartu beharko
du lanpostuaren jabetza proposaturiko izangaiak, eta, orduan, dagokion
unibertsitateko irakaskidegoko funtzionario bihurtuko da, horrek dakartzan
eskubide eta betebeharrekin.

epean bigarrenean, biak ere ebazpena argitaratu eta biharamunetik
kontatzen hasita.
Oharra: Genero maskulinoko pertsona edo kargu akademikoei buruzko aipamenak genero gramatikal neutroan egindakotzat hartzen dira, eta, beraz, bai emakumeak
bai gizonak aipatzeko aukera hartzen dute barnean.

13.–Datu pertsonalen tratamendua.

I. ERANSKINA

Interesdunek parte hartzen badute Nafarroako Unibertsitate Publikoak
langileen kudeaketarekin loturik egiten dituen prozesuetan, NUPek tratatu
egingo ditu haien datuak. Datu horien tratamenduaren arduraduna Nafarroako Unibertsitate Publikoa da.
Datuen tratamendua aplikatzekoa zaion araudiari jarraikiz egingo da,
hots, Datuak Babesteko 2016/679 EB Erregelamendu Orokorrari eta Datu
Pertsonalak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari jarraikiz.
http://www.unavarra.es webgunean argitaratutako Tratamendu Jardueren
Erregistroan kontsulta daiteke nola eginen den tratamendu hori, “GIZA
BALIABIDEAK” atalean.
Tratatuko diren datuak batez ere hautapen prozesuetako izangaienak
eta NUPeko langileenak izango dira; hauek hain zuzen ere: izena, deiturak,
NANa, datu akademikoak eta profesionalak eta, beharrezkoa denean,
bankuko datuak eta Gizarte Segurantzakoak, edo ondoren deskribatzen
den xedea betetzeko beharrezkoak direnak.
Datuen tratamendua justifikatzen duen xedea hau da: hautapen
prozedurak, mugikortasunekoak, egoera administratiboak, ziurtagiriak,
edo Giza Baliabideen arloan NUPen eskumenekoak diren beste batzuk
tramitatzea.
Xede horrek interes publikoa edo botere publikoa legitimatzen du,
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) artikuluak ezartzen
duen bezala. Hauek dira oinarri juridikoak, langileei buruzko beste arau
batzuen artean: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen
testu bategina onesten duen 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzura dauden
Langileen Estatutuaren Testu Bategina onesten duen 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa.
Datuak tratatzeko jarduerei dagokienez, interesdunek eskubidea dute
datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, haiei kontra
egiteko eta transferitzeko. Horretarako, mezu bat bidali behar dute delegado.protecciondatos@unavarra.es helbidera, Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoaren 11. artikulutik 18. artikulura bitartekoei jarraikiz.
Desadostasunen bat izanez gero, Datuak Babesteko Espainiar Agentziara
jo dezakete, https://www.aepd.es/ domeinuaren bidez.
14.–Errekurtsoen araubidea.
Deialdi honen eta Sarbide Batzordearen jardunen ondoriozko egintza
administratibo ororen aurka zilegi da errekurtsoak jartzea, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko
39/2015 Legean ezarritako kasuetan eta forman, 10. oinarrian ezarritako
lanpostua betetzeko proposamenaren aurkako erreklamazioaren aurka
izan ezik.
Deialdi honen oinarrien aurka, zilegi da berraztertzeko errekurtsoa
jartzea, errektoreari zuzendua, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzietako
Epaitegietan, hilabeteko epean lehenengo kasuan, eta bi hilabeteko

Deialdiko xede diren lanpostuak
Lanpostu zk.

5151

Kidegoa

Unibertsitateko titularra

Saila

Zientziak

Jakintza-arloa

Materia Kondentsatuaren Fisika

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Mintz Meheen Magnetismoa eta Nanomorfologia

Lanpostu zk.

5152

Kidegoa

Unibertsitateko titularra

Saila

Zientziak

Jakintza-arloa

Edafologia eta Nekazaritzako Kimika

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Nekazaritzako Lurzoruen Prozesuak eta Ebaluazioa

Lanpostu zk.

5153

Kidegoa

Unibertsitateko titularra

Saila

Giza eta Hezkuntza Zientziak

Jakintza-arloa

Adierazpen Plastikoaren Didaktika

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Hezkuntza Arte eta Ondare Museoetan

Lanpostu zk.

5154

Kidegoa

Unibertsitateko titularra

Saila

Enpresen Kudeaketa

Jakintza-arloa

Finantza Ekonomia eta Kontabilitatea

Irakaskuntza-eskakizuna

Finantza Ekonomia eta Kontabilitatea

Ikerketa-eskakizuna

Finantza Ekonomia eta Kontabilitatea

Lanpostu zk.

5155

Kidegoa

Unibertsitateko titularra

Saila

Soziologia eta Gizarte Lana

Jakintza-arloa

Soziologia

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Komunikazio Publikoa eta Indarkeria Kolektiboa

Lanpostu zk.

5156

Kidegoa

Unibertsitateko titularra

Saila

Ekonomia

Jakintza-arloa

Historia eta Erakunde Ekonomikoak

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Jakintza-arloarena

II. ERANSKINA
Batzordeen osaera
KARGUA

IZENA

KIDEGOA

UNIBERTSITATEA

LANPOSTU ZK.: 5151
BATZORDE TITULARRA
Batzordeburua

Gotzon Madariaga Menéndez

Katedraduna

EHU

Batzordekide idazkaria

Cristina Favieres Ruiz

Titularra

NUP

2. batzordekidea

Luis Miguel García Vinuesa

Katedraduna

Zaragoza

Batzordeburua

José María Pastor Barajas

Katedraduna

Valladolid

Batzordekide idazkaria

Pilar Marín Palacios

Titularra

Madrilgo Konplutentsea

2. batzordekidea

César de la Fuente Rey

Titularra

Zaragoza

Batzordeburua

Antonio Aramburu Zabala

Katedraduna

Kantabria

Batzordekide idazkaria

Patricia Marcela de la Presa Muñoz de Toro

Titularra

Madrilgo Konplutentsea

2. batzordekidea

Luis Miguel Álvarez Prado

Titularra

Oviedo

ORDEZKO 1. BATZORDEA

ORDEZKO 2. BATZORDEA
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KARGUA

48. zenbakia - 3341. orrialdea
IZENA

KIDEGOA

UNIBERTSITATEA

LANPOSTU ZK.: 5152
BATZORDE TITULARRA
Batzordeburua

Rosa María Poch Claret

Katedraduna

Lleida

Batzordekide idazkaria

Alberto Enrique Martín

Titularra

NUP

2. batzordekidea

María Dolores Raigón Jiménez

CEU

Valentziako Politeknikoa

Batzordeburua

Julieta Mérida García

Katedraduna

Kordoba

Batzordekide idazkaria

José Antonio Martínez Casasnovas

Katedraduna

Lleida

2. batzordekidea

Alberto Masaguer Rodríguez

Katedraduna

Madrilgo Politeknikoa

Batzordeburua

Rosario Salinas Fernández

Katedraduna

Gaztela-Mantxa

Batzordekide idazkaria

Antonio Vallejo García

Katedraduna

Madrilgo Politeknikoa

2. batzordekidea

José María Alcañiz Baldellou

Katedraduna

Bartzelonako Autonomoa

Batzordeburua

Manuel Hernández Belver

Katedraduna

Madrilgo Konplutentsea

Batzordekide idazkaria

Manuel Aguirre Arriaga

Titularra

NUP

2. batzordekidea

María Ángeles Saura Pérez

Titularra

Madrilgo Autonomoa

Batzordeburua

Ricardo Marín Viadel

Katedraduna

Granada

Batzordekide idazkaria

Juan Carlos Arañó Gisbert

Katedraduna

Sevilla

2. batzordekidea

Estibaliz Nora Jiménez de Aberasturi Apraiz

Titularra

EHU

Batzordeburua

Francisco Aznar Vallejo

Katedraduna

La Laguna

Batzordekide idazkaria

Ricard Vicent Huerta Ramón

Katedraduna

Valentzia

2. batzordekidea

Mohamed Samir Assaleh Assaleh

Titularra

Huelva

Batzordeburua

María Jesús Muñoz Torres

Katedraduna

Jaume I

Batzordekide idazkaria

Luis Fernando Muga Caperos

Titularra

NUP

2. batzordekidea

Manuel Nuñez Nickel

Katedraduna

Carlos III

Batzordeburua

Ángeles Fernández Izquierdo

Katedraduna

Jaume I

Batzordekide idazkaria

Carlos Serrano Cinca

Katedraduna

Zaragoza

2. batzordekidea

José Antonio Gonzalo Angulo

Katedraduna

Alcalá

Batzordeburua

Pilar Cibrán Ferraz

Katedraduna

Vigo

Batzordekide idazkaria

Francisco Javier Ruiz Cabestre

Katedraduna

Errioxa

2. batzordekidea

Isabel Brusca Alijarde

Katedraduna

Zaragoza

Batzordeburua

Carmen María Elboj Saso

Katedraduna

Zaragoza

Batzordekide idazkaria

José Miguel Beriáin Razquin

Katedraduna

NUP

2. batzordekidea

Constanza Tobio Soler

Katedraduna

Carlos III

Batzordeburua

Cecilia Díaz Mendez

Katedraduna

Oviedo

Batzordekide idazkaria

Juan María Sánchez Prieto

Titularra

NUP

2. batzordekidea

Ander Gurrutxaga Abad

Katedraduna

EHU

Batzordeburua

Félix Requena Santos

Katedraduna

Málaga

Batzordekide idazkaria

Celso Sánchez Capdequi

Titularra

NUP

2. batzordekidea

José Ángel Bergua Amores

Katedraduna

Zaragoza

Batzordeburua

Inmaculada López Ortiz

Katedraduna

Alacant

Batzordekide idazkaria

Andrés Bibiloni Amengual

Titularra

Sevilla

2. batzordekidea

Andrés Sánchez Picón

Katedraduna

Almería

Batzordeburua

Clara Eugenia Nuñez Romero-Balmas

Katedraduna

UHUN

Batzordekide idazkaria

Rafael Dobado González

Katedraduna

Madrilgo Konplutentsea

2. batzordekidea

José Damián González Arce

Titularra

Murtzia

Batzordeburua

Nuria Puig Raposo

Katedraduna

Madrilgo Konplutentsea

Batzordekide idazkaria

Emilio Pérez Romero

Titularra

Madrilgo Konplutentsea

2. batzordekidea

Carlos Álvarez Nogal

Katedraduna

Carlos III

ORDEZKO 1. BATZORDEA

ORDEZKO 2. BATZORDEA

LANPOSTU ZK.: 5153
BATZORDE TITULARRA

ORDEZKO 1. BATZORDEA

ORDEZKO 2. BATZORDEA

LANPOSTU ZK.: 5154
BATZORDE TITULARRA

ORDEZKO 1. BATZORDEA

ORDEZKO 2. BATZORDEA

LANPOSTU ZK.: 5155
BATZORDE TITULARRA

ORDEZKO 1. BATZORDEA

ORDEZKO 2. BATZORDEA

LANPOSTU ZK.: 5156
BATZORDE TITULARRA

ORDEZKO 1. BATZORDEA

ORDEZKO 2. BATZORDEA

F2003185

3342. orrialdea - 48. zenbakia
401/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana,
unibertsitateko irakaskidegoetako lanpostuak betetzeko lehiaketarako deia egiten duena.
Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak,
urriaren 5eko 1312/2007 Errege Dekretuak eta urriaren 5eko 1313/2007
Errege Dekretuak ezarritakoarekin bat etorriz -haietako lehenbizikoak
unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko egiaztapen nazionala ezarri zuen,
eta bigarrenak unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko lehiaketak arautu-,
eta maiatzaren 12ko 110/2003 Foru Dekretuak onetsitako Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren Estatutuetan eta Gobernu Kontseiluak 2009ko
otsailaren 25ean egindako bileran onetsitako Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko funtzionarioen irakaskidegoetan sartzeko lehiaketei
buruzko Arautegian xedatutakoari jarraikiz.
Ikusirik Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaileen
2017. urteko Lan Publikoaren Eskaintza (Nafarroako Aldizkari Ofiziala,
2017ko azaroaren 13koa), zeinean, besteak beste, 2017ko Estatuko Aurrekontu Orokorren ekainaren 27ko 3/2017 Legearen 19. Bat. 6 artikuluan
ezarritako birjarpen tasaren aplikazioari dagozkien unibertsitateko titular
lanpostu zenbait baitaude.
Kontuan harturik 2017. urteko Lan Publikoaren Eskaintzako birjarpen-tasari dagozkion Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko
irakaskidegoetako irakasle lanpostuetarako deialdia egiteko erabakia,
Gobernu Kontseiluak 2017ko otsailaren 11n egindako bileran onetsia.
Ikusirik Langileria Kudeatzeko Ataleko buruak egin duen proposamentxostena, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak ontzat eman duena.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak errektoretza-taldearen
egitura orokorra onetsi eta bere funtzioak zehazteko uztailaren 3an eman
zuen 1420/2019 Ebazpenaren bidez eskuordetu dizkidan eskumenak
erabiliz,
EBATZI DUT:
Lehena.–Unibertsitateko irakasle titularren kidegoko 2 lanpostu betetzeko sarbide lehiaketarako deialdia onestea, baita haren oinarriak ere.
Bigarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta “Estatuko Aldizkari Ofizialean”
argitaratzeko agintzea.
Hirugarrena.–Ebazpen hau Giza Baliabideen Zerbitzuari eta Sarbide Batzordeetako kideei aditzera ematea, behar dituen ondorioak izan
ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Inés Olaizola Nogales, Irakasleen
Gaietarako errektoreordea.
UNIBERTSITATEKO IRAKASLE TITULARREN KIDEGOKO
LANPOSTUAK BETETZEKO SARBIDE LEHIAKETARAKO DEIALDIA
Hauek dira deialdia arautuko duten
OINARRIAK
1.–Arau orokorrak.
1. Oinarri hauen xedea da unibertsitateko irakasle titularren kidegoko
lanpostuak betetzeko sarbide lehiaketa arautzea.
2. Lehiaketa hau arautzeko, honako hauek ezarritakoa hartuko da
kontuan: Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoa;
urriaren 5eko 1312/2007 Errege Dekretua, unibertsitateko irakaskidegoetan
sartzeko egiaztapen nazionala ezartzen duena; urriaren 5eko 1313/2007
Errege Dekretua, unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko lehiaketak
arautzen dituena; maiatzaren 12ko 110/2003 Foru Dekretuak onetsitako
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Estatutuak; Gobernu Kontseiluak
2009ko otsailaren 25ean egindako bileran onetsitako Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko funtzionarioen irakaskidegoetan sartzeko
lehiaketei buruzko Arautegia; urriaren 30eko 5/2015 Errege Dekretua,
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina
onesten duena; urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa; Sektore Publikoaren Araubide
Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; deialdiaren oinarri hauek, bai
eta aplikatu beharreko gainerako arau orokorrak ere.
3. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Estatutuen 80.3 artikuluarekin
bat, gehienez ere lau hilabete igaroko dira onartutakoen behin betiko
zerrenda argitaratzen denetik lehiaketaren ebazpena argitaratzen den
arte, epe hori ez bada luzatzen arrazoi larriren batengatik, luzapenezko
inpugnazioengatik edo bidezko beste arrazoiren batengatik.
Epe hori zenbatzeko, abuztua baliogabea izango da ondorio guztietarako.
4. Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.1.b) artikuluan ezarritakoaren
arabera –Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari bu-
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ruzkoa–, hautaketa-prozesu honek eragiten dituen argitalpenak, Estatuko
Aldizkari Ofizialari dagokiona izan ezik (3. oinarrian aipatutakoa), Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webguneko esteka honetan azalduko dira,
deialdi honi dagokion aipamenean, eta ez dira baliozkoak izango bestelako
tokietan agertzen direnak:
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/iragarki-ohol-elektronikoa/
enplegu-publikoa/irakasle-eta-ikertzaileen-deialdiak.
2.–Izangaiek bete beharrekoak.
Lehiaketan onartua izateko, honako baldintza hauek bete beharko
dira eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, eta lanpostuaz
jabetu arte beteko dira:
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.
Halaber, parte har dezakete Espainiako, Europar Batasuneko estatuetako eta aipatu nazioarteko tratatuak aplikatzen diren eremuko estatuetako
nazionalitatea dutenen ezkontideek, zuzenbidearen arabera bananduak ez
badaude; herritartasuna duenaren ondorengoek eta haren ezkontidearen
ondorengoek ere parte hartzeko aukera dute, zuzenbidearen arabera
bananduak ez badaude, baldin eta 21 urtetik beherakoak badira edo, adin
horretatik gorakoak izanda ere, gurasoen kontura bizi badira.
Zilegi da Europar Batasuneko nazionalitaterik izan ez eta gaikuntza
duten atzerritarrek ere parte hartzea, baldin eta beren nazionalitateari dagokion Estatuak unibertsitateko irakaskidegoetako funtzionario espainiarrei
unibertsitate-irakaskuntzako antzeko lanpostuak betetzeko lege-gaitasuna
aitortzen badie, eta izangaiak kondizio hori egiaztatu beharko du.
b) 18 urte baino gehiago izatea, eta erretiro adina betea ez izatea.
c) Deialdiko xede diren lanpostuak betetzea galarazten duen gaixotasunik edo muga fisikorik edo psikikorik ez edukitzea.
d) Ez egotea bazterturik edozein administrazio publikotako zerbitzutik
diziplinako espediente bat dela kausa, eta ez egotea ezgaitua funtzio
publikoak betetzeko. Espainiako nazionalitatea ez duten izangaien kasuan,
baldintza hau betetzeko beharrezkoa izango da norberaren Estatuan funtzio
publikora sartzea galarazten duen diziplina-zehapen edo kondena penalik
ez edukitzea.
e) Unibertsitateko irakasle titularren kidegora aurkezteko gaitasuna
edukitzea, dagokion arloan edo arloetan, urriaren 5eko 1312/2007 Errege
Dekretuak, unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko gaikuntza nazionala
ezartzen duenak, xedatutakoarekin bat etorriz.
Halaber, aurkezteko moduan egongo dira dagozkien unibertsitateko
irakaskidegoetan sartzeko gaikuntza dutenak, uztailaren 26ko 774/2002
Errege Dekretuak, gaikuntza nazionalaren sistema arautzen duenak, ezarritakoarekin bat etorriz, zein arlotan lortu zuten gaikuntza baldintza izan
gabe deitutako lanpostuetako batean lehiatzeko. Era berean, zilegi da maila
bereko edo handiagoko unibertsitateko irakaskidegoetako funtzionario
direnak deitutako lanpostuetara aurkeztea.
Era berean, Europar Batasuneko Estatuetako unibertsitateetako
irakasleek zilegi dute dagozkien kidegoetara aurkeztea, baldin eta unibertsitateko katedradun edo irakasle titular lanpostuaren baliokidea lortu
badute, interesdunak eskatuta Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia
Nazionalak emandako ziurtagiriarekin bat. Kasu horietan, lehiaketa ebatziko
duen Batzordeak erabakiko du irakaslana betetzeko gaztelaniazko zer
ezagutza-maila behar den.
3.–Eskaerak.
3.1. Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea hamabost egun baliodun igaro ondoren
bukatuko da, deialdi hau “Estatuko Aldizkari Ofizialean” argitaratu eta
biharamunetik kontatzen hasita. Deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean
eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean ere argitaratuko da.
Eskaerak aurkezteko epea ezin izango da luzatu.
3.2. Eskaeraren aurkezpena.
3.2.1. Hautapen prozesuan parte hartzeko, helbide honetan dagoen
eskaera erabili beharko da:
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/zerbitzu-katalogoa/guztiak/
irakasle-ikertzaile-+oposizioa-lehiaketa.
3.2.2. Hautaketa-prozesu honetan parte hartu nahi dutenek Nafarroako Unibertsitate Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu
beharko dute eskaera, helbide honetako “Hasi tramitea” botoian:
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/zerbitzu-katalogoa/guztiak/
irakasle-ikertzaile-+oposizioa-lehiaketa.
Horretaz gainera, zilegi da eskaerak Nafarroako Unibertsitate Publikoko Erregistro Orokorrean aurkeztea (Arrosadiko campusa, z.g., 31006

2020ko martxoaren 10a, asteartea
Iruñea / Tuterako campusa, Tarazonako etorbidea, z.g., 31500 Tutera),
edo Estatuaren Administrazio Orokorreko erregistroetan, Autonomia Erkidegoetako Administrazioetako eta Toki Administrazioa osatzen duten
Erakundeetako erregistroetan, posta-bulegoetan edo Espainiak atzerrian
dituen kontsuletxeetan edo ordezkaritza diplomatikoetan.
Eskaera posta-bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian egingo
da, posta-zerbitzuko langileak data eta zigilua jar ditzan ziurtatu eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Erregistrora bidali baino lehen.
3.3. Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak.
Behar bezala betetako eskaerarekin batera, dokumentazio hau aurkeztuko da:
a) Izangaiaren Nortasun Agiri Nazionalaren edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna ziurtatzeko agiriaren fotokopia.
b) Bigarren oinarrian lehiaketa honetan parte hartzeko ezarritako
baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten egiaztagirien fotokopia.
c) Laugarren oinarriak aipatzen duen tasa ordaindu delako egiaztagiria.
3.4. Aurkeztutako dokumentazioa edo Unibertsitatearen eskura dagoena aztertuta, Nafarroako Unibertsitate Publikoak ikusten badu izangairen
batek ez daukala eskatzen diren betekizunetakoren bat edo agiriak faltsutu
dituela, deialdian parte hartzeak dakartzan eskubide guztiak bertan behera
geldituko dira.
3.5. Eskaeran atzematen diren akats materialak edo egitatezko
akatsak edonoiz konpontzen ahalko dira, ofizioz edo interesdunak hala
eskatuta.
4.–Tasa.
4.1. Hautaketa prozesua egiteko behar diren zerbitzuak emateagatik
ordaindu beharreko tasa 41,60 eurokoa izango da.
Diru-kopuru hori Nafarroako Rural Kutxako ES16 3008 0001 18
0700190523 zenbakidun kontu-korrontean sartuko da, eta frogagirian
izangaiaren izena eta “Unibertsitateko irakaskidegoetan sartzeko lehiaketa”
identifikazioa agertuko dira.
4.2. Tasak ordaintzetik salbuetsita egongo dira:
a) Ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasun aitortua duten pertsonak.
b) Hautaproben deialdiaren iragarkia argitaratu baino lehenago gutxienez hilabete batez lan-eskatzaile moduan inskribaturik egon direnak,
izena emateko epean inolako lan eskaintza egokiri uko egin ez badiote,
eta sustapen, prestakuntza edo birmoldaketa profesionaleko ekintzetan
parte hartzeari uko egin ez badiote salbu eta justifikaturiko arrazoiengatik.
Halaber, beharrezkoa da lanbide arteko gutxieneko lansaritik goragoko
errentarik ez izatea hilabetean.
Honela egiaztatuko da zirkunstantzia hori:
–Enplegu-eskatzaile gisa izena emateari dagokionez, behar den Enplegu Bulegoak emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ziurtagiri
horretan, eskatzailea zein egunetan inskribatu den adieraziko da, eta
berariaz adieraziko da inskripzio-aldian ez duela enplegu-eskaintza egokirik
baztertu, eta ez diola uko egin sustapen, prestakuntza edo birmoldaketa
profesionaleko ekintzetan parte hartzeari, arrazoi justifikatuak zeudenean
izan ezik.
–Hilero lanbide arteko gutxieneko soldata baino errenta handiagorik
jasotzen ez bada, interesdunak erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu
beharko du.
4.3. Salbuespenaren arrazoia egiaztatzen ez bada, ezarritako aurkezpen epearen barruan tasa ez ordaintzeak izangaia baztertzea dakar,
eta hau konpondu ezin daitekeen baldintza da.
4.4. Tasa ordaintzeak ez du inola ere ordeztuko hautapen-prozesuan
parte hartzeko eskaera garaiz eta forman aurkeztu beharra.
5.–Izangaien onarpena.
5.1. Eskaerak aurkezteko epea bukatuta, gehienez ere 10 egun
balioduneko epean, irakasleen gaietan eskumena duen organoak jendaurrean jarriko du, Unibertsitateko iragarki-ohol elektronikoan (deialdi
honi dagokion atalean), deitutako lanpostu bakoitzeko lehiaketan onartu
eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda, baita baztertzeko
arrazoiak ere, halakorik izan bada.
5.2. 3.3 oinarrian aipatzen diren dokumentuak ez aurkezteagatik
behin-behinean baztertzea galarazi gabe, ezin zuzendu daitezkeen baztertzeko arrazoiak hauek izango dira: eskaera epez kanpo aurkeztea,
deialdian eskatutako baldintzak ezarritako epean ez betetzea eta tasa
epe barruan ez ordaintzea.
5.3. Izangai baztertuek edo zerrendan azaldu ez direnek zilegi dute
erreklamazioa egitea eta, akatsen bat badago, haiek zuzentzea, behin-behineko zerrenda argitaratu eta hurrengo 10 egun balioduneko epean.
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5.4. Eskaerak osatzeko eta zuzentzeko epea bukaturik, Nafarroako
Unibertsitate Publikoko iragarki ohol elektronikoan argitaratuko da (deialdi
honi dagokion atalean) lehiaketan onarturiko eta bazterturiko izangaien
behin betiko zerrenda.
5.5. Lehiaketako onartuen zerrendak egoteak ez du esan nahi,
inola ere, Unibertsitateak aitortzen duenik izangaiek deialdiko oinarrietan
eskatzen diren baldintza orokorrak edo partikularrak betetzen dituztela.
Izendapenerako proposatutako izangaiek ziurtatu eta egiaztatu beharko
dituzte horiek, dokumentazio egiaztagarria aurkeztu beharko baitute 11.
oinarrian adierazitakoarekin bat.
5.6. Epea bukaturik ez bada eskaerarik aurkeztu, izangai onarturik
ez bada edo izangaiek lehiatzeari uko egiten badiote, irakasleen gaietan
eskudun den organoak arrazoi horregatik lanpostua hutsik geratzen dela
aldarrikatuko du, eta dagokion Sailari jakinaraziko dio.
6.–Sarbide Batzordeak.
tor.

6.1.

Sarbide Batzordeen osaera oinarri hauen II. eranskinean da-

6.2. Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko irakaskidegoetarako sarbide lehiaketetarako Arautegiko 12. artikuluarekin bat
etorriz, batzordekideen curriculuma Nafarroako Unibertsitate Publikoaren
webgunean argitaratuko da, interesdunek ikus dezaten.
6.3. Batzordea bere jardunetan hasi baino lehen eratuko da formalki.
Horretarako, batzordeburuak, Batzordeko gainerako kideei aurretik kontsultatu eta gero, ebazpen bat emango du onartuen behin betiko zerrenda
argitaratzen denetik gehienez ere hilabete batera, bileraren tokia, eguna eta
ordua ezartzeko, eta interesdun guztiei jakinaraziko zaie beranduenez hamabost egun natural lehenago; deitutakoak honako hauek izango dira:
a) Batzordeko kide titular guztiak eta, bidezkoa bada, beharrezkoak
diren ordezkoak, batzordearen eraketa-egintza burutu ahal izateko. Eraketa-egintzaren eguna, ordua eta tokia jakinarazpenean jasoko dira.
b) Lehiaketan parte hartzeko onartuak izan diren izangai guztiak,
lehiatzaileen aurkezpen-ekitaldia egiteko. Adierazi egingo zaie zer egun,
ordu eta tokitan egingo den. Horri begira, Batzordearen eraketa-egintza
egunetik aurkezpen-ekitaldia egiteko ezartzen den egunera arteko epea
ez da izango bi egun baliodun baino luzeagoa.
6.4. Eraketa-egintzan finkatu eta jendaurrean jarriko dira lehiatzaileak balioesteko probetako bakoitzean erabiliko diren irizpideak eta
zenbakizko balioespen globala, bai eta proba bakoitzaren ataletako bakoitzarenak ere, kontuan hartuta deialdian ezarritako lanpostuen xehetasunak, balioetsi beharreko jardueren barrenean baitaude. Irizpide
hauetan ezingo da sartu egiaztagiria dutenei lehiaketan parte hartzea
eragozten dien irizpiderik.
6.5. Lehiaketa egin bitartean, Sarbide Batzordeak erabakiko ditu
arauak aplikatzean sortzen diren zalantzak, bai eta arau horietan aurreikusi
ez diren kasuetan jarraitu beharreko bidea ere. Batzordearen jarduera
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legera
egokituko da beti.
6.6. Batzordeak jardun ahal izateko, haren kide guztiek bertan egon
behar dute.
7.–Aurkezpen-ekitaldia.
7.1. Aurkezpen-ekitaldian, jendaurrekoa izango baita, batzordeak
zehazki finkatuko du lehen probaren edukia, eta proba horren gainean
lehiatzaileei eman beharreko jarraibide guztien berri emango du; halaber,
zozketaren bidez zehaztuko du lehiatzaileen jarduera-ordena, eta proba
noiz, non eta zer ordutan egingo den ezarriko du, kontuan hartuz ezingo
dela egin aurkezpen-ekitaldi hau egiten denetik 24 ordu igaro baino lehen.
Alabaina, lehiatzaileek idatziz uko egin ahalko diote epe horri. Nolanahi ere,
proba hamabost egun naturaleko epean hasiko da, aurkezpen-ekitaldia
egiten denetik kontatzen hasita.
Batzordeburuak jendaurrean jarriko ditu ekitaldi honetan batzordeak
ezarritako epea eta tokia, lehiatzaile bakoitzak proba hasi baino lehen
modua izan dezan gainerako lehiatzaileek aurkeztutako dokumentazioa
aztertzeko.
7.2. Lehiatzaileek ondoko dokumentazioa aurkeztuko diote batzordeburuari:
a) Lanbide, ikasketa, irakaskuntza eta ikerketa historia, hiru aletan,
eta horri erantsiko zaizkio beren merezimenduen egiaztagiriak eta argitalpenen, garatutako patenteen eta parte hartu duten ikerketa-proiektuen
zerrenda.
b) Irakaskuntza proiektua, zein lanpostutarako lehiatzen den izangaia,
lanpostu horri dagokion irakasgai edo espezialitate baten programaren
berri emango duena, eta ikerketa-proiektua, lanpostu hori esleitzen bazaio
garatuko duena. Dokumentazio guztia hiru aletan aurkeztuko da.
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7.3. Batzordeak, aho batez, adituei txostenak eskatzen ahalko dizkie
lehiatzaileek alegatutako merezimenduei buruz. Txosten hauek ez dira
lotesleak izango, eta lehiaketaren aktari erantsiko zaizkio.
8.–Probaren garapena.
Sarbide lehiaketak ahozko bi proba izango ditu.
8.1. Lehen proba jendaurrekoa izango da. Batzordeak ezarritako
moduari jarraikiz, gehienez ere bi ordu iraungo duen adierazpena egingo
du izangaiak batzordearen aurrean, eta, gero, gehienez ere bi ordu iraungo
duen eztabaida batzordekideekin, izangaiak alegatutako merezimendu
hauei buruz:
a) Irakasle gisa duen ibilbide akademikoa, non unibertsitateko irakaslanak agertuko diren, behar bezala frogatuak, eta irakaslan horiek
balioesteko txostena, beharrezkoa bada.
b) Ikerketan duen ibilbide akademikoa, non ikerketa-jarduerak eta
argitalpen zientifikoak agertuko diren, dokumentu bidez egiaztatuak.
c) Beste merezimendu batzuk, horien artean unibertsitateko kudeaketa.
d) Irakaskuntza proiektua.
e) Ikerketa proiektua.
Atal bakoitza batzordeak aldez aurretik onetsi eta argitaratu dituen
irizpideekin bat zehaztu eta balioetsiko da.
Lehen proba amaitu ondoren, batzordeko kide bakoitzak batzordeburuari txosten bat emango dio izangai bakoitzaren bana-banako balioespenarekin eta puntuazioarekin, arrazoiak emanez eta ezarritako a, b, c,
d eta e irizpideei egokituta.
Proba hori gainditzeko, lehiatzaileen batez besteko puntuazioak
probaren balioespen globalaren erdia baino altuagoa izan behar du, eta
batzordeko bi kideren txosten positiboa izan behar dute gutxienez.
Batzordeak berehala jakinaraziko dizkie izangaiei lehen probaren
emaitzak. Emaitza horietan probako ataletako bakoitzaren bana-banako
balioespena agertuko da, bai eta haren balioespen globala ere.
Halaber, jakinaraziko da bigarren proba non, noiz eta zer ordutan egingo den. Hori guztia gero Nafarroako Unibertsitate Publikoaren iragarki-ohol
elektronikoan argitaratzea galarazi gabe (deialdi honi dagokion atalean).
8.2. Bigarren proba jendaurrekoa izango da eta batzordeak izangaiaren adierazpen gaitasuna, azaldu dituen gaien edukiaren kalitatea eta
garrantzia, eta eztabaidatzeko duen gaitasuna balioetsi beharko ditu.
Gehienez ere ordubete iraungo duen azalpena egingo du izangaiak
batzordearen aurrean, eta gehienez ere ordubete iraungo duen eztabaida
izango du batzordekideekin gero, izangaiak irakaskuntza proiektuan aurkeztutako programako gai bati buruz (izangaiak berak aukeratua).
Bigarren proba amaitu ondoren, batzordeko kide bakoitzak batzordeburuari txosten bat emango dio izangai bakoitzaren bana-banako
balioespenarekin eta puntuazioarekin, arrazoiak emanez eta ezarritako
irizpideei egokituta.
Batzordeak bigarren probaren emaitzak Nafarroako Unibertsitate
Publikoaren iragarki-ohol elektronikoan argitaratuko ditu (deialdi honi
dagokion atalean).
Proba hori gainditzeko, lehiatzaileen batez besteko puntuazioak
probaren balioespen globalaren erdia baino altuagoa izan behar du, eta
batzordeko bi kideren txosten positiboa izan behar dute gutxienez.
8.3. Behin sarbide lehiaketa eginda, izangaien behin betiko emaitzak
argitaratuko dira.
9.–Lanpostua betetzeko proposamena.
9.1. Sarbide Batzordeak, zazpi egun balioduneko gehieneko epean
proba amaitzen den egunetik kontatzen hasita, izangai guztien zerrenda
proposatuko dio errektoreari, arrazoiak emanez eta izaera loteslearekin,
izendatzeko lehentasun ordenaren arabera sailkatua. Izangaiak ez dira
lehiaketara deitu diren lanpostuak baino gehiago izango. Zilegi izango da,
halaber, deitutako lanpostua ez betetzeko batzordearen proposamenarekin
amaitzea prozesua.
9.2. Batzordeak izendapenerako proposatutako izangaien zerrenda
ordenatua jendaurrean jarriko da Unibertsitatearen iragarki-ohol elektronikoan (deialdi honi dagokion atalean).
9.3. Izangaientzat zilegi izango da Unibertsitateko Idazkaritza Nagusiari eskatzea batzordeak beren merezimenduei buruz emandako balioespen
arrazoituaren ziurtagiria.
10.–Lanpostua betetzeko proposamenaren aurkako erreklamazioak.
10.1. Izangaiek Sarbide Batzordearen proposamenaren aurka erreklamazioa aurkezten ahalko dute, errektorearen aurrean, gehienez ere
hamar egun balioduneko epean.
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10.2. Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko funtzionarioen irakaskidegoetan sartzeko lehiaketei buruzko Arautegiaren 18. artikuluan
ezarritako Erreklamazio Batzordeak balioetsiko du erreklamazioa.
10.3. Erreklamazio Batzordeak lehiaketaren prozedurari lotutako
alderdiak baino ez ditu balioetsiko, eta izangaien aukera-berdintasuna eta
merezimendu eta gaitasun printzipioekiko errespetua une oro bermatzen
direla zainduko du. Erreklamazio Batzordeak ezingo du inola ere ordezkatu
Sarbide Batzordeak izangaien egokitasunari buruz egindako balorazio
sakona.
10.4. Sarbide Batzordearen proposamenaren aurkako erreklamaziorik jasoz gero, eta Erreklamazio Batzordeak nahikoa eskumen duela
irizten bazaio, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak ebazpen bat
emango du erreklamazioa tramitera onartzeko eta izendapenaren prozesua
erreklamazioa behin betiko ebazten den arte eteteko.
Aitzitik, Erreklamazio Batzordeak nahikoa eskumen ez badu, erreklamazioa ez da onartuko.
10.5. Erreklamazioren bat tramitera onartuz gero, Giza Baliabideen
Zerbitzuak tramitera onartu diren erreklamazioak helaraziko dizkie izangai
guztiei, eta hamar egun balioduneko epea emango die izangaiek nahi
dutena alega dezaten erreklamazioak jaso eta biharamunetik kontatzen
hasita. Sarbide Batzordeari ere bidaliko dizkio tramitera onartu diren erreklamazioak, haiei buruzko txostena egin dezan.
10.6. Erreklamazio Batzordeko kideek dokumentazioa aztertu eta
erabaki hauetako bat har lezakete, gehienez ere hiru hilabeteko epean
erreklamazioa aurkeztu den egunetik kontatzen hasita.
a) Baldin eta uste badu baremoko puntuazioen baturan kalkulu-akats
ageriko eta nabarmenen bat egin dela, atzemandako akatsa zuzentzea
Sarbide Batzordearen proposamenean. Horrek ondorioak izango ditu
Sarbide Batzordearen proposamenean, aldatu egingo baitu izangaien
hurrenkera.
b) Baldin eta uste badu prozedura-akatsen bat izan dela eta horrek
babesik gabe utzi duela erreklamazioa jarri duen alderdia, hautaketa-prozedura formazko akatsa egin den unera eramatea atzera.
c) Baldin eta uste badu berdintasun, merezimendu edo gaitasun
printzipioren bat urratu dela, Erreklamazio Batzordeak ez du berretsiko
Sarbide Batzordearen proposamena.
d) Baldin eta uste badu aurreko kasu bat ere ez dela betetzen,
Erreklamazio Batzordeak Sarbide Batzordearen proposamena berretsiko
du.
10.7. Erreklamazio Batzordeak bere kideen botoen gehiengoz hartuko
ditu erabakiak, eta, bozketan berdinketarik badago, erabakigarria izango
da batzordeburuaren botoa. Erabakiak hartzeko, Erreklamazio Batzordeak
aukera izango du Unibertsitatearen Zerbitzu Juridikoaren txosten juridikoa
eskatzeko.
10.8. Erreklamazio Batzordeak erreklamazioari buruz hartzen duen
erabakia loteslea izango da errektorearentzat. Errektoreak ebazpen bat
emango du Erreklamazio Batzordearen proposamenarekin bat etorriz, eta
zilegi du lanpostua hutsik utzi dela deklaratzea.
Ebazpen horrek administrazio bidea agortuko du, eta haren aurka zilegi
da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztea bi hilabeteko epean
Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian.
Hiru hilabeteko epean ez bada ebazpenik ematen, erreklamazioari
ezezkoa eman zaiola ulertuko da.
11.–Dokumentazioaren aurkezpena.
11.1. Proposatutako izangaiek, lanpostua betetzeko proposamena
argitaratu eta hogei egun balioduneko epean, 5.5 oinarrian ageri direnez
gain, dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte:
a) Izangaiaren Nortasun Agiri Nazionalaren edo haren nazionalitatea
eta nortasuna ziurtatzeko agiriaren fotokopia konpultsatua.
b) Mediku-ziurtagiri ofiziala, unibertsitateko irakaslearen lanpostuko
eginkizunetan aritzea galarazten dion eritasun nahiz akats fisiko edo psikikorik ez duela adierazten duena.
c) Eginkizun publikoetarako desgaitua edo gabetua ez dagoela eta
administrazio publiko baten zerbitzutik ez dela bereizia izan egiaztatzen
duen erantzukizunpeko aitorpena. Atzerriko izangaiek egiaztatu beharko
dute ez dutela beren Estatuan funtzio publikora sartzea galarazten dien
diziplina-zigorrik edo kondena penalik.
d) Bateraezintasunik ez daukala adierazten duen aitorpena, jarduera
publikoren bat betetzen edo pentsioren bat jasotzen ari bada.
11.2. Funtzionario publikoak direnek ez dituzte aurreko dokumentuak
justifikatu behar, eta funtzionarioak direla eta beren zerbitzu-orrian agertzen
diren inguruabarrak egiaztatzen dituen administrazioaren egiaztagiria
aurkeztu behar dute.
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12.–Izendapena eta kargu-hartzea.
12.1. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren errektoreak izendatuko du
izangaia irakasle funtzionario, proposaturiko izangaiak aurreko oinarrian
ezarritakoa bete eta gero.
12.2. Proposaturiko izangaiak eskatutako dokumentazioa aurkezten
ez badu, Unibertsitatearen errektoreak Sarbide Batzordearen proposamenean ezarritako lehentasun-hurrenkeran hurrengo postuan agertzen den
lehiatzailea izendatuko du funtzionario, hark aipatutako dokumentazioa
aurkeztu ondoren.
12.3. Izendapenak lanpostuaren izena, kidegoa, jakintza-arloa eta
saila zehaztuko ditu, bai eta Langileen Lanpostu Zerrendan lanpostuak
duen kodea ere. Langileen Erregistro Nagusian izendapenaren berri emango da, Langileen Erregistro zenbakia emateko eta dagokien kidegoan
inskripzioa egiteko, eta Unibertsitateen Kontseiluaren Idazkaritza Nagusian
ere bai. Izendapena “Estatuko Aldizkari Ofizialean” eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratuko da.
12.4. Izendapena “Estatuko Aldizkari Ofizialean” argitaratu eta biharamunetik gehienez ere hogei egun balioduneko epean hartu beharko
du lanpostuaren jabetza proposaturiko izangaiak, eta, orduan, dagokion
unibertsitateko irakaskidegoko funtzionario bihurtuko da, horrek dakartzan
eskubide eta betebeharrekin.
13.–Datu pertsonalen tratamendua.
Interesdunek parte hartzen badute Nafarroako Unibertsitate Publikoak
langileen kudeaketarekin loturik egiten dituen prozesuetan, NUPek tratatu
egingo ditu haien datuak. Datu horien tratamenduaren arduraduna Nafarroako Unibertsitate Publikoa da.
Datuen tratamendua aplikatzekoa zaion araudiari jarraikiz egingo da,
hots, Datuak Babesteko 2016/679 EB Erregelamendu Orokorrari eta Datu
Pertsonalak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari jarraikiz.
http://www.unavarra.es webgunean argitaratutako Tratamendu Jardueren
Erregistroan kontsulta daiteke nola eginen den tratamendu hori, “GIZA
BALIABIDEAK” atalean.
Tratatuko diren datuak batez ere hautapen prozesuetako izangaienak
eta NUPeko langileenak izango dira; hauek hain zuzen ere: izena, deiturak,
NANa, datu akademikoak eta profesionalak eta, beharrezkoa denean,
bankuko datuak eta Gizarte Segurantzakoak, edo ondoren deskribatzen
den xedea betetzeko beharrezkoak direnak.
Datuen tratamendua justifikatzen duen xedea hau da: hautapen
prozedurak, mugikortasunekoak, egoera administratiboak, ziurtagiriak,
edo Giza Baliabideen arloan NUPen eskumenekoak diren beste batzuk
tramitatzea.
Xede horrek interes publikoa edo botere publikoa legitimatzen du,
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) artikuluak ezartzen
duen bezala. Hauek dira oinarri juridikoak, langileei buruzko beste arau
batzuen artean: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen

testu bategina onesten duen 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzura dauden
Langileen Estatutuaren Testu Bategina onesten duen 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa.
Datuak tratatzeko jarduerei dagokienez, interesdunek eskubidea dute
datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, haiei kontra
egiteko eta transferitzeko. Horretarako, mezu bat bidali behar dute delegado.protecciondatos@unavarra.es helbidera, Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoaren 11. artikulutik 18. artikulura bitartekoei jarraikiz.
Desadostasunen bat izanez gero, Datuak Babesteko Espainiar Agentziara
jo dezakete, https://www.aepd.es/ domeinuaren bidez.
14.–Errekurtsoen araubidea.
Deialdi honen eta Sarbide Batzordearen jardunen ondoriozko egintza
administratibo ororen aurka zilegi da errekurtsoak jartzea, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015
Legean ezarritako kasuetan eta forman, 10. oinarrian ezarritako lanpostua
betetzeko proposamenaren aurkako erreklamazioaren aurka izan ezik.
Deialdi honen oinarrien aurka, zilegi da berraztertzeko errekurtsoa
jartzea, errektoreari zuzendua, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzietako Epaitegietan,
hilabeteko epean lehenengo kasuan, eta bi hilabeteko epean bigarrenean,
biak ere ebazpena argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.
Oharra: Genero maskulinoko pertsona edo kargu akademikoei buruzko aipamenak genero gramatikal neutroan egindakotzat hartzen dira, eta, beraz, bai emakumeak
bai gizonak aipatzeko aukera hartzen dute barnean.
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406/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana,
kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko lehiaketarako deia
egiten duena.
Ikusirik Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege
Organikoaren 48. artikulua eta hurrengoak, unibertsitateak irakasleen
eta ikertzaileen lan-kontratazioa egiteko gaitzen dituztenak, eta kontuan
izanik apirilaren 20ko 36/2009 Foru Dekretua, Nafarroako Unibertsitate
Publikoko kontratupeko irakasle eta ikertzaileen araubidea arautzen duena,
eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle doktoreak
kontratatzeko hautaketa prozesuen araudia, 2016ko irailaren 7ko Gobernu
Kontseiluak onetsi zuena.
Ikusirik Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaileen
2019. urteko Lan Publikoaren Eskaintza (Nafarroako Aldizkari Ofiziala,
2019ko martxoaren 7koa).
Kontuan harturik Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2019. urteko
Lan Publikoaren Eskaintzari dagozkion kontratupeko irakasle doktore
lanpostuetarako deialdia egiteko erabakia, Gobernu Kontseiluak 2020ko
otsailaren 11n egindako bileran onetsia.
Ikusirik Langileria Kudeatzeko Ataleko buruak egin duen proposamentxostena, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak ontzat eman duena.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak errektoretza-taldearen
egitura orokorra onetsi eta bere funtzioak zehazteko uztailaren 3an eman
zuen 1420/2019 Ebazpenaren bidez eskuordetu dizkidan eskumenak
erabiliz,
EBATZI DUT:
Lehenbizikoa.–Kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko lehiaketaren deialdia onestea, baita haren oinarriak ere.
Bigarrena.–Agindua ematea ebazpen hau Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadin.
Hirugarrena.–Ebazpen hau Giza Baliabideen Zerbitzuari eta Kontratazio Batzordeetako kideei aditzera ematea, behar dituen ondorioak
izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Inés Olaizola Nogales, Irakasleen
Gaietarako errektoreordea.
KONTRATUPEKO IRAKASLE DOKTOREAK KONTRATATZEKO
LEHIAKETAREN DEIALDIA
Hauek dira deialdia arautuko duten
OINARRIAK
1.–Arau orokorrak.
1. Kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko lehiaketa arautzea
da oinarri hauen xedea (I. eranskinean ageri diren lanpostuak betetzeko).
2. Deialdi hau arau hauetan ezarritakoak zuzenduko du: Nafarroako
Unibertsitate Publikoko Estatutuak (maiatzaren 12ko 110/2003 Foru Dekretuaren bidez onetsiak), apirilaren 20ko 36/2009 Foru Dekretua (Nafarroako
Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle eta ikertzaileen araubidea
arautzen duena), Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle
doktoreak kontratatzeko hautaketa-prozesuen araudia (2016ko irailaren 7ko
Gobernu Kontseiluak onetsia) eta Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea, eta Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea, deialdi
honen oinarriak eta aplikatzekoak gerta litezkeen beste edozein arau
orokor.
3. Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera -Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari
buruzkoa-, hautaketa-prozesu honek eragiten dituen argitalpenak, Nafarroako Aldizkari Ofizialari dagokiona izan ezik (3. oinarrian aipatutakoa),
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webguneko esteka honetan azalduko
dira, deialdi honi dagokion aipamenean, eta ez dira baliozkoak izango
bestelako tokietan agertzen direnak:
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/iragarki-ohol-elektronikoa/
enplegu-publikoa/irakasle-eta-ikertzaileen-deialdiak.

2.–Izangaiek bete beharrekoak.
Lehiaketan onartua izateko, honako baldintza hauek bete beharko
dira eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, eta lanpostuaz
jabetu arte beteko dira:
a) 16 urte baino gehiago izatea, eta erretiro adina betea ez izatea.
b) Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia Nazionalaren egiaztapena izatea kontratupeko irakasle doktoreen lanpostuetarako edo
unibertsitateko edozein irakaskidegotako lanpostuetarako.
c) Deialdiko xede diren lanpostuak betetzea galarazten duen gaixotasunik edo muga fisikorik edo psikikorik ez edukitzea.
d) Ez egotea baztertuak edozein administrazio publikotako zerbitzutik diziplinako espediente bat dela kausa, ez egotea ezgaituak funtzio
publikoak betetzeko, edo irakaskuntzarekin bateraezina den kargu edo
funtzioren bat edukitzea. Espainiako nazionalitatea ez duten izangaien
kasuan, baldintza hau betetzeko beharrezkoa izango da norberaren Estatuan funtzio publikora sartzea galarazten duen diziplina-zehapen edo
kondena penalik ez edukitzea.
e) Izangaiak Europar Batasunekoak ez badira, Espainian legez
bizitzea.
Espainian bizi ez diren atzerritarrek ere parte hartzeko aukera izanen
dute, parte hartzeko betekizunak betetzen badituzte. Kasu horretan, kontratazioa egin ahal izateko atzerritartasunari buruzko legeek eskatzen
dituzten baimenak lortu beharko dituzte.
f) Deialdi honetan parte hartzeko ezarritako tasa ordainduta izatea
edo ordaintzetik salbuetsita dagoela frogatzea.
2. Deialdi bakoitzeko betekizunak eskaerak aurkezteko epearen barruan eta kontratuak irauten duen bitartean bete behar dira.
3.–Eskaerak.
3.1. Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea 10 egun baliodun igaro ondoren bukatuko
da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Ebazpena Nafarroako Unibertsitate
Publikoaren webgunean emanen da argitara. Eskaerak aurkezteko epea
ezin izango da luzatu.
3.2. Eskaeraren aurkezpena.
3.2.1. Hautapen prozesuan parte hartzeko, helbide honetan dagoen
eskaera erabili beharko da:
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/catalogo-de-procedimientos/
todos/concurso-profesorado.
3.2.2. Hautaketa-prozesu honetan parte hartu nahi dutenek Nafarroako Unibertsitate Publikoko Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dituzte
eskaerak (Arrosadiko campusa, z.g., 31006 Iruñea/Tuterako campusa,
Tarazonako etorbidea, z.g., 31500 Tutera), edo Estatuaren Administrazio
Orokorreko erregistroetan, autonomia-erkidegoetako administrazioetako
erregistroetan, toki administrazioa osatzen duten erakundeetako erregistroetan, posta-bulegoetan edo Espainiak atzerrian dituen kontsuletxeetan
edo ordezkaritza diplomatikoetan.
Eskaera posta-bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian egingo
da, posta-zerbitzuko langileak data eta zigilua jar ditzan ziurtatu eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Erregistrora bidali baino lehen.
3.3. Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak.
Behar bezala betetako eskaerarekin batera, dokumentazio hau aurkeztuko da:
a) Izangaiaren Nortasun Agiri Nazionalaren edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna ziurtatzeko agiriaren fotokopia.
b) Doktore tituluaren fotokopia.
c) Kalitatea Egiaztatu eta Ebaluatzeko Agentzia Nazionalak jardueraz
emandako ebaluazio positiboaren egiaztagiriaren fotokopia.
d) 4. oinarriak aipatzen duen tasa ordaindu delako egiaztagiria.
3.4. Aurkeztutako dokumentazioa edo Unibertsitatearen eskura dagoena aztertuta, Nafarroako Unibertsitate Publikoak ikusten badu izangairen
batek ez daukala eskatzen diren betekizunetakoren bat edo agiriak faltsutu
dituela, deialdian parte hartzeak dakartzan eskubide guztiak bertan behera
geldituko dira.
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3.5. Eskaeran atzematen diren akats materialak edo egitatezko
akatsak edonoiz konpontzen ahalko dira, ofizioz edo interesdunak hala
eskatuta.
4.–Tasa.
4.1. Hautaketa prozesua egiteko behar diren zerbitzuak emateagatik
ordaindu beharreko tasa 41,60 eurokoa izango da.
Diru-kopuru hori Nafarroako Rural Kutxako ES16 3008 0001 18
0700190523 zenbakidun kontu-korrontean sartuko da, eta frogagirian
izangaiaren izena eta “Kontratupeko irakasle doktoreen lehiaketa” identifikazioa agertuko dira.
4.2. Tasak ordaintzetik salbuetsita egongo dira:
a) Ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasun aitortua duten pertsonak.
b) Hautaproben deialdiaren iragarkia argitaratu baino lehenago gutxienez hilabete batez lan-eskatzaile moduan inskribaturik egon direnak,
izena emateko epean inolako lan eskaintza egokiri uko egin ez badiote,
eta sustapen, prestakuntza edo birmoldaketa profesionaleko ekintzetan
parte hartzeari uko egin ez badiote salbu eta justifikaturiko arrazoiengatik.
Halaber, beharrezkoa da lanbide arteko gutxieneko lansaritik goragoko
errentarik ez izatea hilabetean.
Honela egiaztatuko da zirkunstantzia hori:
–Enplegu-eskatzaile gisa izena emateari dagokionez, behar den Enplegu Bulegoak emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ziurtagiri
horretan, eskatzailea zein egunetan inskribatu den adieraziko da, eta
berariaz adieraziko da inskripzio-aldian ez duela enplegu-eskaintza egokirik
baztertu, eta ez diola uko egin sustapen, prestakuntza edo birmoldaketa
profesionaleko ekintzetan parte hartzeari, arrazoi justifikatuak zeudenean
izan ezik.
–Hilero lanbide arteko gutxieneko soldata baino errenta handiagorik
jasotzen ez bada, interesdunak erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu
beharko du.
4.3. Salbuespenaren arrazoia egiaztatzen ez bada, ezarritako aurkezpen epearen barruan tasa ez ordaintzeak izangaia baztertzea dakar,
eta hau konpondu ezin daitekeen baldintza da.
4.4. Tasa ordaintzeak ez du inola ere ordeztuko hautapen-prozesuan
parte hartzeko eskaera garaiz eta forman aurkeztu beharra.
5.–Izangaien onarpena.
5.1. Eskaerak aurkezteko epea bukatuta, gehienez ere 10 egun
balioduneko epean, irakasleen gaietan eskumena duen organoak jendaurrean jarriko du, Unibertsitateko iragarki-taula elektronikoan (deialdi
honi dagokion atalean), deitutako lanpostu bakoitzeko lehiaketan onartu
eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda, baita baztertzeko
arrazoiak ere, halakorik izan bada. Izangai bazterturik ez bada, zuzenean
onetsiko da behin betiko zerrenda.
5.2. 3.3 oinarrian aipatzen diren dokumentuak ez aurkezteagatik
behin-behinean baztertzea galarazi gabe, ezin zuzendu daitezkeen baztertzeko arrazoiak hauek izango dira: eskaera epez kanpo aurkeztea,
deialdian eskatutako baldintzak ezarritako epean ez betetzea eta tasa
epe barruan ez ordaintzea.
5.3. Izangai baztertuek edo zerrendan azaldu ez direnek zilegi dute
erreklamazioa egitea eta, akatsen bat badago, haiek zuzentzea, behin-behineko zerrenda argitaratu eta hurrengo 10 egun balioduneko epean.
5.4. Eskaerak osatzeko eta zuzentzeko epea bukaturik, Nafarroako
Unibertsitate Publikoko iragarki ohol elektronikoan argitaratuko da (deialdi
honi dagokion atalean) lehiaketan onarturiko eta bazterturiko izangaien
behin betiko zerrenda.
5.5. Lehiaketako onartuen zerrendak egoteak ez du esan nahi,
inola ere, Unibertsitateak aitortzen duenik izangaiek deialdiko oinarrietan
eskatzen diren baldintza orokorrak edo partikularrak betetzen dituztela.
Kontratatzeko proposatutako izangaiek ziurtatu eta egiaztatu beharko
dituzte horiek, dokumentazio egiaztagarria aurkeztu beharko baitute 12.
oinarrian adierazitakoarekin bat.
5.6. Epea bukaturik ez bada eskaerarik aurkeztu, izangai onarturik
ez bada edo izangaiek lehiatzeari uko egiten badiote, irakasleen gaietan
eskudun den organoak arrazoi horregatik lanpostua hutsik geratzen dela
aldarrikatuko du, eta dagokion sailari jakinaraziko dio.
6.–Kontratazio Batzordea.
6.1. Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko hautaketa-prozesuak arautzen dituen arautegiko 13.
artikuluak ezartzen duen Kontratazio Batzordeak epaituko du lehiaketa.
Kontratazio Batzordeen osaera oinarri hauen II. eranskinean dator.

48. zenbakia - 3347. orrialdea
6.2. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015
Legean kide anitzeko organoei buruz xedatutakoak zuzenduko du Kontratazio Batzordea, eta, subsidiarioki, Nafarroako Unibertsitate Publikoko
Kide Anitzeko Organoen Funtzionamendurako Erregelamendu Orokorra
onartzen duen 2018ko apirilaren 24ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiak.
Aipaturiko legearen 23. artikuluak ezartzen duen arrazoiren bat gertatzen
denean, Batzordeko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta
horren berri eman deialdia egin duen organoari. Lege horren 24. artikuluak
ezartzen duenaren arabera, izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak
errefusatzea, aipatu egoera horietakoren bat gertatzen denean.
6.3. Kontratazio Batzordeko buruak, gainerako batzordekideekin
kontsultatu eta gero, informazio hau jakinaraziko die interesdunei, gutxienez
ere hamabost egun naturaleko aurrerapenaz:
–Kontratazio Batzordea non, noiz eta zer ordutan eratuko den, gehienez ere hiru hilabeteko epean, izangai onartu eta baztertuen behin
betiko zerrenda argitaratzen denetik kontatzen hasita. Eratzen den unean,
Kontratazio Batzordeak finkatu eta jendaurrera zabalduko ditu izangaien
balioespena egiteko erabiliko dituen irizpideak, Nafarroako Unibertsitate
Publikoko kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko hautatze-prozesuak arautzen dituen Arautegiaren I. eranskineko kontratazio-baremoaren
arabera (8. oinarrian dago jasoa).
–Lehiaketan parte hartzeko onartuak izan diren izangaien aurkezpen-ekitaldia. Ekitaldi horretan, lehiaketara atera den lanpostuaren jakintza-arloko irakasgai baten programa zehatza emango diote izangaiek
Kontratazio Batzordeari (hiru kopia, hain zuzen). Honako hauek jaso behar
ditu programak: gaitegia, bibliografia, helburuak eta irakasteko metodologia;
horretaz gainera, izangaiaren curriculum vitaea, orain arte egindako ikerketak eta hemendik aurrera egin nahi dituen ikerketen proiektua. Izangaiek
alegatutako irakaskuntzako eta ikerketako merezimenduak egiaztatzen
dituzten dokumentuak aurkeztu behar dituzte; merezimenduren bat behar
bezala egiaztatzen ez bada, ez da aintzat hartuko. Kontratazio Batzordeak,
halaber, lehen probarako dei egingo die izangaiei. Deialdian zehaztuko du
proba zer tokitan, egunetan eta ordutan egingo den. Lehiatzaile bat baino
gehiago badira, proba egiteko hurrenkera zozketatu egingo da. Azkenik,
probarako deialdia eta proba egiteko hurrenkera argitaratuko ditu.
7.–Aukeratzeko prozedura.
7.1. Izangaiak hautatzeko prozesuak bi proba hauek edukiko ditu:
a) Lehen proban, gehienez ere ordubete iraungo duen ahozko
azalpena egingo da Kontratazio Batzordearen aurrean, eta gehienez ere
ordubete iraungo duen eztabaida izango da berarekin honako hauei buruz:
izangaiaren curriculum vitae agiria, irakaskuntza proiektua eta aurkeztutako
ikerketa-proiektua.
Lehen proba bukatuta, Kontratazio Batzordeko kide bakoitzak Batzordeko buruari txosten arrazoitu bat emango dio, izangai bakoitzak azaldu
dituen curriculum vitae agiria, eta irakaskuntza- eta ikerketa-proiektuak
balioesteko, eta zenbakizko puntuak emango zaizkio. Eskatutako gutxieneko puntuazioa edo handiagoa lortu duten eta bigarren proba egingo
duten lehiatzaileen zerrenda ordenatua onetsiko du Kontratazio Batzordeak. Lehen probako emaitzak argitaratu ondoren, Kontratazio Batzordeak
argitaratuko du noiz, non eta zer ordutan egingo den bigarren proba.
b) Bigarren proban, gehienez ere ordubete iraungo duen ahozko
azalpena egingo da Kontratazio Batzordearen aurrean, eta gehienez ere
ordubete iraungo duen eztabaida izango da berarekin, izangaiak bere
irakaskuntza-proiektuan aurkeztutako eta berak hautatutako gai bati buruz.
Kontratazio Batzordeak izangai bakoitzaren balioespen arrazoitua egingo
du, eta zenbakizko puntuak esleituko dizkio.
7.2. Bi probetako puntuazioak batu eta gero, lehiatzaileek baremoa
aplikatuta lortu dituzten kalifikazioen zerrenda ordenatu bat egingo du
Batzordeak. Berdinketarik balego, Kontratazio Batzordeko kideek bozketa
bat egingo dute hurrenkera erabakitzeko; bozketa horretan berdinketarik
badago, batzordeburuaren kalitateko botoak erabakiko du.
8.–Kontratazio baremoa.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle doktoreak
kontratatzeko hautaketa-prozesuak arautzen dituen arautegiko I. eranskinak kontratazio baremo hau ezartzen du:
1. Ahozko lehen proba: 80 puntu gehienez ere. Gutxienez 40 puntu
lortzen ez dituzten lehiatzaileak baztertuta geldituko dira.
Izangaien jardueraren eta lanpostuaren profilaren arteko lotura balioesteko, alderdi hauek hartuko dira kontuan:
a) Izangaiek egindako ikerketak eta argitalpen zientifikoak, dokumentu bidez egiaztatuak (30 puntu gehienez).
b) Unibertsitateko irakaslanak, kontratu bidez eta irakaskuntza-jarduera balioesten duen txostenaren bidez behar bezala egiaztatuak (20
puntu gehienez).
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c) Irakaskuntza-proiektua (10 puntu gehienez).
d) Ikerketa-proiektua (10 puntu gehienez).
e) Beste merezimendu batzuk (5 puntu gehienez). Atal honetan, honako hauek balioetsiko dira, Kontratazio Batzordearen irizpidearen arabera:
unibertsitatetik kanpo egindako lan profesionala, hizkuntzak, espezializazio
ikastaroak, beste titulazio batzuk, bekak, sariak eta lehiakideak eman eta
egiaztatutako beste edozein datu.
f) Unibertsitateko irakaskidegoetarako egiaztapena izatea: 5 puntu.
Kontratazio Batzordeko kide bakoitzak bere aldetik balioetsiko ditu
izangaien merezimenduak, eta izangai bakoitzari emandako puntuazioen
batezbesteko aritmetikoa izango da proba honen puntuazioa.
2. Ahozko bigarren proba: 20 puntu gehienez ere. Irizpide orokor
gisa, bai azaldutako edukiak bai azalpenaren beraren irakaskuntza-kalitatea balioetsiko dira. Gutxienez 10 puntu lortzen ez dituzten lehiatzaileak
baztertuta geldituko dira.
Kontratazio Batzordeko kide bakoitzak bere aldetik balioetsiko ditu
izangaien aurkezpenak, eta izangai bakoitzari emandako puntuazioen
batezbesteko aritmetikoa izango da proba honen puntuazioa.
3. Azken puntuazioa bi probetako puntuazioen batura izango da.
9.–Kontratazio proposamena.
9.1. Bigarren proba egiten denetik 7 egun balioduneko epean gehienez ere, Kontratazio Batzordeak Nafarroako Unibertsitate Publikoaren
iragarki-taula elektronikoan argitaratuko ditu hautaketa-prozesua gainditu
duten izangaien zerrenda ordenatua eta kontratazio proposamena, eta proposamena igorriko dio iraskasleen gaietan eskumena duen organoari.
9.2. Ez da zilegi Kontratazio Batzordeak lehiaketaren xede den
lanpostu kopurua baino izangai gehiago proposatzea, baina bai ordea
txikiagoa den kopurua. Halaber, zilegi da Kontratazio Batzordeak lanpostua
hutsik geratzeko proposamena egitea, lanpostuaren baremo espezifikatua
aplikatu eta izangaietako inork ez duenean lortzen eskatzen den gutxieneko
puntuazioa.
9.3. Kontratazio proposamena eginez emango zaio amaiera Kontratazio Batzordearen jarduerari.
10.–Kontratazio proposamenaren aurkako erreklamazioak.
10.1. Interesdunek zilegi dute erreklamazioa aurkeztea Kontratazio
Batzordearen kontratazio proposamenaren aurka Nafarroako Unibertsitate
Publikoko errektorearen aurrean, hamar egun balioduneko epean proposamena argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.
10.2. Nafarroako Unibertsitate Publikoan kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko hautaketa-prozesuei buruzko araudian ezarritako
Erreklamazio Batzordeak aztertuko ditu kontratazio proposamen aurkako
erreklamazioak.
Erreklamazio Batzordeak lehiaketaren prozedurari lotutako alderdiak
baino ez ditu balioetsiko, eta izangaien aukera-berdintasuna eta merezimendu eta gaitasun printzipioekiko errespetua une oro bermatzen direla
zainduko du.
Erreklamazio Batzordeak ezingo du inola ere ordezkatu Kontratazio
Batzordeak izangaien egokitasunari buruz egindako balorazio sakona.
10.3. Kontratazio proposamenaren aurkako erreklamaziorik jasoz
gero, eta Erreklamazio Batzordeak nahikoa eskumen duela irizten bazaio,
Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak ebazpen bat emango du
erreklamazioa tramitera onartzeko eta hautaketa-prozesua erreklamazioa
behin betiko ebazten den arte eteteko.
Aitzitik, Erreklamazio Batzordeak nahikoa eskumen ez badu, erreklamazioa ez da onartuko.
10.4. Erreklamazioren bat tramitera onartuz gero, Giza Baliabideen
Zerbitzuak tramitera onartu diren erreklamazioak helaraziko dizkie izangai
guztiei, eta hamar egun balioduneko epea emango die izangaiek nahi
dutena alega dezaten erreklamazioak jaso eta biharamunetik kontatzen
hasita. Kontratazio Batzordeari ere bidaliko dizkio tramitera onartu diren
erreklamazioak, haiei buruzko txostena egin dezan.
10.5. Erreklamazio Batzordeko kideek dokumentazioa aztertu eta
erabaki hauetako bat har lezakete, gehienez ere hiru hilabeteko epean
erreklamazioa aurkeztu den egunetik kontatzen hasita.
a) Baldin eta uste badu berdintasun, merezimendu edo gaitasun
printzipiorik ez dela urratu, Kontratazio Batzordearen proposamena zuzenean berrestea.
b) Baldin eta uste badu baremoko puntuazioen baturan kalkulu akats
ageriko eta nabarmenen bat egin dela, atzemandako akatsa zuzentzea
Kontratazio Batzordearen proposamenean. Horrek ondorioak izango ditu
Kontratazio Batzordearen proposamenean, aldatu egingo baitu izangaien
hurrenkera.
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c) Baldin eta uste badu prozedura-akatsen bat izan dela eta horrek
babesik gabe utzi duela erreklamazioa jarri duen alderdia, hautaketa-prozedura formazko akatsa egin den unera eramatea atzera.
d) Baldin eta uste badu berdintasun, merezimendu edo gaitasun
printzipioren bat urratu dela, Erreklamazio Batzordeak ez du berretsiko
Kontratazio Batzordearen proposamena.
10.6. Erreklamazio Batzordeak bere kideen botoen gehiengoz hartuko
ditu erabakiak, eta, bozketan berdinketarik badago, erabakigarria izango
da batzordeburuaren botoa. Erabakiak hartzeko, Erreklamazio Batzordeak
aukera izango du Unibertsitatearen Zerbitzu Juridikoaren txosten juridikoa
eskatzeko.
10.7. Erreklamazio Batzordeak erreklamazioari buruz hartzen duen
erabakia loteslea izango da errektorearentzat. Errektoreak ebazpen bat
emango du Erreklamazio Batzordearen proposamenarekin bat etorriz, eta
zilegi du lanpostua hutsik utzi dela deklaratzea.
Ebazpen horrek administrazio bidea agortuko du, eta haren aurka zilegi
da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztea bi hilabeteko epean
Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian.
Hiru hilabeteko epean ez bada ebazpenik ematen, erreklamazioari
ezezkoa eman zaiola ulertuko da.
11.–Behin betiko kontratazio proposamena.
Behin betiko kontratazio proposamena daukan ebazpenak hautaketa-prozesua amaitzen du, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren
iragarki-taula elektronikoan argitaratuko da, deialdi honi dagokion erreseinarekin. Argitaratze horrek interesdunei egiten zaien jakinarazpenaren
balioa edukiko du ondorio guztietarako.
Ebazpen horrek administrazio bidea agortzen du, eta bere aurka zilegi
da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko
Auzien Epaitegian.
12.–Kontratuen formalizazioa eta sindura.
12.1. Bost egun balioduneko epean, behin betiko kontratazio proposamena argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita,
lanpostua eskuratu dutenek, 5.5 oinarrian aipatutako dokumentazioaz
gainera, ondotik zehazten diren agiriak aurkeztu beharko dituzte Giza
Baliabideen Zerbitzuan, dagokien kontratua formalizatu ahal izateko:
a) Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko afiliazio-txartelaren
fotokopia, bidezko denean.
b) Bankuko datuak nomina sartzeko.
c) Bateraezintasunik ez izatearen aitorpena.
12.2. Ezarritako epean, ezinbesteko arrazoirik egon ezean, agiriak
aurkezten ez dituztenek edo, agiriak azterturik, lanpostua betetzeko eskatzen den betebeharreko baldintzaren bat betetzen ez dutenek kontratatuak
izateko eskubidea galduko dute.
12.3. Arautegi honen eta dagozkion deialdien ondorio den lan-kontratua Unibertsitateei buruzko Lege Organikoko 48. artikuluak eta ondorengoek ezartzen dutenaren mende egongo da.
12.4. Kontratuak idatziz egingo dira, dagozkien ereduetan. Kontratuaren izenpea norberarena eta besterenezina da, eta Nafarroako Unibertsitate
Publikoko Giza Baliabideen Zerbitzuan egingo da. Kontratua lanean hasi
baino lehen izenpetuko da, 10 egun naturaleko epean gehienez lanpostuaren ebazpena argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.
Kontratua ez bada aipatutako epean izenpetzen, interesdunak lanpostuari
uko egiten diola ulertuko da. Hala gertatzen bada, Kontratazio Batzordeak
proposatzen duen ordezkoen zerrendan hurrengoa dagoen izangaiari
deituko zaio, eta honek epe berdina edukiko du kontratua gauzatzeko.
13.–Datu pertsonalen tratamendua.
Interesdunek parte hartzen badute Nafarroako Unibertsitate Publikoak
langileen kudeaketarekin loturik egiten dituen prozesuetan, NUPek tratatu
egingo ditu haien datuak. Datu horien tratamenduaren arduraduna Nafarroako Unibertsitate Publikoa da.
Datuen tratamendua aplikatzekoa zaion araudiari jarraikiz egingo da,
hots, Datuak Babesteko 2016/679 EB Erregelamendu Orokorrari eta Datu
Pertsonalak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari jarraikiz.
http://www.unavarra.es webgunean argitaratutako Tratamendu Jardueren
Erregistroan kontsulta daiteke nola eginen den tratamendu hori, “GIZA
BALIABIDEAK” atalean.
Tratatuko diren datuak batez ere hautapen prozesuetako izangaienak
eta NUPeko langileenak izango dira; hauek hain zuzen ere: izena, deiturak,
NANa, datu akademikoak eta profesionalak eta, beharrezkoa denean,
bankuko datuak eta Gizarte Segurantzakoak, edo ondoren deskribatzen
den xedea betetzeko beharrezkoak direnak.
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48. zenbakia - 3349. orrialdea

Datuen tratamendua justifikatzen duen xedea hau da: hautapen
prozedurak, mugikortasunekoak, egoera administratiboak, ziurtagiriak,
edo Giza Baliabideen arloan NUPen eskumenekoak diren beste batzuk
tramitatzea.
Xede horrek interes publikoa edo botere publikoa legitimatzen du,
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) artikuluak ezartzen
duen bezala. Hauek dira oinarri juridikoak, langileei buruzko beste arau
batzuen artean: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen
testu bategina onesten duen 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzura dauden
Langileen Estatutuaren Testu Bategina onesten duen 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa.
Datuak tratatzeko jarduerei dagokienez, interesdunek eskubidea dute
datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, haiei kontra
egiteko eta transferitzeko. Horretarako, mezu bat bidali behar dute delegado.protecciondatos@unavarra.es helbidera, Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoaren 11. artikulutik 18. artikulura bitartekoei jarraikiz.
Desadostasunen bat izanez gero, Datuak Babesteko Espainiar Agentziara
jo dezakete, https://www.aepd.es/ domeinuaren bidez.
14.–Errekurtsoen araubidea.
Deialdi honen eta Kontratazio Batzordearen jardunen ondoriozko
egintza administratibo ororen aurka zilegi da errekurtsoak jartzea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren
1eko 39/2015 Legean aurreikustako kasuetan eta forman, 10. oinarrian
aurreikusitako kontratatazio proposamenaren aurkako erreklamazioaren
aurka izan ezik.
Deialdi honen oinarrien aurka, zilegi da berraztertzeko errekurtsoa
jartzea, errektoreari zuzendua, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzietako Epaitegietan,
hilabeteko epean lehenengo kasuan, eta bi hilabeteko epean bigarrenean,
biak ere ebazpena argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.
Oharra: Genero maskulinoko pertsona edo kargu akademikoei buruzko aipamenak genero gramatikal neutroan egindakotzat hartzen dira, eta, beraz, bai emakumeak
bai gizonak aipatzeko aukera hartzen dute barnean.

I. ERANSKINA

Lanpostu zk.

5320

Kidegoa

1. motako kontratupeko irakasle doktorea

Saila

Osasun Zientziak

Jakintza-arloa

Psikologia Ebolutiboa eta Hezkuntzaren Psikologia.

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Haur Hezkuntzako funtzionamendu betearazlea.

Lanpostu zk.

5321

Kidegoa

1. motako kontratupeko irakasle doktorea

Saila

Osasun Zientziak

Jakintza-arloa

Oinarrizko Psikologia

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Oinarrizko Prozesu Psikologikoak.

Lanpostu zk.

5322

Kidegoa

1. motako kontratupeko irakasle doktorea

Saila

Zientziak

Jakintza-arloa

Landare Fisiologia

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Nutrizio amoniakala hazkuntzetan

Lanpostu zk.

5323

Kidegoa

1. motako kontratupeko irakasle doktorea

Saila

Estatistika, Informatika eta Matematika

Jakintza-arloa

Ekonomia eta Enpresarako Metodo Kuantitatiboak

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Erabilgarritasuna eta Ordenaren Matematika

Lanpostu zk.

5324

Kidegoa

1. motako kontratupeko irakasle doktorea

Saila

Soziologia eta Gizarte Lana

Jakintza-arloa

Gizarte Lana eta Gizarte Zerbitzuak

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Desparekotasuna eta esku-hartze soziokomunitarioa

Deialdiko xede diren lanpostuak
Lanpostu zk.

5319

Lanpostu zk.

5325

Kidegoa

1. motako kontratupeko irakasle doktorea

Kidegoa

1. motako kontratupeko irakasle doktorea

Saila

Osasun Zientziak

Saila

Agronomia, Bioteknologia eta Elikadura

Jakintza-arloa

Medikuntza

Jakintza-arloa

Animalia Ekoizpena

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Irakaskuntza-eskakizuna

Jakintza-arloarena

Ikerketa-eskakizuna

Medikuntza integratua

Ikerketa-eskakizuna

Animalia ekoizpena eta haragiaren kalitatea.

II. ERANSKINA
Batzordeen osaera
LANPOSTU ZK.: 5319
BATZORDE TITULARRA
Batzordeburua

María Isabel Illa Sendra andrea

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Javier Gómez Arbones jauna

Lleidako Unibertsitateko irakasle titularra

2. batzordekidea

Juan Ignacio Pérez Calvo jauna

Zaragozako Unibertsitateko irakasle titularra

Batzordeburua

Desamparados Mir Gisbert andrea

Valentziako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Guillermo Ruiz Irastorza jauna

Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra

2. batzordekidea

María Carmen Piñol Felis andrea

Lleidako Unibertsitateko irakasle titularra

Batzordeburua

Rosa María Sola Alberich andrea

Rovira i Virgili Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Luis Bujanda Fernández de Piérola jauna

Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna

2. batzordekidea

María Sonia Gaztambide Saenz andrea

Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra

Batzordeburua

Francisco Alcantud Marín jauna

Valentziako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

María Teresa Sanz de Acedo Baquedano andrea

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra

2. batzordekidea

Elena Bernaras Iturrioz andrea

Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra

Batzordeburua

Juan Fernández Sánchez jauna

Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko katedraduna

Batzordekide idazkaria

María Concepción Medrano Samaniego andrea

Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna

2. batzordekidea

Miguel Angel Pérez Pereira jauna

Santiago de Compostelako Unibertsitateko katedraduna

ORDEZKO 1. BATZORDEA

ORDEZKO 2. BATZORDEA

LANPOSTU ZK.: 5320
BATZORDE TITULARRA

ORDEZKO 1. BATZORDEA

3350. orrialdea - 48. zenbakia
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ORDEZKO 2. BATZORDEA
Batzordeburua

Jesús Nicasio García Sánchez jauna

Leongo Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Susana Rodríguez Martínez andrea

Coruñako Unibertsitateko irakasle titularra

2. batzordekidea

Ángel Huguet Canals jauna

Lleidako Unibertsitateko katedraduna

Batzordeburua

Javier González Marques jauna

Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Gumersinda Alonso Martínez andrea

Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna

2. batzordekidea

Cristina Forn Frías andrea

Jaume I Unibertsitateko irakasle titularra

Batzordeburua

Josep Batista Trobalón jauna

Bartzelonako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

María Isabel de Brugada Sauras andrea

Granadako Unibertsitateko katedraduna

2. batzordekidea

Francisco José López Gutiérrez jauna

Malagako Unibertsitateko katedraduna

Batzordeburua

Andrés Catena Martínez jauna

Granadako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

María José Pérez Fabello andrea

Vigoko Unibertsitateko irakasle titularra

2. batzordekidea

Juan Carlos López García jauna

Sevillako Unibertsitateko katedraduna

Batzordeburua

Berta Dopico Rivela andrea

Salamancako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Cesáreo Arrese-Igor Sánchez jauna

Nafarroako Unibertsitate Publikoko katedraduna

2. batzordekidea

José María Becerril Soto jauna

Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna

Batzordeburua

María Carmen Fenoll Comes andrea

Gaztela-Mantxako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Pedro María Aparicio Tejo jauna

Nafarroako Unibertsitate Publikoko katedraduna

2. batzordekidea

Emilia Labrador Encinas andrea

Salamancako Unibertsitateko katedraduna

Batzordeburua

Cristina Echevarria Ruiz de Vargas andrea

Sevillako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

José Fernando Morán Juez jauna

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra

2. batzordekidea

Carmen González Murua andrea

Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna

Batzordeburua

Casilda Lasso de la Vega Martínez andrea

Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Juan Ramón de Miguel Velasco jauna

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra

2. batzordekidea

Socorro Puy Segura andrea

Malagako Unibertsitateko katedraduna

Batzordeburua

María Mercedes Ayuso Gutiérrez andrea

Bartzelonako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Ricardo Arlegi Pérez jauna

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra

2. batzordekidea

Francisco José Cabo García jauna

Valladolideko Unibertsitateko irakasle titularra

Batzordeburua

María José Gutiérrez Huerta andrea

Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Pedro Pascual Arzoz jauna

Nafarroako Unibertsitate Publikoko katedraduna

2. batzordekidea

José Luis García Lapresta jauna

Valladolideko Unibertsitateko katedraduna

Batzordeburua

Joaquím Brugué Torruella jauna

Gironako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Begoña Pérez Eransus andrea

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra

2. batzordekidea

Amalia Morales Villena andrea

Granadako Unibertsitateko irakasle titularra

Batzordeburua

Joan Lacomba Vázquez jauna

Valentziako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Sagrario Anaut Bravo andrea

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra

2. batzordekidea

Octavio Vázquez Aguado jauna

Huelvako Unibertsitateko irakasle titularra

Batzordeburua

Antonio López Peláez jauna

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitateko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Yolanda de la Fuente Robles andrea

Jaéngo Unibertsitateko katedraduna

2. batzordekidea

Esther del Campo García andrea

Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko katedraduna

Batzordeburua

Juan Pablo Gutiérrez García jauna

Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Ana Arana Navarro andrea

Nafarroako Unibertsitate Publikoko katedraduna

2. batzordekidea

Anastasio Arguello Henriquez jauna

Kanaria Handiko Las Palmaseko Unibertsitateko katedraduna

LANPOSTU ZK.: 5321
BATZORDE TITULARRA

ORDEZKO 1. BATZORDEA

ORDEZKO 2. BATZORDEA

LANPOSTU ZK.: 5322
BATZORDE TITULARRA

ORDEZKO 1. BATZORDEA

ORDEZKO 2. BATZORDEA

LANPOSTU ZK.: 5323
BATZORDE TITULARRA

ORDEZKO 1. BATZORDEA

ORDEZKO 2. BATZORDEA

LANPOSTU ZK.: 5324
BATZORDE TITULARRA

ORDEZKO 1. BATZORDEA

ORDEZKO 2. BATZORDEA

LANPOSTU ZK.: 5325
BATZORDE TITULARRA
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ORDEZKO 1. BATZORDEA
Batzordeburua

Jesús Piedrafita Arilla jauna

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko katedraduna

Batzordekide idazkaria

Beatriz Soret Lafraya andrea

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra

2. batzordekidea

María Pilar Hernández Pérez andrea

Valentziako Unibertsitate Politeknikoko katedraduna

Batzordeburua

Vicente Ramiro Gaudioso Lacasa jauna

Leongo Unibertsitateko irakaslea

Batzordekide idazkaria

María José Beriáin Apesteguía andrea

Nafarroako Unibertsitate Publikoko katedraduna

2. batzordekidea

Pilar Molina Pons andrea

Valentziako Unibertsitate Politeknikoko katedraduna

ORDEZKO 2. BATZORDEA
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1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA
BEKAK
7E/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Landa Garapeneko zuzendari
nagusiak emana, dirulaguntza honetarako deialdia onesten duena:
“Nekazari gazteak beren gain jartzea 2014-2020 Landa Garapenerako Programaren barnean. 06.01. 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 horien artean dago nekazari gazteak beren gain jar daitezela sustatzea, neurri hori lagungarria baita belaunaldi aldaketa egiteko,
biztanleria finkatzeko eta landa eremuetan jarduera sortzeko.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren
17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduak nekazaritzaren garapenerako
laguntza arautu zuen, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) bidez, eta indarrik gabe utzi zuen Kontseiluaren 1698/2005
(EB) Erregelamendua; haren 19. artikuluan nekazaritzako ustiategiak eta
enpresak garatzeko neurria ezarri zuen, eta azpineurri gisa, berriz, artikulu
horren 1, a) puntua, nekazari gazteek enpresak sortzeari buruzkoa.
1305/2013 (EB) Erregelamenduaren II. eranskinean “nekazari gazte”
bakoitzeko emanen diren gehieneko laguntzak finkatzen dira; kopuru horiek,
nolanahi ere, Nafarroako Foru Komunitatearen parametro soziekonomikoen
arabera zehaztu beharko dira.
Nafarroako Landa Garapeneko 2014-2020 aldirako programak neurri
hori jasotzen du, eta, zehatzago, nekazari gazteak jardueran hasteko
azpineurria ere bai. 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.
Belaunaldi aldaketa sustatu nahi da nekazari gazteentzako enpresak
sortzeko laguntzaren bidez, oinarri hartuta behar adinako prestakuntza
daukaten gazteak, nekazaritzako enpresen titularrak, hori baita alternatiba
nagusia nekazaritzaren sektoreari jarraipena emateko eta etorkizunari
arrakastaz ekiteko.
Kontuan harturik nekazaritzan ari den populazio aktiboa zahartzen ari
dela, gazteak landa eremuetatik hiri aldera joaten direla, gazteek jarduera
ekonomikoaren beste sektore batzuk nahiago dituztela eta landa eremuetan
gizonezkoak nagusitzen ari direla, beharrezkoa da gazteak (gizonezkoak
zein emakumeak) nekazaritzan aritzera bultzatzeko estrategiak ezartzea,
horien bitartez biztanleria finkatzeko, jarduera ekonomikoari eusteko eta
Nafarroako Foru Komunitateko lurraldearen jasangarritasuna eta garapen
orekatua bermatzeko.
Nekazari gazteak beren gain jartzeari laguntzeak oso helburu garbiak
ditu, eta oso lotuta dago Nafarroako nekazaritzaren sektorearen beharrekin.
Azken helburua da erraztasunak ematea gazteak nekazaritza lanetan
has daitezen ustiategi bideragarrietan, sektorearen egokitzapen estrukturalarekin bat. Neurri hori beste neurri batzuekin estuki lotuta dago, hala
nola, nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzekin, garapen
okupazionalarekin eta etengabeko aholkularitzaren eta prestakuntzaren
bidez gaitasunak hobetzeko neurriekin.
Ildo horretatik, Europar Batasunaren helburu eta lehentasunekin bat,
Nafarroako nekazaritzako ustiategien lehiakortasuna bultzatu nahi da, beste
jarduketa ildo batetik, landa eremuan sare sozial eta ekonomiko egonkor,
dinamiko eta erakargarria bermatzeko eta aukera berdintasunerako eta
bizitzeko baldintza egokiak eskaintzeko.

Halaber, kontuan hartu da neurri horren ekarpena Nafarroako testuinguruan, “Batasuneko landa garapenean dauden sei lehentasunak”
lortzeari eta haietan parte hartzeari begira; lehentasun horiek Europako
2020 Estrategiak landa garapenean ezartzen dituen helburuak lortzera
daude bideraturik, hazkunde zentzuzko, jasangarri eta bateratzaile bat
lortu beharrez, eta islatzen dituzte Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko 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.
Zehazki, 1305/2013 Erregelamenduaren 5.2.b) artikuluaren arabera,
neurri hau Batasunaren landa garapenerako lehentasun honekin bat dator: “erraztasunak ematea nekazaritza sektorean nekazari behar bezala
prestatuak sartzeko, eta, bereziki, belaunaldi aldaketa erraztea”.
Beraz, esparru juridikoa 1305/2013 (EB) Erregelamendua izanen da,
Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) bidez
landa garapenari laguntzeari buruzkoa, eta, orobat, 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, 1305/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen
dituena.
–Batzordearen uztailaren 17ko 809/2014 (EB) Exekuzio Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB)
Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen dituena, honako hauei
dagokienez: kudeaketaren eta kontrolaren sistema integratua, landa garapeneko neurriak eta baldintzazkotasuna.
–Batzordearen martxoaren 31ko 640/2014 (EB) Erregelamendu Delegatua, zeinak osatu baitzuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
1306/2013 Erregelamendua, honako hauei dagokienez: kudeaketaren eta
kontrolaren sistema integratua, ordainketak ukatu edo kentzeko baldintzak
eta zuzeneko ordainketei, landa garapenerako laguntzari eta baldintzazkotasunari aplika dakizkiekeen zehapen administratiboak.
Kontuan izanik gizonen eta emakumeen arteko desparekotasunak,
eta sektorean dauden emakumeen tasa txikia, aintzat hartu da generoaren balorazioaren irizpidea ezartzea, martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoarekin bat (3/2007 Lege Organikoa, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasun Eragingarrirakoa).
Ebazpen honi, orobat, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005
Foru Legea aplikatuko zaio.
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 haren antolamendua eta funtzionamendua ezarri ziren).
Izan ere, azken xedapen horrek ahalmena eman dio Landa Garapeneko,
Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariari, bere eskumenen
barruan, behar diren xedapen guztiak emateko foru dekretua garatu eta
betearazteko, eta bereziki, nekazaritzarako Europako funtsekin osorik edo
hein batean finantzatzen diren dirulaguntzei buruzko arauak, deialdiak eta
oinarri arautzaileak ezartzeko.
Nafarroako Gobernuak 2019ko uztailaren 17an hartutako erabakiaren
bidez, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari
nagusiari baimena eman zaio 3.503.944,00 euroko gastu konpromisoa
hartzeko, laguntza hauen 2019ko ekitaldiko deialdia finantzatzeko, 2021eko
eta 2022ko ekitaldien kargura.
Adierazitakoarekin bat, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari
eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019

3352. orrialdea - 48. zenbakia
Foru Legearen 32. artikuluak eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko
Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 23ko 258/2019
Foru Dekretuak ematen dizkidaten eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Oinarri arautzaileak onestea.
“Nekazari gazteak beren gain jartzea” neurrirako laguntzen deialdiaren
oinarri arautzaileak onesten dira, Nafarroako 2014-2020 Landa Garapeneko Programaren barnean, ebazpen honen I. eranskinean agertzen
den bezala.
2. Deialdiaren onespena.
“Nekazari gazteak beren gain jartzea” neurrirako laguntzen 2019ko
ekitaldiko deialdia onesten da.
3. Aurrekontuko kredituak.
Deialdi honek sortzen dituen gastuei aurre egiteko, 1.751.972,00 euroko
gastua baimendu da, 2021eko ekitaldian, eta 1.751.972,00 eurokoa, 2022ko
ekitaldian, 2020ra luzatutako 2019ko Aurrekontu Orokorretako 720004
72230 7700 412103 partidaren baliokidearen kargura (“Nekazari gazteak
bere gain jartzea. Landa Garapenerako Programa, Landa Garapenerako
Europako Nekazaritza Funtsa 2014‑2022”), behar adinako kreditu egokia
baldin bada.
4. Eskaerak aurkezteko epea 2019ko ekitaldiko deialdian.
Deialdi honetarako eskaerak aurkezteko epea 60 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 Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren apirilaren 11ko 82/2019 Foru Aginduaren V.
eranskinean jaso direnak. Foru agindu horren bidez honako hauen deialdia
egin zen 2019ko kanpainarako: Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsak
nekazaritzarako eta abeltzaintzarako finantzaturiko ordainketa zuzenei eta
Landa Garapenerako Programaren eta Estatuaren halako laguntza batzuei
dagokien eskaera bakarra, Erreserba Nazionalerako eskubide eskaerak,
Nekazaritzako Lurzatien Informazio Geografikoko Sistemarentzako 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, administrazio publikoek izan ezik, Landa
Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean,
argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.
Iruñean, 2020ko otsailaren 20an.–Landa Garapeneko zuzendari
nagusia, Fernando Santafé Aranda.
I. ERANSKINA
2019ko ekitaldiko deialdia, laguntzak emateko, Nafarroako
2014-2020 Landa Garapeneko Programako “Nekazari gazteak beren
gain jartzea” neurrirako. Oinarri arautzaileak
1. oinarria.

Xedea.

Oinarri arautzaile hauen xedea da Nafarroako 2014-2020 Landa
Garapeneko Programako “Nekazari gazteak beren gain jartzea” neurrirako laguntzak arautzea, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 17.1. a)
artikuluaren esparruan. Erregelamendu horrek arautzen du nekazaritzaren garapenerako laguntza, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza
Funtsaren bidezkoa (LGENF), eta indarrik gabe uzten du Kontseiluaren
(EB) 1698/2005 Erregelamendua.
2. oinarria.

Neurriaren helburua.

1. 1305/2013 Erregelamenduan (EB) ezarritakoarekin eta Nafarroako
2014-2020 Landa Garapeneko Programan zehaztutakoarekin bat, “nekazaritzako ustiategiak eta enpresak garatzeko” neurri honen azken helburua
da landa eremuetan enpresak sortzea, eta azpineurri honen helburua da,
zehazki, nekazari gazteek nekazaritzako enpresak sortzea.
2. Helburu estrategikotzat hartzen dira; izan ere, laguntzen dute,
zalantzarik gabe, 1305/2013 Erregelamenduaren 5. artikuluan aipatzen
diren lehentasunak lortzen, eta lagungarriak dira, orobat, nekazaritzaren
sektorean behar bezalako prestakuntza duten langileak sartzeko eta,
bereziki, belaunaldi aldaketa egiteko, emakumeak nekazaritzan sartzeko,
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eta, gainera, sustatzen dute enpresak sortu, garatu eta dibertsifikatzea,
enplegua sortzea, eta, horrekin denarekin loturik, landa eremuen tokiko
garapena sustatzea.
3. oinarria.

Onuradunak.

Neurri hau bideratua dago behar bezalako enpresa plan baten bidez
bideragarri diren nekazaritzako ustiategietako titular, titularkide edo bazkide
gisa lanean jartzen diren pertsona fisikoei. Ustiategi horiek Nafarroan
kokatu beharko dira, eta Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan
inskribatuak egon, edo inskribatzeko moduan. Eskatzaileek, berriz, hemen
ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta oinarri arautzaile hauetan
ezarritako konpromisoei eutsi.
4. oinarria.

Onuradun gisa onartuak izateko irizpideak.

1. Neurri honen onuradun izan daitezke nekazaritzako ustiategi
batean lehenbizikoz beren gain hasten diren pertsona fisikoak, baldin
eta onartua izateko honako baldintza hauek betetzen badituzte laguntza
eskatzen den egunean:
a) 18 - 40 urte bitarte izatea, biak barne.
b) Nekazaritzako ustiategi baten titularra, titularkidea edo bazkidea ez
izatea laguntza eskaera aurkezten den eguna baino urtebete lehenagotik.
Ondorio horietarako, laguntza eskaera aurkeztu aurreko urtean baldintza
hauetako edozein betetzen duenak ezin izanen du laguntzarik eskuratu:
–Eskatzea Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren apirilaren 11ko 82/2019 Foru Aginduan, edo aurreko
kanpainetako horren baliokideetan, aurreikusitako laguntzetako edozein.
Foru agindu horren bidez, honako hauen deialdia egin zen 2019ko kanpainarako: Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsak nekazaritzarako eta
abeltzaintzarako finantzaturiko ordainketa zuzenei eta Landa Garapenerako
Programaren eta Estatuaren halako laguntza batzuei dagokien eskaera
bakarra, Erreserba Nazionalerako eskubide eskaerak, Nekazaritzako
Lurzatien Informazio Geografikoko Sistemarentzako aldaketa eskaeren
aurkezpena eta urteko jakinarazpena, Nekazaritzako Ekoizpenaren Erregistro Orokorrean erregistra dadin.
–Zergetarako aitortutako diru-sarrerak lortzea nekazaritzako jardueragatik.
–Batera 0,1 nekazaritzako lan unitate (NLU) baino gehiago osatzen
duten produkzio, nekazaritza edo abeltzaintzako elementuen titularra
izatea, diru-sarrerarik jasotzen ez bada ere nekazaritzako jardueragatik.
c) “Enpresa plan bat” aurkeztea, oinarri arautzaile hauen 6. oinarrian
xedatutakoaren araberakoa.
d) Behar den lanbide gaitasuna eta prestakuntza izatea.
Behar den lanbide gaitasuna eta prestakuntza duela ondorioztatuko da
baldin eskatzaileak honako baldintza hauetako bat betetzen badu:
–Prestakuntza arautua izatea, nekazaritza arloko erdi edo goi mailako ziklo baten parekoa, edo unibertsitateko prestakuntza, aurreikusitako
ustiategi motarekin lotura zuzena duena.
–Nekazari gaztea zer ustiategitan jartzen den, haren tipologiarekin
loturiko ikastaroak egitea, hura kudeatu eta erabiltzeko. Ikastarook 250
ordu baino gehiago iraun behar dute.
–“Nekazaritzako ustiategian sartzeko” berariazko ikastaro bat egiten
badu, gutxienez 200 ordukoa. Ikastaro hori emanen dute Nafarroako Foru
Komunitatean nekazaritzako ustiategietarako aholkularitza eta prestakuntza zerbitzuak arautzen dituen foru araudiak homologatu, aitortu edo
izendatutako prestakuntza entitateek. Ordu kopuru horretatik kentzen
ahalko dira gazteak truke programetan eta nekazaritzako ustiategietara
egindako bisitetan emandako orduak (1305/2013 EB Erregelamenduaren
14.1 artikulua).
Laguntza eskatzen duen gazteak aurreko paragrafoan adierazitako
baldintzak betetzen ez baditu, 2022ko azaroaren 1era arte izanen du
prestakuntza hori jaso duela erakusteko, eta hala zehaztuko da bere
enpresa planean.
e) Sarturik ez egotea laguntzen onuradun izateko ezarritako debeku-egoeretan, bat etorriz Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005
Foru Legearen 13. artikuluarekin.
f) Egunean izatea tributu arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.
2. Onuradunek laguntza eskatu aurreko 12 hilabeteko epean hasia
izan behar dute ustiategian beren gain hasteko prozesua, eta ez dute
amaiturik izan behar.
Prozesu hau hasia dela ulertuko da, inguruabar hauetako bat betetzen
dela frogatzeko modua baldin badago:
–Inskribatuta egotea oinarri honen 1.d) puntuko hirugarren marran
aipatzen den prestakuntza ikastaroan, behar bezalako lanbide gaitasuna
eta prestakuntza eskuratzeko.
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–Gizarte Segurantzan alta emanda egotea Langile Autonomoen Araubide Berezian; zehazki, ustiategiaren titular, titularkide edo bazkide gisa
egin behar duen nekazaritza jarduerari dagokion sailean.
–Eskaera bakarra aurkeztea (nekazaritza politika erkidea, NPE), edo
Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan (NUE) inskribatzea 0,1 NLU baino
gehiago osatzen duten ekoizpen baliabideak, onuraduna titular bakar
moduan jartzen bada.
–Elkartean bazkide moduan sartzea, elkarte asoziatibo bateko kide
eginez gero.
Apartatu honetan esaten denaren ondorioetarako, ulertuko da bere gain
jartzearen prozesua amaitu dela onuradunak betetzen dituenean ogibide
nagusia nekazaritza izatearen kalifikazioa lortzeko betebeharrak.
3. Nekazari gaztea ustiategiaren titular bakarra ez bada, haren izaera
juridikoa zeinahi delarik ere, ustiategiaren titular bakarrak izanik hasten
diren nekazari gazteei eskatzen zaizkien antzeko baldintzak eskatuko
zaizkio.
4. Kasu guztietan nekazari gazteek ustiategiaren egiazko kontrola
izan beharko dute. Kontrol hori enpresaren jokabide estrategikoari buruzko
funtsezko erabakiak hartzearen gainekoa izanen da (negozio plana, aurrekontua, finantzaketa, etab.), onuradunarentzako konpromisoak indarrean
dauden denbora osoan.
Onuraduna ez bada ustiategiaren titular bakar gisa hasten bere gain
jarduten, bere gain jartzearen prozesuan zehar entitate juridikoaren egiazko
kontrola hartuko du, abenduaren 19ko 1076/2014 Errege Dekretuaren 24.
artikuluaren hirugarren apartatuko b) letran jasotakoarekin bat (errege
dekretu hori Nekazaritza Politika Erkidearen oinarrizko ordainketaren
araubideko eskubideen esleipenari buruzkoa da).
Elkarteek beren eraketa-agiria eskritura publiko batean jaso beharko
dute, eta hartan adierazi beharko da nola banatzen diren partaidetzak eta
haiek mantentzeko konpromisoa.
5. oinarria.

Ustiategiak onartuak izateko irizpideak.

1. Onuraduna bazkide egiten bada dagoeneko baden elkarte asoziatibo batean (elkarte asoziatibotzat hartuko dira eskaera aurkezteko eguna
baino urtebete lehenago sortu direnak), ustiategi-eskaera aurkezteko unean
elkarteak egon behar du mikroenpresa eta enpresa txikien definizioaren
barruan, Batzordearen 2003/361/EE Gomendioan (2003.5.20ko L 124 AO)
ezartzen den bezala, eta Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan izena emanda egon behar du.
2. Kasu guztietan, aurreikusitako ustiategiak mikroenpresa eta
enpresa txikien definizioaren barnean egon beharko du, Batzordearen
2003/361/EE Gomendioan (2003.5.20ko L 124 AO) ezartzen den bezala,
eta gutxienez dimentsio ekonomikoaren 12 unitate (DEU) edukiko ditu,
eta ematen duen unitateko lan errentak %15 handiagoa izan behar du
erreferentzia-errenta baino. Elkarte asoziatibo sortu berrietan, aurkezten
den enpresa planean bilduko da ustiategiaren gaineko informazioa.
Enpresa planak aurreikusi behar du ustiategiak lortu eta/edo sortu behar
duela NLU bat (nekazaritza lan unitatea) sartzen den gazte bakoitzeko.
Bere gain jartzea elkarte asoziatiboen bidez egiten denean, baldintza
hauek bete behar dira:
–Dagoeneko baden elkarte asoziatibo baten bidez jartzen bada bere
gain onuraduna, NLU gehigarri bat sortuko da, lehen zeudenez gain.
Ondorio horietarako, kontuan hartuko da elkarteak zer egoera duen gaztea
sartzen den egunean, laguntza eskaera aurkeztu baino lehen sartu bazen,
edo eskaeraren egunean, gaztea oraindik ez bada sartu. Ez da baldintza
hori eskatuko gazteak ordezten badu erretiroagatik edo lanerako ezintasun
iraunkorragatik jarduera utzi duen bazkide bat. Kasu guztietan, ezin da
urte bat baino gehiago igaro jarduera uzten denetik eskaera aurkezten
den arte.
–Onuraduna bere gain jartzen bada sortu berri den elkarte asoziatibo
batean, NLU bat sortuko da, erantsiko zaiena beste ustiategi batzuetako
NLUei, baldin eta elkarte sortu berriko beste bazkide batzuk badira ustiategi
horien titularrak, titularkideak edo bazkideak. Ondorio horietarako, kontuan
hartuko da dauden ustiategiek zer egoera duten gaztea elkartean sartzen
den egunean, laguntza eskaera aurkeztu baino lehen sortu bazen elkartea,
edo eskaeraren egunean, elkartea oraindik ez bada sortu.
6. oinarria.

Enpresa plana eta tutoretza.

1. Eskaera atzematearekin batera, enpresa plana gehituko da, oinarri
izanen dena gaztea nekazaritzako ustiategi baten titular, titularkide edo
bazkide gisa bere gain hasteko prozesurako.
2. Enpresa planean honako hauek adieraziko dira:
a) Beren gain hasteko prozesuaren egoera eta jardueraren hasieraren
justifikazioa, 4. oinarriko 2. puntuan adierazitakoaren arabera.
b) Nekazaritzako ustiategian bere gain hasteko prozesuaren garapenerako faseen eta funtsezko helburuen deskribapena.
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c) Nekazaritzako ustiategiaren jarduerak garatzeko behar diren jarduketen xehetasunak, konparazio batera, inbertsioak, errentamenduak,
lizentziak etab.
d) Honako arlo hauetan hartu beharreko beste jarduketa batzuen
gaineko erreferentziak: prestakuntza, aholkularitza, kalitatezko produkzioak,
nekazaritzako eta ingurumeneko neurrietan parte hartzea, 8. oinarrian
aurreikusitako balioespen irizpideekin loturiko jarduerak, eta egokitzat
jotzen diren beste batzuk.
e) Bost urteren buruan, ustiategiak lortu nahi dituen helburuak,
abiaburuko egoeran azaldutako parametroekin konparatuz.
3. Plan honek azterketa ekonomiko bat edukiko du, ustiategiaren
azken emaitza deskribatuko duena, bideragarritasuna bermatzeko.
4. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak tutore bat
esleituko dio onuradun bakoitzari, eta hark banakako jarraipena eginen
du instalazioaren bilakaerari buruz, eta txostenak eginen ditu, ustiategira
bisita egin ondoren, eta organo kudeatzaileari igorriko, non jasoko baita
enpresa planaren bilakaera.
Txostenean, besteak beste, egiaztatuko dira 10. oinarrian ezarritako
konpromisoak, enpresa plana gauzatzeari buruzkoak, eta, zehazki, honako
alderdi hauek jasoko dira:
–Enpresa plana bete den, aurreikusitako eta egiazko produkzio-unitateei dagokienez, sortutako lanari eta egindako inbertsioei dagokienez,
eta balioespen-irizpideak bete diren, laguntza emateko ebazpenean onetsi
zirenak.
–Egiaztatzea gazteak ustiategia gobernatzen eta kontrolatzen dakiela
eta enpresa plana aplikatzen ari dela.
7. oinarria.

Laguntza motak eta zenbatekoa.

1. Nekazari gazteak beren gain hasteko laguntzak prima bakarrekoak
izanen dira.
2. Laguntzaren zenbatekoa 37.276 eurokoa da, guztira.
3. Prima bakarreko laguntzak bi zati berdinetan ordainduko dira.
Azkeneko ordainketa egiteko, enpresa plana zuzen bete izana eskatuko
da.
8. oinarria.
pideak.

Dirulaguntzak emateko modua eta baloraziorako iriz-

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 puntuak batuko dira (gehienez ere 100 puntu lortzen
ahalko dira):
a) Gaitasun profesionala: baldin eskatzaileak frogatzen badu, eskaera
egiteko unean, badituela gaitasun eta trebetasun profesional egokiak, 4.
oinarriko 1. zenbakiko d) letraren arabera: 10 puntu.
b) Prestakuntza profesional arautua espezifikoa: baldin eskatzaileak
frogatzen badu, eskaera egiteko unean, baduela prestakuntza profesional
arautua, erdi edo goi mailako ziklo baten parekoa, nekazaritza arloan,
aurreikusitako ustiategiaren arabera dagokiona: 5 puntu.
c) Kokapen geografikoa: 15 puntu bitarte, irizpide hauei jarraikiz:
–Instalazioa goi-mendiko eskualdeetan kokatutako ustiategietan
proiektatzen bada: 15 puntu.
–Instalazioa eskualde menditsuetan kokatutako ustiategietan proiektatzen bada: 12 puntu.
–Instalazioa muga natural esanguratsuak dituzten eskualdeetan kokatutako ustiategietan proiektatzen bada: 9 puntu.
d) Eraginkortasun produktiboa eta balio-katearen merkataritzako
marjina hobetzea: enpresa-planak aurreikusten duenean Nafarroako
2014-2020 Landa Garapeneko Programako dirulaguntzak eskatzea 4.1
neurriarengatik (“Laguntzak, nekazaritzako ustiategietan inbertsioak
egiteko”), 4.2 neurriarengatik (“Laguntzak, nekazaritzako produktuak
eraldatzeko/merkaturatzeko eta/edo garatzeko inbertsioak egiteko”) 6.2
neurriarengatik (“Enpresak sortzea landa eremuetan, nekazaritzakoak ez
diren jardueretarako”) edo 6.4 neurriarengatik (“Nekazaritzaz bestelako
jarduerak sortzeko eta garatzeko inbertsioak”): 10 puntu.
e) Prestakuntza eta aholkularitza neurrietan parte hartzea: enpresa
planean aurreikusitakoaren arabera, onuradunak parte hartu behar duenean
aholkularitza eta prestakuntza neurrietan, Nafarroako Foru Komunitatean
homologatutako edo aitortutako prestakuntza eta aholkularitza entitateen
bitartez, 1305/2013 Erregelamenduaren 14. edo 15. artikuluen arabera:
15 puntu.
f) Ekoizpen sistema jasangarriak: baldin enpresa planean aurreikusten
bada ustiapen eredu bat oinarriturik dagoela nekazaritza eta abeltzaintza
ekologikoan, alde batetik, edo behi, ardi, ahuntz eta/edo zaldien bertako
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arrazak erabiltzean oinarritzen den abeltzaintzan, betiere bi ekoizpen
ereduetako bat baldin bada, banaka, beren gain hasteko ustiategiaren
nekazaritzako 0,5 lan unitateko gutxienez: 15 puntu.
Ondorio horietarako, arraza autoktonotzat hartuko dira abuztuaren
29ko 309/2014 Foru Aginduak ezartzen dituenak. Foru Agindu horrek
aldatu zuen Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadurako kontseilariaren
2003ko maiatzaren 26ko Foru Agindua, Nafarroako Abere Arrazen Katalogo
Ofiziala onesten duena.
g) Asoziazionismoa: baldin enpresa planak aurreikusten badu eskatzailea ustiategi asoziatibo batean hasiko dela bere gain, edo, nekazaritzako zer ustiategitan sartzen den, hark bazkide gisa parte hartuko duela
Nafarroako kooperatibei buruzko 14/2006 Foru Legearen 65. 1.a) eta c)
artikuluan jasotako nekazaritzako kooperatiba batean: 5 puntu.
h) Generoa: laguntzaren eskatzailea emakumezkoa baldin bada:
10 puntu.
i) Balio-katearen hobekuntza: baldin enpresa planak aurreikusten
badu Nafarroan ezarritako kalitate araubideetan parte hartzea, 1305/2013
Erregelamenduaren 16. artikuluari jarraikiz, araubide horiei lotutako ekoizpen unitateek 0,5 lan unitate osatzen dutenean gutxienez: 5 puntu.
j) Enplegua sortzea: onuradunaren enpresa planean aurreikusita
dagoenean ustiategian nekazaritzako 1,5 lan unitate edo gehiago sortzea:
10 puntu. Irizpide hori kasu hauetan betetzen dela ulertuko da:
–Titular bakarra baldin bada, ustiategian 1,5 lan unitate edo gehiago
lortzea.
–Deialdi honetan laguntza eskatzen duten bazkideek bakarrik osatutako
elkarte berriak badira edo lehendik daudenak badira, parte-hartzearen
portzentajearen arabera nekazaritzako 1,5 lan unitate edo gehiago egokitzea eskatzaileei.
–Lehendik dauden elkarteetan edo elkarteak berrietan bazkideren batek
laguntzarik eskatu ez badu deialdi honetan, ustiategian nekazaritako 1,5 lan
unitate edo gehiago sortzea sartzen den gazte bakoitzeko, betiere kontuan
izanik 5. oinarriko 2. zenbakiko bigarren puntuan aurreikusitakoa.
Elkarte batean bi gazte edo gehiago sartzen direnean, baldintza hau
bakoitzak bete beharko du bere aldetik.
Irizpide hau aplikatzearen ondorioetarako, ez dira kontuan hartuko
eraldaketako edo zuzeneko salmentako jarduerek sortutako nekazaritzako
lan unitateak.
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, eta bete beharreko konpromisotzat
enpresa 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, betiere eskura dagoen informazioarekin egiaztatzen ahal bada,
eskatutako puntuazioa inola ere gehitu gabe.
9. oinarria.

Norgehiagokako prozeduraren aplikazioa.

1. Laguntzak norgehiagokako araubidearen bidez tramitatuko direnez,
eskaeren hurrenkera bat ezarriko da, 8. oinarrian zehaztutako balorazio
irizpideak aplikatuz, eta irizpide horiek aplikatuta laguntza emanen zaie
balorazio handiena lortzen duten eskaerei, betiere deialdian finkatutako
kreditua gainditu gabe.
2. Espedienteen puntuazioan berdinketarik gertatzen bada, lehentasuna izanen du aurreko oinarriaren a) letran puntu gehien lortzen duen
espedienteak, eta gero, b), c), d) eta ondorengo letrak aintzat hartuko dira
banan-banan, zerrenda bukatu arte. Berdinketak bere horretan segitzen
badu, eskaera bati lehentasuna emanen zaio baldin haren enpresa planean
aurreikusten bada ezen, zer nekazaritzako ustiategitan sartzen den, hark
bazkide gisa parte hartuko duela “lehentasunezko elkarte” batean, edo
“lehentasunezko elkarte” baten bazkide den entitate batean. Hala ere berdinketak irauten badu, eskatzaile zaharrenei emanen zaie lehentasuna.
3. Aurrekontuan zuzkidura nahikoa izanik ere, laguntzarako eskubidea
izateko nahitaezkoa izanen da gutxienez ere 30 puntu lortzea balorazio
irizpideak aplikatuta.
4. Deialdirako dagoen aurrekontu-kreditua nahikoa ez bada laguntzarako eskubidea duten eskaera guztiei dirulaguntza emateko, ezetsi
eginen dira aurrekontuan zuzkidura nahikoa ez izateagatik aintzat hartu
ezin direnak.
10. oinarria.

Onuradunen konpromisoak eta betebeharrak.

1. Laguntzaren azken ordainketa egin aurretik, laguntzen onuradunek
betebehar eta konpromiso hauek bete beharko dituzte:
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a) Hasiera batean, edo 16. oinarriko 2. puntuan jasotako oharrak
aplikatu ondoren, onartutako enpresa plana betetzea 2022ko azaroaren
1ean. Enpresa plana oso-osorik burutu dela ondorioztatzeko, 8. oinarriko
2. puntuan aipatutako jarduketak bukatu beharko dira, betiere jarduketa
horiei esker puntuak lortu baldin badira hautapen irizpideak aplikatuz.
b) Enpresa plana aplikatzen hastea laguntza emateko ebazpenaren
egunetik hasita bederatzi hilabeteko epearen barnean. Horren ondorioetarako, enpresa plana hasi dela ondorioztatuko da gutxienez inguruabar
hauetako bat gertatu bada eskaera aurkeztu ondoren, eta hura ez bada
bideratu jardute-hasiera egiaztatzeko:
–Gizarte Segurantzan alta emanda egotea Langile Autonomoen Araubide Berezian; zehazki, ustiategiaren titular, titularkide edo bazkide gisa
egin behar duen nekazaritza jarduerari dagokion sailean.
–Egiaztatzea inbertsioak hasi direla edo eskurapen edo errentamendu
berriak egin direla.
–Eskaera bakarra aurkeztu izana (Nekazaritza Politika Erkidea).
–Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatua
egotea.
c) Enpresa-planaren amaiera egunean hauek betetzea:
–Behar den lanbide gaitasuna eta prestakuntza eskuratzea, 4.d) oinarriaren 1. puntuan ezarritakoaren arabera, baldin onuradunak ez badu
hori justifikatu eskaera egiten duen unean.
–Ustiategia egiatan kontrolatzea, 4.4. oinarrian deskribatzen denaren
arabera.
–Frogatzea ustiategiaren titularraren eskura daudela, gutxienez,
ustiategiaren lan unitateen %50 osatzen duten ekoizpen baliabideak.
Hori frogatzeko, errentamendu kontratuak erabiliko dira, Nafarroako Landalurreko Errentamenduen Erregistroan jasota daudenak, edo jabetza
tituluak, lurzati zedulak edo herri-lurren esleipenak, eta abereen kasuan,
Abeltzaintzako Erregistroko titulartasuna.
–‟Jarduneko nekazari gisa” aritzea, abenduaren 19ko 1075/2014
Errege Dekretuaren II. tituluko I. kapituluko definizioaren arabera. Errege
dekretu horrek erregulatzen ditu nekazaritzari eta abeltzaintzari 2015etik aurrera egiten zaizkien zuzeneko ordainketak eta laguntzeko beste
araubide batzuk, baita zuzeneko ordainketen eta landa garapenerako
ordainketen kudeaketa eta kontrola ere.
–Gizarte Segurantzan alta emanda egotea Langile Autonomoen Araubide Berezian; zehazki, ustiategiaren titular, titularkide edo bazkide gisa
egin behar duen nekazaritza jarduerari dagokion sailean.
–Bere enpresa planaren arabera, mikroenpresa eta enpresa txikien
definizioaren barruan dagoen ustiategi batean bere gain jarrita egotea,
Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan izena emanda egotea lan unitate
baten dimentsioarekin, gutxienez, dimentsio ekonomikoaren 12 unitaterekin
(DEU), eta unitateko lan errentak %15 handiagoa izatea erreferentziaerrenta baino.
–Ogibide nagusia nekazaritza izatea eta ustiategian beste NLU bat
sortzea sartu den gazte bakoitzeko, 5.2 oinarrian ezartzen diren betebeharren arabera.
–Ustiategiak Nafarroan izan beharko du kokatuta nekazaritzako azalera
handiena, eta, nekazaritzako azalerarik ez badu, Nafarroan erregistratuta
izan beharko ditu abere gehienak.
d) Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuan agiri bidez
justifikatzea enpresa planean aurreikusitako ekintzak egin dituela, hala
lanean sartzearekin zuzeneko zerikusia dutenak, nola baremazio irizpideak
aplikatuz puntuak lortzeko balio izan dutenak.
e) Behar diren kontrolak onartzea egiaztatzeko laguntza ongi eman
dela, enpresa plana ongi gauzatu dela eta konpromisoei eutsi zaiela, hala
agiri bidezkoak, nola bertatik bertara egiten direnak, baita izendatutako
tutoreak ezartzen dituen egiaztapenak ere. Kontrol horietan sartzen ahalko
da gazteak bere enpresa plana eta ustiategiaren kudeaketa ezagutzen
dituela frogatu beharra, galdetegiak eta/edo elkarrizketa pertsonalak
betez.
f) Behar diren argibideak ematea ustiategiaren alderdi tekniko-ekonomikoei, lan arlokoei eta sozialei buruz, baita neurri honen esparruan
hartutako laguntzei buruz ere. Onuradunak ustiategiaren benetako kontrola duela egiaztatzeko eta baldintza artifizialen sorrera kontrolatzeko,
FEGAren 18/2019 Koordinazio Zirkularrari jarraituz (2014-2020 aldiko
sistema integratuaren esparruan ezarrita ez dauden landa garapenerako
neurriak kontrolatzeko plana), honako hau izan daiteke aurkeztu beharreko informazioa: merkataritzako transakzioen agiriak, kutxako fluxuak,
enplegatuak, ahaidetasun loturak bezero edo hornitzaileekin, makinen
lagapena, finantzaketa eta abalak, etab.
g) Dirulaguntza jaso duen jarduketa 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.
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h) Jasotako funtsak itzultzea, oinarri arautzaile hauetan ezarritako
kasuetan.
11. oinarria.

Gerora bete beharreko konpromisoak.

1. Gerora bete beharreko konpromisoak izanen dira onuradunak
bere gain hartzen dituenak, laguntzaren azken ordainketa-ebazpenaren
egunetik hasita hiru urtez haiei eusteko konpromisoa hartuta.
2. Hauek dira, oro har, espediente eta pertsona guztiek geroago bete
beharreko konpromisoak:
–Gaztea sartu den ustiategiak ez uztea bertan behera bere jarduna.
–Enpresa plana amaitzen denean, lortu den dimentsioaren %75, gutxienez, egiten duten ekoizpen-elementuei eustea, lan unitateetan neurtuta.
–Gizarte Segurantzan afiliatua izatea, Langileen Araubide Berezian.
–Gutxienez ustiategiko NLUen %50 osatzen duten ekoizpen baliabideen titulartasunari eustea, 10. oinarriko 1. zenbakiko c) letrarekin bat.
Konpromiso horiek ez zaizkie aplikatuko eragiketei, ekoizpen jarduera
bat bertan behera uzten bada iruzurrezkoa ez den porrotarengatik.
3. Balorazio irizpideei loturiko konpromisoak ere etorkizunean bete
beharreko konpromisoak dira, 8. oinarriaren 2. puntuaren arabera:
4. Aurreko 2. puntuko konpromisoak, beti, pertsona onuradunak
hartzen dituela ulertu behar da. 3. puntuko konpromisoak automatikoki
hartu direla ulertuko da, baldin eta balio izan badute eskaeren hurrenkera
finkatzeko balorazio irizpide gisa.
12. oinarria.

Laguntza eskaera eta dokumentazio osagarria.

1. Hartarako ezarri den atzemate programaren bidez aurkeztuko dira
laguntza eskaerak. Programa hori onuradunen eskura dago Nafarroako
Gobernuaren Interneteko atariaren izapideen katalogoan (www.nafarroa.
eus).
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, oinarriak onetsi ziren Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren konturako laguntzen tratamenduan parte
hartuko duten entitate laguntzaileak deitzeko eta hautatzeko.
3. Eskaerak enpresa planean sartutako ekintzak hasi aurretik aurkeztu beharko dira, 10. oinarriaren 1.b) puntuan ezarritakoari jarraikiz, salbu
lanean bere gain hasi dela justifikatzeko erabiltzen direnak.
4. Eskatutako betebeharrak betetzen direla frogatzeko, eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztuko dira:
a) Eskatzailearen IFZren fotokopia eta, Europar Batasunetik kanpoko
lurralde bateko nazionalitatea duten pertsona fisikoak badira, egoitza-baimen iraunkorrarena.
b) Behar bezalako lanbide gaitasuna eta prestakuntza justifikatzeko, aski izanen da hiru aukera hauetako batean adierazten diren agiriak
aurkeztea:
i) Nekazaritza arloko ikasketa tituluak, erdi mailakoaren edo goi
mailakoaren baliokideak, eta/edo eskatu izanaren gordekina.
ii) Nekazari gaztea zer ustiategitan jartzen den, haren tipologiarekin
loturiko ikastaroak egin direla egiaztatzen duen dokumentazioa, hura
kudeatu eta erabiltzeko. Ikastarook 250 ordu baino gehiago iraun behar
dute.
iii) Gutxienez 200 ikastorduko ikastaro bat, nekazaritzako enpresan
sartzeari buruzkoa, egin izana frogatzen duen ziurtagiria. Ikastaro hori eman
behar dute Nafarroako Foru Komunitatean nekazaritzako ustiategiei prestakuntza eta aholku emateko zerbitzuak erregulatzen dituzten foru arauen
arabera baliozkotuak, aitortuak edo izendatuak izan diren entitateek.
5. Onuraduna lanean jartzen bada pertsona juridiko baten izenean
dagoen nekazaritzako ustiategi batean, gainera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:
a) Lanean zer entitatetan jartzen den, haren IFKren fotokopia.
b) Lanean zer entitatetan jartzen den, haren eraketa eskritura aldatuak. Haietan adieraziko da zein den nekazari gaztearen ekarpena eta zer
baldintzatan sartu den bazkide edo partaide gisa. Horiekin batera, entitatearen estatutu edo arauen kopia fede-emailea, bai eta bertan zuzendaritza
teknikoan eta kudeaketan ari diren pertsonen zerrenda ere.
6. Onuradunak eskaera bakarra aurkeztu beharko du deialdi bakoitzeko.
13. oinarria.

Instrukzio organoa.

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

Dirulaguntza emateko prozeduraren instrukzioa.

1. Eskaerak jasotakoan, eskatzen den dokumentazio guztia duten
egiaztatuko da. Behar izanez gero, 15 egun naturaleko epean zuzen
ditzala eskatuko zaio interesdunari, eta adieraziko zaio, hori egin ezean,
eskaerari uko egiten diola ondorioztatuko dela eta espedientea artxibatzeko
ebazpena emanen dela, edo agiriak bere horretan daudela instruituko
dela espedientea.
2. Eskaera osorik dela, eskatzen diren baldintzak betetzen dituela
egiaztatuko da, eta horretarako behar diren kontrolak eginen dira.
3. Kontrol horiek egiteko, Foru Komunitatean eta/edo beste administrazio batzuetan dauden erregistro ofizialetara edo eskura dauden
bestelako informazio iturrietarako joko du instrukzio organoak, betiere
laguntza eskaera aurkezten den unean dagoen informazioaren arabera.
4. Instrukzioaren prozeduran zehar, aurkeztutako informazioa eta
dokumentazioa argitzea eska dezake unitate erantzuleak. Behar izanez
gero, 15 egun naturaleko epean zuzen ditzala eskatuko zaio interesdunari, eta adieraziko zaio, hori egin ezean, agiriak bere horretan daudela
instruituko dela espedientea.
5. Ondoren, eskaerak ofizioz ebaluatuko dira norgehiagokako prozeduraren arabera eta arau hauetan ezarritako balorazio irizpide, modu
eta lehentasunen arabera.
6. Ebaluazioa ikusirik, ebazpen proposamena eginen da, eta laguntza
esleitzeko espedientean jaso beharko da onuradunak laguntza eskuratzeko
behar diren baldintza guztiak betetzen dituela.
15. oinarria.

Ebazpena.

1. Ebazpen proposamena ikusirik, Landa Garapeneko Zuzendaritza
Nagusiak dirulaguntzak esleitzeari buruzko ebazpena emanen du.
2. Ebazpena arrazoitua izanen da, eta hartutako ebazpenaren oinarriak frogaturik egonen dira beti.
3. Ebazpenean, dirulaguntza jasoko duten eskatzaileen zerrenda
azalduko da eta eskaerarik ezetsiz gero, hori ere espresuki agertuko
da, eta, horien artean, zein diren aurrekontuko baliabideen mugagatik
ezetsitakoak.
4. Sei hilabeteko epean jakinaraziko da ebazpena, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik hasita. Ebazpenak
beharrezko informazioa izanen du onartutako dirulaguntzaren zenbatekoa
justifikatzeko eta onuradunak bete behar dituen betebeharrak eta konpromisoak zein diren jakiteko.
5. Gainera, laguntza esleitzeko jakinarazpenean, onuradunei adieraziko zaie neurri horrek Nafarroako 2014-2020 Landa Garapeneko
Programaren babespeko dirulaguntza izan duela, besteak beste Landa
Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) finantzazioarekin, “Nekazaritzako ustiategiak eta enpresak garatzea” eta “Nekazari
gazteak beren gain jartzea” izeneko neurrietan.
6. Eskaera ezetsi egin dela ulertuko da, baldin eta berariazko ebazpenik ematen ez bada dirulaguntzaren oinarri arautzaile hauetan ezarritako
ebazpena emateko epean.
16. oinarria.
ketak.

Enpresa planaren aurrerapenen ebaluazioa eta alda-

1. Enpresa plana ebaluatzeko, onetsitako enpresa planaren oinarrizko alderdiak nola garatu diren egiaztatuko da, hala agiri bidez, nola
ustiategian bertan. Kontrolak epe hauek bukatu baino lehen eginen dira,
betiere laguntza emateko ebazpenaren egunetik hasita.
–9 hilabetera:
Hasierako kontrola, 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 19. artikuluaren 4. puntuan ezarritakoa bete ote den egiaztatzeko. Horretarako,
behar diren agiriak eskatuko dira, honako jarduketa hauek edo hauetako
bat betetzen direla justifikatzeko, betiere ez badira erabili eskaera aurkeztearekin batera bere gain hasi izana frogatzeko:
• Gizarte Segurantzan alta emanda egotea Langile Autonomoen Araubide Berezian; zehazki, ustiategiaren titular, titularkide edo bazkide
gisa egin behar duen nekazaritza jarduerari dagokion sailean.
• Frogatzea inbertsioak hasi direla edo eskurapen edo errentamendu
berriak egin direla.
• Eskaera bakarra aurkeztu izana (nekazaritza politika erkidea).
• Ustiategia Nafarroako Nekazaritza Ustiategien Erregistroan inskribatuta egotearen agiria, onuradunaren bazkide izaera barne, elkarte
diren entitateen kasuan.
–15 hilabetera:
Tarteko kontrola, jarduketa hauetako bat justifikatzeko agiriak eskatuko
dira:
• Ustiategiaren input eta output direlakoak.
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• Ustiategiaren kudeaketa eta ingurunearekin duen harremana (aholkularitza, elkartegintza, kalitate araubideak, inbertsioak etab.).
–27 hilabetera:
Kontrol honetan jarduketa hauek justifikatzeko agiriak eskatuko dira:
• Ustiategirako sarrera.
• Ustiategiaren input eta output direlakoak.
• Ustiategiaren kudeaketari eta ingurunearekin duen harremanari
(aholkularitza, elkartegintza, kalitate araubideak, inbertsioak etab.)
buruzko agiriak.
• Ustiategia bisitatzea, azken ordainketa egin aurretik, ustiategiaren
elementuak egiaztatzeko.
Horren ondorioetarako, onuradunak ebaluazio horren unitate arduradunarekin kolaboratu beharko du, eskatzen zaion informazio eta dokumentazio guztia aurreikusitako epeetan emanez eta ustiategira egiten
diren bisitetan lagunduz.
2. Enpresa planaren aldaketak prozedura honen arabera egin beharko dira:
a) Justifikatutako arrazoiak tarteko, onuradunak uste badu beharrezkoa dela hasiera batean onetsitako enpresa planean aldaketaren bat
egitea, aldaketa eskaera bat aurkeztu beharko du proposatutako jarduketa
hasi baino lehen, eta, betiere, 2022ko maiatzaren 1a baino lehen.
b) Hauek joko dira aldaketa nabarmentzat: orientazio aldaketak
produkzioan, sektorearen, labore motaren edo abere espeziearen aldaketarengatik; produkzioan ari direnen, labore hektarien edo abelburuen
murrizketa. Betiere, aldaketa hauek ustiategiaren azken egoeran lan
unitateen %30 baino gehiagoko aldaketa dakartenean, edo balioespen
irizpideetan eragiten dutenean.
c) Proposatzen den aldaketak aski arrazoitua eta justifikatua egon
behar du, enpresa plan berriaren bideragarritasuna bermatu behar du
eta ez du urratu behar espedientea emateko balioetsi diren irizpideen
aplikazioa.
3. Enpresa planaren aldaketa nabarmen bakarra onartuko da.
4. Instrukzio organoaren balorazioaren menpe egonen da aldaketak
onestea:
–Aldaketa nabarmenak izanez gero, enpresa plan berria ebazpen bidez
onetsi beharko da, hasierako planerako erabilitako irizpide tekniko-ekonomiko berberei jarraituz. Aldaketa onesten ez bada, hasierako enpresa
plana bete beharko da.
–Aldaketak ez badira nabarmenak, enpresa planean behar bezalako
doikuntzak eginen dira, eta espedientean horren berri jaso beharko da,
txosten tekniko bat erantsita.
5. Uztailaren 2ko 150/2002 Legegintzako Foru Dekretuaren 13.
artikuluko 1. puntuko a) letra betetzearen ondorioetarako (haren bidez
onetsi zen Nafarroako Nekazaritza Ustitategien Erregistroari buruzko
Foru Legearen testu bategina), aipatu dekretuan xedatutakoak ezartzen
duenaren mende aritu nahi duten dirulaguntzen onuradunek Nekazaritzako
Ustiategien Erregistroan eskatu beharko dute lehentasunezko ustiategiaren kontsiderazioa. Horretarako, Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan
(REAN) izena emanda dauden elementuak eduki beharko dituzte, eta
Gizarte Segurantzan alta emanda, Langile Autonomoen Araubide Berezian.
Lehen jarduera-urtea zenbatzeko, bere gain jarri diren eguna Nekazaritzako
Ustiategien Erregistroan eskaera egin duten eguna izango da.
17. oinarria.

Enpresa planaren exekuzio epeak.

1. Egutegi hau ezarri da:
a) Enpresa planaren hasiera: laguntza emateko ebazpenaren egunetik hasita bederatzi hilabeteetan.
b) Enpresa planaren gauzatzea bukatzea: 2022ko azaroaren 1a.
Barnean hartuko ditu onartua izateko baldintzak, 4. eta 5. oinarrien arabera,
baita eskaerak baloratzeko irizpideak ere, 8. oinarriaren arabera.
c) Behar den lanbide gaitasuna eta prestakuntza lortzea: 2022ko
azaroaren 1a.
d) Abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. tituluko I.
kapituluaren arabera, “jarduneko nekazaria” dela frogatzea eta enpresa
plana eta gainerako konpromisoak bete direla egiaztatzea: 2022ko azaroaren 1a.
18. oinarria. Bete beharreko baldintzak betetzea ordainketa baino
lehen, ordainketa eskaintzea, dirulaguntzen ordainketaren eskaeraren
forma eta epeak.
1. Dirulaguntza emateko ebazpenean aurreikusitako laguntzak –ekitaldi bakoitzari dagozkionak– jasotzeko, beharrezkoa izanen da onuradunak
ordainketa eskaera bat aurkeztea, deialdian ezarritako epea baino lehen,
gaitzen den atzemate programa erabiliz. Nafarroako Gobernuaren weborriko tramiteen katalogoan daude eskura (www.nafarroa.eus). Ordainketa
eskaera aurkezten ez bada, urteko kuota galdu eginen da.
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2. Fase edo tarte bakoitzeko jarduketak egin edo bukatu direla justifikatzeko agiriak ere aurkeztu beharko dira, eta konpromisoak bete izanarena. Deialdian, oinarri arautzaileetan eta laguntzak emateko ebazpenean
xedatutakoaren ondoriozko frogagiriak erantsi beharko dira.
3. Dirulaguntzak bi zati berdinetan ordainduko dira 2021eko eta
2022ko ekitaldietan.
4. Laguntzak ordaintzeko, ezinbestekoa da onuradunek ordainketa
eskaerak aurkeztea epe hauetan:
–Dirulaguntzaren lehen zatiaren ordainketa-eskaera: bederatzi hilabetean, laguntza ematen denetik kontatuta.
–Dirulaguntzaren bigarren zatiaren ordainketa-eskaera 2022. urtean:
azaroaren 1a baino lehen, enpresa plana gauzatu ondoren eta egun
horretarako eskatzen diren konpromisoak bete ondoren. Ordainketa hau
egiteko, azken ordainketa egiteko bete behar diren konpromisoak eta
enpresa plana bera bete direla egiaztatuko da, “jarduneko nekazari” gisa
aritzearena barne.
5. Instrukzio organoak behar adina kontrol eginen ditu, egiaztatzeko
onuradunak konpromisoak betetzen dituela eta enpresa plana egoki gauzatzen ari dela. Kontrolen emaitzak ikusirik, bidezko ordainketak baimenduko
ditu, eta laguntzak ordaintzeko ebazpen proposamena prestatuko.
6. Kontrol horiek egiteko, instrukzio organoak oinarritzat hartuko ditu
Foru Komunitatean edo beste administrazio batzuetan dauden erregistro
ofizialak edo tutoreek egindako txostenak, laguntza ordaintzeko eskaera
aurkezten den unean dagoen informazioaren arabera. Kontrol horien barnean, in situ bisitak egin daitezke ustiategietara, enpresa plana bukatu eta
zuzen gauzatu dela egiaztatzeko, edo instrukzio organoak beharrezkotzat
jotzen duen beste edozein alderdi egiaztatzeko ere.
19. oinarria.

Murrizketak eta bazterketak ordainketetan.

1. Egiaztatzen bada enpresa plana ez dela bete, ez exekuzioan, ezta
aplikatzeko egutegian ere, edo 10. oinarrian biltzen diren konpromisoak
ez badirela bete, edo ikusten bada ustiaketa plana amaitzen denean onuradunek ez dituztela betetzen 4. eta 5. oinarrietan aurreikusitako sartzeko
irizpideak, murrizketak eta bazterketak aplikatuko dira, oinarri honetan
ezartzen diren irizpideen arabera.
2. Laguntza emateko ebazpenaren egunetik bederatzi hilabetera
onuradunak aurkeztu ez baditu ordainketa eskaera eta enpresa plana
aplikatzen hasi dela justifikatzeko agiriak, edo instrukzio organoak egiaztatzen badu hasiera hori ez dela eraginkorra, indarrik gabe geldituko da
emandako laguntza.
3. Enpresa plana exekutatzeko epea amaitu ondoren, ikusten bada
onuradunak ez duela bete, edo ez dituela hartutako konpromisoak bete,
indarrik gabe geldituko da emandako laguntza, eta hartutako ordainketak
itzuliko dira, edo azken ordainketa murriztu eta galduko da, bidezkoa
denaren arabera, aplikatzen ahal den murrizketarik handiena aplikatuz,
irizpide hauei jarraikiz:
a) Azken ordainketa galduko da, eta jasotako ordainketak gehi legez
ezarritako interesak itzultzeko eskatuko, egoera hauetako bat gertatzen
bada:
–4. eta 5. oinarrietan ezarritako titularra edo ustiategia onartzeko
baldintzak betetzen ez badira.
–10. oinarriaren 1.c) apartatuan aipatzen diren konpromisoak betetzen
ez badira.
–Baremazio irizpideak betetzen ez badira, dirulaguntzak emateko
prozeduran eskaeren hurrenkera finkatzeko puntuazioa ekarri zutenak,
eta baieztatzen bada puntuazio txikiagoa zegokiola eta, horren ondorioz,
onuradun izaera galduko zukeela.
–Onuradunak uko egiten badio 10. oinarriaren 1. zenbakiaren e)
letran aurreikusitako kontrolak egiteari edo f) letran aurreikusitako agiriak
aurkezteari.
–Onuradunak eragozten baditu tutorearen bi bisita edo gehiago, edo
uko egiten badio egoteari, hori justifikatzen duen arrazoirik gabe.
b) Azken ordainketa galduko da egoera hauetako bat gertatu dela
egiaztatzen bada:
–16. oinarrian biltzen den 15 hilabeteko tarteko kontrolean aurreikusitako jarduerak betetzen ez badira.
–Onuradunak eragozten badu tutorearen bisita bat, edo uko egiten
badio egoteari, hori justifikatzen duen arrazoirik gabe.
c) Azken ordainketa %20 murriztuko da egoera hauetako bat gertatu
dela egiaztatzen bada:
–Enpresa planean agertzen diren ekoizpen-elementuak murrizten
badira, aldaketak horiek dakartenean %30etik gora murriztea ustiategiaren
lan unitateak azken egoeran.
–Baremazio irizpideak betetzen ez badira, dirulaguntzak emateko
prozeduran eskaeren hurrenkera finkatzeko puntuazioa ekarri zutenak, eta
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baieztatzen bada puntuazio txikiagoa zegokiola, baina puntuazio txikiago
horrek ez duenean ekarri onuradun izaera galtzea.
4. Ulertuko da bete direla baremazio irizpideak, onuradunak Nafarroako 2014-2020 Landa Garapeneko Programako beste neurri batzuetan
parte hartzeari dagozkionak, onuraduna kasuko laguntzetatik kanpo gelditu
bada deialdirako aurrekontu nahikorik ez egoteagatik edo eskatzaileari
egotzi ezin zaizkion beste egoera batzuengatik.
5. Aipatutako murrizketak eta bazterketak ez dira aplikatuko baldin
eta onuradunak frogatzen badu ezinbesteko arrazoiengatik gertatu direla
aldaketak, edo gerora sortutako eta onuradunari egotzi ezin zaizkion
arrazoien frogagiriak aurkezten baditu.
6. Behar den espedientearen bidez egiaztatzen bada onuradunak
gezurrezko adierazpen bat egin duela nahita, onarturiko laguntzak bertan
behera utziko dira, eta ordaindutako zenbateko guztiak berreskuratuko dira.
Gainera, onuraduna neurri horretarako laguntzetatik bazterturik geldituko
da, ekitaldi horretan eta hurrengoan, deusetan galarazi gabe Dirulaguntzei
buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarritako zehapenak edo
aitorpen hori aurkezteko unean iruzurraren kontrako borrokarako indarrean
diren prozeduretatik datozenak.
7. 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.
20. oinarria.

Gerora bete beharreko konpromisoen murrizketak.

1. Oinarri arautzaile hauen 11. oinarrian ezarritakoaren arabera,
aurrerago bete behar diren konpromisoak bete ezik, jasotako laguntzak
osorik edo hein batean itzuli beharra ezartzen ahalko da.
2. Konpromiso horiek noraino ez diren bete mailakatu eginen da,
ondoren ezartzen diren irizpideekin bat, eta, horien arabera, jasotako
laguntza itzultzeko portzentajeak kalkulatuko dira, baita legez ezarritako
berandutze-interesak ere.
a) 11.2 oinarrian ezarritakoa betetzen ez bada, bertan ezarritako
salbuespenak salbuespen, jasotako laguntzaren %100 itzuli beharko da.
Horri dagokionez, pertsona fisikoa den onuradun batek erabakitzen
badu, azken ordainketaren ondoren, nortasun juridikoa duen entitate bat
sortzea edo horrelako batean sartzea bere ustiategia osorik edo hein
batean, ez da ulertuko bertan behera utzi duela konpromisoa, betiere
lehentasunezko nekazaritza ustiategiaren izaera baldin badu onuraduna
bere baitan hartu duen entitateak, eta, onuradunak benetan ekarri dituen ekoizpen unitateekin alderatuta, balio berekoak edo handiagokoak
baldin badira ustiategiko nekazaritzako lan unitateak, hots, onuradunari
dagozkionak kontuan izanik entitate berriaren kapital sozialean daukan
partaidetza.
b) 11.3 oinarrian ezarritako gerorako konpromisoak betetzen ez badira, balorazio irizpideei lotuak daudenak eta onuraduna baztertzea ekarriko
zutenak, jasotako laguntzaren %50 galduko da, azkeneko ordainketaren
ondoko lehenengo urtean gertatzen bada, eta hurrengo urteetako batean
gertatuz gero, %25.
3. Ezinbesteko kasu edo salbuespenezko inguruabar hauek gertatzen
direnean, ez da ulertuko aurreko ataletan aipatzen diren konpromisoak
bete gabe gelditu direla:
a) Onuraduna hiltzea.
b) Onuradunak lanerako ezintasun luzea izatea.
c) Ustiategia edo haren zati handi bat desjabetzea, baldin eskaera
aurkeztu zuenean ezin bazen aurreikusi.
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, onuradunaren azienda edo labore
guztiak edo zati bat kaltetu dituena.
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.
5. Aipatutako murrizketak eta bazterketak ez dira aplikatzekoak
izanen, aldaketak onuradunari egotzi izan zaizkion eta gerora sortu diren arrazoiek eragindakoak direnean eta behar bezala justifikatzen ahal
direnean.
21. oinarria. Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna edo bateraezintasuna.
Laguntza hauen onuradunek ezin izanen dute xede eta helburu bererako beste laguntzarik eskatu, salbu eta hala aurreikusten bada Batasuneko,
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Espainiako eta Nafarroako araudian eta Nafarroako Foru Komunitateko
Landa Garapenerako 2014‑2020 Programan.
22. oinarria.

Emandako dirulaguntzen publizitatea.

Oinarri arautzaile hauen esparruan emandako laguntzen publizitateak
kasuan-kasuan aplikatu beharreko Europar Batasuneko arauei jarraituko
die, baita haiek garatzen dituzten edo haien transposizioa diren arau
nazionalei ere.
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8E/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Landa Garapeneko zuzendari
nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntza honetarako deialdia
onesten baita: nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko
laguntzak, ez direnak “Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko
ureztapenetarako laguntzak”. Landa Garapenerako 2014-2020
Programa. 04.01. neurria”. DDBN identifikazioa: 496964.
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 Organikoaren 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 planifikatu eta garapen ekonomikoa sustatzeko eskumen
osoa.
Eskumen horren barnean nekazaritzako ustiategien modernizazioaren
sustapena dago, ustiategi horietako aktibo fisikoetan inbertsioak egiten
laguntzeko neurrien bidez.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko
1305/2013 (EB) Erregelamenduak nekazaritzaren garapena arautzen du
Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren bidez (LGENF) eta
indarrik gabe uzten du Kontseiluaren (EB) 1698/2005 Erregelamendua;
haren 17. artikuluan aktibo fisikoetan inbertitzeko neurria ezarri zuen, eta
azpineurri berariazko gisa, berriz, artikulu horren 1.a) puntuan zehazten
zena, nekazaritzako ustiategiaren errendimendu orokorra eta jasangarritasuna hobetu beharrez.
Aipatutako 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren II. eranskinean
ezartzen dira laguntzaren gehieneko portzentajeak, eskualde motaren,
onuradunaren izaeraren edo proiektu motaren arabera.
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.
Nekazaritzako jardueran nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako
produktuak ekoizten dira, eta, horrez gain, nekazariek norberaren ekoizpena eraldatu gabe zuzenean saltzen dute, edo norberaren ekoizpenaren
lehen eraldaketa, ustiategiko elementuen barrenean, baldin eta azken
produktua Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren
I. eranskinean (38. artikuluari lotua) agertzen bada.
Kontuan harturik ustiategi askoren bideragarritasun ekonomikoa, batez
ere oztopo naturalak dituzten eremuetan, lotuta dagoela merkaturatzeko
zirkuitu laburrak garatzeari, ustiategiko produktuen balioa handitzeari eta
produktuak zuzenean saltzeari, komeni da inbertsio hauek dirulaguntza
jaso ahal izatea deialdi honetan.
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).
Halaber, kontuan hartu da neurri horren ekarpena Nafarroako testuinguruan, “Batasuneko landa garapenean dauden sei lehentasunak”
lortzeari eta haietan parte hartzeari begira; lehentasun horiek Europako
2020 Estrategiak landa garapenean ezartzen dituen helburuak lortzera
daude bideraturik, hazkunde zentzuzko, jasangarri eta bateratzaile baten
atzetik, 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.
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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 baso-kudeaketa jasangarria sustatzea”.
Beraz, esparru juridikoa 1305/2013 (EB) Erregelamendua izanen da,
Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) bidez
landa garapenari laguntzeari buruzkoa, eta, orobat, 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, 1305/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen
dituena.
–Batzordearen uztailaren 17ko 809/2014 (EB) Exekuzio Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB)
Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen dituena, honako hauei
dagokienez: kudeaketaren eta kontrolaren sistema integratua, landa garapeneko neurriak eta baldintzazkotasuna.
–Batzordearen martxoaren 31ko 640/2014 (EB) Erregelamendu Delegatua, zeinak osatu baitzuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
1306/2013 Erregelamendua, honako hauei dagokienez: kudeaketaren eta
kontrolaren sistema integratua, ordainketak ukatu edo kentzeko baldintzak
eta zuzeneko ordainketei, landa garapenerako laguntzari eta baldintzazkotasunari aplika dakizkiekeen zehapen administratiboak.
Ebazpen honi, orobat, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005
Foru Legea aplikatuko zaio.
Ebazpen hau eman da urtarrilaren 23ko 7/2013 Foru Dekretuaren
azken xedapenetako lehenbizikoaren babesean (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 haren antolamendua eta funtzionamendua ezarri ziren).
Izan ere, azken xedapen horrek ahalmena eman dio Landa Garapeneko,
Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariari, bere eskumenen
barruan, behar diren xedapen guztiak eman ditzan foru dekretu hori garatu
eta betearazteko, eta bereziki, nekazaritzarako Europako funtsekin osorik
edo hein batean finantzatzen diren dirulaguntzei buruzko arauak, deialdiak
eta oinarri arautzaileak ezartzeko.
Nafarroako Gobernuak 2019ko uztailaren 17an hartutako Erabakiaren
bidez, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari
nagusiari baimena eman zaio 8.000.000 euroko gastu konpromisoa hartzeko, laguntza hauek 2021eko ekitaldian finantzatzeko.
Adierazitakoarekin bat, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari
eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019
Foru Legearen 32. artikuluak eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko
Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 23ko 258/2019
Foru Dekretuak ematen dizkidaten eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Oinarri arautzaileak onestea.
Oinarri arautzaileak onesten dira laguntza hauek emateko: nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak, ez direnak “Nafarroako
Ubidearen jarduketa eremuko ureztapenetarako laguntzak”. Inbertsio horiek
jasota daude Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren
“Inbertsioak nekazaritzako ustiategietan” izeneko neurrian, I. eranskinean
azaldu bezala. Ebazpenaren II., III. eta IV. eranskinak ere onesten dira.
2. Deialdiaren onespena.
Honako laguntza hauetarako deialdia onesten da 2019ko ekitaldirako: nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak, ez direnak
“Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko ureztapenetarako laguntzak”.
Aurreko puntuan ezarritako oinarri arautzaileekin eta baldintzekin bat
emanen dira aipatu laguntzak.
3. Aurrekontuko kredituak.
Deialdi honek sortzen dituen gastuei aurre egiteko, 8.000.000 euroko
gastua baimentzen da 2021eko ekitaldian, 2020ko Aurrekontu Orokorretako
honako partida honen baliokidearen kargura: 720004 72230 7700 412102
partida, “Inbertsioak nekazaritzako ustiategietan. Landa Garapenerako
Programa, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa 2014‑2020”
izenekoa.
Baimendutako kredituari 2.000.000 euro gehitzen ahalko zaizkio
gehienez ere, 2020rako luzatutako 2019ko aurrekontu orokorretako honako partida honen baliokidearen kargura: 720004 72230 7700 412102
partida, “Inbertsioak nekazaritzako ustiategietan. Landa Garapenerako
Programa, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa 2014‑2020”
izenekoa, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen
31.3) artikuluko a) letran ezarritako baldintzekin bat, eta aurrekontuan
dirua baldin badago.
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4. Eskaerak aurkezteko epea 2019ko ekitaldiko deialdian.
Deialdi honetarako eskaerak aurkezteko epea 90 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, mendialdea izan gabe ere, muga
natural garrantzitsuak dituzten tokitzat hartuko dira Landa Garapeneko,
Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren apirilaren 11ko
82/2019 Foru Aginduaren V. eranskinean jaso direnak. Foru agindu horren
bidez honako hauen deialdia egin zen 2019ko kanpainarako: Nekazaritza
Bermatzeko Europako Funtsak nekazaritzarako eta abeltzaintzarako finantzaturiko ordainketa zuzenei eta Landa Garapenerako Programaren eta
Estatuaren halako laguntza batzuei dagokien eskaera bakarra, Erreserba
Nazionalerako eskubide eskaerak, Nekazaritzako Lurzatien Informazio
Geografikoko Sistemarentzako aldaketa eskaeren aurkezpena eta urteko jakinarazpena, Nekazaritzako Ekoizpenaren Erregistro Orokorrean
erregistra dadin.
6. Nafarroako Gobernuaren Dirulaguntzen Datu Baseari jakinaraztea.
Oinarri arautzaile hauek eta dagokien deialdia Nafarroako Gobernuaren
Dirulaguntzen Datu Basean erregistratu beharko dira.
7. Deialdiaren eta oinarri arautzaileen kontrako errekurtsoa.
Oinarri arautzaile hauen eta deialdiaren aurka gora jotzeko errekurtsoa
jartzen ahalko dute interesdunek, administrazio publikoek izan ezik, Landa
Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean,
argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.
Iruñean, 2020ko otsailaren 20an.–Landa Garapeneko zuzendari
nagusia, Fernando Santafé Aranda.
I. ERANSKINA
Oinarri arautzaileak, laguntza hauen 2019ko deialdirako: nekazaritzako
ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak, ez direnak “Nafarroako
Ubidearen jarduketa eremuko ureztapenetarako laguntzak”. Laguntza
horiek “Inbertsioak nekazaritzako ustiategietan” neurriaren barnean
sartzen dira, Landa Garapenerako 2014-2020 Programan
1. oinarria.

Xedea.

Oinarri arautzaile hauen xedea da laguntza hauek arautzea: nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak, ez direnak “Nafarroako
Ubidearen jarduketa eremuko ureztapenetarako laguntzak”; laguntza horiek
emanen dira Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren
barneko “Inbertsioak nekazaritzako ustiategietan” izeneko neurriarekin
bat, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren
17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 17.1.a) artikuluaren esparruan.
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. 1305/2013 (EB) Erregelamenduan eta Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programan ezarritakoari jarraikiz, neurri honen helburu
orokorrak dira nekazaritzako ustiapenen errendimendua hobetzea eta
haien jasangarritasuna erraztea.
2. 1305/2013 Erregelamenduaren 5. artikuluan adierazitako Batasunaren lehentasunen alde argi eta garbi egiten dutenez, helburu estrategikotzat jotzen da nekazaritzako profesional kualifikatuak jar 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 orokorraren lorpena eta Batasunaren
lehentasunak erdiesteko oinarri baitira, interes handieneko eragiketa-helburutzat hartzen dira honako hauek, zerrenda guztia ez badago ere:
a) Errendimendu ekonomikoa hobetzea.
b) Ustiategiko errendimendu fisikoak eta bertako ekoizpenen kalitate
maila hobetzea.
c) Ekoizpen kostuak murriztea.
d) Inputak erabiltzean efizientzia hobetzea, bereziki uraren eta
energiaren erabileran.
e) Teknika berritzaileak hautatzea, bai enpresaren kudeaketan bai
ekoizpen eredu eta/edo prozesuetan.
f) Ingurumen arloan hobekuntzak egitea.
g) Abeltzaintzako ustiategietan, higiene baldintzak eta animalien
ongizateari dagozkionak hobetzea.
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h) Azpiproduktuen eta nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakinen
kudeaketa hobetzea.
i) Partaidetza handitzea balio erantsiaren banaketan.
j) Nekazaritza sektorean enplegua mantentzea eta sortzea.
k) Lan eta osasun baldintzak hobetzea.
l) Nekazaritzako jardueren dibertsifikazioa bultzatzea, bioenergia
sortzeari lotuak barne.
3. oinarria.

Onuradunak.

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

Onuradun gisa onartuak izateko irizpideak.

1. Laguntzen eskaera aurkezteko egunean onartuak izateko irizpide hauek betetzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoak izan daitezke
neurriaren onuradunak:
a) Adinez nagusi izatea, pertsona fisikoak badira.
b) Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatuta
dagoen nekazaritzako ustiategi baten titularra izatea, salbu eta kasu
hauetan: nekazari gazteak izatea, eta dena delako deialdiko ekitaldiko
“nekazari gazteen” lehen instalaziorako laguntzen deialdian laguntza bat
eskatu badute edo aurreko bi ekitaldietako baten batean laguntza horiek
esleituta badituzte, edo egoera horietan dauden gazteek bakarrik osatutako
sozietateak izatea.
c) Nekazari aktibo gisa sailkaturik egotea, abenduaren 19ko
1075/2014 Errege Dekretuaren II. tituluko I. kapituluan biltzen den definizioarekin bat, kontuan harturik aurreko letran nekazari gazteentzako
eta haien sozietateetarako jarritako salbuespena. Errege dekretu hori
nekazaritzari eta abeltzaintzari 2015etik aurrera egiten zaizkien ordainketa
zuzenen eta laguntzeko beste araubide batzuen aplikazioari buruzkoa da,
baita ordainketa zuzenen eta landa garapenerako ordainketen kudeaketari
eta kontrolari buruzkoa ere.
d) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen
13. artikuluan laguntzen onuradun izateko ezarritako debeku-egoeretan
ez egotea.
e) Tributu arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak
egunean izatea.
5. oinarria.

Ustiategiak onartuak izateko irizpideak.

Laguntza hauek titularrei emanen zaizkie, haien nekazaritzako ustiategiek baldintza hauek betetzen badituzte laguntza eskaera aurkezteko
egunean:
a) Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatuta
egotea, salbu nekazari gazteak beren gain hasteko laguntzen deialdian
laguntza eskatu badu ekitaldi berean, edo aurreko bi deialdietako batean
laguntza hauek onartu bazaizkio, baita egoera horietan dauden gazteek
bakarrik osatutako sozietateak ere.
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) Behar den azterlan tekniko-ekonomikoaren bidez bideragarritasun
ekonomikoa frogatzea, aurkeztutako inbertsio plana aplikatuz gero.
6. oinarria.

Inbertsioen plana.

1. Eskaerarekin batera, 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, ingurumenaren zainketa,
laneko segurtasuna, etab., oinarri arautzaile hauen 2.3 oinarrian azaldutako
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.
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–Nortasun fisiko edo juridikoa, titulartasuna eta, bidezkoa bada, titularren zerrenda eta sozietatearen kapitaleko partaidetza azaltzea.
–Ustiategiari atxikitako eskulanaren zerrenda sailkatua eta kuantifikatua: familiakoak, soldatapekoak, finkoak, aldi baterakoak.
–Azalera eta batez besteko errendimenduak ekoizpen jarduera bakoitzean.
–Abelburuak, espezieen arabera, eta, hala denean, batez besteko
errendimenduak.
–Jarduera bakoitzaren ekoizpen gordina.
–Ekoizpen jarduera bakoitzaren gastuak eta ustiategi osoaren gastu
finkoak.
b) Ustiategiko bukaerako egoeraren azalpena, abiapuntuko parametroen aipamen konparatiboa barne, eta azterlan ekonomikoa, adierazten
duena azken emaitza hori lortzen ahal dela, ustiategiaren errendimendu
orokorra hobetu eta haren bideragarritasuna bermatzen dituena.
c) Egin asmo diren inbertsioen zerrenda eta azterketa, ikuspuntu
tekniko, ekonomiko eta finantzariotik begiratuta, eta abiapuntuko ustiategiaren eta amaierakoaren arteko koherentziarena, egiteko beharra
justifikatzeko.
Azterketa horrek bere baitan izan beharko ditu, halaber, inbertsio horiek
laguntza jaso dezaketela erabakitzeko behar diren justifikazio teknikoak
eta agiri bidezkoak, oinarri arautzaile hauetako 7. oinarrian ezarritako
beharkizun eta baldintzekin bat.
d) Kostuen apaltzea aplikatzeko justifikazioa, oinarri arautzaile hauetako 15. oinarriko 1.b) puntuaren araberako inbertsioetarako.
e) Inbertsio planaren iraupena. Inbertsioen izaeraren eta burutzeko
aurreikuspenaren araberakoa izanen da, barnean dela inbertsio bakoitza
hasteko aurreikusitako eguna.
f) 1305/2013 Erregelamenduaren 45. artikuluaren 1. zenbakian xedatutakoaren ondorioetarako (haren xedea da ingurumenean ondorio negatiboak izan ditzaketen inbertsio eragiketen hautagarritasuna), inbertsioen
planari erantsi beharko zaizkio, dokumentazio gisa, ingurumen eraginaren
adierazpena, ingurumen baimen integratua, ingurumen ukipenetarako
baimena, ingurumen ukipenei buruzko txostena, jarduerarako udal lizentzia,
edo erantzukizunpeko adierazpena, egoki dena jarduketa motaren arabera,
martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearen arabera (Ingurumena Babesteko
Esku-hartzeari buruzkoa), edo aplikagarria den beste arauren bat, edo
eskatu izanaren gordekina. Kasu honetan, gehienez ere 2 hilabeteko
epean aurkeztu beharko da baimena, txostena edo lizentzia, laguntzen
eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunetik aurrera.
g) Ureztapen instalazioetako inbertsioak hautatzearen ondorioetarako, 1305/2013 Erregelamenduaren 46. artikuluko 5. zenbakiko b) letran
xedatutakoaren arabera, Nafarroako Ubideko jarduketa eremutik kanpo
ureztalur bihurtzeko inbertsioak, baldin 10 hektareatik behera ukitu behar
badira, aldeko ingurumen ukipenei buruzko txostena izan beharko dute,
edo eskatu dutela frogatu beharko dute, eta hala bada, bi hileko epean
aurkeztu beharko dute, aurreko letran aurreikusi bezala.
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 ingurumenean kalterik ekar badezakete, beharrezkoa izanen da dagokion administrazio baimena eskuratzea, Ingurumena
Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legean
aurreikusitakoak bereziki.
3. Lurretan, ondasun higiezinetan, instalazioetan eta landaketetan
egiten diren inbertsioak Nafarroan egin beharko dira. Horrez gain, ureztapenerako instalazioak edo landaketak ez diren instalazio iraunkorren kasuan,
agirien bidez frogatuko da inbertsioak egiten diren lurzartien erabilgarritasuna, gutxienez ere konpromisoek dirauten artean, eta horretarako, honako
hauek aurkeztuko dira: katastroko titulartasuna, errentamendu-kontratuak
edo herri-lurren esleipena.
4. Agintaritza eskudunari laguntza eskaera aurkeztu ondoan hasi eta
gauzatutako inbertsioak eta gastuak baizik ez dira diruz lagungarriak, oinarri
honen 5, h) atalean aurreikusiak izan ezik. Ondorio horietarako:
–Kontuan hartuko dira, bestelako frogabideen artean, inbertsioak justifikatu beharrez aurkezten diren faktura, albaran eta konturako ordainketen
datak.
–Ez dira hartuko inbertsioaren hasieratzat lurra prestatzeko lanak,
hots, landaketa iraunkorrak egiteko zangak irekitzea.
–Inbertsioen kokapen geografikoa zehazten ahal bada, aldez aurretik egiaztatu beharko da 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.
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5. Laguntzen ahal diren inbertsioak –eta haien kostuak, berriz, hautatzen ahal direnak– honako hauek izanen dira:
a) Eragiketan definituriko inbertsioak berezko dituen eraikuntzak
hartuko dituzten lur eraiki nahiz eraiki gabeak erostea, barne direla sailak
eta eremu erantsiak (instalazio osagarriak, aparkalekua, iraganbideak
etab.), laguntzen ahal diren inbertsioen zenbateko osoaren %10eraino.
b) Ondasun higiezinak eraiki, eskuratu, handitu edo hobetzea. III.
eranskinean agertzen diren unitateen arabera mugatuko da eraikuntzen
azalera. Hobekuntzen funtsa izanen dira instalazioetara bestelako baldintzak ekartzen dituzten jarduketak, hau da, premia berrietara egokitzeko
aukera emanen dietenak ekoizpen prozesuei, efizientzia energetikoari,
animalien ongizateari, edo gisako arazoei dagokienez; beraz, ez dira inola
ere izanen konponketa edo mantentze lan hutsak.
c) Makineria eta ekipamendu berria erostea, informatikoa barne.
d) Inbertsioak ondasun ukiezin hauetan: programa informatikoak,
web-orriak edo patenteak, lizentziak, egile eskubideak eta marka erregistratuak.
e) Laborantza iraunkorrak ezartzea, mahastiak barne, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1308/2013 (EB)
Erregelamenduaren 63. eta 64. artikuluen arabera emandako landaketa
berria egiteko baimenarekin. Laguntza hauen ondorioetarako, ulertuko
da iraunkorrak direla lursailean bost urte baino gehiago iraunen duten
landaketak.
f) Instalazioak, ekipoak eta makinak, automobilak eta garraiobideak
izan ezik, nekazariek norberaren ekoizpena eraldatu gabe edo norberaren
ekoizpenaren lehen eraldaketa zuzenean saltzeari lotuak, ustiategiko
elementuen barrenean, baldin eta azken produktua Europar Batasunaren
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren I. eranskinean (38. artikuluari
lotua) agertzen bada. Inbertsioek laguntza jaso ahal izateko, honako hau
ere bete behar dute:
–Zuzeneko salmentarako inbertsioetan, ustiategiek nekazaritzako
elikagaiak zuzenean saltzen dituzten operadoreen Nafarroako erroldan
inskribaturik egon behar dute, edo inskripzioa eskatua izan behar dute,
arau honekin bat: Nafarroan nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiei
lotutako produktuen salmenta zuzena arautzen duen apirilaren 20ko 8/2010
Foru Legea garatzen duen azaroaren 12ko 107/2014 Foru Dekretua.
–Bi kasuetan, izan produktuak eraldatzeko inbertsioak edo izan zuzeneko salmentarakoak, aurreikusitako inbertsioaren eraldatze edo merkaturatze gaitasunak koherentea behar du izan nekazaritzako ustiategiaren
ekoizpen gaitasunarekin, eta eraldatze gaitasuna ezin da izan ustiategiaren
ekoizpen gaitasuna halako 1,5 baino gehiago.
g) Energia berriztagarria sortzeko inbertsioak, ustiapenean bertan
kontsumitzeko, gaitasuna izanik ustiapenaren batez besteko urteko
kontsumoa adinakoa edo txikiagoa. Nekazaritzako edo abeltzaintzako
instalazio berrien kasuan, urteko batez besteko kontsumoa teknikoki justifikatu beharko da. Baldin instalazioak aldez aurretik ere bazeuden, eta
sare elektrikora loturik bazeuden, eskaera egin aurreko urte naturaleko
kontsumoaren muga izanen du gaitasunak.
h) Aurreko ataletan sarturiko gastuei loturiko kostu orokorrak, hala
nola arkitektoen eta aholkularien kabineteentzako ordainsariak, jasangarritasun ekonomiko eta ingurumenekoari buruzko aholkularitzari lotuak,
barnean direla bideragarritasun azterketak eta ingurumen baimenak
lortzekoak, bai eta laguntza eskaera egiteari lotutako ordainsariak ere.
Betiere, laguntzen ahal diren inbertsioen zenbateko osoaren %12ko muga
ezarri da atal honetarako.
i) Lehorreko lurra ureztalur bihurtzeko instalazioak eta ureztalurrak
modernizatzea Nafarroako Ubidearen jarduketa eremutik kanpo, baldin eta
Nekazaritzako Azpiegiturei buruzko martxoaren 7ko 1/2002 Legearen 51.
artikulutik 55. artikulura bitartekoetan eta 1305/2013 Erregelamenduaren
46. artikuluan jasotako baldintzak betetzen badituzte.
Horri dagokionez, honako hau justifikatu beharko da eta memoria baloratuan sartu, ureztapen instalazio bakoitzerako, Nafarroako Gobernuaren
tramiteen katalogoan eskura jarriko den ereduaren arabera:
I) Ureztaketa Sindikatuaren edo Ureztatzaileen Elkartearen baimena,
jarduketek entitate horiei egindako emakida baten bidez lortzen dutenean
ura, edo Konfederazio Hidrografikoaren baimena gainontzeko kasuetan.
II) Inbertsio planean jasotako laguntzaren xede den azalerari dagokion ura neurtzeko moduko kontagailua sartzea inbertsioaren barnean, edo
neurketa hori egiten duten gailuak aitzinetik badirela frogatzea.
III) Aurretik baden ureztapen instalazio bat modernizatu behar
bada, frogatu behar da hobekuntzak ura aurreztea ahalbidetzen duela,
46. artikuluko 4. puntuko beharkizunekin bat, gutxienez ere %10, egungo
instalazioa kontuan hartuta.
6. Ez dira diruz lagungarriak izanen eta, beraz, ez dira hautatzen
ahal honako hauetatik heldu diren kostuak:
a) Ordezpen huts diren inbertsioak, salbu eta erosten diren makinak edo ekipamendua aurrekoak ez bezalakoak badira, erabiltzen duten
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teknologiagatik edo haien errendimenduagatik edo 10 urtetik gorako
antzinatasuna izateagatik.
b) Aurretik dauden ondasun higiezinak zaindu, mantendu eta konpontzeko baizik ez diren inbertsioak, edo eskaeraren aurreko 10 urteko
epearen barnean diruz lagundu diren higiezinak, ekipoak edo instalazioak
eskuratzeari dagozkionak.
c) Zorren interesak, horien birfinantzazioa, aseguruak eta nekazaritzako enpresaren bestelako gastu orokorrak.
d) Ekoizpen eskubideak edo laguntza eskubideak erostea.
e) Animaliak erostea. Hala ere, 1305/2013 Erregelamenduaren 18.
1.b) artikuluaren araberako hondamendi naturalek hondaturiko nekazaritza
ahalmena berriz eratu behar delarik, diruz lagungarriak izan daitezke
animaliak erosteko kostuak, aurretik justifikatzen badira.
f) Ustiategiko bertako laneskuaren gastuak eta zuzeneko beste
ekarpen batzuk, salgaietan.
g) Onuradunen inbertsio edo partaidetza finantzarioak, haiek ureztatzaile elkarte bateko kideak izan eta harexek sustatzen dituen interes
orokorreko obretan egindakoak.
h) Ezkontideen edo lehen mailako ahaideen artean ondasunak eta
zerbitzuak eskualdatzea, eskualdatzeko prozedura edo era edozein delarik
ere, 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 luzatzen dituzten
fakturak eta likidazio ziurtagiriak.
i) Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZa), beste zerga batzuk eta
proiektuen industria mozkina.
j) Helburu nagusitzat biomasatik energia elektrikoa sortzea duten
instalazioak, salbu frogatzen bada gutxienez erabiltzen den energiaren
%50 termikoa dela eta lehengai gisa jangaiak ez diren produktuak (Europar
Batasuna eratzeko Tratatuaren I. eranskinean agertzen direnak) erabiltzen
badira.
k) Ardogintza sektorean merkaturatzeari edo lehen eraldaketari
dagozkienak.
l) Inbertsio horiek non inbertsioa egiteko premia ez dagoen behar
bezala justifikatuta, ikuspuntu tekniko, ekonomiko eta finantzariotik begiratuta, eta ustiategiarekiko koherentziaren azterketan, inbertsio planean
biltzen baita. Ildo horretatik, ez justifikatutako inbertsiotzat hartzen ahalko da
neurri eta/edo gaitasuna gehiegizkoa bada (ustiategiaren neurria kontuan
hartuta), ustiategiaren xede-ekoizpenarekin bat ez badator, etab.
7. Hautatzeko baldintza hauek erabiliko dira neurri honetan:
a) Nekazaritzako ustiategien titularrek Europar Batasuneko zuzenbideak inposatutako baldintza berriak betetzeko dituzten laguntzak gehienez
ere 12 hilabeteko epearen barnean baizik ez dira emanen, nekazaritzako
ustiategirako nahitaezkoak bilakatzen diren egunetik hasita.
b) Nekazaritzako ustiategi batean titular gisa lehen aldiz hasten diren
gazteek Batasunak nekazaritzako ekoizpenari nahiz laneko segurtasunari jartzen dizkion arauak bete beharrez egiten dituzten inbertsioetarako
laguntzak, gehienez ere 24 hilabeteko epean onetsi beharko dira horiek
ezartzen diren egunetik hasita.
8. oinarria.

Inbertsio kolektiboak.

1. Inbertsio kolektibotzat joko dira nekazaritzako zenbait ustiategiren
titularrek batera egiten dituztenak, ustiategiei egiturazko hobekuntzak
ekartzen badizkiete eta horiei modu koordinatuan heltzen bazaie, azken
inbertsioaren titulartasuna modu kolektiboan partekatuz.
Hauek baizik ez dira joko inbertsio kolektibotzat:
–Argindarra, transformadoreak eta horien inguruko ekipamendua
ekartzea.
–Ura hartzeko putzuak, eroanbide hidraulikoak, drainatzeak eta ureztatzeko putzuak, Nekazaritza Azpiegiturei buruzko martxoaren 7ko 1/2002
Foru Legeak edo legeria aplikagarriko beste batek ukitzen ez dituenak.
–Bideak eta sarbideak.
–Eustormak eta babeserako beste egitura batzuk.
2. Honi dagokionez, ez dira inbertsio kolektibotzat hartuko eraikuntzetan, ekipamenduan edo makinerian egiten diren inbertsioak (azienda
nabeak, biltegiak, jetzitegiak, pibotak eta ureztatzeko gisako ekipoak,
traktoreak, uzta biltzeko makinak etab.), ekoizpen bideak partekatzea
badakarte, halakoetan ezinezkoa baita haien erabileraren ondoriozko
erantzukizunen identifikazioa eta, orobat, mugatua baita enpresa arloko
erabakiak aske hartzea.
3. Partekatzen ahal diren inbertsio kolektiboak, azpiegiturez edo
egiturazko osagaiez hornitzekoak, nekazaritzako ustiategi batzuk ukitzen
ahal badituzte, ustiategi haien inbertsio planetan sartzen ahalko dira,
banan-banan sartu ere bakoitzari dagokion zatian, inbertsioari buruz hartutako konpromisoen arabera. Hori dena hala da, eta ez da beharrezkoa

2020ko martxoaren 10a, asteartea
inplikatutako ustiategien artean bat egiteko helburuaren konpromisorik
izatea.
4. Partekatutako inbertsio kolektibo batean inplikatutako ustiategi
baten inbertsio plana izan daiteke hobekuntza horri bakarrik dagokiona, edo
izan ditzake ustiategiaren beraren beste inbertsio esklusibo batzuk ere.
5. Inbertsio kolektiboaren zatian, onuradun bakoitzak bereizirik aurkeztu beharko du bere espedientea, eta horietan guztietan agertu beharko
dira inbertsio kolektibo horretako titular guztien identifikazioa, onuradunak
izan edo ez, bakoitzaren partaidetza ekonomikoa eta inbertsio osoaren
oinarrizko datu teknikoak.
9. oinarria.

Laguntza motak eta zenbatekoa.

1. Nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak kapitaleko
zuzeneko dirulaguntzak izanen dira.
2. Honako muga hauek erabiliko dira laguntzen zenbatekoa kalkulatzeko:
a) Laguntza jaso dezakeen gehieneko inbertsio tamaina, onuraduneko eta deialdiko: 100.000 euro ustiategiaren urteko lan unitateko
(ULU), inbertsio plana gauzatu ondoren kalkulaturik, gehienez ere 800.000
euro.
b) Laguntza jaso dezakeen gutxieneko inbertsio tamaina, espediente
bakoitzeko: 7.500 euro.
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) gehieneko mugak dira onuradun batek, deialdiaren
ekitaldian, eskatutako laguntzen batuketarako, Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren M04.01 neurriarekin bat.
Orobat, aurreko d) atalean ezarritako muga (onuradunarentzat) gehieneko muga da onuradun batek eskatutako laguntzen batuketarako,
Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren M04.01 neurriarekin bat.
Aurreko a), c) eta d) letretan aipatutako mugetako bat gainditzen
bada, neurri horrekin bat datozen beste deialdi batzuetan eskaerak aurkezteagatik, laguntzak murriztuko dira oinarri arautzaile hauei dagokien
espedientean.
3. Inbertsio diruz lagungarriaren zenbatekoaren gainean, portzentaje
hauetako laguntza emanen da gehienez ere:
a) %30, orokorrean.
b) %40, nekazari gazteen kasuan.
c) Gazteak dituzten ustiategi elkartuetan, oro har ezarritako muga
handitzen ahalko da 10 punturaino, 40 gehienez ere, nekazari gazteek
kapital sozialean duten proportzioaren arabera.
d) Aurreko a), b) eta c) letretan aurreikusitako laguntza zenbatekoen mugak ez dira aplikatuko, eta espedienteari gehieneko laguntza bat
aplikatuko zaio (inbertsioaren zenbateko diruz lagungarriaren %20koa), bi
baldintza hauek betetzen direnean: laguntza eskaeraren xede diren inbertsioetako bat II. eranskineko multzoetan jasota daudenei dagokienean, hau
da, “abeltzaintzako eraikinak”, “beste eraikin batzuk”, “abeltzaintzako ekipamendua/nabearen m² kopurua”, “esne edo haragitarako behi-aziendarako
ekipamendua”, “esne edo haragitarako ardi-aziendarako ekipamendua”,
edo “hornidurak” izenekoetan, eta inbertsioa bideratuta dagoenean atal
hauetako batean jasotako ekoizpen sistemetara:
–Zerri ekoizpen intentsibora bideratutako inbertsioak. Ez dira halakotzat hartuko uztailaren 17ko 1221/2009 Errege Dekretuan, zerri ekoizpen
intentsiboko ustiategiak antolatzeko oinarrizko arauak ezartzen dituenean,
jasota dauden betebeharrak betetzen dituzten zerri ustiategiak.
–Haragitarako, arrautzetarako eta ehizarako hegaztien hazkuntzara
bideratutako inbertsioak, ekoizpen ekologikoa denean salbu.
–Aziendara bideratutako inbertsioak, esnetarako ardiak edo ahuntzak
izan edo gizentzeko behiak edo zaldiak; edukiera txikiko ustiategietarako
mugak gainditzen badituzte, hain zuzen ere, martxoaren 20ko 31/2019
Foru Dekretuaren 2. eranskinean zehaztutakoak. Foru dekretu horren bidez
ezarri ziren abeltzaintzako ustiategiek eta horien instalazioek Nafarroako
Foru Komunitatean bete behar dituzten baldintza higieniko-sanitarioak,
animalien ongizatekoak eta antolamendu zooteknikokoak. Ondorio horietarako, gizendegi berrien kasuan, 5 m²-ko gehieneko ratioa aplikatuko
da animalia bakoitzeko.
–Esnetarako behi aziendara bideratutako inbertsioak, edukiera ertaineko ustiategietarako zehaztutako mugak, aurreko puntuan aipatutako
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eranskinean ezarritakoak, gainditzen dituztenak, baldin eta mendialdean
edo goi mendialdean badaude.
–Esnetarako behi aziendara bideratutako inbertsioak, edukiera txikiko
ustiategietarako zehaztutako mugak, aurreko puntuan aipatutako eranskinean ezarritakoak, gainditzen dituztenak, baldin eta mendialdean edo
goi mendialdean ez badaude.
–Untxien hazkuntzan egindako inbertsioak, ekologikoa denean izan
ezik.
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, ondoko ataletako inguruabarrak gertatzen direnean.
b) Nekazari gazteek egindako inbertsioak: %25.
Oinarri arautzaile hauen ondorioetarako, horrelako laguntza pertsona
hauei aplikatuko zaie:
–“Nekazari gazteak” beren gain hasteko laguntzaren onuradunak izatea
ustiategietako inbertsioetarako laguntzen deialdi honi dagokion ekitaldian
bertan edo aurreko bietan.
–“Nekazari gazteak” beren gain hasteko laguntzaren onuradunak
izanda, laguntza eskaera aurkezten den egunean 41 urte bete ez dituztenak eta 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 ez izanik
laguntza eskaera aurkezten den egunean 41 urte bete ez dituztenak,
lehentasunezko gisa katalogatutako nekazaritzako ustiategi baten titularrak
direnak, eta hiru urte baino gutxiago igaro izana nekazaritzaren arloko
gizarte segurantzan afiliatu zirenetik.
Onuraduna pertsona juridikoa bada, eta, deskribatutako baldintzen
arabera, bazkide guztiak gazteak badira, aurreko portzentajea aplikatuko
da osorik.
Onuraduna pertsona juridikoa baldin bada, eta hartan aipatutako
baldintzak betetzen dituzten gazteek parte hartzen badute bazkide gisa,
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 badira: %10.
d) Inbertsioak goiko mendialdean, mendialdean edo, mendialdeak
edo goiko mendialdeak izan gabe, muga natural garrantzitsuak dituzten
tokietan dauden lehentasunezko nekazaritzako ustiategietan gauzatzen
badira, eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean: %5.
10. 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: 50 puntura arte, irizpide hauei
jarraikiz:
–Onuraduna pertsona fisikoa bada, nekazari gaztea, edo soilik nekazari gazteak dituen elkarte bat, 9. oinarriaren 4.b) puntuan jasotako
errekerimenduekin bat: 50 puntu.
–Onuraduna pertsona juridikoa baldin bada, laguntza eskaera aurkeztean lehentasunezko ustiategi baten titularra, eskaerak aurkezteko
epea bukatzen den egunean, eta hartan 9. oinarriaren 4.b) puntuan aipatu baldintzak betetzen dituzten gazteek parte hartzen badute, nekazari
gazteek kapital sozialean duten portzentajea 50i aplikatzetik aterako diren
puntuak aplikatuko dira.
b) Lehentasunezko ustiategiak eta titularraren baldintzak: 35 puntura
arte, irizpide hauei jarraikiz:
–Baldin onuraduna bada lehentasunezko nekazaritzako ustiategi baten
titularra, edo nekazari gaztea bada, bere gain hasteko prozesuan, bere
gain hasteko laguntza onartua duena ekitaldi honen deialdian edo aurreko
bi deialdietan, edo soilik nekazari gazteak dituen elkarte bat, aurreko
baldintzekin bat: 35 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 ustiategi izaera izan gabe: 25 puntu.
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–Baldin onuraduna bada nekazari profesional gisa sailkatutako pertsona fisiko bat: 15 puntu.
Balorazio irizpide horren ondorioetarako, honako hauek hartuko dira
aintzat laguntza eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean: 9.
oinarriko 4. puntuaren c) letra; ustiategien eta horien titularren kalifikazioak;
Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren
martxoaren 20ko 111/2015 Foru Agindua, zeinaren bidez arautu baitzen
Nekazaritzako Ekoizpenaren Erregistro Orokorraren eta Nafarroako
Nekazaritzako Ustiategien Erregistroaren arteko koordinazioa eta ezarri
baitziren Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatutako
nekazaritzako ustiategien kalifikaziorako irizpideak; eta Landa Garapeneko,
Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren martxoaren 14ko
55/2019 Foru Agindua, zeinaren bidez kudeaketa irizpideak onetsi baitziren
Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan.
c) Kokapen geografikoa: 20 puntu bitarte, irizpide hauei jarraikiz:
–Inbertsioak goi mendiko ustiategietan gauzatzen direnean: 20 puntu.
–Inbertsioak mendialdeko ustiategietan gauzatzen direnean: 16
puntu.
–Inbertsioak muga natural garrantzitsuak dituzten tokietako ustiategietan gauzatzen direnean: 12 puntu.
d) Enplegua sortzea eta berrikuntza sustatzea: 35 puntura arte,
irizpide hauei jarraikiz:
–Baldin diruz laguntzen ahal diren inbertsioetako zenbatekoaren %20
baino gehiago –kostuak apaltzeko irizpideak aplikatu ondoren– badagokie
IV. eranskinean biltzen diren ekipo edo inbertsio berritzaileei: 15 puntu.
–Inbertsio planak aukera ematen badu ustiategiaren nekazaritzako
lan-unitateak %100 edo gehiago handitzeko: 20 puntu.
–Inbertsio planak aukera ematen badu nekazaritzako lan-unitate horiek
%50 edo gehiago handitzeko, %100era iritsi gabe: 10 puntu.
–Inbertsio planak aukera ematen badu nekazaritzako lan-unitate horiek
%25 edo gehiago handitzeko, %50era iritsi gabe: 5 puntu.
Apartatu honen ondorioetarako, ez dira kontuan hartuko eraldatu eta
merkaturatzeko jarduerek sortutako nekazaritzako lan-unitateak.
Halaber, baldin laguntzen onuradunak beren gain hasten ari diren
nekazariak badira, laguntza onartua dutenak, edo aurreko egoeran dauden
nekazariak dituzten elkarteak, kalkulu horretarako abiapuntua hau izanen
da: nekazaritzako lan-unitate bat sartutako pertsona bakoitzeko.
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 dauden gobernu organoen %30 gutxienez eta kapitalaren
%30 gutxienez: 10 puntu.
f) Balio katean merkataritzako marjina hobetzea: baldin eskatzaileek
aurkeztutako inbertsio planean badaude eraldatu eta merkaturatzeko inbertsio gisa laguntza jaso dezaketen jarduketak, 7.5.f) oinarriaren arabera, eta
gutxienez ere diruz lagungarria den inbertsioaren 7.500 euro badagozkie
gutxienez: 10 puntu.
g) Inbertsio kolektiboak: eskatzaileek inbertsio plan bat aurkezten
badute eta haren barnean jasotzen bada 8. oinarriaren arabera “inbertsio
kolektibo” gisa katalogaturiko proiektu bat, diruz lagungarritzat jotzen dena:
5 puntu.
h) Ingurumena gehiago errespetatzen duten ekoizpen metodoak: 15
puntura arte, baldintza hauen arabera:
–Ekoizpen ekologikoaren neurriaren barnean emandako laguntzarik
baldin badute, 1305/2013 Erregelamenduaren 29. artikuluarekin bat, edo
gutxienez ere ustiategiaren nekazaritzako 0,5 lan unitate badagozkio
abeltzaintzako edo nekazaritzako ekoizpen ekologikoari: 15 puntu.
–Nekazaritzako eta ingurumeneko neurriaren barnean emandako
laguntzarik baldin 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
edo erlezaintzari: 10 puntu.
–Aurreko gidoiaren ondorioetarako, arraza autoktonotzat hartuko dira
Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadurako kontseilariaren 2003ko maiatzaren 26ko Foru Agindua aldatzen duen abuztuaren 29ko 309/2014 Foru
Aginduan ezarritakoak. Foru agindu haren bidez onetsi zen Nafarroako
Abere Arrazen Katalogo Ofiziala. Ondorio horietarako ere hartuko da
kontuan ustiategiko abereen arraza Abeltzaintzako Ustiategien Erregistroarekin bat.
i) Prestakuntza eta aholkularitza: onuradunak aholkularitza neurrian
parte hartzen badu Nafarroako Foru Komunitatean homologatutako edo
aitortutako prestakuntza eta aholkularitza entitateen bitartez, 1305/2013
Erregelamenduaren 14. eta 15. artikuluekin bat, edo frogatzen badu
1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 15. artikuluaren arabera onartutako
prestakuntza entitateek nekazaritzako enpresa kudeatzeari buruz ematen
dituzten ikastaroetara joan izana: 5 puntu.
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j) Kalitate araubideak: onuradunak bere ustiategian Nafarroan
ezarritako kalitate-araubideek babestutako produktuak ekoizten eta/edo
lantzen baditu, barne merkatuko informazio eta sustapen neurrietan jasoak,
1305/2013 (EB) 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:
–Onuraduna lehentasunezko elkarte bat baldin bada, Nekazaritzako
elikagaien arloko kooperatibak eta beste elkarte batzuk sustatzeko abuztuaren 2ko 13/2013 Legearen arabera, edo nekazaritzako kooperatiba
bat, Nafarroako kooperatibei buruzko 14/2006 Foru Legearen 65. 1.a)
eta c) artikuluaren arabera, edo elkarte-ustiategi bat, lehentasunezko
nekazaritzako ustiategi gisa sailkatua eskaerak aurkezteko epea bukatzen
den egunean: 10 puntu.
–Baldin bestelako nekazaritzako elkarte-ustiategi bat baldin bada,
aurreko gidoian aipatutakoak ez bezalakoa, edo Nafarroako kooperatibei
buruzko 14/2006 Foru Legearen 65. 1.a) artikuluan jasotako nekazaritzako kooperatiba bateko bazkide diren pertsona fisikoak baldin badira:
5 puntu.
3. Onuradunak bere eskaeran 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 inbertsioen planean aurreikusitako ekintzei dagokienez,
eta plan horrekin bat etorri beharko du.
4. Onuradunak eskatutako balorazio irizpideek ekarritako puntuak
bakarrik emanen dira. Baldin betetzeko zenbait kasu onartzen dituen
irizpide bat ezarri bada, puntu gehien ematen dituen egoera hartuko da
aintzat, betiere eskura dagoen informazioarekin egiaztatzen ahal bada,
eskatutako puntuazioa inola ere gehitu gabe.
11. 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 emanen zaie dirulaguntza, deialdian erabilgarri dagoen kredituak
ezarritako muga gainditu gabe.
2. Espedienteen puntuazioan berdinketarik gertatzen bada, lehentasuna izanen du, lehenbizi, aurreko oinarriaren a) atalean puntuazio
handiena lortzen duen espedienteak, eta gero, hurrenez hurren, b), c), d)
edo eta abarretan lortzen den puntuazioa hartuko da aintzat, aurrekontua
agortu arte. Berdinketak bere horretan segitzen badu, lehentasunezko
elkarte bateko bazkide diren pertsona fisikoak edo juridikoak lehenetsiko
dira, 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 diru erabilgarririk izanik ere, laguntzarako eskubidea
izateko nahitaezkoa izanen da gutxienez ere 60 puntu lortzea balorazio
irizpideetan.
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.
12. oinarria.

Onuradunen betebeharrak.

1. Laguntza hauen onuradunek honako betebehar eta konpromiso
hauek izanen dituzte:
a) Inbertsio plana laguntzen deialdian adierazten den epean gauzatzea, justifikatutako arrazoiengatik eman daitezkeen luzapenak galarazi
gabe. Luzapen horiek ez dira inoiz ere kasuko ekitaldiko azaroaren 1etik
harago joanen.
Plana oso-osorik gauzatutzat emateko, 10.2. oinarrian aipatutako
jarduketak bukatu beharko dira, betiere jarduketa horiei esker puntuak
lortu baldin badira hautapen irizpideak aplikatuz.
b) Inbertsio plana bukatzen den egunera arte mantentzea baldintza
hauek: nekazari aktiboarena, 4.1.c) oinarrian ezarria, eta ustiategiaren
neurriarena, 5.b) oinarriarekin bat. Bere gain hasteko prozesua bukatu
ez duten nekazari gazteen kasuan, berriz, 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
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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, 9. oinarriarekin
bat, eta espedienteen lehentasuna, 10. oinarriarekin bat, inbertsioen plana
bukatzeko eguna arte, betiere ordaindu aurretik, salbuespena izanik aurreko
letran aurreikusitakoa, ezartzeko prozesuan diren nekazari gazteentzat.
d) 13. oinarriaren arabera gerora bete beharreko konpromisoei eustea
bost urtez, azkeneko ordainketa onesten duen ebazpena ematen denetik
aurrera, edo hiru urtez, baldin onuraduna enpresa txiki edo ertaina bada.
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) Laguntza ongi eman dela, inbertsioa ongi gauzatu dela eta konpromisoei eutsi zaiela egiaztatzeko behar diren kontrolak onartzea.
g) Ustiategiaren alderdi tekniko-ekonomikoei, lan arlokoei eta sozialei
buruz behar diren argibideak ematea, baita neurri honen esparruan hartutako laguntzei buruzkoak 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 proiektu edo eragiketaren azalpena agertuko da, horren
%25 hartuko duena, 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 Nafarroako Foru Komunitateko behar diren erregistro ofizialetan inskribatuko dira inbertsio plana
amaitu baino lehen.
n) Eskatzailearen ardura da ingurumenerako kaltegarriak izan daitezkeen inbertsioetarako 7. oinarriko 2. zenbakian aurreikusten den baimena
eskuratzea. Laguntza emateak ez dakar berekin inola ere inbertsioek
baimen hori izatea.
2. “Inbertsioak nekazaritzako ustiategietan” neurrian laguntzen
eskaera aurkezteak berekin dakar 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.
13. oinarria.

Gerora bete beharreko konpromisoak.

1. Gerora bete beharreko konpromisoak dira onuradunak bere gain
hartu dituenak, bost urtez horiei eusteko baldintzarekin, edo hiru urtez,
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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 onuradunen kasuan:
–Ekoizte jarduera mantentzea, eta bere kokapenak programaren
eremuan jarraitzea edo
–Azpiegiturako edo inbertsioko elementuen jabetza mantentzea
edo
–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. 12.1.b) eta c) oinarrian ezartzen
dira betebehar hauek.
Konpromiso horiek ez zaizkie aplikatuko finantza tresnek egin edo
jasotako ekarpenei, ezta bestelako eragiketei ere ekoizpen jarduera bertan
behera uzten delarik 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 badago Globalizaziora Egokitzeko
Europako Funtsaren laguntzaren bidez diruz laguntzen ahal den jarduera
gisa identifikaturiko jarduera motari.
3. Hauek izanen dira gerora bete beharreko konpromisoak, laguntzaren intentsitateari lotuak:
a) Lehentasunezko nekazaritzako ustiategiaren izaera edo, hala
bada, nekazaritzako kooperatibarena mantentzea.
b) Ustiategien kokapena mantentzea mendialdean, goi mendialdeetan
eta, goi mendialdea edo mendialdea izan gabe, muga natural garrantzitsuak
dituzten tokietan.
4. Hauek izanen dira gerora bete beharreko konpromisoak, 10.
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) Ustiategiaren neurria mantentzea nekazaritzako lan unitateen
hazkundearen irizpidearengatik emandako puntuei dagokien tartean, 2.d)
puntuaren arabera.
d) Pertsona juridikoen kasuan, gobernu organoetan kideen %30
emakumeak izaten jarraitzea, eta sozietate zibilen kasuan, kapitalaren
%30 gutxienez haiena bada, 2.e) puntuaren arabera.
e) Ustiategiko produktuak eraldatzeko edo merkaturatzeko inbertsioak
mantentzea, 2.f) puntuaren arabera.
f) Ingurumena gehiago errespetatzen duten ekoizpen metodoak
mantentzea, 2.h) puntuaren arabera.
g) Prestakuntza eta aholkularitza neurrietan parte hartzen segitzea,
2.i) puntuaren arabera.
h) Kalitate araubideen babespeko produktuak ekoizten eta/edo
prestatzen jarraitzea, 2.j) puntuaren arabera.
i) Onuradunak elkarte-entitate edo kooperatiba bateko bazkide izaten
jarraitzea, 2.k) puntuaren arabera.
5. Aurreko 2. puntuko konpromisoak, beti, onuradunak hartzen dituela
ulertu behar da. 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 edo ordaintzeko unean
balidatu badira.
14. 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.nafarroa.
eus).
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, Ingurumeneko
Departamentuaren konturako laguntzen tratamenduan parte hartuko duten
entitate laguntzaileak deitzeko eta hautatzeko.
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3. Betebeharrak betetzen direla frogatzeko, eskabidearekin batera
agiri hauek aurkeztuko dira:
a) Eskatzailearen IFZren edo IFKren fotokopia eta, 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
hauen aplikazioak eragindako guztiak, laguntzaren tramiteen katalogoan
eskuratzen ahalko den zerrendaren arabera.
4. Onuradunak eskaera bakarra aurkeztu beharko du deialdi bakoitzeko.
15. oinarria.

Kostuen moderazioa.

1. Batzordearen 809/2014 (EB) Exekuzio Erregelamenduaren 48.
artikuluak eskatzen du proposatutako kostuak moderatuak direla egiaztatzea, eta hori ebaluatzeko metodologia zehazten du. Ondorio horietarako,
inbertsio planean kostuen moderazioaren printzipioa aplikatu dela bermatzeko, instrukzio organoak sistema hauek erabiliko ditu:
a) Zer inbertsiotarako eskatzen den laguntza, horiei aplikatzea II.
eranskineko moduluak, “Inbertsio moduluak”; horretarako, horien kostuari
buruzko frogagiria aurkeztu beharko da (memoria baloratua, proformako
faktura, aurrekontua...) Eranskineko moduluen artean goi mendialdeko
makineria aipatzen dutenak 10.2.c oinarriko lehen atalean jasotzen den
irizpidea betetzen duten ustiategiei baizik ez zaizkie aplikatuko.
b) II. eranskinean, “Inbertsio moduluak” izenekoan, aipatzen ez diren
inbertsio eta gastuetarako, eskatzaileak laguntza eskaerarekin batera
aurkeztu beharko dituen 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 instrukzio organoaren arduradunak eta profil teknikoa duten hango bi teknikarik osatuko dute, eta
aurkeztutako aurrekontuaren aldeko txostena eman beharko dute, edo
bestela, ordezko aurrekontua aurkeztu.
Batzorde horren erabakia justifikatua izanen da, orobat, ondasunaren prezioak egiaztatuz onuradunari dagokion jarduketa-merkatu logiko
batean.
2. Aurrekontu diruz lagungarria kalkulatzeko, onuradunak aurkezturiko
aurrekontua eta ebaluazioaren ondoriozkoa hartuko dira, eta bietan txikiena
hartuko da aintzat.
3. Kostuen moderazioari buruzko egiaztatze kontrolak laguntza esleitu
aurretik eginen dira, laguntza eskaeran oinarrituta, eta azken ordainketa
egin aurretik, onuradunak aurkeztutako ordainketa-eskaeran oinarrituta.
Egiaztatze kontrolak eginen dira, orobat, onuradunak aldaketak egitea
eskatzen duenean.
4. Kostuen moderazioa zuzen aplikatzeko, onuradunak behar diren
agiriak erantsiko dizkio (memoria, aurrekontua, proformako faktura, etab.)
inbertsioen planari, legez eska daitekeen informazio guztiarekin eta agiria
igorri duenaren identifikazio datuei buruzko informazio fidagarriarekin, eta,
orobat, entregatu beharreko ondasunaren ezaugarri teknikoak, lan egiteko
gaitasunak, tamaina eta abar zehatz-mehatz azalduta.
5. Onuradunak aurkeztutako agiriak nahikotzat jotzen ez badira ondorio horietarako, gastuen moderazioa behar den bermearekin aplikatu
ezin zaien kostuak ez dira diruz lagungarritzat joko.
16. oinarria.

Instrukzio organoa.

Neurri honetan aurreikusitako laguntzak emateko prozeduren instrukzioa Nekazaritzako Ustiategiak eta Nekazarien Elkarteak Sustatzeko Atalari
dagokio; atal hori Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusiko Nekazaritzako
Ustiategien eta Elikagaien Sustapenerako Zerbitzuari atxikia dago.
17. 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
hori egin ezean eskaerari uko egiten diola ondorioztatuko dela eta espedientea artxibatzeko ebazpena emanen dela, edo agiriak bere horretan
daudela instruituko dela espedientea.
2. Eskaera osorik dela, eskatzen diren baldintzak betetzen dituela
egiaztatuko da, eta horretarako behar diren kontrolak eginen dira.
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3. Kontrol horiek egiteko, instrukzio organoak oinarritzat hartuko ditu
Foru Administrazioan edo beste administrazio batzuetan dauden erregistro
ofizialak edo eskura dauden bestelako informazio iturriak, betiere laguntza
eskaera aurkezten den unean edo, kasua bada, eskaerak aurkezteko epea
amaitzen denean dagoen informazioaren arabera.
Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan kontsultatu daitezkeen parametroak zehazteko, datuak onartutako azken katalogazioaren arabera
erabiliko dira.
4. Instrukzioaren prozeduran zehar, aurkeztutako informazioa eta
dokumentazioa argitzea eska dezake unitate erantzuleak. Behar izanez
gero, gehienez 15 egun naturaleko epean zuzendu ditzala eskatuko zaio
interesdunari, eta adieraziko zaio ezen hori egin ezean agiriak bere horretan
daudela instruituko dela espedientea.
5. Laguntzaren zenbatekoa zehazteko, inbertsio diruz lagungarrien
aurrekontua eta aplikatzekoak diren mugak, baremoak eta moduluak
hartuko dira kontuan, oinarri arautzaile hauen arabera.
6. Ondoren, eskaerak ofizioz ebaluatuko dira norgehiagokako prozeduraren arabera eta oinarri arautzaile hauetan ezarritako balorazio irizpide,
modu eta lehentasunetan oinarriturik.
7. Ebaluazioa ikusirik, ebazpen proposamena eginen da, eta esleipen
espedientean jaso beharko da onuradunek laguntza eskuratzeko behar
diren baldintza guztiak betetzen dituztela.
18. 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, laguntzaren intentsitatea zehazteko
eta eskaerak baloratzeko irizpideak (9. eta 10. oinarrietan ezarriak) behar
bezala aplikatu ahal izateko.
2. Ebazpena arrazoitua izanen da, eta hartutako ebazpenaren oinarriak frogaturik egonen dira beti.
3. Ebazpenean dirulaguntza jasoko duten eskatzaileen zerrenda
azalduko da 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 Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020
Programaren babespeko dirulaguntza izan duela, besteak beste Landa
Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) finantzazioarekin,
“Inbertsioak nekazaritzako ustiategietako aktibo fisikoetan”, “Ustiategien
bideragarritasuna hobetzeko” delako neurrian.
6. Eskaera ezetsi egin dela ulertuko da 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 espresa izanez
gero, edo isiltasun administratiboz ezetsi dela ulertzen denetik aurrera,
ustezko ezespena izanez gero.
19. oinarria.

Inbertsio plana aldatzea.

1. Bidezko arrazoiengatik onuradunak beharrezkotzat jotzen badu
hasiera batean onetsitako inbertsio planean aldaketak egitea, 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) Ustiategiko ekoizpenaren ildoa aldatzen bada, sektore, labore
mota edo abere espeziearen arabera.
b) Ustiategiko ekoizpenerako baliabideak, laborantzarako hektareak
edo abelburuak %30 baino gehiago gehitu edo kentzen badira, aurreikusitakoekin alderatuta, inbertsio plana aplikatu ondoan.
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c) 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.
–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, betiere oinarri honen 2. atalean ezarritakoa eta 15.
oinarriaren araberako kostuen apaltzea betetzen badituzte. Bidezkotzat
jotzen dituen frogagiriak eskatzen ahalko dizkio onuradunari, galarazi gabe
22. oinarrian aurreikusitako murrizketak.
Ondorio horietarako, aurreikusitako inbertsioak, aldaketa nabarmentzat
jo daitezkeenak, osorik edo hein batean egiten ez badira, jakinarazi gabeko
aldaketatzat hartuko dira.
20. 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 behar diren fakturak edo frogagiri baliokideak aurkeztuko dira,
baita gastu eta inbertsio diruz lagungarri guztien ordainagiriak ere.
21. 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, berekin batera, fakturak, ordainagiriak, baimenak, erregistroak
eta aurkeztu behar diren gainerako agiriak aurkezteko. Beraz, data hori
baimen horiek lortzeko eta/edo erregistro horiek egiteko mugaeguna dela
ulertuko da.
Epe horiek izanen dira, arrazoi justifikatuengatik eskatzen eta ematen
ahal diren luzapenak ezertan eragotzi gabe, baldin eta luzapen horien
iraupena, gehienez ere, 2021eko azaroaren 1era artekoa bada eta inbertsio
plana amaitzeko hiru hilabeteko epea baino lehen eskatu badira.
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 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 Foru Komunitatean
eta/edo beste administrazio batzuetan dauden erregistro ofizialetara edo
eskura dauden bestelako informazio iturrietarako joko du, betiere laguntza
ordaintzeko eskaera aurkezten den unean dagoen informazioaren arabera.
Kontrol horien barnean, bisitak egiten ahalko dira ustiategietara, inbertsioak
bukatu eta zuzen gauzatu direla egiaztatzeko edo instrukzio organoak
beharrezkotzat jotzen duen beste edozein alderdi egiaztatzeko.
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.
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22. oinarria. Murrizketak eta bazterketak baremoa ezartzeko irizpideetan, laguntzetan eta ordainketetan.
1. Inbertsio plana 12.1.a) oinarrian adierazitako epean bukatzeko
konpromisoa betetzen ez bada, laguntza galdu eginen da.
2. 12.1.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 Segurantzaren eta tributuen arloko betebehar guztiak eguneratuta dituela.
3. 12.1. oinarriaren e) eta f) letretan jasotako konpromisoa (gastuen
justifikazioarena eta kontrolen onarpenarena, hurrenez hurren) betetzen
ez bada, laguntza osoa galduko da.
12.1. oinarriaren g), h), i) eta m) letretan jasotako konpromisoak (hurrenez hurren, informazioa ematea, beste laguntza batzuk jakinaraztea,
kontabilitatearena eta erregistroetako inskripzioarena) betetzen ez badira,
konpromisoari zuzenean lotutako laguntza galduko da. 12.1. oinarriaren j)
eta k) letretan jasotako konpromisoak (agiriak gordetzearena eta azalpen
plakak jartzearena, hurrenez hurren) betetzen ez badira, laguntzaren %50
galduko da.
4. Azken ordainketa egin aurretik egiaztatzen bada eskaeren hurrenkera finkatzeko puntuazioa ateratzeko aintzat hartutako balorazio
irizpideak bete ez direla, puntuazio txikiagoa zegokiola eta, horren ondorioz, onuradun izaera galduko zukeela, laguntza guztia galduko da, salbu
beren gain hasteko prozesua bukatu ez duten nekazari gazteen kasuan;
haientzat, prozesu hori bukatzen den arte atzeratzen ahalko da egiaztapen
hori. Ondorio horietarako, baremazio irizpideak, onuradunak Nafarroako
Landa Garapenerako 2014-2020 Programako beste neurri batzuetan parte
hartzeari dagozkionak, bete direla ulertuko da 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, betiere Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak
uste badu oraindik ere baliozkoak direla gauzatutako planak, bai teknikoki
bai ekonomikoki.
6. Eskaeretako aldaketak jakinarazteko betebeharra betetzen ez bada
(19.1 oinarrian ezarria), 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:
Ordainketa eskaeran adierazitako laguntzaren zenbatekoa eskaera
horren onargarritasun azterketa egin ondoren ordaindu beharreko zenbatekoa baino %10 handiagoa bada, ordaintzeko zehaztutako zenbatekoa
beste horrenbeste gutxituko da.
Hala ere, ez da batere murrizketarik eginen onuradunak frogatzen
badu ez dela diruz lagungarri ez den zenbateko hori sartu izanaren erantzulea.
8. Aurreko murrizketak eta bazterketak ez dira aplikatuko baldin
eta onuradunak frogatzen badu ezinbesteko arrazoiengatik gertatu direla
aldaketa horiek, hurrengo oinarriaren 3. puntuaren arabera, edo gerora
sortutako eta onuradunari egotzi ezin zaizkion arrazoien frogagiriak aurkezten baditu.
9. Espediente baten bidez egiaztatzen bada onuradunak gezurrezko
adierazpen bat egin duela nahita, onarturiko laguntzak bertan behera utziko
dira, eta ordaindutako zenbateko guztiak berreskuratuko dira. Gainera,
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 nahita egindako gezurrezko adierazpentzat
hartuko da.
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.
23. oinarria.

Gerora bete beharreko konpromisoen murrizketak.

1. Oinarri arautzaile hauetan azaldutako gerorako konpromisoak
betetzen ez badira, laguntzak itzuli beharko dira osoki edo partez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 34. eta 35.
artikuluekin bat.
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2. Konpromiso horiek noraino ez diren bete mailakatu eginen da,
ondoren ezartzen diren irizpideekin bat, eta, horien arabera, jasotako
laguntza itzultzeko portzentajeak kalkulatuko dira, baita legez ezarritako
berandutze-interesak ere.
a) 13.2 oinarria ez dela bete egiaztatzen bada, ezarritako salbuespenak kenduta, ondorio hauek izanen dira:
I) Ekoizpen jarduera bertan behera uzten bada, edo programatik kanpoko beste toki batera eramaten: jasotako laguntzaren %100 itzultzea.
Honi dagokionez, ez da ulertuko jarduera bertan behera utzi dela
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 partaidetzaren
arabera, lehen berak zuenaren adinakoa edo handiagoa bada. Betiere,
entitate hartzaileak sailkaturik egon behar du lehentasunezko nekazaritzako
ustiategi gisa, eta subrogatu etorkizunean bete beharreko konpromisoei
eusteaz den bezainbatean.
Orobat, ulertuko da jarduerari eusten zaiola, onuradunak erretiroa
hartzen duelarik, betiere ustiategia beste ustiategi bati eskualdatzen
bazaio, eta hura lehentasuneko gisa sailkaturik badago eskualdaketa
baino lehenago, edo bere gain hasten ari den gazte bati, eta hark gazteak
beren gain hasteko laguntzetan ezarritako konpromisoak bere gain hartzen
baditu, betiere titular berria subrogatzen bada etorkizunean bete beharreko
konpromisoei eusteaz den bezainbatean.
II) Azpiegiturako elementu baten jabetzan –inbertsioak higiezinetan,
ekipamenduan edo makinerian– aldaketarik izan bada, eta onuraduna ez
bada jada ondasunaren erabiltzaile bakarra, salmenta, lagatze, alokatze
edo antzeko sistema baten ondorioz: ondasun horregatik jasotako laguntzaren %100 itzultzea.
III) Funtsezko aldaketa bat gertatzen bada, eragiketaren izaera,
helburuak edo gauzatzeko baldintzak ukitzen dituena, eta horrek jatorrizko helburuei kalte egin: jasotako laguntzaren %100 itzultzea. 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
konpromisoko lehenbiziko urtean galdu dela, 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, goiko
mendialdeak edo mendialdeak izan gabe, muga natural garrantzitsuak
dituen toki batean dagoen ustiategiaren izaera konpromisoaren lehenbiziko
urtean galtzen bada, jasotako laguntzaren %50 itzuliko da, bigarren urtean
%30 eta hirugarrenean %15. Konpromiso hau ez da hartuko bete gabetzat
baldin ustiategiak bere azalera osoa murrizten ez badu mendialdean edo,
goiko mendialdea edo mendialdea izan gabe, 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 konpromisoa betetzea, materialki,
ezinezkoa izan bada.
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 aurreko ataletan aipatzen diren konpromisoak
bete gabe gelditu direla:
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 neurri unitateen %40 baino gehiago
murrizten badira.
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, onuradunen azienda edo labore
guztiak edo zati bat kaltetu dituena.
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.
24. 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
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.
25. oinarria.

Emandako dirulaguntzen publizitatea.

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

II. ERANSKINA
Inbertsio moduluak
KONTZEPTUA

EUROAK/
UNITATEA

LURRAK EROSTEA
1. Industrialdeko lurra edo abeltzaintzakoa/m²
25
2. Industrialdetik kanpoko lurra edo abeltzaintzakoa/ha
4.000
LUBERRITZEAK ETA SASI GARBIKETAK
1. Lur ez sasitsua/ha
500
2. Lur sasitsua/ha
1.070
3. Sasi-garbitzea, %50etik beherako sastraka dagoela (hektareako)
230
4. Sasi-garbitzea, %50etik gorako sastraka dagoela (hektareako)
440
BIDEAK
1. Bide osoa (honako hauek barne: sasi-garbitzea, erauzketa, karga eta garraioa, areka, lubeta bat egitea, lodiera ezberdineko zabor-legarra, zoladura
7,50
egitea, ureztaketa eta trinkotze-lanak)/m²
2. Bide sinplea (sasi garbitzea, lurra profilatzea, ureztaketa eta trinkotze-lanak, lodiera ezberdineko zabor-legarra, zoladura egitea)/m2
5,75
3. Areka gaineko pasabidea (honako hauek barne: hodia, aldeetako paramentuak, hormigoitzea –beharrezkoa bada–, igeltserotza-lanei dagokien zati proportzionala,
indusketa, legarra eta lurra ekartzea)/ml
–Diametroa 30 cm
70
–Diametroa 40 cm
100
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–Diametroa 50 cm
–Diametroa 60 cm
–Diametroa 80 cm
4. Hesi kanadarra (neurri aldakorrak, metalezko parrilla, profil laminatua T bikoitzean, hormigoizko murruak eta hala bereko zolata dituena, baita saneamendua
eta drainatzea ere)/ unitatea
FINKAK HOBETZEA
1. Hustubide berriak (erauzketa, lurrak zabaltzea edo karga eta garraioa)
–euro/m³
–euro/metro lineala
2. Ubideak garbitzea (erauzketa, lurrak zabaltzea edo karga eta garraioa)
–euro/m³
–euro/metro lineala
3. Lur erauzketa eta tarte aldakorretarako garraioa, buldozer bidezkoa/m³
4. Lur erauzketa pala kargatzailearekin, eta kamioian garraiatzea, finkaren barnean/m³
5. Lur erauzketa beldar-traktorearekin, eta are-makina motordunean garraiatzea, finkaren barnean/m³ lur
6. Nibelazioa edo landare geruza kentzea are-makina motordunarekin, finkaren barnean/m³ lur
7. Arroka erauzketa, baita karga eta garraioa edo lurperatzea ere/m³
8. Zangak, putzuak, etab. hustea/m³
9. Material solteak kargatzea eta finkatik kanpo garraiatzea/m³
10. Drainatzeak
10.1 Geotestila drainatzeetarako euroa/ml
10.2 Hodi eta legarrez drainatzea euroa/ml
10.3 Legar edo hodiz drainatzea euroa/ml
10.4 Drainatzea hodi bikoitzarekin, gehikuntza metro linealeko
11. PVCzko lurpeko hodia, finkan noizean behin sartutako ura ateratzeko, euro/ml
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)

EUROAK/
UNITATEA

150
200
250
6.000

1,5
3
1,25
2,5
0,68
1,70
1,25
0,85
22
13
2
1
8
6
5
16
11

16
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)
255
3. Ura hartzeko azaleko putzua, honako hauek barne: hartxintxarra, hormigoizko eraztunak (gehienez 2 metroko diametrokoak) eta estalkia/metroa
(sakon)
4. Ureztapeneko etxola, zolata barne/m²
600
5. Telekontrola (unit.)
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 lineale200
ko)
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)
200
b) Izkinetako estalduraren bidez ureztatutako azalera, a+b lurzatiaren azaleraren adinakoa edo txikiagoa izanda. (Hektareako)
4.700
5.3 Zenbait pibot: azalera osoa 2 pibotez edo gehiagoz estaltzen bada, diruz laguntzen ahal den aurrekontua kalkulatzeko erabilgarri den erradioa izanen Aurrekoen
da 150 metro lineal baino erradio handiagoa duten piboten erradioen batuketa, betiere horietariko bakoitzak 7 ha baino gehiago ureztatzen baditu. Piboten
konbinaerradioa 150 metro lineal baino gutxiagokoa bada edo 7 ha baino gutxiagoko azalera ureztatzen badute, haien azalerari 3. ataleko kopurua aplikatuko zaio.
zioak.
Izkinetako gainerako azalerari 5.2.b) ataleko kopurua aplikatuko zaio
6. Ureztaketa alboko aitzinamenduaren bidez
6.1 3., 4. edo 5. ataletako moduluak aplikatuko dira
6.2 Aurreko 6.1 puntuaren arabera kalkulatutako aurrekontu babesgarria handituko da instalazio osagarrien eta makinaren kontrolaren kontzeptuagatik.
5.800
(Makina bakoitzagatik)
7. Hipodromo bidezko ureztaketa
7.1 3., 4. edo 5. ataletako moduluak aplikatuko dira
7.2 Aurreko 7.1 puntuaren arabera kalkulatutako aurrekontu babesgarria handituko da instalazio osagarrien eta makinaren kontrolaren kontzeptuagatik.
10.300
(Makina bakoitzagatik)
LANDAKETAK (hektareako)
1. Mahastiak eta mahatsondoak hektareako
5.305
2. Zelaiak jartzea, honako hauek barne: lurra lantzea, hondoko ongarriketa egitea, haziak lortzea eta ereitea hektareako
585
3. Lehorreko lurrean fruta-arbolak landatzea
3.1 Landaketa lanak (babesen eta hesolen kostua barne), dentsitate honekin: < 300 arbola hektareako (unitatea)
7,62
3.2 Landaketa lanak (babesen eta hesolen kostua barne), dentsitate honekin: ≥ 300 arbola hektareako (unitatea)
4,79
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Landarea, proformako fakturen bidez
4. Ureztalurrean fruta-arbolak landatzea
4.1 Landaketa lanak (babesen eta hesolen kostua barne), dentsitate honekin: < 1.000 arbola hektareako (unitatea)
4.2 Landaketa lanak (babesen eta hesolen kostua barne), dentsitate honekin: 1.000 arbolatik 5.000 arbolara bitarte hektareako (unitatea)
4.3 Landaketa lanak (babesen eta hesolen kostua barne), dentsitate honekin: > 5.000 arbola hektareako (unitatea)
Landarea, proformako fakturen bidez
5. Labandina
Landaketa lana/unitatea
Landarea, proformako fakturen bidez
6. Arte gaineko boilurra hektareako
7. Lupulua hektareako
8. Arnika hektareako
9. Menda hektareako
10. Belar bedeinkatua hektareako
11. Ahabia hektareako
12. Mugurdiondoa hektareako
13. Andere-mahatsa hektareako
FRUTA-ARBOLAK SARTZEKO LAGUNTZA OSAGARRIAK (iraunkorrak konpromiso aldian)
1. Zurkaitzak: zutoinak hektareako
2. Besora jartzea hektareako
3. Mahatsondorako besora jartzea hektareako
4. Kiwiondoarendako besora jartzea hektareako
5. Kontzeko eta gidatzeko egitura iraunkorrak hektareako
6. Kazkabarraren kontrako sarea: euskarri egitura partekatu gabe, hektareako
7. Kazkabarraren kontrako sarea: euskarri egitura partekatuta, hektareako
8. Haize-babesak: kiwiondoarendako berezia hektareako
ZAINZURIEN LANDAKETA (hektareako)
1. Landaketa lanak
Landarea, proformako fakturen bidez
BEROTEGIAK
1. Tunela, plastikozko estalkia, automatismorik gabea/m²
2. Multikapera plastikoz estalia < 3,50 m garai kanaleraino, motorizazioak eta mikroprozesagailua dituena/m²
3. Multikapera plastikoz estalia. ≥ 3,50 m garai kanaleraino, motorizazioak eta mikroprozesagailua dituena/m²
4. Multikapera estalia eta alboak, polimetakrilato edo polikarbonatozko plaka zurrunekoak, edo gisakoak, motorizazioak eta mikroprozesagailua dituena/
m²
5. Multikapera, alboak, polimetakrilato edo polikarbonatozko plaka zurrunekoak, eta estalki plastikozkoa dituena, eta motorizazioak eta mikroprozesagailua
dituena/m²
6. Itzaltegiko egitura, sarezko estalkia duena/m²
7. Pantaila termikoa/m²
8. Laborantza-mahaia/m²
9. Aire-berokuntza/m²
10. Biomasako aire-berokuntza/m²
11. Aspertsioaren eta tantakaketa orokorraren bidezko ureztaketa, ponpaketarako oinarrizko ekipamendua eta ongarrien injektorea barne (m²)
12. Ureztaketa lokalizatua, landare bakoitzari zuzendua, ponpaketarako oinarrizko ekipamendua eta ongarrien injektorea barne (m²)
13. Kapera-berotegi motako egitura duen biltegia (honako hauek barne: zimendua, zolata, metalezko egitura, itxitura eta estalkia) (m²)
ABELTZAINTZAKO ERAIKUNTZAK
1. Esnetarako ustiategiak: lurraren prestakuntza eta eraisketak, zimendua, nabea –barne hartuta espaloi perimetralak–, saneamendua, hoditeria eta barneko
argindarra (m²)
2. Haragitarako ustiategiak: lurraren prestakuntza eta eraisketak, zimendua, nabea –barne hartuta espaloi perimetralak–, saneamendua, hoditeria eta
barneko argindarra (m²)
3. Zerri azienda: lurraren prestakuntza eta eraisketak, zimendua, nabea, saneamendua, hoditeria, barneko argindarra, itxitura sanitarioa eta saretak (m²)
4. Untxiak: lurraren prestakuntza eta eraisketak, zimendua, nabea –barne hartuta espaloi perimetralak–, saneamendua, hoditeria eta barneko argindarra
(m²)
5. Ahateak: lurraren prestakuntza eta eraisketak, zimendua, nabea –barne hartuta espaloi perimetralak–, saneamendua, hoditeria eta barneko argindarra
(m²)
6. Hegaztiak: lurraren prestakuntza eta eraisketak, zimendua, nabea –barne hartuta espaloi perimetralak–, saneamendua, hoditeria eta barneko argindarra
(m²)
7. Abeltzaintzako nabeen barneko obrak/m² (honako hauek barne: lur mugimenduak eta eraisketak, zolatak, horma txikiak eta saneamenduak)
BESTELAKO ERAIKUNTZAK
1. Simaurtegia
1.1 Zolata/m²
1.2 Hormak/m³
1.3 Egitura eta estalkia/m²
2. Hobiak
2.1. Hobia/m³
2.2. Minda-putzuaren estalkia/m²
3. Hormigoi armatuko zoladura, 5 cm-ko lodiera/m²
4. Zabor-legarrezko zoladura, 5 cm-ko lodiera/m²
5. Hormigoitua/m³
6. Irazgaizteko xafla, minda putzurako >1000 m²/m²
7. Iragazgaizteko xafla, minda putzurako ≤ 1000 m²/m²
8. Hormigoi proiektatua edo “GUNITA” paratzea, 5 cm-ko lodiera/m²

EUROAK/
UNITATEA

7,69
1,34
0,73

0,23
2.627
7.536
4.377
2.591
2.191
2.988
14.368
10.268
1.900
4.000
3.400
6.500
13.250
11.700
9.450
7.000
2.500

13
20
25
40
30
15
10
36
6
10
6
8
115
290
290
210
210
180
210
50

30
300
80
90
70
8
1,25
130
15
18
15
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EUROAK/
UNITATEA

9. Bazka-siloa (zolata eta paretak)/oinplanoaren m²
140
10. Eustormak/m³
400
11. Nabeen itxitura/paretaren m² (olanak salbu)
30
12. Edozein diametrotako kareharri hautatuzko lubeta, beharrezkoak diren obra osagarri guztiak barne, lurra harriak paratu aitzin egokitzea eta material iragazlez betetako
estradosa, hormigoitua beharrezkoa izanez gero, erabat funtzionala eta bukatua
-euro/m³
70
-euro/t
40
13. Estalkiaren modernizazioa/m² (desmuntatze eta muntatze lanak barne)
70
14. Isolamenduak
14.1 Poliuretano hedatuaren bidezko isolamendua, 2,5 cm-ko lodiera (m²)
7
14.2 Lodierako cm erantsi bakoitzetik (m²)
2
15. Jetzitegia, esnetegia, lokal teknikoa: bulegoak eta jantzitegia (m²)
400
16. Minden putzua (erauzketa mekanikoa, betegarria botatzea eta hura tinkotzea, zabor-legarreko oinarria, landare geruza betetzea, instalazioetako zanga
12
hondeatzea, drainatzeko hodia eta kutxatila, gunitatzea, ate metalikoa eta metalezko itxitura)/ m³-ko edukiera
ABELTZAINTZAKO EKIPAMENDUA/nabeko m²
1. Behi azienda/nabeko m² (barne dira harrapatokiak, bazkategiak, askak eta hesiak)
30
2. Ardi azienda/nabeko m² (barne dira harrapatokiak, erditze lekuak, bazkategiak, askak, eta hesiak)
25
3. Arrautzetarako oiloak/nabeko m² (barne dira errutegiak, slatak, kotak, bazkategiak eta askak)
75
4. Haragitarako oiloak/nabeko m² (barne dira slatak, bazkategiak, askak, aireberritze estatikoa eta berokuntza)
70
5. Zerri azienda/nabeko m² (barne dira pentsu banaketa, ur hodiak, kalapatxak, askak eta aireberritze estatikoa)
5.1 Gizentzea/m²
35
5.2 Haurdunaldia/m²
55
6. Untxia/nabeko m² (barne dira amatzeko eta gizentzeko kaiolak, bazkategiak, askak, habiak, jatekoen eta uraren banaketa, eta garbitzeko sistema)
55
ESNETARAKO EDO HARAGITARAKO BEHI AZIENDARENDAKO EKIPAMENDUA
1.1 Minden irabiagailu murgildua/unitatea
10.500
1.2 Palarrak/unitatea
11.500
1.3 Aratxeak edoskiarazteko makina/unitatea
10.700
1.4 Plantxen goma/m²
60
1.5 Kautxuzko lastaira/ml
125
1.6 Hazkagailua/unitatea
1.500
1.7 Erditzeen detektagailua/unitatea
4.000
1.8 Jezteko errobota/unitatea
127.000
1.9 Aratxeendako etxola, parkea barne/unitatea
560
1.10 Esnea hozteko tanga > 10.000 litro/unitatea
45.000
1.11 Esnea hozteko tanga < 10.000 litro/unitatea
27.000
1.12 Aska/unitatea
300
1.13 Askak (3-4 m)/unitatea
1.000
1.14 Uraren eta pentsuaren banaketa lerroak/unitatea
10.000
1.15 Harrapatokia < 4 metro luze/unitatea
170
1.16 Harrapatokia >= 4 metro luze/unitatea
250
1.17 Hesia < 4 metro luze/unitatea
160
1.18 Hesia >= 4 metro luze/unitatea
280
1.19 Langa < 4 metro luze/unitatea
150
1.20 Langa >= 4 metro luze/unitatea
235
1.21 Etzalekua/unitatea
120
1.22 Pentsurako siloa/unitatea
3.000
1.23 Pentsua garraiatzeko tornua/unitatea
2.500
1.24 Kanpoko bazkategia/unitatea
1.300
1.25 Barneko bazkategia/unitatea
200
1.26 Garbitzeko errobota/unitatea
12.500
ESNETARAKO EDO HARAGITARAKO ARDI AZIENDARENDAKO EKIPAMENDUA
1.1 Ardi aziendarentzako parriladura (lurreko saretak)/m²
75
1.2 Bildotsak edoskiarazteko makina/unitatea
5.500
1.3 Ardi esnea hozteko biltegia/unitatea
12.000
1.4 Aska solteak (lurzatietarako, patiorako...)/unitatea
65
1.5 Askak (3-4 m)/unitatea
1.000
1.6 Uraren eta pentsuaren banaketa lerroak/unitatea
10.000
1.7 Hesiak < 3 metro luze/unitatea
50
1.8 Hesiak >= 3 metro luze/unitatea
70
1.9 Erditze-lekua, osoa, bazka-ontzi txikiarekin/unitatea
160
1.10 Gobernatzeko mahuka 8-10 m/unitatea
2.500
1.11 Pentsurako siloa/unitatea
3.000
1.12 Pentsua garraiatzeko tornua/unitatea
2.500
1.13 Bazkalekuak patiorako < 3 metro luze/unitatea
50
1.14 Bazkalekuak patiorako >= 3 metro luze/unitatea
75
ERLEZAINTZARAKO EKIPAMENDUA
1.1 Zurezko kutxak/unitatea
45
1.2 Argizari koadroak/unitatea
2
HORNIDURAK
1. Ur hornidurak. Honako hauek barne: zanga ireki eta ixtea, hondakindegira eramatea, hareazko edo legarrezko ohea, hodia, sarearekiko konexioa,
kontagailua eta paso-giltzak, erabat funtzionala eta bukatua/ml

12
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2. Behe tentsioko eta tentsio ertaineko lur azpiko linea elektrikoa. Honako hauek barne: zanga ireki eta ixtea, hondakindegira eramatea, hareazko ohea,
kanalizazioa, kableatua, igeltserotza-lanei dagozkien zati proportzionala, erregistroko kutxatxilak, terminal bimetalikoak, lur konexioak, armairuak eta kaxa
elektrikoak, sarrera orokorretako lur konexioak, armairuak eta kaxa elektrikoak, erabat funtzionala eta bukatua/ml

90

3. Behe tentsioko eta tentsio ertaineko linea elektrikoa. Honako hauek barne: euskarri-zutoinak, kableatua, konexioak, tximistorratzak, tenkaketarako
osagarriak, ebakigailuak, larako-eraztunak, armairu-kontagailuak, armairuak eta kaxa elektrikoak, sarrera orokorretako lur konexioak, armairuak eta kaxa
elektrikoak, erabat funtzionala eta bukatua/ml

90

4. Transformadorea. Honako hauek barne: zutoina, armairuak eta kaxa elektrikoak, konexioak, etab., erabat funtzionala eta bukatua/unitatea

24.000

BILTEGIAK
1. Biltegi itxia/m²

200

2. 2-3 paretako biltegi itxia/m²

170

3. Estalia eta paretagabea/m²

150

4. Lehorpea/m²

125

PRODUKZIO, ERALDAKETA EDO MERKATURATZE ZENTROA
1. Eraikin berriak eta aurretik zeudenak handitzea (lurraren prestakuntza, zimendua, nabea, saneamendua, hoditeria eta barneko argindarra, margotzea eta panelak
jartzea, hozkailukoak salbu) m²
1.1 Osasun eta girotze errekerimendu altuak dituztenak (harakintza industria, esnekien industria...)

480

1.2 Osasun eta girotze errekerimendu ertainak dituztenak (nekazaritzako elikagaien gainerako industriak)

380

1.3 Lehengai, azken produktu eta beste produktu batzuen biltegiak, osasun eta girotze errekerimendu berezirik gabe

300

2. Oraingo eraikinak egokitzea m²
2.1 Osasun eta girotze errekerimendu altuak dituztenak (harakintza industria, esnekien industria...)

400

2.2 Osasun eta girotze errekerimendu ertainak dituztenak (nekazaritzako elikagaien gainerako industriak), bai eta biltegiratzekoak ere, osasun eta girotze
errekerimendu berezirik gabe

300

3. Web orrien garapena

3.000

HESIAK ETA ITXITURAK (honako hauek barne: sartzeko ateak eta atakak, ate automatikoak salbu)
1. Sare erronboidal zokaloduna (2 m.)/metro lineala

35

2. Sare erronboidal zokalorik gabea (2 m.)/metro lineala

25

3. Harri-horma 2 m/metro lineala
4. Burdin-haria/Autopistako sarea/metro lineala
5. Heskaia/metro lineala
6. Urbanizazio zuhaitzak/unitatea
7. Hesi elektrikoa/artzain elektrikoa: 230 v-ko bateria edo ekipoa
8. Hesi elektrikoa/artzain elektrikoa: 2 hari/metro lineala

45
6,50
15
30
500
2

AZIENDA EROSTEA/abelburua
1. Esnetarako behi-azienda
1.1 Esnetarako behiak edo esnetarako biga ernalduak, kartadunak/burua

1.890

1.2 Esnetarako behiak edo esnetarako biga ernalduak, kartarik gabeak/burua

1.610

2. Haragitarako behi-azienda
2.1 Haragitarako behi piriniarrak edo biga piriniar ernalduak edo hazitarakoa, kartadunak/burua

1.715

2.2 Haragitarako behiak edo haragitarako biga ernalduak edo hazitarakoa/burua

1.430

2.3 Haragitarako urtebeteko bigak/burua

1.000

3. Ardi-azienda
3.1 Esnetarako ardia eta aharia/burua

140

3.2 Esnetarako arkaztea/burua

100

3.3 Haragitarako ardia eta aharia/burua

120

3.4 Haragitarako arkaztea/burua

80

3.5 Jezteko ahuntza eta antxume arra/burua

250

3.6 Ahuntza umearekin/burua

300

3.7 Beste arrazetako ahuntzak/burua

70

4. Txerriak
4.1 Umetarako zerrama/burua

420

4.2 Aurrerako zerrama/burua

280

5. Untxi azienda
5.1 Ernalketarako untxi arrak/burua
5.2 Umatzeko untxi emeak/burua

20
7

6. Behor azienda
6.1 Auritz arrazako zaldi azienda, kartaduna
6.1.1 Behorra/burua
6.1.2 Aurrerako moxal emea/burua
6.1.3 Garañoa/burua

1.100
700
2.000

6.2 Nafarroako zaldikoa arrazako zaldi azienda, kartaduna
6.2.1 Behorra/burua
6.2.2 Aurrerako moxal emea/burua
6.2.3 Garañoa/burua

1.000
625
1.300

6.3 Zaldi azienda mestizoa
6.3.1 Behorra/burua
6.3.2 Aurrerako moxal emea/burua
6.3.2 Garañoa/burua

715
500
1.200

7. Zezenketarako behi azienda
7.1 Behitarako zezena/abelburuko

1.500

7.2 Behi ama, behitarako ez den zezena/abelburuko

1.000

7.3 Zekorrak/abelburuko

600
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7.4 Txahalak/abelburuko
8. Landako oiloa edo ekologikoa/unitatea

EUROAK/
UNITATEA

300
5

9. Erlezaintza
9.1 Erlategiak/erlategia

45

NEKAZARITZAKO MAKINAK (unitateko)
1. Traktoreak
1.1 Pot. < 50 ZP

13.600

1.2 50 ≤ pot. < 100

35.000

1.3 100 ≤ pot. < 150

56.000

1.4 150 ≤ pot. < 200

80.000

1.5 200 ≤ pot. < 250

100.500

1.6 Pot. ≥ 250

133.000

1.7 Gurpil estuak
–Aurreko gurpila (unitatea)

2.500

–Atzeko gurpila (unitatea)

3.500

2. Pala-traktorea (mekanismo hidraulikoa, euskarria eta pala edo hasierako beste tresna bat barne)

6.400

2.1. Palaren tresnak (ontziak, pintzak, ziriak...)/unitatea

2.500

3. Motokultoreak

3.200

4. Uzta biltzeko makina autopropultsatuak (ebaketa-burua barne)
4.1 Zerealak eta bestelakoak (bihiak-haziak) biltzeko makina
Potentzia < 250

135.000

4.2 Zerealak eta bestelakoak (bihiak-haziak) biltzeko makina
Potentzia ≥ 250

160.000

4.3 Uzta biltzeko makinaren ebaketa-burua
4.4 Uzta bildu eta xehatzeko makina
4.5 Bazka biltzeko makina autopropultsatuak
4.6 Enborretik eta hostoetatik bibragailu bidez uzta biltzeko makina
4.7 Frutagintzako plataforma autopropultsatua
4.8 Uzta biltzeko makina zamalkatzailea (mahastiak, olibondoak eta gisakoak)
4.9 “Baby leaf” hostoak biltzeko makina

40.000
10.000
222.000
98.400
20.300
156.300
52.100

4.10 Barazkiak biltzeko makina autopropultsatuak (lekak, ilarrak, ziazerbak)

358.500

4.11 Barazkiak biltzeko makina autopropultsatuak (tomateak)

135.000

4.12 Uzta biltzeko ekipamenduetarako automatismoak –errendimenduaren, hezetasunaren eta abarren monitorizazioa...– (IV. eranskina)

10.000

5. Zamalanak egiteko eta garraiatzeko makina autopropultsatuak
5.1 Orga jasotzaile mastadunak (zezen motakoak)
5.2 Kargatzaile trinkoa (robota edo bobcata)
5.3 Gurpil gaineko pala kargatzailea

33.500
30.500
110.200

5.4 Pala kargatzaile teleskopikoa

54.200

5.5 Unifeed motako nahasgailuak

110.000

6. Gurditraktorea

28.000

7. Lurra lantzeko makineria
7.1 Golde belarriduna
7.2 Lurpe-golde destrinkotzailea
7.3 Craker lurpe-goldea
7.4 Chisel goldea

16.000
4.500
16.000
8.500

7.5 Lurra lantzeko makina errotore bidezkoa‑errotokultorea

18.000

7.6 Harriak lurperatzeko fresatzeko makina-konformatzeko makina

25.000

7.7 Disko-area

10.500

7.8 Are azkarra

15.000

7.9 Are abiarazia

20.000

7.10 Lurra lantzeko makina arantzaduna edo besoduna

7.900

7.11 Mahatsondoen edo landareen arteko kultibadorea

5.700

7.12 Mahatsondoen arteko lanabesa kultibadoreari egokitzeko

1.700

7.13 Lerrokako lur-lantzea (strip hill)

18.000

7.14 Arrabolak

10.000

7.15 Sasia garbitzeko makina
7.16 Harriak kentzeko makina
7.17 Marruskagailua

5.800
9.500
15.500

8. Erein eta landatzeko makineria
8.1 Lerro ereiteko makinak (zurrustakakoak) mekanikoa

16.000

8.2 Kolpeka ereiteko makinak (bihiz bihikoak/doitasunezkoak), mekanikoak

23.000

8.3 Ereiteko makina pneumatikoak

40.000

Zuzenean ereiteko makinak
8.4 Zuzenean ereiteko arrasteko makinak

50.000

8.5 Zuzenean ereiteko makinak (zurrustakakoak)

16.000

8.6 Zuzenean ereiteko makinak (kolpeka)

23.000

8.7 Zuzenean ereiteko makinak (pneumatikoak)

40.000

8.8 Birlandatzeko makinak

14.800

8.9 Erein eta landatzeko ekipamenduetarako automatismoak (IV. eranskina)

10.000
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9. Tratamenduetarako ekipamenduak
9.1 Arrasteko ihinztagailuak
9.2. Ihinztagailu esekiak
9.3. Tratamenduko ekipamenduetarako automatismoak (IV. eranskina)
9.4. Aurrealdeko ihinztatze biltegia
9.5 Ihinztagailu autopropultsatua
9.6 Atomizagailu‑langarreztagailua
9.7 Hautseztagailuak
10. Ongarriak eta ura ekartzeko ekipoak
10.1 Ongarritzeko makina herrestatuak
10.2 Ongarritzeko makina esekiak
10.3. Ongarriak eta ura emateko ekipamenduetarako automatismoak (IV. eranskina)
10.4 Simaurra hedatzeko orga
10.5 Simaurra hedatzeko orga, goi mendialdeko ustiategietan
10.6 Minden zisterna
10.7 Minden zisterna, goi mendialdeko ustiategietan
10.8 Minda zisternak egokitzea minden lokalizaziorako (hodi esekiak edo bestelako sistemak)
11. Bazka biltzea
11.1 Segamakina (egokitzailea)
11.2 Segamakina (ez egokitzailea)
11.3. Eskuareak
11.4 Birringailuak
11.5 Belardien aireztatzailea
11.6 Ohiko paka-makinak
11.7 Paka handiak egiteko makinak
11.8 Bolak egiteko makina
11.9 Biltzeko makinak‑xingolaztatzeko makinak
11.10 Arrasteko Unifeed
11.11 Bestelakoak (etzanarazteko makinak)
11.12 Bestelakoak (silokoa ateratzeko makinak)
12. Bazka biltzea, goi mendialdeko ustiategietan
12.1 Segamakina (egokitzailea)
12.2 Segamakina (ez egokitzailea)
12.3. Eskuareak
12.4 Birringailuak
12.5. Belardien aireztatzaileak
12.6 Ohiko paka-makinak
12.7 Paka handiak egiteko makinak
12.8 Bolak egiteko makinak
12.9 Biltzeko makinak‑xingolaztatzeko makinak
12.10 Arrasteko Unifeed
12.11 Bestelakoak (etzanarazteko makinak)
12.12 Bestelakoak (silokoa ateratzeko makinak)
13. Uzta biltzeko beste makina batzuk
13.1 Arrasteko plataformak
13.2 Zuhaitz-astingailuak
13.3 Mahatsa biltzeko arrasteko makinak
14. Arrasteko beste makina batzuk, edo esekiak
14.1 Hondakinen birringailua
14.2 Hostoak kentzeko makina
14.3 Inausi aurreko makina
14.4 Puntak mozteko makina
14.5 Nibelagailua
14.6 Kabailoiak egitekoa
14.7 Plastikoak hedatzekoa
14.8 Lurra estaltzekoa
15. Atoiak (orokorra)
15.1. Iraulki-atoiak
15.2 Plataforma-atoia
15.3 Mozteko tresneria eramateko atoia
15.4 Fardoendako atoi autokargatzailea, A motakoa-Fardo txikiak elkartzeko makina
15.5 Fardoendako atoi autokargatzailea, B motakoa‑Fardo handia biltzeko makina
15.6 Bazkarendako atoi autokargatzailea
15.7 Bestelako atoiak‑Autoan azienda eramateko atoia
15.8 Bestelako atoiak‑Atoi trakzionatua
15.9 Bestelako atoiak‑Atoi autoegozlea
15.10 Bestelako atoiak‑Azienda garraiatzeko atoia, traktoreari lotua
15.11 Bestelako atoiak-Mahatsa biltzeko atoiak
16. Bestelako tresnak
16.1 GPSa, pilotu automatikoaren bidez gidatzeko sistemarik gabea

EUROAK/
UNITATEA

28.000
20.000
10.000
5.000
89.500
6.000
6.000
25.000
15.000
10.000
16.500
19.000
49.300
56.700
20.000
21.000
12.000
12.500
15.600
4.000
17.800
76.200
20.900
9.300
26.300
13.900
4.900
24.150
13.800
14.400
18.000
4.600
20.500
87.700
24.100
10.700
30.300
16.000
5.700
50.600
35.000
50.200
7.200
12.600
9.900
8.200
26.100
10.000
5.000
3.000
12.400
9.000
2.500
39.500
65.000
59.000
3.000
3.800
37.500
10.100
17.100
3.000
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16.2 GPSa, pilotu automatikoaren bidez gidatzeko sistemaduna (IV. eranskina)

9.500

16.3 Jasogailuak

3.500

16.4 Torloju amaigabea

1.650

16.5 Minda irabiagailua, traktoreari lotua

3.100

16.6 Urez garbitzeko makina

1.800

16.7 Hiru puntuko krokadura

8.850

EKIPAMENDU INFORMATIKOA
1. Ekipamendu informatikoa (ordenagailua, inprimagailua, oinarrizko softwarea...)

1.000

2. Mapaketa sistemak (IV. eranskina)

10.000

3. Doitasunezko software sistemak (IV. eranskina)

17.400

III. ERANSKINA
Nekazaritzako biltegiak (m²/nekazaritzako lan unitateak)

400

1. Gehieneko azalera biltegiko (m²)

1.000

IV. ERANSKINA
Inbertsio berritzaileak
1.–Analisi ekipoak.
1.1. Labore intentsiboen eta estentsiboen garapen mailaren detektagailua, lurzoruen eta uren analisia, lortutako produktuaren egoerarena.
2.–Erregulazio eta kontrol ekipoak.
2.1. Sentsoreetan oinarritutako sistema elektronikoa, erregulatzeko
tarteak eta dosiak ereitean, bestelako lan batzuk –ongarria, tratamenduak,
minden eta/edo ongarri likidoen banaketa lokalizatua, uzta...–
3.–Gidatzeko sistemak GPSaren bidez.
3.1. Gidatzeko sistema pilotu automatikoaren bidez.
4.–Mapaketa sistemak.
4.1. Traktoreen eta uzta-makinen mapaketa sistema.
5.–Nekazaritzarako (berotegiak barne) eta abeltzaintzarako doitasun
softwarea.
6.–Kudeaketa eta kontrol automatikoko plataformak abeltzaintzan (sistema adimentsuak, hala nola abereak eta loteak gobernatzeko irakurgailu
interaktiboak, datuen idazketa elektronikoa–, GPS lokalizagailuak jartzea abereengan, instalazioetako sentsoreak, neurgailuak, mugimenduen kontrola).
7.–Energia berriztagarriak.
7.1. Energia berriztagarria produzitzeko ekipamendua, ustiapenean
bertan kontsumitzeko.
F2002950

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN
KOLEKTIBOAK
16C/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Alabastroaren Industrien sektorearen hitzarmen kolektiboa
erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

19C/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana,
Orkoiengo Baglinox SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea
erabakitzen duena.
Orkoiengo Baglinox SL enpresaren hitzarmen kolektiboa aztertu da
(kode zenbakia: 31100382012013), erregistro honetan sartu zena 2020ko
urtarrilaren 14an, enpresaren eta sindikatuen ordezkariek 2019ko abenduaren 1ean sinatu eta 2020ko urtarrilaren 16an zuzendu zena, Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onesten duen urriaren
23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta
3. apartatuetan eta Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboak erregistratu
eta gordailutzeari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuan
ezarritakoaren arabera. Horrenbestez,
EBAZTEN DUT:
1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan
inskribatzeko agintzea.
2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin
dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 10ean.–Enpresa Politikaren, Nazioarteko
Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.
Orkoiengo Baglinox SL enpresaren hitzarmen kolektiboa (PDFa).
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20C/2020 EBAZPENA, otsailaren 13koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena SAS Autosystemtechnik SA enpresaren hitzarmen
kolektiboko soldatak (Iruñeko lantegikoak) 2020rako berrikusteari
buruzko akordioa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzea.

Nafarroako Alabastroaren Industrien sektorearen hitzarmen kolektiboaren testua aztertu da (kode zenbakia: 31000305011983), erregistro
honetan 2020ko urtarrilaren 10ean sartu zena, enpresaren ordezkariek
eta sindikatuen ordezkariek 2019ko ekainaren 20an izenpetua, eta 2020ko
urtarrilaren 27an zuzendu zena. Langileen Estatutuaren Legearen testu
bategina onetsi zuen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan eta Laneko hitzarmen eta
akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko
713/2010 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera,
EBAZTEN DUT:
1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan
inskribatzeko agintzea.
2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin
dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 10ean.–Enpresa Politikaren, Nazioarteko
Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.

Aztertu da SAS Autosystemtechnik SA enpresaren hitzarmen kolektiboko soldatak (Iruñeko lantegikoak) 2020rako berrikusteari buruzko
akordioaren testua (kode zenbakia: 31008032012001), erregistro honetan 2020ko urtarrilaren 22an sartu zena, enpresaren ordezkariek eta
sindikatuen ordezkariek 2020ko urtarrilaren 15ean sinaturik, Langileen
Estatutuaren Legearen testu bategina onetsi zuen urriaren 23ko 2/2015
Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan
eta Laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari
buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuan ezarritakoaren
arabera. Horrenbestez,
EBAZTEN DUT:
1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan
inskribatzeko agintzea.
2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin
dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 13an.–Enpresa Politikaren, Nazioarteko
Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.

Nafarroako Alabastroaren Industrien sektorearen hitzarmen kolektiboa
(PDFa).

SAS Autosystemtechnik SA enpresaren hitzarmen kolektiboko soldaten
2020rako berrikuspena Iruñeko lantokirako (PDFa).

F2002082

F2002383
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21C/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana,
Compañía de Bebidas PepsiCo SL enpresaren Tafallako lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin
dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 20an.–Enpresa Politikaren, Nazioarteko
Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.

Compañía de bebidas PepsiCo SL enpresaren Tafallako lantokirako hitzarmen kolektiboaren testua aztertu da (kode zenbakia: 31006622011995),
erregistro honetan 2019ko abenduaren 19an sartu zena, enpresaren ordezkariek eta sindikatuen ordezkariek 2019ko urriaren 18an izenpetu eta
2020ko urtarrilaren 22an zuzenduta, Langileen Estatutuaren Legearen
testu bategina onetsi zuen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege
Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan eta Laneko hitzarmen
eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko
713/2010 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera. Horrenbestez,
EBAZTEN DUT:
1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan
inskribatzeko agintzea.
2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin
dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 20an.–Enpresa Politikaren, Nazioarteko
Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.

Oltza Zendeako Talleres Auxiliares Subcontratación Industria Navarra
SA (TASUBINSA) enpresako hitzarmen kolektiboa (PDFa).

Compañía de Bebidas PepsiCo SL enpresaren hitzarmen kolektiboa,
Tafallako lantokirako (PDFa).
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23C/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana,
erabakitzen duena Unicarriers Manufacturing Spain SA enpresaren
hitzarmen kolektiboko soldatak 2020rako berrikusteari buruzko
akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzea.
Aztertu da Unicarriers Manufacturing Spain SA enpresaren hitzarmen
kolektiboko soldatak 2020rako berrikusteari buruzko akordioaren testua
(kode zenbakia: 31005001011982), erregistro honetan 2020ko urtarrilaren
22an sartu zena, enpresaren ordezkariek eta sindikatuen ordezkariek
2020ko urtarrilaren 20an sinatua eta 2020ko urtarrilaren 23an zuzendua,
Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onetsi zuen urriaren
23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta
3. apartatuetan eta Laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistro
eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuan
ezarritakoaren arabera. Horrenbestez,
EBAZTEN DUT:
1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan
inskribatzeko agintzea.
2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin
dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 20an.–Enpresa Politikaren, Nazioarteko
Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.
Unicarriers Manufacturing Spain SA enpresaren hitzarmen kolektiboko
soldaten berrikuspena 2020rako (PDFa).

F2002854

24C/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana.
Honen bidez erabakitzen da Talleres Auxiliares Subcontratación
Industria Navarra SA (TASUBINSA) enpresaren Oltza Zendeako
lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea eta
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Aztertu ondoren Oltza Zendeako Talleres Auxiliares Subcontratación
Industria Navarra SA (TASUBINSA) enpresaren hitzarmen kolektiboa
(kode zenbakia: 31007282011995), erregistro honetan sartu zena 2020ko
urtarrilaren 7an, enpresaren eta sindikatuen ordezkariek 2019ko abenduaren 12an sinatu eta 2020ko urtarrilaren 24an zuzendu zena, Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onesten duen urriaren
23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta
3. apartatuetan eta Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboak erregistratu
eta gordailutzeari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuan
ezarritakoaren arabera. Horrenbestez,
EBAZTEN DUT:
1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan
inskribatzeko agintzea.

F2002855

1.7. BESTELAKOAK
118/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Herri-lanen eta Azpiegituren
zuzendari nagusiak emana, “Oinezkoentzako pasabidea PA-30
errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko
aktak egiteko dei egiten duena.
Lurralde Kohesiorako kontseilariaren urtarrilaren 20ko 3/2020 Foru
Aginduaren bidez “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik,
Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” eraikitzeko proiektua behin betiko
onetsi zen. Lurralde Kohesiorako kontseilariaren azaroaren 18ko 24/2019
Foru Aginduak proiektua jendaurrean jartzeko agindu zuen.
Nafarroako Gobernuak, 2020ko otsailaren 5eko erabakiaren bidez,
“Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien
artean, Nafarroan” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen
presako okupazioa deklaratu zuen.
Hori horrela, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52.2 artikuluari jarraikiz, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa
ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuaren 26. artikuluaren
g) letraren bidez eskuratu ditudan ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña
eta Orkoien artean, Nafarroan” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta
eskubideen titularrei dei egitea, 2020ko martxoaren 27an Iruñeko Udaletxean ager daitezen, okupatu aurreko aktak egiteko, eta hala badagokio,
okupazio aktak egiteko.
2. Ekitaldi horretara titularrek beraiek joan beharko dute, edo haien
izenean aritzeko behar bezala baimendutako pertsona bat bidali, titulartasuna frogatzen duten agiriak aldean dituztela (eskritura publikoa, jabetza
erregistroko ziurtagiria, etab.); egoki baderitzote, perituak eta/edo notarioa
eraman ditzakete, baina, betiere, norberak ordainduta.
3. Ebazpen hau argitara ematea Nafarroako Aldizkari Ofizialean,
Foru Komunitatean editatzen diren egunkari hedatuenetako bietan eta
Iruñeko Udalaren iragarki-taulan. Halaber, ohartarazten da argitalpen hau
urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 44. artikuluan xedatzen diren
ondorioetarako ere egiten dela.
4. Ukitutako titularrei jakinaraztea, banakako zitazio zedularen
bidez.
5. Ebazpen hau igortzea Iruñeko Udalari eta Azterlan eta Proiektuen
Zerbitzuari.
Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Herri-lanen eta Azpiegituren zuzendari nagusia, Pedro Andrés López Vera.
F2002967

AKATS ZUZENKETA, Hezkuntzako zuzendari nagusiaren otsailaren
14ko 39/2020 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez ezartzen da
zein izanen den, ikastetxe publiko eta pribatu itunduetan ikasleak
onartzeko prozeduraren barnean, hurbiltasun linealaren irizpidea, haren balorazioa eta aplikatuko den gehieneko distantzia,
zer herritan aplikatuko den eta zein izanen den ikasleen batez
besteko gehieneko erlazioa eskola unitate bakoitzeko, bai eta,
horrez gain, zein diren prozeduraren jarraibideak, egutegia eta
eskabide ereduak ere, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketak egiteko
2020‑2021 ikasturtean.
Ebazpen hori 2020ko 43. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, martxoaren 3koan. III. eranskineko estekaren testuak ez du osotara
azaltzen haren edukia eta, beraz, zuzendu egin behar da.
“Batxilergoan izena emateko eskabidea. 2020‑2021 ikasturtea (PDFa)”
dioen tokian, esan behar du: “Batxilergoan eta DBHn izena emateko eskabidea. 2020‑2021 ikasturtea (PDFa)”.
Iruñean, 2020ko martxoaren 6an.–Nafarroako Aldizkari Ofiziala.
F2003584
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48. zenbakia - 3375. orrialdea

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN
PUBLIKOAREN ESKAINTZA
ALESBES
Virgen del Portal zahar etxean zaintzaile laguntzailearen uko egitea
2019ko 141. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren
22an, Alesbesko Virgen del Portal zahar etxean zaintzaile laguntzaile
izateko bost lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.
Hautaprobak buruturik, kalifikaziorik hoberenak eskuratu zituzten bost
pertsona izendatzeko proposamena egin zuen kalifikazio epaimahaiak.
Proposamen hori 239. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 5ean, eta pertsona horiek izendatu ziren 2020ko 23. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, otsailaren 4an.
Halaber, 2020ko otsailaren 4ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean
izendaturiko pertsona baten uko egitea argitaratu zen, bai eta gaindituen
zerrendan hurrengo notarik hoberenarekin ageri zen haren ondokoaren
izendapena ere. Azken hori, hain zuzen, Sara Ortega Ardaiz zen.
2020ko otsailaren 11n, Sara Ortega Ardaizek lanpostuari uko egin eta
horixe sartu zuen Udalaren Erregistroan. Uko egitea onarturik, 2020ko
otsailaren 21eko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen. Horrela
gertaturik, hori aipatu zitzaion gaindituen zerrenda argitaratuetan hurrengo
notarik hoberenarekin ageri zenari, hain zuzen ere Pilar Pascual Monroyri.
Haren izendapena 2020ko otsailaren 21eko Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen.
2020ko otsailaren 25ean Pilar Pascual Monroyk uko egitea aurkeztu
zuen Alesbesko Udalaren bulegoetan.
Horiek horrela, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.h) artikuluak ematen didan ahalmena
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehena.–Pilar Pascual Monroyren uko egitea onartzea Alesbesko
Virgen del Portal zahar etxean zaintzaile laguntzaile izateko bost lanpostu
finkoren kontratazioan.
Bigarrena.–Pilar Pascual Monroyri uko egitearen onarpen hau jakinaraztea.
Hirugarrena.–Osoko Bilkurari ebazpen honen berri ematea, kide
anitzeko organo horren hurrengo bilkura arruntean.
Alesbesen, 2020ko otsailaren 26an.–Alkate udalburua, M.ª Carmen
Segura Moreno.
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ALESBES
Virgen del Portal zahar etxean zaintzaile laguntzailea izendatzea
2019ko 141. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren
22an, Alesbesko Virgen del Portal zahar etxean zaintzaile laguntzaile
izateko bost lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.
Hautaprobak egin ondotik, epaimahaiak kalifikaziorik hoberena lortu
zuten bost izangaiak izendatu zituen. Izendapena 2020ko 23. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, otsailaren 4an. Orobat, izangaietako
baten uko egitea onartu zen eta Sara Ortega Ardaiz izangaia izendatu,
aldizkari berean.
2020ko otsailaren 11n, Sara Ortega Ardaizek kontratazioari uko egin
zion. Beraz, zerrendan hurrengo notarik hoberenarekin ageri zen pertsonari deitu zitzaion, eta Pilar Pascual Monroy izendatu zen. Baina 2020ko
otsailaren 25ean bere uko egitea aurkeztu zuen.
Kontuan hartuz deialdiaren oinarrien arabera, hautatutako izangaia ez
bada lanean hasten, kontratazio organoak kontratazioarekin ados dauden
izangaiak kontratatu ahalko dituela, hautapen prozesuan ateratako puntuazio hoberenaren ordenari jarraituz.
Gainditu dutenen zerrenda kontuan hartuz, 2019ko 239. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu baitzen, abenduaren 5ean, Laura Garrido
Moreno da puntuaziorik hoberena lortu duen hurrengo izangaia.
Horrenbestez, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.h) artikuluak ematen didan eskumena
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehenbizikoa.–Laura Garrido Morenori jakinaraztea, bera baita puntuazio hoberena lortu duen hurrengo izangaia zerrendan (2019ko 239.

Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abenduaren 5ekoa), Alesbesko Virgen del
Portal zahar etxeko zaintzaile laguntzailearen kargua har dezan hilabeteko
epean, jakinarazten zaionetik hasita.
Bigarrena.– Laura Garrido Morenori adieraztea kargua hartzez gero,
Udaleko bulegoetan agiri hauek aurkeztu beharko dituela:
–Nortasun agiri nazionalaren fotokopia konpultsatua edo izangaiaren
nazionalitatea eta nortasuna frogatzen dituen beste agiri baliokideren
batena.
–Deialdian eskatu den tituluaren fotokopia konpultsatua edo hura
lortzeko eskubideen ordainagiriarena.
–Osasun ziurtagiri ofiziala, izangaiak lanpostuko eginkizunak betetzea eragozten dion eritasunik edo akats fisiko edo psikikorik ez duela
egiaztatzen duena.
–Zinpeko aitorpena, erakusten duena ez dagoela eginkizun publikoetan
aritzeko desgaitua edo gabetua eta ez dutela baztertu inongo administrazio
publikoren zerbitzutik.
Hirugarrena.–Osoko Bilkurari ebazpen honen berri ematea, kide
anitzeko organo horren hurrengo bilkura arruntean.
Alesbesen, 2020ko otsailaren 26an.–Alkate udalburua, M.ª Carmen
Segura Moreno.
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2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN
ARABERA ANTOLATUAK
ABAIGAR
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 2020ko 14. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
eman zen argitara, urtarrilaren 22an.
DIRU-SARRERAK:
KAPITULUA

IZENA

GUZTIRA

1

Zuzeneko zergak

2

Zeharkako zergak

30.500
6.000

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

5.600

4

Transferentzia arruntak

5

Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak

6

Inbertsio errealak besterentzea

9.195

7

Kapital-transferentziak eta bestelako diru-sarrerak

6.500

8

Finantza-aktiboak

9

Finantza-pasiboak

46.204,84
11.900

0
0
GUZTIRA

115.899,84

GASTUAK:
KAPITULUA

IZENA

GUZTIRA

1

Langileria gastuak

2

Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

24.700

3

Finantza-gastuak

4

Transferentzia arruntak

22.550

6

Inbertsio errealak

29.645

7

Kapital-transferentziak

0

8

Finantza-aktiboak

0

9

Finantza-pasiboak

38.904,84
100

0
GUZTIRA

115.899,84

Abaigarren, 2020ko otsailaren 25ean.–Alkatea, Gorka Alegría Saralegui.

L2002997

ABAIGAR
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin
betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoa, eranskinean zehazten dena;
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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.
Funtzionarioak
LANPOSTUAREN IZENA

KOP. MAILA

Antzingo, Murietako eta Abaigarko
Udalen Batasuneko idazkaria.

1

A

iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten; hori guztia, Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235.
artikuluan xedatuari jarraikiz.
Narbarten, 2020ko otsailaren 24an.–Alkatea, Andrés Echenique
Iriarte.
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LANP.
OSAG.

SARBIDEA

%48,72

Oposizio-lehiaketa

BIDAURRETA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

Izenen zerrenda
IZENA

ARAUBIDEA

EGOERA
ADMINISTRATIBOA

MAILA

Iñaki Andía Garcés

AD

Jardunean

A

LANPOSTUA

Idazkaria

LABURDURAK:
   AD = administrazio-kontratuduna.
   Lanp. osag. = lanpostuko osagarria.

Abaigarren, 2020ko otsailaren 25ean.–Alkatea, Gorka Alegría Saralegui.

Bidaurretako Udalak, 2020ko otsailaren 20an egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen Udalaren 2020ko aurrekontua.
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.
Bidaurretan, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Enara Rabina del
Rio.

L2003004
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BIDAURRETA
ARANGUREN

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Jarduera-lizentzia. Baimena
Ingurumena Babesteko Esku-hartzearen Kontrolari buruzko martxoaren
22ko 4/2005 Foru Legean xedatutakoa betez (2005eko 39. Nafarroako
Aldizkari Ofiziala, apirilaren 1ekoa), jakinarazten da jarraian adierazten
diren ezaugarriak dituen jarduera-lizentzia eman dela:
Lizentzia eman den eguna: 2020ko otsailaren 24a. Sustatzailea:
Promociones OCEC SA. Jarduera: garaje mankomunatua. Kokalekua:
Mugarteko UPS, P5 lurzatia, Mutiloa.
Mutiloan, 2020ko otsailaren 24an.–Alkatea, Manuel Romero Pardo.

L2003065

Bidaurretako Udalak, 2020ko otsailaren 20an egindako bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen 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 235. artikuluari buruz
xedatutakoarekin.
Bidaurretan, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Enara Rabina del
Rio.
L2003005

ARANGUREN
BIDAURRETA

Jarduera-lizentzia. Baimena
Ingurumena Babesteko Esku-hartzearen Kontrolari buruzko martxoaren
22ko 4/2005 Foru Legean xedatutakoa betez (2005eko 39. Nafarroako
Aldizkari Ofiziala, apirilaren 1ekoa), jakinarazten da jarraian adierazten
diren ezaugarriak dituen jarduera-lizentzia eman dela:
Lizentzia eman den eguna: 2020ko otsailaren 20a. Sustatzailea: ZIZU
Desarrollos Industriales SLU. Jarduera: hiriko eta industriako mugikortasun
elektrikoaren prototipoak diseinatzea eta garatzea. Kokapena: A 2 kaleko
zeharkalea, Mutiloako industrialdean.
Mutiloan, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, Manuel Romero Pardo.

L2003066

BERTIZARANA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Bertizaranako Udalak, 2020ko otsailaren 21ean egin osoko bilkura
arruntean, hasiera batez onetsi zuen Udalaren 2020ko aurrekontua.
Aurrekontua Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau argitaratu ondotik. Epe horretan, interesdunek aztertzen ahalko dute eta alegazioak aurkezten ahal dituzte.
Aplikatzekoa den araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikulua.
Bertizaranan, 2020ko otsailaren 24an.–Alkatea, Andrés Echenique
Iriarte.
L2003082

BERTIZARANA
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Bertizaranako Udalak, 2020ko otsailaren 21ean egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen 2020. urteko plantilla organikoa.
Espedientea jendaurrean egonen da 15 egun baliodunean, iragarki
hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezko

2020rako karga-tasak
Bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 5/1995
Foru Legearekin, Udalak, osoko bilkuran, ondoko hau erabaki du aho
batez, hots, legeak eskatzen duen gehiengoa izanik:
1.–Onestea 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera indarra izanen duten
karga-tasak:
–Ezartzea %0,15eko karga-tasa hiri-lurreko eta landa-lurreko ondasunentzat.
–Aplikatzea %1,10eko karga-tasa ekonomia-jardueren gaineko zergarako ezarritako kuotan.
–Aplikatzea %3,00ko karga-tasa lizentzia behar duten instalazio,
eraikuntza eta obren gaineko zergan.
–Ezartzea %12ko karga-tasa hiri-lurren balio igoeraren gaineko zergan.
2.–Erabaki hau argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean, behar
diren ondorioak izan ditzan.
Bidaurretan, 2020ko otsailaren 25ean.–Alkatea, Enara Rabina del
Rio.
L2003006

BURLATA
Laburpena, 2020. urtean dirulaguntzak banakako
ebaluazioaren bidez emateko deialdi publikoarena.
Haren bidez, udal igerilekuak helburu terapeutikoetarako
erabiltzeko gizarte laguntzak emanen dira
Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko otsailaren 21ean onetsi ondotik,
deialdiaren laburpena ematen da argitara. Haren testu osoa Dirulaguntzen
Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.hacienda.gob.
es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa): 498096.
–Onuradunak eta helburua:
Laguntza horiek Burlatan erroldaturik egon eta bertan bizi direnentzat
izanen dira, osasun arrazoiengatik jarduera fisikoa helburu terapeuti-

2020ko martxoaren 10a, asteartea

48. zenbakia - 3377. orrialdea

 oetarako behar badute eta haien diru-sarrerak ezarritako baremora
k
doitzen badira.
–Oinarri arautzaileak:
Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (identifikazio kodea: 498096)
eta Udalaren web‑orrian: www.burlada.es.
–Laguntzetarako dagoen diru kuota osoa:
Deialdiko gehieneko kopurua, guztira: 2.000,00 euro, Udal igerilekuak
helburu terapeutikoetarako erabiltzeko gizarte laguntzen 2311 4800003
aurrekontuko partidaren kargura. Zenbateko hori baldintzaturik dago,
dagokion aurrekontuan onetsi beharko baita.
–Laguntzen zenbatekoa:
Dirulaguntzaren eskala izanen da zerbitzuaren kostu osoaren %90 gehienez eta %20 gutxienez, Burlatako Udalaren Kirol Patronatuan indarrean
den prezioaren arabera; gainerakoa onuradunaren kargura izanen da.
–Eskabideak aurkezteko epea:
20 egun baliodun, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
Burlatan, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Ana Góngora Urzaiz.
L2003152

BURLATA
Laburpena, 2020. urtean dirulaguntzak norgehiagokako araubidean
emateko deialdi publikoarena. Haren bidez, taxi‑bonua erabiltzeko
gizarte laguntzak emanen dira, mugitzeko desgaitasun handia
dutenek beraiei egokitutako beste garraiobide bat izan dezaten
Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko otsailaren 21ean onetsi ondotik,
deialdiaren laburpena ematen da argitara. Haren testu osoa Dirulaguntzen
Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.hacienda.gob.
es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (kodea): 498071.
–Onuradunak eta helburua:
Ordenantza honen xedea da prozedura juridikoa arautzea, dirulaguntzak/gizarte laguntzak emateko norgehiagokako araubidean, mugitzeko
desgaitasun larria duten pertsonek garraiobide egokitua erabili ahal izateko,
garraio publiko kolektiboa erabiltzerik ez badute.
Laguntza hauen xedea da Burlatako bizilagunei, mugitzeko arazoak
dituztenei, joan-etorriak egiten laguntzea taxiaren zerbitzu publikoa erabiliz.
Joan-etorriak eskualdeko garraio publikoaren hiri arteko eremuaren barrenean eginen dira, eta sartuko dira ere eremu horretatik kanpo dauden gizarte eta osasun eta gizarte eta hezkuntza zentro eta zerbitzuetarako bidaiak
baldin eta horiek gehienez ere Burlatatik 15 kilometrotara badaude.
–Oinarri arautzaileak:
Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (identifikazio kodea: 498071)
eta Udalaren web‑orrian: www.burlada.es.
–Laguntzetarako dagoen diru kuota osoa:
Deialdiko gehieneko kopurua, guztira: 9.500,00 euro, Taxi‑bonurako
laguntzen 2311 480000 aurrekontuko partidaren kargura. Zenbateko hori
baldintzaturik dago, dagokion aurrekontuan onetsi beharko baita.
–Laguntzen zenbatekoa:
eskabide guztiak baloratu ondotik, eta kontuan hartuz dirulaguntza
honetarako dagoen partidaren zenbatekoa eta onuradunen kopurua,
diruz lagundu daitekeen hilabeteko gehieneko zenbatekoa kalkulatuko
da. Onuradun guztiei zenbateko bera emanen zaie.
Diruz lagunduko da justifikatutako hilabeteko kostuaren %75. Justifikatutako zenbatekoa handiagoa bada hilabeterako ezarri den gehienekoa
baino, hilabeterako ezarri den gehienekoaren %75erako dirulaguntza
emanen da soilik; gainerako %25 onuradunen kargura izanen da.
–Eskabideak aurkezteko epea:
20 egun baliodun, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
Burlatan, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Ana Góngora Urzaiz.
L2003153

BURLATA
Laburpena, 2020. urtean dirulaguntzak norgehiagokako
araubidean emateko deialdi publikoarena. Haren bidez,
Podologia Zerbitzurako dirulaguntzak emanen dira
Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko otsailaren 21ean onetsi ondotik,
deialdiaren laburpena ematen da argitara. Haren testu osoa Dirulaguntzen
Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.hacienda.gob.
es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa): 498092.
–Onuradunak eta helburua:
Deialdi honen xedea da prozedura juridikoa arautzea Burlatako bizilagun erroldatuei Podologia Zerbitzua erabiltzeagatik gizarte zerbitzuen

arloko dirulaguntzak/aldi baterako laguntzak norgehiagokako araubidean
emateko. Podologia Zerbitzua emateko enpresa adjudikazio-hartzaileak
entitate laguntzaile moduan jardungo du.
Podologia zerbitzurako dirulaguntza jasotzeko aukera biztanleriaren
halako sektore bati ematen zaio; ez da, beraz, biztanle guztiendako, baizik
eta beren adinaren kariaz zerbitzu horien beharrean daudenendako, baldin
eta haien diru-sarrera mailak ezarritako baremoarekin bat egiten badu.
–Oinarri arautzaileak:
Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (identifikazio kodea: 498092)
eta Udalaren web‑orrian: www.burlada.es.
–Laguntzetarako dagoen diru kuota osoa:
Deialdiko gehieneko kopurua 12.000,00 eurokoa da, Podologiarako
laguntzen 23111 480005 aurrekontuko partidaren kargura. Zenbateko hori
baldintzaturik dago, dagokion aurrekontuan onetsi beharko baita.
Diruz lagunduko da, gehienez, zerbitzuaren kostuaren %85, erreferentziatako harturik Podologia Zerbitzuak ezarritako prezioa, kontratazioa
arautzen duten funtsezko baldintzen agiriarekin bat.
Inork ezin izanen du hilebetean zerbitzu bat baino gehiago hartu.
Onuradun bakoitzak gehienez ere 6 aldiz erabili ahalko du Podologia
Zerbitzua kontzesioaren urtean, urteko lehen egunetik hasita.
–Eskabideak aurkezteko epea:
20 egun baliodun, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
Burlatan, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Ana Góngora Urzaiz.
L2003154

BURLATA
19/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena
Burlatako Udalak, 2020ko otsailaren 27an egindako osoko bilkuran,
19/2019 aurrekontu-aldaketa onestea erabaki zuen.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, aldaketa hori
Idazkaritzan egongo da ikusgai hamabost egun baliodunez, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik kontatzen
hasita, interesdunek espedientea aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak
egin ditzaten.
Burlatan, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Ana María Góngora
Urzaiz.
L2003309

BURLATA
4. eta 5. aldaketak Burlatako Kirol Patronatuaren
2019ko aurrekontuan. Hasierako onespena
Burlatako Udalak, 2020ko otsailaren 27an egindako osoko bilkuran,
4/2019 eta 5/2019 aldaketak onetsi zituen Burlatako Kirol Patronatuaren
aurrekontuan.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, aldaketa horiek
idazkaritzan egongo dira ikusgai hamabost egun baliodunez, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik kontatzen
hasita, auzotarrek edo interesdunek espedientea aztertu eta egoki iritzitako
erreklamazioak egin ahal izan ditzaten.
Burlatan, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Ana María Góngora
Urzaiz.
L2003310

BURLATA
1/2020, 2/2020 eta 3/2020 aldaketak Udalaren aurrekontu luzatuan.
Hasierako onespena
Burlatako Udalak, 2020ko otsailaren 27an egindako osoko bilkuran,
1/2020, 2/2020 eta 3/2020 aurrekontu-aldaketak onetsi zituen.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, aldaketa horiek
idazkaritzan egongo dira ikusgai hamabost egun baliodunez, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik kontatzen
hasita, interesdunek espedientea aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak
egin ahal izan ditzaten.
Burlatan, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Ana María Góngora
Urzaiz.
L2003311
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ZIRITZA

ETXARRI ARANATZ

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako 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 11. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 17an.
DIRU-SARRERAK:
I. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 43.200,00 euro.
II. kapitulua.–Zeharkako zergak: 1.500,00 euro.
III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelakoak: 2.110,00
euro.
IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 56.685,00 euro.
V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 615,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 104.110,00 euro.
GASTUAK:
I. kapitulua.–Langileria gastuak: 21.050,00 euro.
II. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
33.270,00 euro.
III. kapitulua.–Finantza-gastuak: 500,00 euro.
IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 27.180,00 euro.
IX. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 5.620,00 euro.
Gastuak, guztira: 87.620,00 euro.
Ziritzan, 20208ko otsailaren 25ean.–Alkatea, Cristina Porrón Goñi.

Etxarri Aranazko Udalak, 2020ko otsailaren 21ean egindako osoko
bilkuran, 2020 urteko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko
oinarriak onetsi zituen hasiera batez, baita Musika Eskolakoak ere.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, onetsitako aurrekontua
idazkaritzan egonen da ikusgai, hamabost egun baliodunean, iragarki
hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
herritarrek edo interesdunek espedientea aztertu eta egokiak iruditzen
zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Etxarri Aranatzen, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Silvia Marañon
Chasco.

L2002994

L2003320

ETXARRI ARANATZ
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Etxarri Aranazko Udalak, 2020ko otsailaren 21ean egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen 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. artikuluan xedatutakoarekin.
Etxarri Aranatzen, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Silvia Marañon
Chasco.
L2003321

ZIRITZA
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

EZKABARTE

Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin
betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoa; hori dena, bat etorriz Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluarekin.
Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2020ko 11. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 17an.

Hiri-jarduketarako plan berezia Orikaingo 12. poligonoko
111. lurzatian. Hasierako onespena

PLANTILLA ORGANIKOA
Lanpostua: idazkaria; Etxauriko, Etxarriko eta Bidaurretako udalekiko
zerbitzu bateratua. Buru den udala: Etxauriko Udala. Lanpostu kopurua: 1.
Maila: A. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Euskaraz jakitea: merezimendua.
Hizkuntza eskakizuna: B2. Bateraezintasuneko osagarria: %35. Lanpostuko
osagarria: %6,88. Administrazio egoera: jardunean.
Administrazio-kontratudunen izenen zerrenda

Ezkabarteko Udalak, 2020ko otsailaren 6an egin bilkuran, erabaki
zuen hasiera batean onestea Hiri-jarduketarako plan berezia Orikaingo
12. poligonoko 111. lurzatian, Mejana Orfei SLk sustatua.
Espedientea jendaurrean egonen da hilabete batez, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita; interesdunen eskura
egonen da Udalaren bulegoetan, egokiak iruditzen zaizkien alegazioak
aurkez ditzaten; hori guztia Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari
buruzko Foru Legearen Testu Bategina onesten duen uztailaren 26ko
1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 72.1.a) artikuluan xedatua aplikatu
beharrez.
Ezkabarten, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Pedro María Lezaun
Esparza.
L2002396

Deiturak eta izena: Mauleón Goñi, Alberto. Maila: A. Kargua: Batasuneko idazkaria. Gradua: 2. Antzinatasuna: 2013ko uztailaren 15a.
Jardunean.
Ziritzan, 2020ko otsailaren 13an.–Alkatea, M.ª Cristina Porrón Goñi.

L2002995

ELTZABURU
Aldaketa, Herri-ondasunen aprobetxamendua arautzen
duen ordenantzan. Hasierako onespena
Eltzaburuko Udalak, 2020ko otsailaren 22an egindako osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen, legezko gehiengoarekin, aldaketa egitea Herriondasunen aprobetxamendua arautzen duen ordenantzan. Hura argitaratu
zen 1998ko 125. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urriaren 19an.
Onetsitako protokoloaren helburua da aipatutako ordenantza osatzea, jakiteko nola jokatu baldin, 8 urteko epearen barnean, lurzati edo
baratze baten adjudikaziodun batek utzi nahi badu berari adjudikatutako
herri-ondasun bat.
Espedientea jendaurrean egonen da 30 eguneko epean, Kontzejuaren
bulegoetan, herritarrek eta interes legitimoa dutenek azter dezaten eta
aurkeztu ahal ditzaten erreklamazioak, kexak ego oharrak.
Epe hori igarota, inork ez badu erreklamazio, kexa edo oharrik aurkeztu,
behin betiko onetsitzat joko da, eta ordenantza osorik argitaratuko da
Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Eltzaburun, 2020ko otsailaren 25ean.–Kontzejuko burua, Lourdes
Aranguren Barbería.

L2003037

EZKABARTE
Hiri-jarduketarako plan berezia Soraurengo (Ezkabarte)
26. poligonoko 14. lurzatian. Hasierako onespena
Ezkabarteko Udalak, 2020ko otsailaren 6an egindako bilkuran, erabaki
zuen hasiera batez onestea hiri-jarduketarako plan berezia Soraurengo
(Ezkabarte) 26. poligonoko 14. lurzatian, Elisabet Lizarraga Oteizak sustatua.
Espedientea jendaurrean egonen da hilabetez, iragarki hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, eta interesdunen eskura
egonen da Udalaren bulegoetan, egokiak iruditzen zaizkien alegazioak
aurkez ditzaten; hori dena, aplikatuz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako
Foru Dekretuaren 72.1.a) artikulua (legegintzako foru dekretu horren bidez
onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru
Legearen Testu Bategina).
Ezkabarten, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Pedro María Lezaun
Esparza.

L2003053

FITERO
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Fiteroko Udalak, 2020ko otsailaren 25ean egin osoko bilkuran, erabaki
zuen hasiera batez onestea 2020ko ekitaldirako aurrekontua, bai Udalarena
bai haren erakunde autonomoarena, hots, San Raimundo zahar etxearena, bai eta aurrekontu bateratua ere. Era berean, erabaki zuen horren
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espedientea jendaurrean jartzea, iragarkia argitaratuz Nafarroako Aldizkari
Ofizialean eta iragarki-taulan, interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak egin ditzaten, 15 egun balioduneko epean.
Erreklamaziorik aurkeztu ezean, aurrekontua behin betiko onetsitzat
joko da jendaurreko epea iragan eta gero.
Fiteron, 2020ko otsailaren 26an.–Alkate udalburua, Raimundo Aguirre
Yanguas.

Finantzaketa

1.9291 51000

ZENBATEKOA
(eurotan)

Aurreikusi gabeko gastuak

-2.500

3/2019 aurrekontu-aldaketa

L2003032

FITERO

IZENA

PARTIDA

Kreditu-gehigarria
PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

1.9120.1000002 Udalkideen ordainsariak

220

Fiteroko Udalak, 2020ko otsailaren 25ean egin osoko bilkuran, erabaki
zuen hasiera batez onestea 2020ko ekitaldirako plantilla organikoa, bai
Udalarena bai haren erakunde autonomoarena, hots, San Raimundo
zahar etxearena. Era berean, erabaki zuen horren espedientea jendaurrean jartzea, iragarkia argitaratuz Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta
iragarki-taulan, interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien
erreklamazioak egin ditzaten, 15 egun balioduneko epean.
Erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin betiko onetsitzat joko da jendaurreko epea iragan eta gero.
Fiteron, 2020ko otsailaren 26an.–Alkate udalburua, Raimundo Aguirre
Yanguas.

1.9120.1000001 Alkatetzaren ordainsaria

320

Finantzaketa
PARTIDA

1.4508001

IZENA

Hautetsien dirulaguntzak

Kreditu-gehigarria
PARTIDA

1.9200.22702

IZENA

Katastroaren mantentze-lanak

Jarduera-lizentzia. Eskaera
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko
4/2005 Foru Legean eta abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren
bidez hura garatzeko onetsitako Erregelamenduan xedatua betetzeko,
aditzera ematen da jendaurrean egonen dela hamabost egunean, iragarki
hau argitaratu eta biharamunetik hasita, ondotik zehazten den espedientea,
jarduerak ukituta gertatzen direnek epe horretan bidezko oharrak egin
ditzaten.
Sustatzailea: Liderlamp, SL. Lanparak diseinatu, muntatu, biltegiratu
eta erakusteko jarduera paratzea 4. poligonoko 333. lurzatiko B1 eta B2
partzeletan (Zaraitzuko Ibaxako Zentro Balioaniztuneko a eta c nabeak).
Galozen, 2020ko martxoaren 5ean.–Alkatea, Pío Sarriés Martínez.
L2003542

IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

Oihan aprobetxamenduak

5.400

PARTIDA

1.55440

5/2019 aurrekontu-aldaketa
Kreditu-gehigarria
PARTIDA

IZENA

1.9200.4630001 Itzagako Administrazio Zerbitzuen Mankomunitatea

1/2019 aurrekontu-aldaketa

1.9291.51000

Aurreikusi gabeko gastuak

-3.810

6/2019 aurrekontu-aldaketa
Aparteko kreditua
PARTIDA

IZENA

Laguntza memoria historikorako, Teileria hobia

500

1.3340.48201

Laguntza dokumentaziorako

500

Finantzaketa
ZENBATEKOA
(eurotan)

11.000

PARTIDA

IZENA

Oihan aprobetxamenduak

11.000

Izen emateak

600

1.55440

Oihan aprobetxamenduak

400

Kreditu-gehigarria
PARTIDA

Kreditu-gehigarria

1.3350.11000

Euskara teknikaria

ZENBATEKOA
(eurotan)

1.3990001

1.9200.22706

2/2019 aurrekontu-aldaketa

IZENA

IZENA

7/2019 aurrekontu-aldaketa
ZENBATEKOA
(eurotan)

PARTIDA

ZENBATEKOA
(eurotan)

1.3340.48202

Finantzaketa

1.55440

3.810

ZENBATEKOA
(eurotan)

Aparteko kreditua

PARTIDA

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

PARTIDA

2019ko 248. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren
19an, aurrekontuan aldaketak hasiera batez onesten dituen erabakia.
Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuko
aldaketa horiek behin betiko onesten dira eta argitara ematen, behar
diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, honako honetan xedatutakoari
jarraikiz: Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995
Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen
irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikulua.

1.1611 4630001 Mendinuetako 6. faserako ekarpena-desjabetzeak

5.400

Finantzaketa

2019ko 1etik 10era bitarteko aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

Finantzaketa

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

PARTIDA

540

4/2019 aurrekontu-aldaketa

L2003033

GALOZE

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

Balorazio txostena

ZENBATEKOA
(eurotan)

5.600

Finantzaketa
ZENBATEKOA
(eurotan)

2.500

PARTIDA

1.45000

IZENA

Toki Ogasunen funtsa

ZENBATEKOA
(eurotan)

5.600

3380. orrialdea - 48. zenbakia

2020ko martxoaren 10a, asteartea

8/2019 aurrekontu-aldaketa

nen dela ondotik zehazten den espedientea, hamabost egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, epe horretan bidezko alegazioak aurkez ditzaten jarduerak ukituak
gertatzen direnek.
Sustatzailea: Patatas Río Lombo, SL. Jarduera: hotz kameren nabea,
patatak gordetzeko. Kokalekua: 4. poligonoko 116. lurzatia (Foruen etorbidea, 59-C, “La Mouyela” industrialdea).
Monteagudon, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Mariano Herrero
Ibáñez.

Aparteko kreditua
PARTIDA

1.9200.22620

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

Karpa erostea

2.750

Finantzaketa
IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

Oihan aprobetxamenduak

2.750

PARTIDA

1.55440

L2003342

OITZ

9/2019 aurrekontu-aldaketa

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Aparteko kreditua
PARTIDA

1.3270.22606

Jendaurreko epea iragan eta inork alegaziorik aurkeztu ez duenez,
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272.
artikuluan xedatuari jarraikiz, behin betiko onetsi dira Udalaren 2020ko
aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespenaren
erabakia 2019ko 254. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara,
abenduaren 30ean.
DIRU-SARRERAK:
I. kapitulua: 25.990,00 euro.
II. kapitulua: 800,00 euro.
III. kapitulua: 8.110,00 euro.
IV. kapitulua: 156.190,00 euro.
V. kapitulua: 37.115,00 euro.
VII. kapitulua: 11.300,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 239.505,00 euro.
GASTUAK:
I. kapitulua: 145.325,00 euro.
II. kapitulua: 54.780,00 euro.
IV. kapitulua: 8.600,00 euro.
VI. kapitulua: 30.800,00 euro.
Gastuak, guztira: 239.505,00 euro.
Oitzen, 2020ko otsailaren 26an.–Alkatea, Ugutz Zelaieta Fernandez.

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

740

Genero indarkeriaren aurkako ituneko jarduerak

Finantzaketa
PARTIDA

1.4209001

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

740

Genero indarkeriaren aurkako itunaren transferentziak

10/2019 aurrekontu-aldaketa
Aparteko kreditua
PARTIDA

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

1.9200.2130002 Estufaren erosketa eta instalazioa

3.000

Finantzaketa
IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

Oihan aprobetxamenduak

3.000

PARTIDA

1.55440

L2003008

Lizoainen, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkate udalburua, Koldo Albira
Sola.

OITZ

L2002885

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
MONTEAGUDO

Oizko Udalak, 2019ko abenduaren 19an egin osoko bilkuran, hasiera
batean onetsi zuen 2020ko ekitaldirako plantilla organikoa. Aginduzko
iragarkia 2019ko 254. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
abenduaren 30ean. Jendaurreko epean inork erreklamaziorik aurkeztu
ez duenez, behin betiko onetsi da honako plantilla hau:

Jarduera-lizentzia. Eskaera
Bete dadin Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren
22ko 4/2005 Foru Legea, aditzera ematen da udal bulegoetan ikusgai ego-

KARGUAREN IZENA

MAILA

SARBIDEA

KOP.

Idazkaria.
Administrazio araubideko kontratatua.

A

OL

1

Administrari-ofiziala.
Funtzionarioa.

C

OL

1

OSAGARRIAK
A

B

KARGUAREN BALDINTZAK

C

D

E

15,00 35,00

-

-

-

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

35,00

-

12,00

-

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

-

A.1.–Funtzionarioen izenen zerrenda.
OSAGARRIAK

MAILA

GRADUA

ZERBITZU
ONARTUEN DATA

A

B

C

Xabin Juaristi Arrieta

A

1

2018-06-18

15,00

35,00

-

-

-

Idazkaria

Eulate Etxegia María Victoria

C

5

1990-07-05

35,00

-

-

12,00

-

Administrari-ofiziala

DEITURAK ETA IZENA

Oharrak eta laburdurak:
–Osagarriak eta eskakizunak:
A: Lanpostuko osagarria.
B: Bateraezintasuneko osagarria.
C: Talde edo mailen hitzarmeneko osagarria.

D

E

KARGUA

2020ko martxoaren 10a, asteartea

48. zenbakia - 3381. orrialdea

Argitaratzen da, orok jakin dezan. Onespen honen kontra uztailaren
2ko 6/1990 Foru Legearen 333. artikuluaren 1. zenbakian aipatzen diren
errekurtsoak aurkezten ahal dira.
Oitzen, 2020ko otsailaren 26an.–Alkatea, Ugutz Zelaieta Fernandez.
L2003009

SORLADA
Enkante publikoa, belarrak errentan emateko
Enkante publikoa eginen da, udal-mugarte honetako belarrak zortzi
urtez errentan emateko. Enkantea 2020ko apirilaren 23an eginen da,
11:00etan.
Hasierako prezioa: 3.600 euro urtean.
Baldintza ekonomiko eta administratiboak Udal Idazkaritzan daude,
interesdunen eskura.
Sorladan, 2020ko otsailaren 20an.–Alkate udalburua, Joaquín Lana
Marquínez.
L2002954

TUTERA
Ordenantza, Tuterako ekintzailetzarako, enplegua sustatzeko,
merkataritza lokalak berritu, eraberritu eta irekitzeko eta enpresen
lehiakortasuna hobetzeko laguntzak arautzen dituena.
Hasierako onespena
Udalak, 2020ko otsailaren 24an egin osoko bilkuran, hasiera batez
onetsi zuen Tuterako ekintzailetzarako, enplegua sustatzeko, merkataritza lokalak berritu, eraberritu eta irekitzeko eta enpresen lehiakortasuna
hobetzeko laguntzak arautzen dituen ordenantza. Erabaki zuen, bestetik,
indarrik gabe uztea Tuterako ekintzailetzarako, enplegua sustatzeko eta
merkataritza lokalak berritu, eraberritu eta irekitzeko laguntzak arautzen
dituen udal ordenantza, 2018ko otsailaren 26an egindako osoko bilkuran onetsia eta 2018ko 102. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua
(maiatzaren 29an).
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325.1. artikuluan ezarritakoarekin bat, onetsitako ordenantza
jendaurrean egonen da 30 egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek
espedientea azter dezaten eta, nahi badute, egokiak iruditzen zaizkien
erreklamazioak, kexak edo oharrak aurkez ditzaten.
Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, ordenantza
behin betiko onetsirik geldituko da, eta testua osorik emanen da argitara
Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Jendaurrean egon bitartean, interesdunek erabakiaren testu osoa
eta horri lotutako agiriak ikus ditzakete Tuterako Udaleko Ekonomia eta
Ogasun Alorrean (Industria, 1. solairua).
Tuteran, 2020ko otsailaren 25ean.–Alkate udalburua, Alejandro Toquero Gil.
L2003030

TUTERA
Aldaketa, Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko erabileren
ordenantza orokorrean. Hasierako onespena
Udalak, 2020ko otsailaren 24an egin osoko bilkuran, hasiera batez
onetsi zuen 10., 2.1.5 eta 11. artikuluak aldatzea eta 12. artikulua sartzea
Tuterako Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko erabileren ordenantza orokorrean. Erabakiaren azalpen-zatian ezarri bezala gelditu dira idatzirik.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, ordenantza jendaurrean
egonen da hogeita hamar egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean eta iragarki-taulan argitaratuta, bizilagunek eta interesdunek
espedientea Idazkaritzan azter dezaten eta egokitzat jotzen dituzten
erreklamazio, kexa edo oharrak aurkez ditzaten.
Halaber, onesten da jokoarekin eta apustuekin zerikusia duten establezimendu berriak ezartzeko hirigintza lizentziak etetea, Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 70.
artikuluan xedatutakoaren arabera, harik eta aldaketa hau behin betiko
onetsi arte, eta agintzen da etendura Nafarroako Aldizkari Ofizialaz gain,
gutxienez Foru Komunitatean editatutako egunkarietan argitaratzea. Behin
betiko onespena ez bada bi urteko gehieneko epean gertatzen, etendura
azkenduko da.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Tuteran, 2020ko otsailaren 26an.–Alkate udalburua, Alejandro Toquero
Gil.
L2003031

UNANU
Aurrekontuko 01/2020 aldaketa. Hasierako onespena
Unanuko Kontzejuak, 2020ko otsailaren 28an egin bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen aurrekontuko 01/2020 aldaketaren espedientea.
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legeko 212. artikuluan
eta ondorengoetan xedatuarekin bat egin da aldaketa hau. Nafarroako Toki
Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeko 271. artikuluarekin bat, espedientea jendaurrean egonen da 15 egun balioduneko
epean, Udalaren idazkaritzan, nahi duenak aztertu eta bidezko juzgatzen
dituen erreklamazioak aurkez ditzan.
Inork erreklamaziorik aurkezten ez badu, horrela onetsitako espedientea behin betikotzat joko da.
Ergoienan, 2020ko martxoaren 2an.–Presidentea, Jesús M.ª Balda
Mercero.
L2003215

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA
Aldaketa Eskualdeko hiri garraioaren zerbitzuarengatiko tributu
izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzeko ordenantzan.
Behin betiko onespena
Iruñerriko Mankomunitatearen Batzar Nagusiak, 2019ko abenduaren
19an egindako bilkuran, Eskualdeko hiri garraioaren zerbitzuarengatiko
tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzeko ordenantzaren
27. artikulua eta Azken Xedapen Bakarra aldatzea onartu zuen hasiera
batean.
Onespenaren erabakia 2019ko 255. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen, abenduaren 31n, eta jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990
Foru Legearen 325. artikuluan xedatutakoari jarraituta, behin betiko onetsita
gelditu da aldaketa hori eta testu osoa argitara ematea agindu da, egokiak
diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 19an.–Lehendakaria, David Campión
Ventura.
ESKUALDEKO HIRI GARRAIOAREN ZERBITZUARENGATIKO
TRIBUTU IZAERA EZ DUTEN ONDARE-PRESTAZIO PUBLIKOAK
ARAUTZEKO ORDENANTZA
27. artikulua. Erabilerak.
Ezarrita dauden tarifak garraio-txartelaren bidez ordaintzea, orokorrean, autobusetan txarteletarako dauden makinetan egingo da, gidariaren
ondoan kokatuta daudenetan. Salbuespena izango da gurpil-aulkian edo
mugitzeko beste gailu batzuetan ibiltzen diren eta mugikortasun murriztua
duten pertsonen kasua, pertsona horiek helburu horretarako autobusaren
erdiko plataforman kokatuta egongo den makinan ere egiteko aukera
izango baitute.
Autobus bakoitzean, txarteletarako bi makina daude gidariaren ondoan:
aurrekoa edo saltzeko makina, eta atzekoa edo balioztatzeko makina.
Garraio-txartel pertsonalizatuak saltzeko makinan baino ezin izango dira
erabili, hartara, gidariari erakutsi eta hark zuzen erabiltzen ari dela identifikatzeko aukera izan dezan. Garraio-txartel izengabeak bi makinetan
erabil daitezke.
Txarteletarako hirugarren makina bat ere badago, autobusaren erdiko
plataforman kokatuta dagoena. Gurpil-aulkian edo mugitzeko beste gailu
batzuetan ibiltzen diren eta mugikortasun murriztua duten pertsonek baino
ezin izango dute erabili makina hori txartelak balioztatzeko.
Azken xedapen bakarra.
Mankomunitateko lehendakariak zehazten duenean hartuko dute indarra aldaketa hauek. Ebazpen bidez egingo du, eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu beharko da ebazpen hori.
L2002620

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA
Aldaketa Iruñerriko hiri-garraioaren zerbitzu publikoa arautzen
duen ordenantzan. Behin betiko onespena
Iruñerriko Mankomunitatearen Batzar Nagusiak, 2019ko abenduaren
19an egindako bilkuran, Iruñerriko hiri-garraioaren zerbitzu publikoa arautzeko ordenantzaren 6. eta 8. artikuluak eta Azken Xedapena aldatzea
onartu zuen hasiera batean.
Onarpenaren erabakia 2019ko 255. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen, abenduaren 31n, eta jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990
Foru Legearen 325. eta 326. artikuluetan xedatutakoari jarraituta, behin

3382. orrialdea - 48. zenbakia
betiko onartuta gelditu da ordenantza horren aldaketa, eta testu osoa
argitara ematea agindu da, egokiak diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 19an.–Lehendakaria, David Campión
Ventura.
ESKUALDEKO HIRI GARRAIOAREN ZERBITZU PUBLIKOA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
6. artikulua.
1.–Garraioan erabiltzekoak diren ibilgailuetara sartzea publikoa da
eta betebehar bakarra da aurretik tarifa ordaintzea, 9. artikuluan ezartzen
denaren arabera. Salbuespena dira 5 urtetik beherako haurrak, behar
bezala lagunduta badaude. Ulertzen da behar bezala lagunduta daudela,
gutxienez, pertsona heldu bat badago 4 haurreko.
2.–Taldeen kasuan (eskoletakoak, elkarteak...), abisua eman beharko
zaio enpresa kontzesiodunari gutxienez 24 ordu lehenago, dagokion linea
indartzea komeni den aztertu ahal izateko. 16 urtetik beherako pertsonen
taldeen kasuan, kopurua ez da inolaz ere ibilgailuaren plaza kopuruaren
erdia edo handiagoa izango. 5 urtetik beherakoen kasuan, gainera, aurreko
atalean ezarritakoa aplikatu beharko da.
3.–Ezin izanen da ibilgailuan sartu ondoren aipatutakoren bat gertatuz
gero:
a) Ibilgailua beteta badago; kasu horretan aurreko atea ez da irekiko.
b) Ibilgailua geralekuan badago erabiltzaileak jasotzen, eta bidaiari
gehiago ez bada sartzen. Halakoetan gidariak zehaztuko du zein den
ibilgailuan sartzen den azken pertsona.
c) Gidariak sarbideko atea itxi badu.
d) Beren tamaina, mota, forma edo beste ezaugarriren batengatik
ibilgailua zikindu, bidaiariei traba egin edo lekua kendu gabe ezin eraman
daitezkeen fardel edo gauzak eramaten badira. Halakotzat ez dira behin ere
joko erabiltzaileek eraman ditzaketen haurren aulkitxoak edo erosketarako
orgatxoak.
Fardelen edo beste gauzen gehieneko tamaina ez da izango neurri
hauek baino handiagoa: 100 x 60 x 25. Pertsona bakoitzak, gehienez,
fardel bat eraman dezake.
e) Animalia batekin batera joanez gero. Salbuespena da itsuek gidari gisa erabilitako txakurrak eta laguntza txakurrak, egoki identifikatuta
daudenak, eta 5. atalean araututa dagoena.
f) Leher daitezkeen edo arriskutsuak diren substantziak eramanez
gero.
4.–Soil-soilik onartuko da bizikletak edo norberaren mugikortasunerako
beste ibilgailu batzuk, A motakoak, Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren 16/V124 Instrukzioan haien gainean ezarrita dagoen sailkapenaren arabera,
eramatea, tolestuta badaude eta sendotasun egokiko zorroetan sartuta
babestuta badaude, beste bidaiari batzuei kalterik ez egiteko eta eragozpenik ez sortzeko. Hala ere, ez dute lehentasunik izango gurpil-aulkien
eta haurren aulkitxoen aurrean. Zorroaren barnean dagoen elementuaren
tamainak ezin izango ditu gainditu aurreko atalean aipatu diren neurriak.
5.–3.e atalean ezarri dena gorabehera, etxeko animalia txikiak garraiatu
ahal izango dira helburu horretarako egoki prestatutako ontzi edo kutxetan
eramaten badira eta, hartara, ez badute zikintzen eta ez badiete eragozpenik
sortzen gainerako erabiltzaileei. Garraioa lagun egiteko animalia txikietara
mugatuko da, hala nola txakur, katu eta antzekoetara, baldin eta haien
pisua ez bada 8 kilogramotik gorakoa. Bidaiari bakoitzeko animalia bakarra
onartuko da, eta beti kaiola batean edo garraiorako elementu edo beste
edukiontzi itxi mota batean joan beharko du. Garraiorako elementu horren
neurriak, gehienez ere, hauek izango dira: 55 x 36 x 35 zentimetro.
8. artikulua.
1.–Gurpil-aulkiak edo mugikortasun murriztua duten pertsonak mugitzeko beste gailu batzuk eta haurren aulkitxoak haietarako egokitutako
tokian jarriko dira eta lotuta eramateko aurreikusita dauden elementuak
erabili beharko dituzte, artikulu honetan jarritakoaren arabera.
2.–Gurpil-aulki batean edo mugitzeko beste gailuren batean doazen
mugikortasun murriztuko pertsonak bigarren atetik sartuko dira autobusean, eta aurretik abisua eman beharko diote gidariari kanpoan, atearen
ondoan, dagoen txirrinaren bidez, ahal den guztietan. Igotzeko erabiliko
dute autobusetan dagoen arrapala, gidariak aktibatuko duena. Autobusean sartu ahal izango den gurpil-aulkien edo mugitzeko beste gailuen
kopurua horretarako egokituta dagoen plaza-kopuruaren berdina izango
da. Mugikortasun murriztua duen pertsonak berak ordaindu ahal izango
du bidaia, helburu horretarako autobusaren erdiko plataforman kokatutako
txarteletarako makinan, edo edozein bidaiarik, bere ordez, gidariaren
ondoan dauden txarteletarako makinetan.
3.–Gurpil-aulkietarako eta mugitzeko beste gailu batzuetarako indarrean
dagoen legerian araututako segurtasun sistemak izango dituzte autobusek.
Gomendatzen da gurpil-aulkien edo mugitzeko beste gailu batzuen erabil-
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tzaileek sistema horiek erabiltzea. 1.300 mm x 700 mm neurriak gainditzen
dituen edo, erabiltzailea barne hartuta, 300 kilogramoko pisua gainditzen
duen gurpil-aulkirik edo mugitzeko beste gailurik ezin izango da sartu
autobusean, ez eta indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen neurriak
gainditzen dituztenak ere, bereiz daitezkeen moduluak eta erreserbatutako
tokietan kokatzeko desmunta daitezkeenak badira izan ezik.
4.–Arrapala ez badabil, taxi bati deituko zaio erabiltzailearen bila joateko, ezpada hurrengo autobusak taxiak baino denbora gutxiago behar
badu erabiltzailearengana iristeko. Erabiltzailea taxiz joaten bada, jaistea
aurreikusita zuen geralekua izango da taxiaren helmuga. Dena den, beste helmuga bat adierazten badio, bi helmugen arteko alde ekonomikoa
erabiltzaileak ordaindu beharko du.
5.–Haurren aulkitxoak eta kapazuak, posible den guztietan, aurreko
atetik sartuko dira autobusean. Autobusaren egitura dela eta ezin bada
horrela egin, bigarren atetik eginen dute, gidariari aurretik jakinarazita.
6.–Autobusean sartu ahal izango den tolestu gabeko haurren aulkitxo
eta/edo kapazu kopurua “gurpil-aulkietarako” gordetako tokian sartzen
dena izango da.
7.–Aulkitxoan edo kapazuan dagoen haurrarekin doan pertsona heldua da haur horren segurtasun baldintzak betetzeko arduradun bakarra
eta haurrak izan ditzakeen kalteen edo aulkitxoak edo kapazuak eragin
ditzakeen kalteen arduradun bakarra.
Horretarako, aulkitxoan edo kapazuan doan haurrarekin doan pertsona
helduak:
a) Aulkitxoa edo kapazua ibilgailuaren erdiko plataforman jarri beharko du, gurpil-aulkietarako gordetako tokian.
b) Aulkitxoan edo kapazuan behar bezala lotu beharko du adingabea,
horietan dauden eusteko sistemen bidez.
c) Aulkitxoaren edo kapazuaren balazta galgatu beharko du.
d) Aulkitxoari edo kapazuari bidaia osoan eutsi beharko dio.
Autobusera igotzean gurpil-aulkietarako eta haurren aulkitxoetarako
gordetako tokia beteta badago, aulkitxoan edo kapazuan doan haurrarekin
bidaiatzen duen pertsona helduak tolestu ahal izango du, haurra besoetan
hartu eta mugikortasun murriztuko pertsonentzat gordetako eserlekuetako
batean eseri ahal izango da, edo, eserleku horiek ez badaude libre, beste
batean, baina betiere bere ardurapean, edo hurrengo autobusaren zain
gelditu ahal izango da. Aulkitxoa edo kapazua tolesten bada, gainerako
bidaiariei igarotzea ez eragozteko moduan utzi beharko da.
8.–Ibilgailu guztiek eraman beharko dute gurpil-aulkietarako gordetako
tokietan, ikusteko moduko leku batean, gurpil-aulkiak eta haurren aulkitxoak
edo kapazuak autobusetan garraiatzeko araudia.
9.–Eserlekuak eta tokiak gordetzea. Mugikortasun murriztuko pertsonek
lehentasunez erabiltzeko, gutxienez, bi toki gordeko dira gurpil-aulkiak
edo mugitzeko beste gailu batzuk jartzeko eta lau eserleku autobus guztietan.
Gurpil-aulkian edo mugitzeko beste gailu batean doazen mugikortasun murriztuko pertsonek lehentasuna izango dute helburu horretarako
egokituta dauden lekuak hartzeko. Mugikortasun murriztuko pertsonentzat
gordetako eserlekuak autobusean sartzeko ateetatik hurbil egongo dira,
seinale egokiak izango dituzte, eta txirrinak, gelditzeko seinaleak eta
alarmak izango dituzte eskura. Beste pertsona batzuk eserita badaude
gordetako eserleku horietan, gidariak eskatuko die libre uzteko. Hartara,
libre badaude soilik eseri ahal izango dira beste bidaiari batzuk eserleku
horietan.
10.–Autobusean sartzen bada gurpil-aulki bat edo mugitzeko beste
gailu bat eta horretarako gordeta dauden tokiak hartuta badaude eta tokietako batean haurren aulkitxo edo kapazu bat badago, haurren aulkitxoa
edo kapazua daraman pertsona behartuta dago tolestera eta tokia uztera
gurpil-aulkian edo mugitzeko beste gailu batean doan pertsona erabiltzaileari. Haurren aulkitxoak eta/edo kapazuak zenbait badira, autobusean
azkena sartu den haurren aulkitxoa edo kapazua daramana egongo da
behartuta tolestera eta tokia uztera gurpil-aulkian edo mugitzeko beste
gailu batean doan pertsona erabiltzaileari.
Azken xedapena.–Indarra hartzea.
Aldaketa hauek indarra hartuko dute Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunean, 8. artikuluko 2. atalean xedatutakoa izan ezik,
Mankomunitateko lehendakariak zehazten duenean jarriko baita indarrean,
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko den xedapen baten bidez.
L2002621

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA
Aldaketa Hiri-hondakinen kudeaketa-zerbitzuak emateagatiko
tributu-izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzeko
2020ko ordenantzan. Behin betiko onespena
Iruñerriko Mankomunitateko Batzar Nagusiak, 2019ko abenduaren 19an
egindako bilkkuran, onetsi zuen hasiera batez aldatzea Hiri hondakinen
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kudeaketa zerbitzuak emateagatiko tributu izaera ez duten ondare-prestazio
publikoak arautzeko 2020ko ordenantza.
Onespenaren erabakia 2019ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 31ean, eta jendaurreko epean inork ez du alegaziorik
aurkeztu. Hortaz, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru
Legearen 325. artikuluan xedatutakoari jarraituta, behin betiko onetsita
gelditu da ordenantza, eta testu osoa argitara ematea agindu da, egokiak
diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 19an.–Lehendakaria, David Campión
Ventura.
HIRI-HONDAKINEN KUDEAKETA-ZERBITZUAK EMATEAGATIKO
TRIBUTU-IZAERA EZ DUTEN ONDARE-PRESTAZIO PUBLIKOAK
ARAUTZEKO ORDENANTZA. 2020
Xedea, aplikazio eremua eta izaera
1. artikulua. Ordenantza honek hondakinen kudeaketa zerbitzuak
emateagatiko tarifak arautzen ditu, eta Iruñerriko Mankomunitatean integraturik dauden Udalen lurralde barrutietan aplikagarria izanen da, baldin
eta zerbitzua egiazki burutzen bada.
Estatutuen 9. artikuluari jarraikiz, Mankomunitateak bere zerbitzuak
udal eremuaren zati batean –Kontzeju batean edo zenbaitetan– ematen
ditueneko kasuetan, honako Ordenantza zerbitzu-prestazioa egiten deneko
Kontzejuen eremuetan soilik izanen da aplikagarria.
Zerbitzu horiek Iruñerriko Zerbitzuak SA (SCPSA) sozietateak eman eta
kudeatzen ditu, Iruñerriko Mankomunitatearen eta Iruñerriko Zerbitzuak SA
sozietatearen arteko harremanen erregelamenduan ezarrita dagoenaren
arabera.
2. artikulua. Hiri hondakinen kudeaketa zerbitzuak emateagatiko
tarifak tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak dira.
Emandako zerbitzuak
3. artikulua. Ematen diren zerbitzuak, Ordenantza honetan arautzen
diren zerbitzu eta jardueren erabilpena egin edo egin ahal izatearen kariaz
zehazten dira. Direlako zerbitzu eta jarduerak, dagozkien tributu izaera ez
duten ondare-prestazio publikoak sorrarazten dituztenak, ondoan zerrendatzen diren hauek dira, hori guztia Iruñerriko Mankomunitatean hondakinak
kudeatzea arautzen duen Ordenantzarekin bat eginez:
1. Etxeko hondakin solidoen nahitaezko harrera, bilketa, garraioa
eta ondoko balioztapen edo hustuketa zerbitzuen eskuragarritasuna edota
erabilpena, Hiri Hondakinei buruzko Legearen eta Iruñerriko Mankomunitatearen HHS-en Kudeaketa Arautzeko Ordenantzaren kariaz sortzen
direnak.
2. Ondoko zerbitzuen prestazioa:
a) Hondakinak hartzea EH-en balioztapen eta ezabapen instalakuntzetan.
b) Hildako etxeko animaliak jasotzea, garraiatzea eta deuseztatzea.
c) Ekitaldietarako edukiontziak eta ontziak kokatu, kendu eta deskargatzea.
d) Ekitaldiengatik edukiontziak eta barandak kendu eta berriz jartzea.
Ordaintzera behartuak
4. artikulua. 1. 3. artikuluaren 1. atalean definitutako zerbitzuei
dagozkien tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak ordaintzera beharturik daude pertsona fisiko zein juridikoak, hala nola egoneko
herentziak, ondasun elkargoak eta beste entitateak, izaera juridikoa izan
gaberik ere, baldin eta, zerga ezar dakiekeen unitate ekonomiko edo
ondare berezitua osatzen badute, edozein tituluren kariaz etxebizitza,
lokal, establezimendu edo zentrorik erabiltzen badute, eta haien onura
edo mesederako zerbitzua modu orokor eta beharrezkoan ematen edo
prestatzen bada. Onuraduna ezaguna ez den kasuetan, direlako higiezinen jabeak izanen dira ordaintzera behartuak, haiek kuotak dagokien
onuradunengana berrezarri ahal dituztelarik.
2. 3.2 artikuluan ezarritako prestazioak direlakoetan, ordaintzera
behartuak izanen dira honakoak:
3.2.a) artikuluaren arabera emaniko zerbitzuak. Hondakinak tratamendu
zentroan jasotzea eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoak.
3.2.b) artikuluaren arabera emaniko zerbitzuak. Zerbitzua ematea
eskatzen dutenak. Ez dira zerbitzu honen ordaintzera beharturik egonen
Mankomunitatean integratuta dauden entitate lokalak.
3.2.c) artikuluaren arabera emaniko zerbitzuak. Ekitaldi bakoitzerako
zerbitzua eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoak. Ez dira behartuta
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egongo zerbitzu hau ordaintzera Mankomunitatearen barnean dauden
toki erakundeak.
3.2.d) artikuluaren arabera emaniko zerbitzuak. Edukiontziak kentzeko
eta berriro jartzeko zerbitzua eskatzen duten pertsona fisiko edo juridikoak.
Ez dira behartuta egongo zerbitzu hau ordaintzera Mankomunitatearen
barnean dauden toki erakundeak.
Kuotaren oinarria
5. artikulua. 1. 3. artikuluaren 1. atalean aipaturiko zerbitzuaren
kasurako, kuota zehazten deneko oinarria, era orokor batez, I. eranskinean
ageri diren erabilpenaren araberako tarifa multzoetako ondasun higiezinen
balioaren batura izanen da, fakturatzen ari den ekitaldiko une bakoitzean
Nafarroako Lurralde Aberastasunaren Erregistroan ageri denean (erregistro-balioa).
Ondasun higiezinen bat delako Erregistroan balioztaturik ez dagoen
kasuan, 7.1 b) artikuluan ezartzen denari jarraituko zaio.
“Hondakin sortzaile handien” kasuan, halakotzat hartuko baitira bi
edukiontzi edo gehiago behar izaten dituzten ordaintzaileak, oinarria astero
sortutako hondakinen bolumenari dagokiona izango da.
Bilketa konpaktazio gabeko kaxa bitartez egiten den kasuetan oinarria
bat etorriko da biltzeko diren kaxen kopuruarekin.
2. 3. artikuluaren 2a) atalean aipaturiko zerbitzuaren kasurako,
oinarria isurkinaren pisua izanen da.
3. 3. artikuluaren 2b) atalean aipaturiko zerbitzuaren kasurako, zerga
oinarria hildako animalia ale bakoitzeko kalkulatuko da.
Tarifak
6. artikulua. 1. 3.1 artikuluan bildua den zerbitzuaren kasuan, eta
erabilerari dagokion koefizienteaz zuzenduriko bere oinarriaren gainean,
I. Eranskinean erabilera bakoitzarentzat ezarri den tarifa aldakorra aplikatuko da, kuotaren zati aldakorra izanik. Hau ez zaie aplikagarri “hondakin
sortzaile handiei”.
2. 3.2 artikuluan aipatzen diren zerbitzuen kasuan, oinarriei Eranskineko D, H, I eta J ataletan ageri diren tarifak aplikatuko zaizkie.
Kuota
7. artikulua. 1.a) 3.1 artikuluan aurreikusten den zerbitzurako
aterako den kuota osoa, zati aldakorra eta I. Eranskinean ageri den
kuota finkoaren batura izanen da. Ezin izanen da ezein kasutan ere
kuota osoa erabilpen bakoitzeko kuotaren zenbatekoa baino handiagoa
izan.
“Hondakin sortzaile handiek” kuota bakarra ordainduko dute; zenbatekoak I. Eranskinean ageri dira.
1.b) Zergapeko hiri-unitateei Hiriko Lurralde Kontribuzioaren ondorioetarako oinarri zergagarririk atxiki ez zaien kasuan, aterako den kuota,
tarifa aldaezina eta Eranskinean ageri den tarifa aldakorraren batura izanen
da, ezarritako erabilpenen arabera.
2. 3.2 artikuluan bilduak diren zerbitzuendako kuota aurreko artikuluan
aipatzen diren tarifak aplikatzearen kariaz sortzen dena izanen da.
8. artikulua. Kasu bakoitzean aterako den kuotari legeek une bakoitzean finkatzen dituzten zeharkako zergak aplikatuko zaizkio, haiek
ezartzen dituzten era eta baldintzetan.
Sortzapena
9. artikulua. 1. 3.1.) artikuluan aipatzen diren zerbitzuendako ezarririko tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak lauhileko natural
bakoitzeko lehenengo egunean sortuko dira.
Zerbitzua jasotzen hasten diren erabiltzaileentzat, zerbitzua jasotzen
hasten direneko egunean gertatuko da sortzapena, nolaz eta ordaintzera
beharturik dagoenak bakarrik fakturazio-epea bukatzen den arteko egunei
dagokiena ordain dezan.
2. Gainerako beste zerbitzu guztiengatik ezartzen diren tributu
izaera ez duten ondare-prestazio publikoak interesdunak eskaera egiten
duen momentuan edo zerbitzuaren prestazioa burutzen denean (3.2.
b art.).
Ordainarazpena
10. artikulua. Ordenantza honen bidez erregulatzen diren tributu
izaera ez duten ondare-prestazio publikoak hilabeteko edo lauhilabeteko
alditan ordainaraziko dira.
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Diru-bilketa
11. artikulua. 1. 3.1. artikuluan aurreikusten diren zerbitzuak emateagatik sortzen diren zorrak ez dira jakinarazi behar, zerga-ordaintzaile
errolda batetatik sortuak direlako.
2. Ordenantza honetan artikuluan aurreikusten diren tributu izaera
ez duten ondare-prestazio publikoek sortzen dituzten zorrak, behin eta
10. artikuluak aurreikusitakoaren arabera ordainaraziak, ordaindu behar
direneko lauhileko naturaleko lehen hilabetearen lehenbiziko egunean
emanen dira jakinarazitzat. Data horretatik aurrera hilabeteko epea kontatzen hasiko da, ordainketa egiteko.
3. Ezarritako epean ordainduak ez diren tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoei dagozkien zenbatekoak legezko urteko interes-tasa
aplikatzetik sortzen den kopuruan gehituak izanen dira.
Korrituei dagokien zenbatekoaren sortzapena borondatezko ordainketa
epea amaitzen den egunean gertatuko da, eta borondatezko ordainketa
epea amaitzen den hilabetearen ondokoaren azken egunetik aitzina ordainaraziko dira.
Berandutze-korrituak ez zaizkie aplikatuko administrazio publiko,
erakunde autonomo eta zuzenbide publikoko entitateen zorrei, lege-ordenamendu pribatuari egokituta jardun behar badute.

da:

12. artikulua.

Zorren ordainketa ondoko eran bete ahal izanen

a) Zorren ordainketa helbideratu duten subjektu pasiboendako, beraiek seinalatutako banku edo aurrezki entitatean eta kontuan zordunketa
bidez.
b) Zorren ordainketa helbideratu ez duten subjektu pasiboendako,
edota helbideratua izan arren edozein arrazoirengatik zorrak bete gabe
geratu diren kasuetan, SCPSAren Bulegoetan.
13. artikulua. 10.1 artikuluan ezarritakoa gorabehera, eraikina erabiltzearen eskubidea deuseztatzeak sortzapen eskubideak ezabatuko ditu,
eta, hala, iraungipen dataz ondorengo egunei dagozkien ordainarazitako eta
ordaindutako tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak ordaintzera
beharturik dagoenari itzuli beharko zaizkio.
AZKEN XEDAPEN BAKARRA
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean hartuko du indarra ordenantza honek, I. Eranskineko A, B, C, F eta G letretan
eta II. Eranskinean araututakoak izan ezik, horiek 2020ko maiatzaren 1ean
hartuko baitute indarra.

i. eranskina
I.–Hondakinen kudeaketa zerbitzua, nahitaezko harrerapekoa
A.–Erregimen orokorra -urteko tarifak- zenbatekoak eurotan.
ERABILPENAK

1

KOEF. ZUZ.

KUOTAREN OINARRIARI
APLIKATZEKO TARIFA
ALDAKORRA

KUOTA
FINKOA

KUOTA
MAXIMOA

1

%0,106

47,36

128,52

2

%0,207

277,48

917,28

4,25

%0,207

277,48

1.640,60

1

%0,207

277,48

1.640,60

1

%0,207

277,48

3.417,78

1

%0,160

128,61

1.155,94

1

%0,160

51,90

285,76

0,25

%0,160

51,90

128,52

1

%0,160

218,04

917,28

4.–Etxebizitzak (*)
96.–Estudioa
92.–Landetxea (**)
2
9.–Lokal komertzialak, janari-dendak izan ezik (finantza-entitateak barne)
3
9.–Elikadurako lokal komertzialak
30.–Kasinoa
34.–Festa aretoa
43.–Jatetxea
44.–Kafetegia, taberna
42.–Egoitza
55.–Ospitalea
56.–Klinika
59.–Kuartelak
60.–Kartzelak
4
41.–Hotela
5
10.–Industria lokalak
12.–Industria pabiloia
13.–Industria biltegia
14.–Aldatoki eta jantokiak
61.–Tren geltokia
62.–Upategi kooperatiboa
87.–Garaje egoitza
90.–Zerbitzu estazioa
93.–Laborategia
94.–Autobus geltokia
6
   3.–Jarduera ekonomikoa egiten deneko etxebizitzak
17.–Bulegoak
45.–Pentsioa/ostatua/aterpetxea
102.–Biltzeko lokalak (txokoak, adingabeen aisia lokalak, hainbat gurtza, kultura arloko elkarteak...)
7
   7.–Erabiltzen ez diren lokalak
103.–Lokal itxia
8
18.–Bulego publikoa
19.–Udaletxea
20.–Auzitegia, epaitegia
27.–Liburutegia
28.–Museoa
29.–Kultura etxea
49.–Kulturako erlijio etxeak edo eguneroko erabilpenekoak
91.–Alderdi politikoen egoitzak
9
21.–Unibertsitatea
22.–Institutua
23.–Lanbide eskola
24.–OHO eskola
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ERABILPENAK

KOEF. ZUZ.

KUOTAREN OINARRIARI
APLIKATZEKO TARIFA
ALDAKORRA

KUOTA
FINKOA

KUOTA
MAXIMOA

25.–Kolegio ikastetxea
26.–Haurtzaindegia
31.–Antzokia
32.–Zinema-aretoa
33.–Auditoriuma
35.–Zezen-plaza
36.–Estadioak
37.–Kiroldegiak
53.–Babes-etxeak
46.–Elkarteak
54.–Komentuak
57.–Anbulatorioa
58.–Sorostokia
   (*) Koefiziente zuzentzaileak udalerrika aplikatuz (II. Eranskina).
(**) Tarifa hori izanen da baldin eta hondakinen bilketa egiten bada 300 metroko edo gutxiagoko distantzia batean, jabetza pribatuaren eta publikoaren arteko mugatik.

B.–Diru-behar handiko egoeran dauden zerbitzu-erabiltzaileentzako
kuota berezia.
Ordenantza honetan arautzen den etxebizitza-erabilerari aplika dakiokeen prezioari dagokion kuota osoa era orokorrean aplikagarria den
kuotaren %10 aplikatzetik sortzen den kantitatea bezainbestekoa izango
da, kasu hauetan:
a) Ordaintzailea Gizarte Segurantzaren pentsio baten onuraduna
denean, edo Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialetako Departamentuak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak edo Gizarte Segurantzak
gizarte-bazterketako egoeratzat jotako batean egoteagatik onetsitako
prestazio baten onuraduna denean.
a) Ordaintzaileak ez duenean diru-sarrera ekonomikorik eta gizartezerbitzuek justifikatu dituztenean premia ekonomiko handiko egoeraren
arrazoiak.
b) Ordaintzailea sartuta dagoenean administrazio desberdinek sustatutako enplegu sozial babestuko edo gizarteratzeko eta laneratzeko
programetan.
Tarifa honi heldu ahal izango diote, aurreko baldintza horietako bat
beteta, Errenta Bermatuaren jasotzaile izateko eskubidea ematen duten
zenbatekoen berdinak edo txikiagoak diren baliabide ekonomikoak, une
bakoitzean indarrean dagoen legeriak finkatzen dituenak, dituen familiaunitate bateko kide direnek.
Diru-sarreren eta ondasunen aurretiazko baloraziorik ez bada egin
pentsioa edo diru-laguntza eman baino lehen, eskatzailearen ondasun
higigarrien eta higiezinen batura ez da izango Errenta Bermatua une
bakoitzean arautzen duen indarreko legeriak ezartzen dituen zenbatekoak
baino handiagoa.
Tarifa hau aplikatzeko eskubidea ematen duten gizarte-bazterketako
egoera egiaztatzen duten inguruabarrak ordenantza honetan eta horri
dagokionez Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialetako Departamentuak aplikatzen dituen irizpideetan jasota dagoenaren arabera baloratuko
dira.
Eskatzaileek ondokoak aurkeztu beharko dituzte:
1. Eskaera orria.
2. Eskatzailearen eta bizikideen ondasunak eta diru-sarrerak egiaztatzen dituzten dokumentuak, aginduzkoa den kasuetan, edo halakorik
ez dagoela.
3. Udal erroldatik eratorritako bizikidetza egiaztagiria.
Adierazitako agiri horiez gain, Iruñerriko Zerbitzuak SA sozietateak
eskatzaileari dokumentazio osagarria eskatu ahal izango dio, eskatzaileak
adierazitakoa behar ekonomikoko bere benetako egoerarekin bat datorrela
egiaztatzeko helburuarekin.
Nolanahi ere, tarifa honen onuraduna izango da ordenantza honetan
araututako tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak ordaindu
behar dituena edo haren ezkontidea edo bizikidetza harreman analogoko pertsona, eta soil-soilik aplikatuko zaio familia-unitatearen ohiko
etxebizitzari.
Tarifa hau 12 hilabeteko aldi baterako ematen da. Ordaindu behar
duen obligaziodunari prestazioa ematea aldi luzeago baterako ezarri den
kasuetan, tarifa emateko epea egokitu egingo zaio prestazioa ematearen
epeari. Iruñerriko Zerbitzuak SAk edozein unetan, tarifa hau emateko
eskatzen diren betebeharrak mantentzen direlako egiaztapena egin ahal
izango du, eta baldintzok betetzeari utzi edo egiaztapenean eskaturiko
agiriak ekartzen ez dituzten onuradun guztiei (hori egiteko emandako
epeak igaro direnean) tarifa osoa aplikatuko die.
Ordenantza honetan arautzen diren tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoetatik edozeini dagokion kuota osoa era orokorrean

aplikagarri den kuotari %10 aplikatuz ateratzen dena bezainbestekoa
izango da, ordaindu behar duena Gobernuz kanpoko erakundea denean,
eta zerbitzua zuzenki egintza publikorakoa denean, irabazteko asmorik
gabea, eta horren xedea bere asmoetarako laguntzak biltzea denean.
C.–Sortzaile handiak.
Zerbitzuaren erabiltzaileak hondakinen 12 m³ edo gehiagoko kantitatea
sortzen badu astean, ondoan aipatzen diren urteko kuotak aplikatuko
zaizkio (balio katastrala edozein delarik ere ezarriko direnak).
Astean 12 m³-raino

3.517,78 euro

12 m³-tik aurrera, asteko m³ bakoitzeko

421,54 euro/unitatea

D.–Edukiontzien aldi baterako erabilpena.
EDUKIONTZIA JARRI/
JASOTZEA

DESKARGA
BAKOITZEKO

3.200 l-ko edukiontzia

121,13 euro

48,48 euro

2.400 l-ko edukiontzia

84,79 euro

36,33 euro

1.000 l-ko edukiontzia

33,91 euro

15,75 euro

240 l-ko edukiontzia

11,52 euro

6,04 euro

Baranda laburra

28,34 euro

Baranda luzea

50,41 euro

da.

120 l-ko edukiontzien lagapenagatik 6,93 euro eguneko fakturatuko

E.–Sortzaile handiak - trinkotu gabeko kaxa hertsiren bilketa.
10 m³ arte

242,28 euro/unitate/bilketa eguna

5 m³ arte edo zatia

121,13 euro/unitate/bilketa eguna

F.–Katastro balioztapenik ezean.
Higiezinei balio katastralik atxiki ez zaien kasurako, koadro orokorreko
jarduera multzoei dagozkien ondoko kuota aldakorrak ezarriak dira.
Kuota 1

42,17 euro

Kuota 2

137,42 euro

Kuota 3

412,11 euro

Kuota 4

274,69 euro

Kuota 5

274,69 euro

Kuota 6

87,51 euro

Kuota 7

41,30 euro

Kuota 8

68,72 euro

Kuota 9

137,42 euro

G.–Tarifa guztiei dagozkien xedapenak.
1. Hondakin unitate sortzaile bakarrean erabilpen mota batzuk sar
daitezkeen kasuetan, katastro unitate nagusitzat hartu denaren erabilpen
kuota finkoa aplikatuko da. Nolanahi dela, jatetxe, festa areto, kafetegi
taberna, hotel, egoitza, kiroldegi eta kasino jardueretarako kuota finkoak
kasu guztietan aplikatuko dira, hondakin unitate sortzaile bakar batean
sarturik egon arren.
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2. Iruñerriko Zerbitzuak SAko ikuskatzaileek aldez aurretik konprobatutakoan, tarifak, kuotak, erabilpena eta ordaintzaileak aldatu ahal izanen
dira, ikusten bada ez datozela bat errealitatearekin edo ez dutela esleituta
katastroko balio edo erabilerarik. Hartara, egiaztatutako benetako erabileraren arabera fakturatuko dira. Higiezinaren erabilpen aldaketa egiaztatuko
balitz, moldaketa atzerako ondorioz egin liteke, erabilpen aldaketa ziurtatzen
den momentutik alegia. Era berean, ordaindu behar duen obligaziodunak,
edozein kasutan, Iruñerriko Zerbitzuak SA sozietateari jakinarazi behar dio
higiezinaren erabilerarekin lotutako edozein aldaketa.
3. Zerga-egitate izan daitezkeen higiezinen kasuan, baldin eta bilketa
tokitik 300 metro baino urrutiago egon edota iristeko edo maniobra egiteko
zailtasunik badago, Ikuskapen Zerbitzuek iritzia eman eta gero, aplikatuko
den tarifa soilik kuotaren oinarriari dagokion tarifa aldakorra izanen da.
(I. Eranskina).
4. Erregimen orokorreko gehienezko kuota (7.1 art., 1. paragrafoa)
3.417,78 euro izanen da.
H.–HHTZ-KO hondakinen tratamendu zerbitzuaren erabilpena.
Lur isurketa

8,03 euro/Tm

Paper eta kartoi besterik ez duten hondakinen tratamendua

10,05 euro/Tm

Plastiko estalki-ontziak besterik ez diren hondakinen tratamendua

10,05 euro/Tm

Beira estalki-ontziak besterik ez diren hondakinen tratamendua

10,05 euro/Tm

Metal hutsez osatutako hondakinen tratamendua.

10,05 euro/Tm

Egur hutsez osatutako hondakinen tratamendua

35,00 euro/Tm

Aurrekoak ez diren hondakin onargarrien isurpena, eta bilketa
berezitua duten toki-entitatetatik heldu diren hondakinak

54,92 euro/Tm

Erabilitako pneumatikoak, diametroa 1.400 mm baino handiagoa 683,04 euro/Tm
dutenak

I.–Hondakinak onartzea HHTZ-KO garbigunean.
OBRA TXIKIETAKO ERAIKUNTZA
HONDAKINAK

GEHIENEKO KANTITATEA, KUOTARIK
GABE

KUOTA, GEHIENEKO
KANTITATEA
GAINDITZEN BADA
(unitateko edo
unitate frakzioko)

Barañain

0,68

Basaburua

0,94

Beraskoain

0,90

Beriain

0,74

Berriobeiti

0,67

Berriozar

0,72

Bidaurreta

0,77

Biurrun-Olkotz

0,87

Burlata

0,74

Ziritza

1,34

Zizur

0,68

Etxarri

0,84

Eguesibar

0,66

Eneritz

0,85

Esteribar

0,79

Etxauri

0,76*

Ezkabarte

0,77

Galar

0,82

Goñi

2,06

Girgillao

0,07

Uharte

0,70

Imotz

1,01

Itza

0,76

Txulapain

0,75

Lantz

1,28

Legarda

0,91

Muruzabal

0,81

Noain (Elortzibar)

0,71

Odieta

0,97

Olaibar

1,21

Oltza Zendea

0,74

Ollo

1,71

Orkoien

0,71

Iruña

1,00

Leihoak

2 unit./emate/egun

45,09 euro/Tm

Tiebas-Muru Artederreta

0,98

Obra hondakin garbiak

200 kg/emate/egun

18,79 euro/Tm

Tirapu

1,65

Zura

100 kg/emate/egun

35,00 euro/Tm

Ukar

0,90

Fibrozementua

25 kg/emate/egun

219,16 euro/Tm

Ultzama

0,77

Igeltsuak, eskaiolak

100 kg/emate/egun

84,00 euro/Tm

Uterga

1,00

Koltxoiak

1 unit./emate/egun

54,91 euro/Tm

Atarrabia

0,68

Sailkaezinak diren beste material ba- 100 kg/emate/egun
tzuk

54,91 euro/Tm

Zabaltza

1,04

Zizur Nagusia

0,66

J.–Hildako animalien jasoketa, garraioa eta deuseztapena.
–136,59 euro/animalia.
K.–Lurpeko edukiontziak.
Urteko kostua honako formularen bitartez zehaztuko da kasu bakoitzean, plataforma jasotzaile bakoitzerako kalkulaturik:

(*) 82/2020 Ebazpena, 2020ko otsailaren 7koa.

1 baino koefiziente zuzentzaile altuagorik ez da aplikatuko, baldin eta
higiezinaren katastro balioa, 2020ko urtealdirako, 49.385,10 euro baino
altuagoa bada.
2020ko ekitaldian balorazio txosten berri batek indarra hartuko balu,
katastroko balioak aldatu diren neurri berean egokituko litzateke udalerri
horretako koefiziente zuzentzailea.
L2002622

Kostua = 231,79 euro (Fv + Fe + Fc + Fp)
Fv: Maiztasuna, organikoa-gainerakoa frakzioaren asteko bilketa
kopuruaz adierazia.
Fe: Maiztasuna, ontzi frakzioaren asteko bilketa kopuruaz adierazia.
Fc: Maiztasuna, beira frakzioaren asteko bilketa kopuruaz adierazia.
Fp: Maiztasuna, Paper-kartoi frakzioaren asteko bilketa kopuruaz
adierazia.
II. ERANSKINA
Udalez udaleko koefiziente zuzentzailea, 4. erabilpen kodeari
(etxebizitza) aplikagarria
Adios

0,96

Antsoain

0,68

Añorbe

1,12

Anue

0,77

Aranguren

0,66

Atetz

1,06

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA
Ordenantza, 2020rako ur-hornidura, estolderia eta saneamendua,
arazketa eta uraren ziklo integralari dagozkion beste jarduketa eta
zerbitzuak emateagatiko tributu izaera ez duten ondare-prestazio
publikoak arautzeko. Behin betiko onespena
Iruñerriko Mankomunitateko Batzar Nagusiak, 2019ko abenduaren
19an egindako saioan, hitzartu zuen hasiera batean onestea 2020rako
ur-hornidura, estolderia eta saneamendua, arazketa eta uraren ziklo integralari dagozkion beste jarduketa eta zerbitzuak emateagatiko tributu
izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzeko ordenantza.
Onespenaren erabakia 2019ko 255. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen, abenduaren 31n, eta jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990
Foru Legearen 325. artikuluan xedatutakoari jarraituta, behin betiko onetsita
gelditu da ordenantza eta testu osoa argitara ematea agindu da, egokiak
diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 19an.–Lehendakaria, David Campión
Ventura.
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UR-HORNIDURA, ESTOLDERIA ETA SANEAMENDUA, ARAZKETA
ETA URAREN ZIKLO INTEGRALARI DAGOZKION BESTE
JARDUKETA ETA ZERBITZUAK EMATEAGATIKO TRIBUTU IZAERA
EZ DUTEN ONDARE-PRESTAZIO PUBLIKOAK ARAUTZEKO
ORDENANTZA 2020RAKO
I. TITULUA
Iruñerriko zerbitzuak saren tributu izaera ez duten ondare-prestazio
publikoak, uraren ziklo integralari dagokionean
I. KAPITULUA
Xedea, aplikazio eremua eta izaera
1. artikulua. Ordenantza honek Iruñerriko Mankomunitatea osatzen
duten Udalen eremuetan ematen diren ur-hornidura, estolderia, saneamendu eta arazketa zerbitzuengatiko tarifak eta Uraren Ziklo Integralarekin
lotuta ematen diren jarduerengatiko beste eskubide ekonomiko batzuk
arautzen ditu, non arau-testu honek hartzen eta arautzen dituen zerbitzuak
ematen diren, bai eta, halakotan, integraturik egon gabe ere, ur-hornidura
egiten edota ur-isurpenak biltzen diren beste haietan ere.
Estatutuen 9. artikuluaren arabera, Mankomunitateak bere zerbitzuak
udal eremuaren zati batean -Kontzeju batean edo zenbaitetan- ematen
ditueneko kasuetan, honako Ordenantza zerbitzu-prestazioa egiten deneko
Kontzejuen eremuetan soilik izanen da aplikagarria.
Aipatutako zerbitzu eta eskubide ekonomiko horiek Iruñerriko Zerbitzuak SA (SCPSA) sozietateak eman eta kudeatzen ditu, Iruñerriko
Mankomunitatearen Estatutuetan eta Iruñerriko Mankomunitatearen eta
Iruñerriko Zerbitzuak SA sozietatearen arteko harremanen erregelamenduan ezarrita dagoenaren arabera.
2. artikulua. Ur-hornidura, estolderia, saneamendu eta arazketa
zerbitzuengatiko tarifak eta gainerako eskubide ekonomikoak eta Uraren
Ziklo Integralarekin lotuta ematen diren jarduerengatiko beste eskubide ekonomiko batzuk tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak dira.
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III. KAPITULUA
Ordaintzera behartuak
4. artikulua. Ordaintzera beharturik daude:
a) Ordenantza honetako 3. artikuluaren a), b), c) eta d) ataletan
zehazten diren zerbitzuen kasuan, dagokien hornidura-kontratuaren titularra. Kontraturik gabeko ur-hartunea baimentzeko eskaerak egiten badira,
baimen hori eskatzen duenak ordaindu behar du.
b) Ordenantza honetako 3. artikuluaren e) eta h) ataletan zehazten
diren zerbitzuak direnean:
b.1) Etxebizitzetako ur-lotuneak: Etxebizitzen sustatzailea izanen da
ordaintzera beharturik, eta, halakorik egon ezean, 2.e) artikuluko zerbitzuak
eskatzeko unean egoera horretan dagoena.
Etxebizitza-promozioak. Nolanahi ere, sustatzaileak ordainduko ditu
promozioko lotune guztiak.
b.2) Merkataritza zentroetarako higiezinetako ur-lotuneak edo bulegoak dituzten eraikinetakoak, jarduketa bakarra eskatzen eta zenbait
lokal hartzen dituztenak: sustatzailea izanen da ordaintzera beharturik,
eta, halakorik egon ezean, 2.e) artikuluko zerbitzuak eskatzeko unean
egoera horretan dagoena.
Gainerako ur-lotuneak: ur-lotunea eskatu duenak edo 2.e) artikuluko
zerbitzuak eskatu dituenak.
c) 3. artikuluaren f) eta g) ataletan zehazten diren jardueren eta lanen
kasuan, arau-haustea eragin duten edo hornidura eten zaien pertsona
fisiko edo juridikoak.
Hornidura-kontraturik ez dagoen kasuetan, ordaintzera beharturik
egonen dira ikuskapena dagokieneko lursail, eraikin, establezimendu,
zentro, lokal eta bestelako higiezinen jabeak, errentariak, edo edonolako
erabiltzaileak, beti ere zehaturiko gertakaria dela edo Uraren Ziklo Integrala arautzeko ordenantzan zerbitzuak lortzeko ezarritako baldintzak ez
betetzea dela eta onuradun suertatu izan direnean.

II. KAPITULUA

IV. KAPITULUA

Emandako zerbitzuak

Kuotaren oinarria

3. artikulua. Emandako zerbitzuak, ordenantza honetan arautzen
diren zerbitzu eta jardueren gertatzezko edo ahalbidezko erabilpena
egin edo egin ahal izatearen kariaz zehazten dira. Direlako zerbitzu eta
jarduerak, dagozkien tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak
sorrarazten dituztenak, ondoan zerrendatzen diren hauek dira:
a) Edateko ur-horniduraren zerbitzuaren eskuragarritasuna eta
mantenimendua.
b) Saneamendu eta estolderia sare lokalen eskuragarritasuna eta
mantenimendua.
c) Edateko ur-horniduraren zerbitzuaren erabilpena. Ezarriko den
diru-saria uraren erabilera edo zertarakoaren arabera aldakor gertatu ahal
izango da, horniduran emandako urari erabilpen ezberdinak eman eta
neurketa ekipo bakarra dagoenean tarifa konbinatuak ezarriko direlarik.
d) Edateko ur-hornidura edo/eta hondar-uren hustuketaren behinbehineko edo behin-betiko kontratazioa egiteko beharrezko jarduketei
dagozkien zerbitzu tekniko eta administratiboen prestazioa.
Ez dira ordaintzekoak izanen erabilera aldaketagatiko kontratuen
izapideak eta burutzapena, baldin eta titularitatea aldatzen ez bada, hala
nola beste kontratu bateko titularitatearen aldaketa edo subrogazioa, Uraren
Ziklo Integrala arautzen duen Ordenantzaren 101. eta 102. artikuluek
arauturikoarekin bat. Halaber, dagokion bajaren ondorengo 30 egun
naturaleko epean egiten diren alta kasuetan, honetatik kanpo geratzen
direlarik Ordenantza horren 98. artikuluko 1c, e eta f ataletakoren bat
aplikatzearen ondorioz egindakoak. Era berean, baja eman zaion erabiltzaileak egunean eduki behar ditu SCPSArekiko betebehar ekonomikoak
behin igaro direnean bankuko helbideratzearen bidez ordaindutako fakturak
itzultzeko legezko epeak.
e) Edateko uren distribuzio sare edota hondar-ur hustuketa sareetara
lotzeko eskubidea. Hornidura edota saneamendu zerbitzuak egitez eskura
izatearen gertakariaz zehazten da.
f) Ikuskapen-lana, enpresaren langileek burututakoa, Uraren Ziklo
Integrala arautzen duen Ordenantzan ezarritako arauen betetze osoa
egiaztatzeko bideratua, beroietan arauturikoaren infrakzioa edo ez-betetzea
gertatzen den kasuetan.
g) Ur-hornidura eteteko eta berriro konektatzeko lanak, Uraren Ziklo
Integrala arautzeko ordenantzan zerbitzuak lortzeko ezarritako baldintzak
ez betetzeagatik edo arau-hausteagatik ur-hornidura justifikatuta eten
den kasuetan.
h) Ur-lotuneak egitea, bai edateko ura banatzeko sareetara, bai eta
hondakin-urez husteko sareetara ere, kontagailuak kokatu eta ordeztea, edo
beste lan batzuk, lan horiek SCPSAk gauzatu behar dituen kasuetan.

5. artikulua. 3. artikuluan zerrendaturiko zerbitzuetako bakoitzari
dagokion kuota kalkulatzeko oinarriak ondorengoak dira:
a) 3. artikuluaren a) atalean aipatutako zerbitzurako: kontagailuaren
ur-emari nominalaren edo Q3 ur emari iraunkorraren araberako kuota
finkoa, edo kontraturik gabeko ur-hartunea egiteko emandako baimenmotaren arabera.
b) 3. artikuluaren b) atalean aipatutako zerbitzurako: hornidura-kontadorearen ur-emari nominalaren edo Q3 ur emari iraunkorraren araberako
kuota finkoa.
c) 3. artikuluaren c) atalean aipatutako zerbitzurako: kontagailuak
seinalatzen duenaz, edo teknikoki onargarri diren beste prozeduraren
bitartez zenbatutakoaz, kontsumitu diren ur metro kuboen kopurua.
d) 3. artikuluaren d) atalean aipatutako zerbitzurako: kuota finkoa,
kontagailuaren emari nominalaren edo hornidurako Q3 ur-emari iraunkorraren arabera.
e) 3. artikuluaren e) atalean aipatutako zerbitzurako: ur-lotunearen
edo deribazioaren diametroaren araberako kuota finkoa, edo diferentzia
handiagotze kasuan. Kuota honi koefiziente zuzentzaileak aplikatuko zaizkio, Eranskinean ezartzen diren erabilpen ezberdinen edo eta eraikinen
motaren arabera.
f) 3. artikuluaren f) atalean ezarritako jardueretarako: egindako
ikuskapenen kopurua.
g) 3. artikuluaren g) atalean ezarritako jardueretarako: justifikatutako
etete baten ondoren hornidura berrezartzeko egin diren lanak.
h) 3. artikuluaren h) atalean ezarritako jardueretarako: kuota finkoa,
egin beharreko lanaren arabera.
V. KAPITULUA
Tarifak
6. artikulua. Kuota kalkulatzeko oinarriei aplikagarri zaizkien tarifak
Eranskinean ageri direnak dira, zerbitzu bakoitzerako.
VI. KAPITULUA
Kuotak
7. artikulua. Zerbitzu bakoitzari egokituko zaion kuota, bere oinarriari
dagokion tarifa aplikatzearen emaitza izanen da.
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8. artikulua. Aterako den kuotari legeek une bakoitzean finkatzen
dituzten zeharkako zergak aplikatuko zaizkio, haiek ezartzen dituzten
era eta baldintzetan.
VII. KAPITULUA
Sortzapena
9. artikulua. 1.–3. artikuluaren a) eta b) ataletan ezartzen diren tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak hil edo lauhileko natural
bakoitzeko lehenengo egunean sortuko dira, sareetara lotura eginik duten
erabiltzaile guztiendako.
Zerbitzuari atxikitzen diren erabiltzaileendako ere, tributu izaera ez
duten ondare-prestazio publikoak atxikipena egiten den egunean sortuko
dira, nolaz eta, ordaintzera behartutakoak, hil horri geratzen zaizkion egunen proportzio-zatia eta geratzen diren egunei dagokiena, fakturazio-aldia
bukatu arteraino, ordain dezan.
Kontraturik gabeko ur-hartuneak eskatu dutenendako, tributu izaera
ez duten ondare-prestazio publikoak ur-hartunea baimentzen den unean
bertan sortuko dira.
2.–3. artikuluaren c) atalean ezartzen diren tributu izaera ez duten
ondare-prestazio publikoak ur erabilpena egiten deneko momentuan bertan
sortuko dira
3.–3. artikuluaren d) atalean ezartzen diren tributu izaera ez duten
ondare-prestazio publikoak edateko ur-hornidura edota hondar-uren
hustuketa-kontratua egiten denean sortuko dira.
4.–3. artikuluaren e) atalean ezartzen diren tributu izaera ez duten
ondare-prestazio publikoak sortuko dira:
a) Eraikinetako ur-lotuneetan, eraikuntza lanerako lotura eskatzen
den unean edo eraiketa lanetarako ur-hornidura kontratua gauzatzen
den momentuan, nahiz eta ur-lotuneak lehenago eginak izan daitezkeen,
poligono baten urbanizatze aldian.
b) Bestelako ur-lotureetan, delako lotura baimendua izan orduko.
5.–3. artikuluaren f) atalean ezartzen diren tributu izaera ez duten
ondare-prestazio publikoak, ordenantzen infrakzioa gertatu izan den
kasuetan, Enpresak baimendutako langileek ikuskapen edo egiaztapen
bisitaldia egiten duten momentuan sortuko dira.
6.–3. artikuluaren g) atalean ezartzen diren tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak sortuko dira hornidura berriz ezartzea baimentzen
den unean, behin konpondu direnean etetea ekarri zuten arrazoiak.
7.–3. artikuluaren h) atalean ezartzen diren tributu izaera ez duten
ondare-prestazio publikoak sortuko dira eskatutako lanak egitea baimentzen den unean.
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3.–3. artikuluaren d) atalean aurreikusten diren tributu izaera ez duten
ondare-prestazio publikoak beren sortzapenean bertan ordaindu beharko
dira, baldin eta 12. a) artikuluan aurreikusten den ordaintzeko era eskatu ez
bada, halakoetan 30 egun naturaleko epean ordaindu beharko baitira.
4.–3. artikuluaren e) atalean aurreikusten diren tributu izaera ez duten
ondare-prestazio publikoak, Uraren Ziklo Integrala arautzen duen Ordenantzaren araberakoan behin ur-lotunea egiteko eskubidea ezagutua izan eta
gero, sortzapena egiten denean ordaindu beharko dira. 9.4 artikuluaren b)
lerroaldean zehazten den kasuan, obrarako hornidura-kontratua eratzen
den momentuan ordaindu beharko dira.
5.–3. artikuluaren f) atalean aurreikusten diren tributu izaera ez duten
ondare-prestazio publikoak, ordaintzaileari jakinarazten zaion egunetik
aurrera kontaturik, hilabeteko epean ordaindu beharko dira.
6.–3. artikuluaren g) atalean aurreikusten diren tributu izaera ez duten
ondare-prestazio publikoak beren sortzapenean bertan ordaindu beharko
dira.
7.–3. artikuluaren h) atalean aurreikusten diren tributu izaera ez duten
ondare-prestazio publikoak beren sortzapenean bertan ordaindu beharko
dira.
8.–Ezarritako epean ordainduak ez diren tritutu izaera ez duten ondare-prestazio publikoei dagozkien zenbatekoak urteko legezko interes-tasa
aplikatzetik sortzen den kopuruan gehituak izanen dira.
Korrituei dagokien zenbatekoaren sortzapena borondatezko ordainketa
epea amaitzen den egunean gertatuko da, eta borondatezko ordainketa
epea amaitzen den hilabetearen ondokoaren azken egunetik aitzina ordainaraziko dira.
Berandutze-korrituak ez zaizkie aplikatuko administrazio publiko,
erakunde autonomo eta zuzenbide publikoko entitateen zorrei, baldin eta
lege-ordenamendu pribatuari egokituta jarduten badute.
12. artikulua. 1.–Zorren ordainketa ondoko eran bete ahal izanen
da:
a) Zorren ordainketa helbideratu duten ordaintzaileendako, beraiek
seinalatutako banku entitatean eta kontuko zordunketa bidez.
b) Zorren ordainketa helbideratu ez duten ordaintzaileendako, edota
helbideratua izan arren edozein arrazoirengatik zorrak bete gabe gera
litezkeen kasuetan, Iruñerriko Zerbitzuen bulegoetan.
2.–9.1 artikuluan ezarritakoa gorabehera, kontratuaren deuseztatzeak
sortzapen eskubideak ezabatuko ditu, eta, hala, iraungipen dataz ondorengo egunei dagozkien ordainarazitako eta ordaindutako tributu izaera ez
duten ondare-prestazio publikoak ordaintzaileari itzuli beharko zaizkio.
II. TITULUA

VIII. KAPITULUA

Saneamendu kanonari buruz

Ordainarazpena

13. artikulua. Saneamendu kanona 10/1988 Nafarroako hondar-uren
saneamenduari buruzko abenduaren 29ko Foru Legean eta apirilaren
5eko 82/1990 Foru Dekretuaren bitartez onartutako garapen araudian
arauturik dago.
14. artikulua. Kanonaren zenbatekoa azaroaren 26ko 34/2013 Foru
Legearen arabera geldituko da finkatuta. Foru lege horrek, hain zuzen,
Nafarroako Hondakin Uren Saneamenduari buruzko abenduaren 29ko
10/1988 Foru Legea aldatzen du.

10. artikulua. Ordenantza honen bidez erregulatzen diren tributu
izaera ez duten ondare-prestazio publikoak ondoko arauei jarraituz ordainaraziko dira:
1.–3. artikuluaren a), b) eta c) ataletan aurreikusten diren diru-sariak
honela ordainaraziko dira:
a) 2,5 m³/h edo ur-emari nominal txikiagoko edo 4 m³/h edo ur emari
iraunkor (Q3) txikiagoko kontsumoen kontrolerako kontagailuak jarriak
dituzten erabiltzaileen kasuan, lau hilabetean behin.
b) 2,5 m³/h baino ur-emari nominal handiagoko edo 4 m³/h edo ur
emari iraunkor (Q3) handiagoko kontsumoen kontrolerako kontagailuak
jarriak dituzten erabiltzaileen kasuan, baita kontraturik gabeko ur-hartuneak
eskatu dituzten erabiltzaileen kasuan ere, hilabetean behin.
2.–3. artikuluaren d), e), g) eta h) ataletan aurreikusitako tributu izaera
ez duten ondare-prestazio publikoak sortzapena egiten den momentuan
ordainaraziko dira.
3.–3. artikuluaren f) atalean aurreikusitako tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak subjektu pasiboari jakinarazten zaion momentuan
ordainaraziko dira.
IX. KAPITULUA
Diru-bilketa
10. artikulua. 1.–Ordenantza honetan zehazten diren zerbitzuak ematetik sortzen diren zorrak “jakinarazpen gabeko” kontsideratuak izanen dira,
3. f) artikuluan aipatzen diren jardueretatik sortzen direnak izan ezik.
2.–3. artikuluaren a), b) eta c) ataletan aurreikusten diren diru-sariek
sortzen dituzten zorrak, behin eta 10. artikuluak aurreikusitakoaren arabera
ordainaraziak, sortzapena izan eta ondorengo hilabeteko epean ordaindu
beharko dira.

AZKEN XEDAPEN BAKARRA
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean hartuko du indarra ordenantza honek.
1. ERANSKINA
Tarifak
1.–3.a) artikuluan aurreikusitako zerbitzuak.
1.1. Kuota finkoak hornidura: ezarritako kontagailuaren ur-emari
nominalaren edo ur emari iraunkorraren (Q3) arabera.
KONTAGAILUAREN
UR-EMARI NOMINALA

EMARI IRAUNKORRA
(Q3)

LAUHILEKOKO KUOTA

1,5 m³/ordu arte

2,5 m³/ordu arte

10,32 euro

2,5 m³/ordu arte

4,0 m³/ordu arte

25,48 euro (*)

(*) 1,5 m³/ordu baino ur-emari handiago eta 2,5 m³/ordu baino txikiagoko edo
ur-emari bereko kontagailua (edo baliokidea Q3 ur emari iraunkorrean) ezarririk
dagoen kasuetan, beti ere etxeko erabilpenerako, hots, 1. Tarifakoa esklusiboki, 1,5
m³/ordu edo ur-emari txikiagoko kontagailuendako ezarririk dagoen ur-hornidura
kuota finkoa aplikatuko da.
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KONTAGAILUAREN
UR-EMARI NOMINALA

48. zenbakia - 3389. orrialdea

EMARI IRAUNKORRA
(Q3)

HILEKO KUOTA
(**)

3,5 m³/ordu arte

6,3 m³/ordu arte

22,35 euro

6 m³/ordu arte

10 m³/ordu arte

31,93 euro

10 m³/ordu arte

16 m³/ordu arte

47,77 euro

15 m³/ordu arte

96,15 euro

25 m³/ordu arte

127,60 euro

40 m³/ordu arte

236,68 euro

60 m³/ordu arte

330,44 euro

100 m³/ordu arte

516,50 euro

150 m³/ordu arte

1.258,39 euro

250 m³/ordu arte

1.498,01 euro

400 m³/ordu arte

2.334,47 euro

(**) Hornidura zerbitzuaren kontrol orokorreko arrazoiak direla-eta, SCPSAk instalatu ahal izango du erabiltzaileak eskatutako ezaugarriez bestelakoak dituen beste
kontagailu bat, baldin eta horrek ez badu eragiten kontratatutako zerbitzua ematean
kalitatea galtzea. Kasu horretan, erabiltzaileari eragindako eta ordainarazitako kuota
finkoa izango da ordenantza hau indarrean sartzen denean dagoena.

1.2. Suteetarako ur-hargune zigilatuengatiko kuotak.
Kuota finkoak, ur-lotunearen diametroaren arabera.
UR-LOTUNEAREN DIAMETROA

LAUHILEKOKO KUOTA

30 mm are

11,49 euro

40 mm-koa

22,06 euro

50 mm-koa

34,43 euro

65 mm-koa

46,11 euro

80 mm-koa

86,16 euro

100 mm-koa

120,61 euro

125 mm-koa

189,55 euro

150 mm-koa

465,29 euro

200 mm-koa

550,83 euro

250 mm-koa

860,71 euro

1.3. Kuotak sarean kontraturik gabeko ur-hartunea izateagatik
Kuota finkoak, emandako baimen-motaren arabera.
UR-HARTUNEA

HILEKO KUOTA

Ureztatze-ahoko hartunea

22,35 euro

Ura zisternetan kargatzea

31,93 euro

2.–3.b) artikuluan aurreikusitako zerbitzuak.
2.1. Kuota finkoak -saneamendua, estolderia.
Ezarritako hornidura-kontagailuaren ur-emari nominalaren edo ur emari
iraunkorraren (Q3) arabera.
KONTAGAILUAREN
UR-EMARI NOMINALA

EMARI IRAUNKORRA
(Q3)

LAUHILEKOKO KUOTA
(**)

1,5 m³/ordu arte

2,5 m³/ordu arte

10,32 euro

2,5 m³/ordu arte

4,0 m³/ordu arte

25,48 euro (*)

(*) 1,5 m³/ordu baino ur-emari handiago eta 2,5 m³/ordu baino txikiagoko edo
ur-emari bereko kontagailua (edo baliokidea Q3 ur emari iraunkorrean) ezarririk
dagoen kasuetan, beti ere etxeko erabilpenerako, hots, 1. tarifakoa esklusiboki, edo
bestela etxeko erabilpena edo ureztapen pribaturako esklusiboki, hots, 4.3 tarifa
konbinatukoa 1,5 m³/ordu edo ur-emari txikiagoko kontagailuendako ezarririk dagoen
ur-hornidura kuota finkoa aplikatuko da.
KONTAGAILUAREN
UR-EMARI NOMINALA

EMARI IRAUNKORRA
(Q3)

HILEKO KUOTA
(**)

3,5 m³/ordu arte

6,3 m³/ordu arte

22,35 euro

6 m³/ordu arte

10 m³/ordu arte

31,93 euro

10 m³/ordu arte

16 m³/ordu arte

47,77 euro

15 m³/ordu arte

96,15 euro

25 m³/ordu arte

127,60 euro

40 m³/ordu arte

236,68 euro

60 m³/ordu arte

330,44 euro

100 m³/ordu arte

516,50 euro

150 m³/ordu arte

1.258,39 euro

250 m³/ordu arte

1.498,01 euro

400 m³/ordu arte

2.334,47 euro

(**) Hornidura zerbitzuaren kontrol orokorreko arrazoiak direla-eta, SCPSAk instalatu ahal izango du erabiltzaileak eskatutako ezaugarriez bestelakoak dituen beste
kontagailu bat, baldin eta horrek ez badu eragiten kontratatutako zerbitzua ematean
kalitatea galtzea. Kasu horretan, erabiltzaileari eragindako eta ordainarazitako kuota
finkoa izango da ordenantza hau indarrean sartzen denean dagoena.

3.–3.c) artikuluan aurreikusitako zerbitzuak- kontsumoa
3.1. Kuota aldakorra: m3-ko prezioa.
1. tarifa.–Etxeko erabilpena, zerbitzu publikoko erabilpena (Administrazio Publikoak) eta gizarte-interesekoa eta iturriak: 0,2965 euro.
2. tarifa.–Industria erabilpena, merkataritza erabilpena, nekazaritza eta
abeltzaintza erabilpenak eta suteen aurkako erabilpena: 0,4508 euro.
3. tarifa.–Ureztapen pribatuko erabilpena eta aisia-baratzetako erabilpena: 0,8668 euro.
4. tarifa.–Erabilpen konbinatuen tarifak
4.1. Etxekoa-Merkataritza-Ureztapena.
• 14 m³/hil arte: 0,2965 euro.
• 14-25 m³/hil: 0,4508 euro.
• Gainerako kontsumoa: 0,8668 euro.
4.2. Etxekoa-Merkataritza:
• 14 m³/hil arte: 0,2965 euro.
• Gainerako kontsumoa: 0,4508 euro.
4.3. Etxekoa-ureztapena:
• 14 m³/hil arte: 0,2965 euro.
• Gainerako kontsumoa: 0,8668 euro.
4.4. Merkataritza-ureztapena:
• 12 m³/hil arte: 0,4508 euro.
• Gainerako kontsumoa: 0,8668 euro.
5.1 tarifa.–Zerbitzu publikoko erabilpena (Iruñerriko Udal Zerbitzuak):
0,2758 euro
5.2 tarifa.–Eremu publikoak ureztatzeko erabilpena: 0,3241 euro.
5.3 tarifa.–Udalaren ureztatze-erabilpena: 0,3100 euro.
6. tarifa.–Mankomunatu gabeko Udal-Entitateei eman ur-hornidura
–zisterna bidezko hornidura barne–: 0,3575 euro.
7. tarifa.–Obrak burutzeko erabilpena, behin-behineko zerbitzu berezitako erabilpena, eta zisterna bidezko hornidura: 0,7824 euro.
8. tarifa.–Ezkutuko ur-ihesagatik gertaturiko kontsumoak: 0,1483
euro.
8. tarifa (ezkutuko ur-ihesengatik gertatutako kontsumoak) aplikatuko
da ordainarazpen-aldi bakoitzean (hilekoa edo lauhilekoa) kontsumoa 50
m³ baino handiagoa den kasuetan, eta lehen 50 m3-ak kontratatutako
tarifari fakturatuko zaizkio. Ordainarazpen-aldietako bakoitzerako irakurketa-indizerik ez dagoen kasuetan, erregistratutako kontsumoa hainbanatu
egingo da igarotako ordainarazpen-aldien artean. Tarifa hau aplikatzea ez
da 8 hilabete baino gehiagoko epe baterako izango, ordainarazpena lau
hilean behin egiten den kasuetan, ez eta 2 hilabete baino gehiagoko epe
baterako, ordainarazpena hilean behin egiten den kasuetan, kontsumoak
normalizatutzat jotzen diren likidazioaren aurretiko likidaziotik aurrera
zenbatuta, eta ondorengo zirkunstanzia guztiak gertatzen direlarik egin
ahal izanen da, egokiro egiaztaturik direnean:
1.–Ezkutuko ur-ihesa izan beharko du, subjektu pasiboak aldez aurretik
tutuerian edo neurgailuetan matxuraren berririk ez duelako moduan.
2.–Egiaztatu beharko da ez dela inolako utzikeria egon, ihesa gertatzeko unean, halakotan, ez eta gertatutako unearen ondoren ere.
Ur-ihesa eragin zuen hautsi edo matxuratutako instalakuntzaren konponketa hura bazela jakin eta ondorengo 7 eguneko gehienezko epean
egina beharko du.
3.2.–Mugagabeko iraupena duen hornidura eta saneamendu kontratu
batengatiko zerbitzuen erabilpenean erabilera aldaketa egiaztatuko bada,
Iruñerriko Zerbitzuak SAk tarifa aldatzeari ekingo dio, nolaz eta begiraturiko
benetako erabilera fakturatzeko xedez.
4.–3.d) artikuluan aurreikusitako zerbitzuak. Kontratazioa.
KONTAGAILUAREN
EMARI NOMINALA

EMARI IRAUNKORRA
(Q3)

KUOTA

2,5 m³/ordu arte

4,0 m³/ordu arte

139,40 euro

3,5 m³/ordu arte

6,3 m³/ordu arte

174,25 euro

6 m³/ordu arte

10 m³/ordu arte

209,10 euro

10 m³/ordu arte

16 m³/ordu arte

278,80 euro

10 m³/ordutik aurrera

348,50 euro

5.–3.e) artikuluan aurreikusitako zerbitzuak. Ur-hartzeko lotura-eskubidea.
5.1. Hornidura eta saneamendu sareetara ur hartzeko lotura egiteko
eskubideak: loturaren diametroaren araberako tarifa estandarra, zeinari
seinalatzen diren koefiziente zuzentzaileak aplikatuko baitzaizkio:
LOTUNEAREN
DIAMETROA

(1”) arte

25 mm

(1” 1/4)

30 mm

OINARRIA
(euro)

KOEFIZIENTE ZUZENTZAILEA

732,98 Etxebizitza libreak eta prezio mugatuko libreak (*)
1.387,03 BOE (*)

0,45
0,3

3390. orrialdea - 48. zenbakia
LOTUNEAREN
DIAMETROA

OINARRIA
(euro)
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tarifen taula hau aplikatuko da, egin beharreko lotunearen diametroaren
arabera:

KOEFIZIENTE ZUZENTZAILEA

(1”1/2)

40 mm

2.775,50 Prezio tasatuko etxebizitzak eta eraikinak berritzea (*)

0,35

(2”)

50 mm

4.260,11 Lursaila duen etxebizitza (BOE izan ezik)

0,8

65 mm

5.674,94 Lotune eskaerak, sareak berritzeagatik

0,8

80 mm

7.090,52 Industria, merkataritza eta igerileku pribatuak

100 mm

1

9.934,03 Nekazaritza eta abeltzaintza. Aisiarako baratzeak

125 mm

18.641,24 Jabari publikoko ondasunak, erabilera edo zerbitzu publikokoak

150 mm

37.975,01 Interes sozialeko erabilerari atxikitako higiezinak

200 mm

68.089,74 Obrak eta behin-behineko erabilera, iragankorra. Gehienez 2
urte

250 mm 106.387,56 Ureztatze pribatua

80 mm artekoa

402,58 euro
731,08 euro
1.147,18 euro

150 mm edo handiagoa

2.816,89 euro

5.3. Bi edo erabilpen gehiagorako deribazioak dituen halako diametroko ur-lotunea egiten den kasuetan, deribazio bakoitza lotura ezberdina
bailitzan tramitatuko da, bakoitzari erabileraren kariaz dagokion koefizientea
aplikatuz. Hala ere, eskatzaileak bakarrik lotura nagusia tramita dadin bere
nahia adierazi ahal du, deribazioak alde batera utziz, eta halakoetan 1
koefizientea aplikatuko delarik.
5.4. Erregistroaren giltza diametro txikiagokoa bada, tarifa delako
diametroaren gainean ezarriko da.
5.5. Ur-lotune bati edo ur-lotune deribatu bati koefiziente zuzentzaile
bat baino gehiago aplikagarri zaionetan, zerbitzuan erabilera desberdinak
batera egiten direlako, lotura-eskubideen zenbaketa lotura horretatik hornitzen diren etxebizitza guztien gainean koefiziente zuzentzaileak aplikatzean
ateratzen den batuketa izanen da, koefiziente bakoitza erabilerak duen
proportzioan.
5.6. Uraren Ziklo Integrala arautzen duen Ordenantzarekin bat,
soilik hornidura sarera ur-hartze lotunea egiteko eskubidea, edo soilik
saneamendu sarera lotura egiteko eskubidea eskatzen deneko salbuespen
kasuetan, ondoko arauak ezartzen dira:
a) Hornidura sarera ur-hartze lotura egiteko eskubideak: tarifaren
zenbatekoa globalaren %50ari dagokiona izanen da. Kasu honetakotzat
hartzen dira ureztapenerako lotura-eskariak.
b) Saneamendu sarera lotura batua (hondar-ur eta euri-urak aldi
berean) egiteko eskubideak: loturaren diametroaren araberako tarifa
estandarrak:
LOTUNEAREN
DIAMETROA

OINARRIAK

160 mm

373,84 euro

200 mm

1.041,02 euro

250 mm

1.654,58 euro

315 mm

2.565,76 euro

400 mm

4.164,09 euro

500 mm

6.504,76 euro

50 mm (2”)
100 mm

ZENBATEKOA

125 mm

30 mm (1 ¼”)

80 mm

2

100 mm

25 mm (1”)
40 mm (1 ½”)

0,2

–Ateratzen den zenbatekoa %40az gehitua izanen da ur-lotunea bulego
edo etxazpiak dituen etxebizitzarako den kasuetan.
5.2. Suteen aurkako jarduneko kontsumorako ur-lotunea egiteko
eskubideak: loturaren diametroaren araberako tarifa estandarrak:
UR-LOTUNEAREN
DIAMETROA

LOTUNEAREN
DIAMETROA

Oinarriei 5.1 atalean ezarritako koefiziente zuzentzaileak aplikatuko
zaizkie.
c) Hondar-ur edo euri-uretako lotura egiteko eskubideak: tarifaren
zenbatekoa b) atalean aurreikusten denaren %50ari dagokiona izanen
da.
6.–3.f) artikuluan aurreikusitako jarduerak.
Egindako ikuskapen bakoitzarengatik 66,69 euro.
7.–3.g) artikuluan aurreikusitako zerbitzuak.
Egindako etete eta berriro konektatze lan bakoitzarengatik 62,00
euro
8.–3.h) artikuluan aurreikusitako zerbitzuak
8.1. Lotuneak eta konexioak egitea
8.1.1. Ur hornidurako lotune berriak egiteko lanen tarifak
a) Lotune berriak egiteagatiko tarifak. Lan normalizatuak diren kasuetan, hau da, lotunearen luzera osoa 15 metro baino handiagoa ez den
kasuetan eta eskatzaileari edo egin beharreko obraren izaerari egotzi ezin
zaizkion alderdi bereziak batera gertatzen ez direnetan, prezio itxi moduan

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm

TARIFA EUROTAN
(15 m arte)

375,00
419,00
464,00
615,00
1.556,00
1.675,00
2.170,00
3.286,00
4.543,00
10.032,00
15.504,00

b) Lotunearen luzera gainditzen delako ordaindu beharreko gehigarriak. Lan normalizatuak diren kasuetan baina egin beharreko lotunearen
luzera osoa 15 metro baino handiagoa den kasuetan, aurreko a) paragrafoan jarri den tarifen taula aplikatuko da, baina gehigarri bat gehitu
beharko zaio aipatutako 15 metroak gainditzen dituen metro lineal edo
frakzio bakoitzeko, beheko taula honen arabera:
LOTUNEAREN
DIAMETROA

25 mm (1”)

GEHIGARRIA (euroak),
15 METROAK
GAINDITZEN
DITUEN METRO
BAKOITZEKO

5,64

30 mm (1 ¼”)

8,91

40 mm (1 ½”)

13,48

50 mm (2”)

21,21

80 mm

36,03

100 mm

44,43

150 mm

62,53

c) Eskatzaileari edo egin beharreko obraren izaerari egotzi ezin
zaizkion alderdi bereziak batera gertatzen ez diren lanak. Lan horretarako
aurrekontu itxi baten arabera fakturatuko dira (materialen kontsumoa,
makineria, langileak, zerbitzuak eta gastu orokorren eragina), bezeroak
onartutako aurrekontua, eta, horrenbestez, ez dira aplikatuko lehenago
adierazi diren tarifak.
d) Kontagailuak instalatu behar izatea ez dago kontuan hartuta aurreko tarifa horietan, eta, beraz, instalatu behar badira, bereiz ordaindu behar
da (ikusi 2. atala), kontagailurako 55 cm x 25 cm-ko erregistro homologatua
bezala (146,66 euro), 600 mm-ko diametroko hornitze markoa eta estalki
zirkularra (100,77 euro) eta maniobra tranpa (26,18 euro).
8.1.2. Galeriara konektatzeagatiko tarifak.
Lotunearen behin betiko konexioa Iruñeko Alde Zaharreko zerbitzuen
galeriara, helburu horretarako dagoen aurreinstalazioa erabilita eta barne
hartuta ebakitze giltza jartzea eta konexionatua galeriaren barnean eta
galtzadako giltza baliogabetzea eta horren kutxatila, 683,76 euro-ko tarifaren arabera fakturatuko da.
8.1.3. Saneamendu sarera lotuneak egiteko daratulu zuloak egiteagatiko tarifak.
Saneamendu sarera lotuneak egiteko daratulu zuloak egiteko lanetan,
tarifa hauek aplikatuko dira modu finkoan eta behin betikoan, lotunearen
diametroaren arabera:
LOTUNEAREN
DIAMETROA

TARIFA
(eurotan)

160 mm

160,10

200 mm

166,60

250 mm

173,50

8.1.4. Lotuneen adarrak egiteagatiko tarifa.
Lotune nagusia egiteaz gain (1.1 atalean adierazi diren tarifak aplikatuko lirateke) aldi berean lotunearen adar bat egitea eskatzen den
lanetan, aplikatuko litzatekeen tarifa hau izango litzateke, egindako adar
bakoitzarengatik eta haren diametroaren arabera:
LOTUNEAREN
DIAMETROA

25 mm (1”)

TARIFA
(eurotan)

106,30

30 mm (1 ¼”)

119,50

40 mm (1 ½”)

133,20

50 mm (2”)

165,00
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8.1.5. Lotuneen behin-behineko murrizteak.
Lotune nagusia egiteaz gain (1.1 atalean adierazi diren tarifak aplikatuko lirateke), lotunearen behin-behineko murriztea eskatzen den kasuetan
(ohikoa izaten da urbanizatze obretan, murriztea eskatzen baita obretako
ur hornidurarako), aplikatuko diren tarifak hauek izango dira, 25 mm-ko
(1”) edo 30 mm-ko (11/4”) diametrora murrizteetarako:
TARIFA
(eurotan)

Murriztea, 100 mm-ko hoditik

103,20

Murriztea, 80 mm-ko hoditik

97,60

Murriztea, 50 edo 40 mm-ko hoditik

57,20

8.1.6. Lotuneak buxatzea.
Erabiltzen ez diren lotuneak nahitaez buxatzea erabakitzen den kasuetan eta eskatzaileari edo egin beharreko obraren izaerari egotzi ezin
zaizkion alderdi bereziak batera gertatzen ez direnetan, prezio itxi moduan
tarifen taula hau aplikatuko da, buxatu beharreko lotunearen diametroaren
arabera. Dena den, prezioek ez dute barne hartzen beharrezkoak diren obra
zibilak (lur erretena egitea, ixtea eta/edo berriro zolatzea), eta eskatzaileak
ordaindu beharko ditu horiek:
TARIFA
(eurotan)

LOTUNEAREN DIAMETROA

KALIBREA,
mm-tan

KONTAGAILU MOTA

TARIFA
(eurotan)

25

Lastertasuna, zurrusta askoko motakoa

120,46

25

Lastertasuna, zurrusta bakarreko motakoa

152,68

30

Lastertasuna, zurrusta askoko motakoa

169,31

30

Lastertasuna, zurrusta bakarreko motakoa

208,65

40

Lastertasuna, zurrusta askoko motakoa

261,81

40

Lastertasuna, zurrusta bakarreko motakoa

339,86

50

Lastertasuna, zurrusta askoko motakoa

448,83

50

Lastertasuna, zurrusta bakarreko motakoa

561,41

2. Multzoa: kontagailuak, bridetara konexioa dutenak.
KALIBREA,
mm-tan

KONTAGAILU MOTA

TARIFA
(eurotan)

50

Lastertasuna, woltman motakoa

561,41

50

Lastertasuna, zurrusta bakarreko motakoa

50

Elektromagnetikoa

65

Lastertasuna, woltman motakoa

65

Lastertasuna, zurrusta bakarreko motakoa

65

Elektromagnetikoa

722,23
2.373,22
661,86
841,13
2.520,32

25 mm eta 50 mm artean (1” eta 2” artean)

215,80

80

Lastertasuna, woltman motakoa

80 mm

224,00

80

Lastertasuna, zurrusta bakarreko motakoa

100 mm

227,50

80

Elektromagnetikoa

150 mm

285,40

100

Lastertasuna, woltman motakoa

200 mm

343,60

100

Lastertasuna, zurrusta bakarreko motakoa

1.085,75

250 mm

373,70

100

Elektromagnetikoa

2.729,14

300 mm

469,70

8.1.7. Konexioak.
Taula desberdinak aplikatuko dira, egin beharreko lanaren arabera:
–Egin beharreko lana bada gure sareetako adar bat desbideratzea,
“T” moduan konektatzea, 1.1 puntuan lotuneetarako adierazi diren tarifak
aplikatuko dira. Konektatu beharreko hodien diametroa desberdina bada,
adar berriaren diametroaren arabera baloratuko da, baldin eta diametro hori
400 mm-koa edo txikiagoa bada. Handiagoa bada, balorazio espezifikoa
egin beharko da.
–Egin beharreko lana linean konektatzea bada, diametro handieneko
hodiari dagozkion tarifak aplikatuko dira, taula honen arabera:
DIAMETROA

TARIFA
(eurotan)

80 mm

607,00

100 mm

649,00

150 mm

853,00

200 mm

1.022,00

250 mm

1.433,00

300 mm

1.783,00

350 mm

2.125,00

400 mm

2.417,00

8.1.8. Hodien ibilbideak desbideratzeko eta berregituratzeko lanak,
beste hirugarren batzuek eskatutakoak, beren eraikitze premietarako.
Beste batzuek eskatutako lanak, lotune berriak egitea izan gabe, eta
SCPSAko langileek hodien ibilbideak desbideratzeko eta berregituratzeko
lanak egin behar izatea dakartenak, eskatzaileen eraikitze premietarako
badira, fakturatuko dira, izaten ahal den kasu jakin bakoitzean batera
gertatzen diren gorabeherak desberdinak direnez, lan horretarako aurrekontu itxi baten arabera (materialen kontsumoa, makineria, langileak,
zerbitzuak eta gastu orokorren eragina). Bezeroak formalki onartu beharko
du aurrekontu hori.
8.2. Kontagailuak.
8.2.1. Kontagailu berriak instalatzea.
13 eta 100 mm arteko kalibreko kontagailu berrien instalazio eta hornidura tarifak taula honen arabera aplikatuko dira. Prezioek ez dute barne
hartzen kontagailuaren kalibre edo luzera berrietara egokitzea. 100 mm-tik
gorako kalibreen kasuan eta instalazioak egokitzeko, berariazko balorazioa
egingo da, instalatu beharreko kontagailuaren ezaugarrien arabera.
1. Multzoa: kontagailuak, errakoreetara konexioa dutenak.
KALIBREA,
mm-tan

KONTAGAILU MOTA

TARIFA
(eurotan)

13

Lastertasuna, zurrusta bakarreko motakoa

57,71

20

Lastertasuna, zurrusta bakarreko motakoa

70,26

714,06
973,89
2.624,73
772,36

8.2.2. Kontagailuak aldatzea 55 x 25 edo 50 x 21 cm-ko erregistro
homologatuetan.
Kontagailuari aurreko eta atzeko balbulak handitzeko edo murrizteko
lanak erregistro homologatuetan prezio hauek aplikatuta fakturatuko dira
(prezioek ez dute barne hartzen kontagailuaren prezioa):
• Handitzea 13/15etik 20 mm-ra: 93 euro.
• Txikitzea 20tik 15/13 mm-ra: 93 euro.
• Handitzea 13/15/20tik 25 mm-ra: 93 euro.
• Txikitzea 25etik 13/15/20 mm-ra: 93 euro.
8.2.3. Irrati moduluak kontagailuetarako.
SCPSAk urrutiko irakurketarako sistema jartzea erabakitzen duen
kasuetan, kontagailuetarako irrati moduluz hornitzeak eta hori instalatzeak
76 euro balioko du.
Modu gehigarrian, 56 euro gehiago ordaindu beharko dira, modulu
igorleaz hornitze eta hori instalatze gisa, irrati moduluaren eta kontagailuaren artean konexionatuko eta/edo bihurketako bitarteko elementuak
behar diren kasuetan (kable igorleak edo bihurgailuak).
8.2.4. Ur-hornidura eteteko eta berriro konektatzeko lanak (3.g)
artikulua).
62 euro ur-hornidura eteteko eta berriro konektatzeko lanek eragindako
gastuengatik.
9.–Diru-behar handiko egoeran dauden zerbitzu-erabiltzaileentzako
kuota berezia.
Ordenantza honetan arautzen diren etxeko edo etxeko-ureztatzeko
tarifetako hornidura- eta saneamendu-zerbitzuak emateari aplikatzekoak
zaizkion prezioen kuota osoa era orokorrean aplikagarria den kuotaren
%10 aplikatzetik sortzen den kantitatea bezainbestekoa izango da, kasu
hauetan:
a) Kontratuaren titularra Gizarte Segurantzaren pentsio baten onuraduna denean, edo Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialetako Departamentuak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak edo Gizarte Segurantzak
gizarte-bazterketako egoeratzat jotako batean egoteagatik onetsitako
prestazio baten onuraduna denean.
b) Kontratuaren titularrak ez duenean diru-sarrera ekonomikorik
eta gizarte-zerbitzuek justifikatu dituztenean premia ekonomiko handiko
egoeraren arrazoiak.
c) Kontratuaren titularra sartuta dagoenean administrazio desberdinek
sustatutako enplegu sozial babestuko edo gizarteratzeko eta laneratzeko
programetan.
Tarifa honi heldu ahal izango diote, aurreko baldintza horietako bat
beteta, Errenta Bermatuaren jasotzaile izateko eskubidea ematen duten
zenbatekoen berdinak edo txikiagoak diren baliabide ekonomikoak, une
bakoitzean indarrean dagoen legeriak finkatzen dituenak, dituen familiaunitate bateko kide direnek.
Eskatzaileek ondokoak aurkeztu beharko dituzte:
1.–Eskaera orria.
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2.–Eskatzailearen eta bizikideen ondasunak eta diru-sarrerak egiaztatzen dituzten dokumentuak, aginduzkoa den kasuetan, edo halakorik
ez dagoela.
3.–Udal erroldatik eratorritako bizikidetza egiaztagiria.
Adierazitako dokumentazioaz gain, Iruñerriko Zerbitzuak SA sozietateak
eskatu ahal izango dio eskatzaileari dokumentazio osagarria, eskatzailea
adierazitakoa bere behar ekonomikoko benetako egoerarekin bat datorrela
egiaztatze aldera.
Nolanahi ere, tarifa honen onuraduna izango da ur horniduraren eta
saneamenduaren kontratuaren titularra edo haren ezkontidea edo bizikidetza harreman analogoko pertsona, eta soil-soilik aplikatuko zaio familia
unitatearen ohiko etxebizitzari.
Tarifa hau 12 hilabeteko aldi baterako ematen da. Kontratuaren titularrari prestazioa ematea aldi luzeago baterako ezarri den kasuetan,
tarifa emateko epea egokitu egingo zaio prestazioa ematearen epeari.
Iruñerriko Zerbitzuak SAk, edozein unetan, tarifa hau emateko eskatzen
diren betebeharrak mantentzen direlako egiaztapena egin ahal izango
du, eta baldintzok betetzeari utzi edo egiaztapenean eskaturiko agiriak
ekartzen ez dituzten onuradun guztiei (hori egiteko emandako epeak igaro
direnean) tarifa osoa aplikatuko die.
10.–Irabazteko asmorik gabeko jardueran, hirugarren munduarentzako
laguntzak biltzen aritzen diren gobernuz kanpoko erakundeendako kuota
berezia.
Ordenantza honetan arautzen diren prezioetarik edozeini dagokion
kuota osoa, era orokorrean aplikagarri den kuotari %10 aplikatuz ateratzen
dena bezainbestekoa izanen da, ordaindu behar duena gobernuz kanpoko
erakundea denean, eta zerbitzua zuzenki egintza publikorakoa denean,
irabazteko asmorik gabea, eta horren xedea bere asmoetarako laguntzak
biltzea denean.
L2002623

MENDIALDEA MANKOMUNITATEA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Mendialdea Mankomunitatearen Batzar Orokorrak, 2020ko otsailaren
19an egin bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020ko aurrekontua.
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, espedientea Udal Idazkaritzan
egonen da hamabost egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, herritarrek eta
interesdunek espedientea aztertu eta bidezko juzgatzen dituzten erreklamazioak aurkez ditzaten.
Arauzko epean erreklamaziorik aurkeztu ezean, aurrekontua behin
betikoz onetsitzat hartuko da.
Leitzan, 2020ko otsailaren 21ean.–Lehendakaria, Unai Miranda Berroeta.
L2002989

MENDIALDEA MANKOMUNITATEA
2020ko plantila organikoa. Hasierako onespena
Mendialdea Mankomunitateko Batzar Orkorrak, 2020ko otsailaren
19ko osoko bilkuran, 2020. urteko plantila organikoa onetsi zuen hasiera
batez.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluak 235. artikuluari buruz xedatutakoari jarraikiz,

onetsitako plantila organikoa idazkaritzan egonen da ikusgai, hamabost
egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita, herritarrek edo interesdunek espedientea aztertu
eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Leitzan, 2020ko otsailaren 21ean.–Lehendakaria, Unai Miranda Berroeta.
L2002990

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Uharteko eta Esteribarko Udalen Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak, 2020ko otsailaren 13an egindako bilkuran, hasiera batez
onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa.
Onetsitako plantilla Idazkaritzan egonen da ikusgai 15 egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagunek edo interesdunek espedientea azter dezaten
eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori dena,
bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990
Foru Legearen 235. artikuluarekin.
Uharten, 2020ko otsailaren 20an.–Burua, Iñaki Crespo San José.
L2003034

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA
Ordenantza, larrialdiko laguntzak emateko.
Hasierako onespena
Uharteko eta Esteribarko Udaletako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak, 2020ko otsailaren 13an egindako bilkuran, hasiera batez onetsi
zuen larrialdiko laguntzak emateko ordenantza.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hogeita hamar egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta aurkeztu ahal ditzaten bidezko iruditzen zaizkien alegazioak. Inork alegaziorik
aurkezten ez badu, behin betiko onetsitzat joko da isilbidez.
Uharten, 2020ko otsailaren 20an.–Burua, Iñaki Crespo San José.
L2003035

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA
Etxeko laguntza-zerbitzuaren tarifak. Hasierako onespena
Uharteko eta Esteribarko Udaletako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak, 2020ko otsailaren 13an egindako bilkuran, hasiera batez onetsi
zituen etxeko laguntza-zerbitzuaren tarifen aldaketa.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hogeita hamar egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta aurkeztu ahal ditzaten bidezko iruditzen zaizkien alegazioak. Inork alegaziorik
aurkezten ez badu, behin betiko onetsitzat joko da isilbidez.
Uharten, 2020ko otsailaren 20an.–Burua, Iñaki Crespo San José.
L2003036
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6. BESTELAKO IRAGARKIAK
6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación
Habiendo resultado imposible dirigirse a los representantes de las
siguientes herencias yacentes por resultar desconocidos al no existir
testamento o al haber renunciado los designados en él, se procede a
publicar el presente edicto a los interesados en la misma en el Boletín
Oficial de Navarra así como en el tablón de anuncios de las entidades
locales correspondientes al último domicilio de la persona causante y al
del lugar del fallecimiento para que, en cumplimiento del artículo 36.4 de
la Ley Foral 13/2000 General Tributaria, comparezcan personalmente o
debidamente representados en el plazo de un mes, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto en la avenida Carlos III, número 4
(entrada por calle Cortes de Navarra), nivel 6, a fin de darse por notificados
que del último trámite pendiente de notificación a fecha de fallecimiento
del causante, debiendo acreditar su derecho a la herencia.
Se apercibe a los interesados en las herencias yacentes que de no
comparecer en el plazo señalado por sí mismos o por sus representantes,
se les tendrá por notificados, a todos los efectos y desde el día siguiente
al del vencimiento del mencionado plazo, del último trámite pendiente
de notificación a fecha del fallecimiento del causante, así como de las
sucesivas actuaciones y diligencias que se dicten en el procedimiento de
apremio, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en él
en cualquier otro momento. No obstante, la resolución de enajenación de
bienes embargados se notificará, la en su caso, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 99 de la Ley Foral General Tributaria.
Dentro del mes siguiente al día en que se tenga por efectuada la notificación, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que lo dictó o reclamación económico administrativo ante
el Tribunal Económico administrativo de Navarra.
Pamplona, 2 de marzo de 2020.–El Director del Servicio de Recaudación, Javier Ezpeleta Iraizoz.
HERENCIAS YACENTES QUE SE CITAN
Nombre y apellidos: Claudio Manzanedo Murugarren. NIF: 15689165-Z.
Fecha fallecimiento: 3 de julio de 2012.
Lugar de fallecimiento: Tafalla. Último domicilio: Pamplona.
Acto que se notifica: 169. Certificación de deudas.
Año y número: 2020/000412.
Nombre y apellidos: Dolores Munárriz Jiménez. NIF: 15631143-K.
Fecha fallecimiento: 8 de marzo de 2013.
Lugar de fallecimiento: Tafalla. Último domicilio: Pamplona.
Acto que se notifica: 169. Certificación de deudas.
Año y número: 2020/000413.

F2003233

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa
de concesión administrativa de expendeduría de tabaco y timbre
La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Foral
de Navarra,
Hace saber:
Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye frente
a la Herencia Yacente de Engracia Muguiro Jauregui, CIF E71342844,
por medio de Resolución del pasado 28 de junio de 2019 el Director del
Servicio de Recaudación de Hacienda Foral de Navarra acordó la venta
mediante subasta del bien inmueble embargado, resolviendo la celebración
de la misma.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y en la citada Resolución,
se publica el presente anuncio de venta mediante adjudicación directa
y se advierte a las personas que deseen participar en la misma de lo
siguiente:
1.º La venta mediante adjudicación directa se celebrará el día 23 de
marzo de 2020, a las 12:00 horas, en las dependencias del Servicio de
Recaudación de Hacienda Foral de Navarra, avenida de Carlos III, número
4 (entrada por Cortes de Navarra), 4.º nivel, de Pamplona.
2.º La venta mediante adjudicación directa se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación del bien si se justifica adecuadamente
el pago de la deuda, intereses de demora y costas del procedimiento.

3.º Bien objeto de la venta mediante adjudicación directa:
Lote único:
Descripción: Concesión administrativa de Expendeduría de Tabaco y
Timbre Pamplona-32 con Código 310032, de vigencia indefinida. No se
incluye el local.
Emplazamiento actual: Calle Marcelo Celayeta, 41 bajo de Pamplona
(Navarra).
Titularidad: Corresponde a doña Engracia Muguiro Jáuregui desde
el 26 de mayo de 1998.
Valor de tasación: 385.163,00 euros.
Nota: La valoración se ha obtenido aplicando el método de descuento
de flujos de caja teniendo en cuenta el volumen de ventas de tabaco
durante los ejercicios 2013-2017. El informe de tasación está disponible
para su consulta.
Cargas preferentes: Anotación del embargo realizada el 14 de marzo
de 2016 sobre la concesión administrativa de Expendeduría de Tabaco y
Timbre Pamplona-32 (Código 310032) de Pamplona (Navarra) a favor de
Hacienda Foral de Navarra por importe de 93.561,03 euros.
Al corriente en las obligaciones de Seguridad Social, a fecha 10 de
diciembre de 2019.
En el caso de existir, el bien a subastar está afecto por las cargas
y gravámenes preferentes señaladas anteriormente y que constan en
el expediente, las cuales quedarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta quedando subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate. Dado
el tiempo transcurrido, el importe de las cargas preferentes ha podido
variar. Todo ello sin perjuicio de la posible existencia de otras cargas no
preferentes por las que el bien objeto de la presente ejecución pueda
quedar afecto.
Nota: La deuda por la que se practicó la anotación de embargo que
consta como carga preferente habrá de satisfacerse como requisito para la
autorización de la transmisión por parte del Comisionado para el Mercado
de Tabacos.
4.º Carga a ejecutar:
Anotación del embargo realizada el 23 de mayo de 2019 sobre la
concesión administrativa de Expendeduría de Tabaco y Timbre Pamplona–32 (Código 310032) de Pamplona (Navarra) a favor de Hacienda
Foral de Navarra.
5.º Desarrollo de la enajenación mediante adjudicación directa.
La oferta mínima será de 102.060,69 euros, no admitiéndose ofertas
inferiores.
–Pueden tomar parte como licitadores todas las personas que tengan
capacidad de obrar con arreglo a derecho, que no tengan impedimento o
restricción legal, siempre que se identifiquen con el Documento Nacional
de Identidad o Pasaporte y con documento que justifique, en su caso,
la representación que ostente. Por tratarse de la subasta de concesión
administrativa de expendeduría de tabaco y timbre los licitadores habrán
de cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente de
ordenación del mercado de tabacos.
–Los licitadores podrán participar en la enajenación mediante adjudicación directa de la siguiente forma:
• Participación mediante sobre cerrado: Se podrán presentar las
ofertas en las dependencias del Servicio de Recaudación de Hacienda Foral de Navarra, avenida de Carlos III, número 4 (entrada
por Cortes de Navarra), 6.º nivel, de Pamplona hasta las 14:30
horas del día 20 de marzo de 2020, procediéndose a la apertura
de las mismas a las 12:00 horas del día 23 de marzo de 2020 en
las mismas dependencias en el 4.º Nivel. El sobre cerrado deberá
incluir en su interior:
-- Resguardo de realización de oferta, que podrá descargar en este
link: http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.
aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/
Hac/Resguardo_Oferta_C.pdf.
-- Identificación de la persona o entidad ofertante, acreditando en
su caso el poder con el que actúa, NIF/CIF.
-- Identificación del bien por el que se puja.
-- Importe ofertado.
-- Depósito de garantía en forma de cheque conformado o bancario
a favor de la Comunidad Foral de Navarra por al menos, del 20%
de la oferta mínima, es decir 20.412,14 euros.
• En caso de que el sobre cerrado se remita por correo postal, las
condiciones de presentación serán las siguientes:
-- Una vez remitido el sobre cerrado por correo postal, se enviará
ese mismo día comunicación escrita a la dirección recaudacion.
ejecutiva@cfnavarra.es informando de la presentación de la
oferta por correo postal y adjuntando escaneado el resguardo de
realización de oferta debidamente firmado y sellado por la oficina
de presentación.
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-- Remitir el sobre cerrado mediante servicio de correo que asegure la entrega del mismo en la dirección señalada de nuestras
dependencias, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 a
14:30 horas), y siempre antes de las 14:30 horas del día anterior
a la celebración de la adjudicación directa.
-- Sin la concurrencia de ambos requisitos no será aceptada la oferta
enviada.
–Las ofertas tendrán el carácter de máximas.
–La presentación de ofertas en sobre cerrado no impedirá la participación presencial de los licitadores con posturas superiores a las del
sobre.
–Una vez abiertos los sobres, se partirá de la oferta más alta pudiendo los postores presentes mejorar sus ofertas en tramos de 1.000,00
euros.
–No se admitirán depósitos en metálico.
–Se apercibe a los licitadores que la constitución del depósito supone
la presentación de oferta.
–El adjudicatario queda obligado a entregar en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación. De no efectuarse en plazo,
dicho depósito de garantía se ingresará en firme en la Tesorería de la
Comunidad Foral sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirían
por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.
–La Hacienda Foral de Navarra se reserva el derecho a pedir la adjudicación para la Comunidad Foral del bien que no hubiera sido objeto
del remate, conforme a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento
de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
6.º Cuando los bienes enajenados mediante adjudicación directa sean
susceptibles de inscripción en Registros públicos, los licitadores habrán
de conformarse con los títulos de propiedad aportados en el expediente,
no teniendo derecho a exigir otros.
7.º Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en los registros públicos y de la
tramitación del mandamiento de cancelación de cargas no preferentes
serán por cuenta del adjudicatario. Los bienes no serán entregados en
tanto no se acredite el pago, exención o no sujeción a dichos tributos.
Dado que el deudor tiene la condición de empresario, la transmisión del
inmueble se gravará de conformidad con lo dispuesto en la normativa
vigente reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.
8.º Consta en el expediente que la expendeduría de tabaco y timbre
se encuentra en funcionamiento.
9.º El adjudicatario exonera expresamente a la Hacienda Foral de
Navarra de los perjuicios que le pueda ocasionar la adquisición de la concesión objeto de subasta sin el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la legislación vigente de ordenación del mercado de tabacos.
10.º En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el acto, así como
a la legislación vigente de ordenación del mercado de tabacos.
Para cualquier información adicional podrán comunicarse con el
personal de la Sección de Recaudación Ejecutiva (teléfono 848-428693
correo electrónico: recaudacion.ejecutiva@cfnavarra.es).
Pamplona, 4 de marzo de 2020.–La Jefa de la Sección de Recaudación
Ejecutiva, Sonia Ruiz Millán.

Udal honetako Herri Lan eta Zerbitzuen Departamentuak Burlatako hilerriko kolunbario, horma-hilobi eta lurreko hilobien emakidaren iraungitzeari
buruz egindako zerrenda ikusirik, eta Toki Entitateen Ondasunei buruzko
Erregelamendua onesten duen urriaren 18ko 280/1990 Foru Dekretuaren
111. artikuluari jarraituz, emakidak epea iraganik iraungitzen baitira. Horiek
horrela, Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez honako hau
Erabakitzen du:
1.–Udal honen eskura daudela deklaratzea zerrendan azaltzen diren
kolunbario, horma-hilobi eta lurreko hilobiak.
2.–Zerrenda hori argitaratzea Burlatako Udalaren iragarki-taulan eta
web orrian, hilerrian, eta Nafarroako eta Estatuko aldizkari ofizialetan.
Burlatan, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Ana M.ª Góngora Urzaiz.
2018AN IRAUNGI DIREN HILERRIKO UNITATEAK
Horma-hilobiak
A

128 SERRANO ESAIN, LORENZO

A

136 GASCUE ARANGUREN, JOSE ANTONIO

A

141 IGLESIAS ALVAREZ, ANGELA

A

148 CAMPANON GARRANCHO, ANTONIO

A

160 HERRERO MARTÍN, ANTONIO

A

167 OZCOIDI OCHAGAVIA, AGAPITA

A

169 PACHECO ALVAREZ, EUGENIO

A

170 RUIZ ELORRIAGA, JOSE MANUEL

A

178 BAZTERRA LOREA, ANDRES

B

13 MORGADO ALFONSO, MARIA CARMEN

B

17 VILCHEZ LOPEZ, PEDRO

B

22 AZNAR CARMONA, GUADALUPE

B

30 PEREZ SALINAS, JOSEFINA

F

56 FERNANDEZ VILLOSLADA, FELIX

F

72 PALACIOS ALMAYONA, PEDRO

F

77 VAZPILICUETA IRIGOYEN, VICENTE

F

78 URTASUN OROZ, SEGUNDA

F

80 BRACO ARIZCUREN, LUISA

F

91 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PASCUALA

F

96 GARRALDA ARIZCUREN, LUIS

F

116 SANZ DE GALDEANO ECHARRI, NICASIA

F

118 MEDRANO OSES, PETRA

G

1 BAQUERO LEGAZ, EUGENIO

G

12 ROBINOT CASANOVA, AMELIA

G

14 BAZTAN RODRIGO, GLORIA

G

18 AGUADO VELASCO, VICENTE

G

19 GIMENEZ MUNDELA, AMELIA
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BURLATA

2

19 TORRES OLAIZ, VICTORINA

Horma-hilobi eta kolunbarioen iraungitzea. Jakinarazpena

2

19 ZARRANZ OLAIZ, ANASTASIO

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko otsailaren 28an egin bilkura arruntean, jarraian ematen den erabaki hau hartu zuen:

2
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