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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.3. Foru Aginduak
-- 47/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 12koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta
Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez baimena
ematen baita COVID-19 dela-eta neurri batzuk hartzeko Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
eta haren erakunde autonomoen menpeko lantokietan.		
-- 2/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 11koa, Osasuneko kontseilariak emana, koronabirusak (COVID-19)
eragindako egoeraren eta bilakaeraren ondorioz zenbait irizpide eta jarraibide ezartzen dituena, Nafarroako Foru Komunitatean egitekoak diren kirol, gizarte,
kultura, aisialdi ekitaldietarako eta zezen-ikuskizunetarako.		
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3548

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
-- 19/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 26koa, Miguel
Ángel Gurbindo Marín jauna, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako
Familiaren eta Adingabeen zuzendariordea, kargutik
kentzen duena.		

3549

-- 20/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 26koa, Olga
Chueca Chueca andrea Pertsonen Autonomiarako eta
Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta
Adingabeen zuzendariorde izendatzen duena.		
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-- 42/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta

A
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Barneko kontseilariak emana, Iñaki Crespo San José
jauna Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Komunikazioko
eta Erakundeekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusiko Idazkaritza Bulegoko buru izendatzen duena
bitarte baterako.		
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-- 7/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 2koa, Lurralde
Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu
Estrategikoetako kontseilariak emana, Beatriz Sanz
Goñi andrea Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako,
Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuko Lurralde Plangintzaren eta Parte-hartzearen
Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.		

3550

-- 12/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, Lurralde
Kohesiorako kontseilariak emana, departamentuaren
ordezkariaren ziurtagiri digitala eduki behar duten
langileak izendatzen dituena.		
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-- 1/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Osasuneko kontseilariak emana, Yolanda Adrián Ruiz andrea,
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Langileriaren eta Lan Harremanen
Zerbitzuko burua, kargutik kentzen duena, berak hala
eskatu baitu.		

3550

-- 69E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Osasuneko kontseilariak emana, Anastasio Rubio Arróniz
jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
Nafarroako Ospitaleguneko Erradiofisikaren eta Babes
Erradiologikoaren Zerbitzuko burua, kargutik kentzen
duena, berak hala eskatu baitu.		
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-- 72E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Osasuneko kontseilariak emana, Jaiotzeko Laguntza Gizati-
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artzearen aldeko Ekimena (IHAN) garatzen laguntzeko
Adituen Batzordearen osaketa aldatzen duena. 		
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-- 73E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 2koa, Osasuneko kontseilariak emana, Nancy Nelly Gonzalo
Herrera andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko Eriari Osasun Laguntza emateko Zuzendaritzako Osasun Laguntza Integraturako zuzendariorde
izendatzen duena.		
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-- 323/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde
autonomoetako funtzionario María Carmen González Martínez andrea Lurralde Kohesiorako Departamentuko Proiektuen Ataleko buru izendatzen duena,
merezimendu-lehiaketa eginda, eta burutza bat bete
gabe uzten duena.		

3551

-- 324/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Iñigo Artázcoz
Guereñu jauna, Nafarroako Kirolaren Institutuko
Barne Kudeaketaren, Logistikaren eta Langileriaren
Bulegoko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu
baitu.		
-- 392/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, David Carabantes
Bernal jauna, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko
Departamentuko Enpresen Erregistroaren eta Industria Segurtasunaren Ataleko burua, kargutik kentzen
duena, berak eskatu baitu.		
-- 1230/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Marta
Sanz Muruzabal andrea Pertsonen Autonomiarako
eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren
eta Adingabeen Zuzendariordetzako Administrazio
Aferetarako Bulegoko buru izendatzen duena bitarte
baterako.		
-- 1302/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Arantxa
Campo Mayo andrea Pertsonen Autonomiarako eta
Garapenerako Nafarroako Agentziako Kudeaketaren
eta Baliabideen Zuzendariordetzako Langileria Ataleko
buru izendatzen duena bitarte baterako.		

-- GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia
Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko
eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren
8/2019 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko
errekurtsoetan interesdun direnei.		
1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA
-- 29E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Lurralde
Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu
Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko
onesten duena Lakuntzako udal plan orokorrean

akatsak zuzentzeko espedientea, Lakuntzako 2.
poligonoko 1225., 1075. eta 548. industria lurzatien
zonifikazio akustikoari dagokionez. Sustatzailea Lakuntzako Udala da.		
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1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK
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1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren
eskaintza
-- 48/2020 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Barneko
zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile izateko lanpostu huts
batzuk lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko deialdian
onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko
zerrenda onetsi, epaimahaiaren osaketa aldatu, eta
Langileen Batzordeak kalifikazio-epaimahaian izanen
dituen ordezkariak izendatzen dituena.		
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-- 444/2020 EBAZPENA, 2020ko martxoaren 3koa,
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, deialdia onesten da
bi sari emateko nekazaritzaren, nekazaritzako industriaren eta nekazaritzako kooperatibismoaren arloetako
Ikasketa Amaierako Lan onenei, hots, 2017-2018 eta
2018-2019 ikasturteetan Nafarroako Unibertsitate
Publikoan (NUP) aurkeztu diren eta “gainditua” kalifikazioa lortu duten graduko eta masterreko edozein
titulaziotako lan onenei.		
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1.7. BESTELAKOAK
-- 18/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 21ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira 2020-2021 ikasturtean familiei aplikatu
beharreko tarifak Haur Hezkuntzako lehen zikloko
udal ikastetxeetan, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez
finantzatuetan.		
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-- 18/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Lanbide
Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren
bidez onesten baita 2019-2020 ikasturteko Metodologia Aktiboen V. Jardunaldia egitea Nafarroako Foru
Komunitateko lanbide heziketako ikastetxeentzat, arte
plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzetako
ikastetxeentzat eta araubide bereziko kirol irakaskuntzetako ikastetxeentzat.		

3559

-- 40/2020 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Hezkuntzako
zuzendari nagusiak emana, funts publikoak jasotzen
dituzten Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2020-2021
ikasturtean haurrak onartzeko prozedura arautzen
duena.		
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-- 50/2020 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Hezkuntzako
zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibide
batzuk onesten baitira 2020-2021 ikasturteko egutegia
eta ordutegia prestatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetarako.		

3564

-- GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO
DEPARTAMENTUA. IRAGARKIA, Düsseldorfen azaroaren 16tik 19ra eginen den MEDICA 2020 azokan
parte hartzeko eskaera egiteko epea irekitzeari buruzkoa.		
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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.3. Foru Aginduak
47/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 12koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana,
zeinaren bidez baimena ematen baita COVID-19 dela-eta neurri
batzuk hartzeko Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
eta haren erakunde autonomoen menpeko lantokietan.
ATARIKOA
COVID-19 koronabirusaren bilakaerak eragindako egoeraren eraginez
–gaixotasunari eusteko fasean gaude Nafarroako Foru Komunitatean, baina
autonomia erkidego mugakideetan osasun publikoko agintariek eusteko
ohiz kanpoko neurriak hartu dituzte, besteak beste ikastetxeak eta zaharrei
arreta emateko zentroak ixtea–, neurriak hartu behar dira Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen menpeko
lantokietan, aldi berean posible izan dadin, batetik, osasun agintarien
jarraibideak betetzea, eta, bestetik, enplegatu publikoen osasuna babestea,
zerbitzu publikoak modu egokian emateari utzi gabe.
Lantokietan ezagutu behar dira Osasun Ministerioaren eta Osasun
Departamentuaren osasun publikoko protokoloak eta prozedurak, jarduerak
behar besteko bermeekin jarraitzea ahalbidetzeko. Testuinguru horretan,
osasun agintariek hartutako neurriak aintzat hartuta, ezinbestekoa da
foru agindu hau izaera bereziarekin onestea, zerbitzu publikoak ematea
bermatuta egon dadin.
Neurri hauek antolaketari dagozkio, eta funtzio publikoaren arloko
eskumenez baliatuta ematen dira; aldi baterako neurriak dira, betiere
agintari eskudunen argibideek ezartzen dutenaren arabera, eta hartuta
daude Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako organo batzuetako langileriaren arloko eskudantziak
zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren 2. artikuluko
i) eta l) letretan xedatutakoarekin bat.
Horrenbestez, eta otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren bidez
esleiturik ditudan ahalmenak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Baimena ematea COVID-19 dela-eta ondotik jasotzen diren neurriak hartzeko Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen menpeko lantokietan, horrek ukatu gabe langile
guztiak zerbitzuaren beharretara loturik egotea eta prest, eskatzen zaienean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde
autonomoek esleituak dituzten zerbitzu publikoak emateko.
2. Bakartze egoera.
Behar diren neurriak hartuko dira Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileek,
COVID-19 dela-eta bakartuta daudenek, segi dezaten jasotzen beren
ordinsarien ehuneko ehun egoera horretan dauden bitartean.
3. Ikastetxeak edo zahar-etxeak ixteak eragindako neurriak.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen zerbitzuko langileen kasuan, beren kargura adingabeak edo
mendekotasuna duten adinekoak badituzte eta ikastetxeak edo zahar-etxeak ixteak eragiten badie, honako neurri hauek aplikatuko dira, agintaritza
eskudunak erabakitzen duten aldirako eta zein bere langileria organoek
emandako jarraibideekin bat:
a) Lanaldia malgutzea, kontuan hartu gabe xedapen hauen bidez
ezarritako mugak: Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariaren
martxoaren 10eko 257/2011 Foru Agindua, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileen lan
ordutegia epeka malgutzeko neurriak ezartzeko jarraibideak onetsi zituena,
eta Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
kontseilariaren abenduaren 19ko 197/2019 Foru Agindua, Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen
zerbitzuko langileen 2020ko lan egutegia onetsi zuena.
b) Ezinbestekoa denean, langileak etxean gelditzeko baimena emanen da, eta hala egitea ezinbesteko eginbehartzat hartuko da, Nafarroako
Administrazio Publikoetako funtzionarioen opor, lizentzia eta baimenen
erregelamendua onetsi zuen otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretuaren
28. artikuluan ezarritakoaren arabera.
c) Bi gurasoak edo mendekotasuna duen adinekoaren bi arduradunak
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen zerbitzuko langileak badira, ezin izanen dituzte biek aldi
berean hartu neurri hauek.

4. Jendeari arreta ematea.
Jendeari arreta emateko zerbitzuetan arreta telefonikoa eta telematikoa
lehenetsiko dira. Arreta aurrez aurre eman behar denean, zerbitzua bermatzeko ezinbestekoak diren txandak ezarriko dira, beharrezkoa bada.
5. Bilerak.
Ahal dela, ez da lan-bilerarik eginen, eta bertan behera geldituko dira
beste herri batera joatea dakarten guztiak. Era berean, bideokonferentzia
erabiltzearen alde eginen da.
6. Ikastaroak eta prestakuntza jarduerak.
Aurrez aurreko ikastaroak eta prestakuntza jarduerak antolatzeaz
arduratzen diren unitateek atzeratu eginen dituzte, salbu eta ezinbestekotzat jotzen dituztenak, eta, posible denean, bitarteko telematikoak erabiliz
egiteko aukera aztertuko da.
7. Hautaprobak.
Abian den hautapen prozesu bakoitzerako deialdia egin duen organoak
atzeratu beharko ditu hautapen probak, nahitaezkoa den aldirako, bereziki
izangai asko dituztenak; betiere, bermatu beharko da prozesuek aurrera
egiten dutela, COVID-19 birusari eusteko hartu diren neurriekin lotuta
daudenak izan ezik.
Neurri hori ez da aplikatuko hautapen prozedura egitea ezinbestekotzat
jotzen denean.
8. Bidaiak.
Gomendatzen da lan bidaiak atzeratzea, funtsezko zerbitzuak normaltasunez emateko ezinbestekoak ez badira.
9. Aurrez aurrekoak ez diren lan modalitateak.
Behar bezala justifikatutako kasuetan, baimena emanen da aurrez
aurrekoak ez diren lan modalitateetarako, zuzendaritza nagusiko titularrak edo kasuan kasuko langileen atxikipen esparru organikoko titularrak
baimena eman ondoren.
Departamentu bakoitzeko idazkaritza tekniko nagusiak Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiari jakinaraziko dizkio arlo honetan hartutako
neurriak.
10. Txandak berrantolatzea.
Foru agindu honetan aurreikusitako kasuen ondoren beharrezkoa
bada txandak berrantolatzea, departamentu bakoitzak proposatuko du
nola egin bere antolaketa esparruan.
11. Jarraipena.
Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak txosten bat eginen du neurri
hauek indarrean dauden bitartean zerbitzuen funtzionamenduan izan duten
eraginari buruz.
12. Ondorioak.
Foru agindu honek sinatzen den unetik hasita izanen ditu ondorioak.
13. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 12an.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko,
Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.
F2003903

2/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 11koa, Osasuneko kontseilariak
emana, koronabirusak (COVID-19) eragindako egoeraren eta bilakaeraren ondorioz zenbait irizpide eta jarraibide ezartzen dituena,
Nafarroako Foru Komunitatean egitekoak diren kirol, gizarte, kultura, aisialdi ekitaldietarako eta zezen-ikuskizunetarako.
Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorrak 26.1
artikuluan aurreikusten duenez, osasunerako berehalako arrisku ohiz
kanpoko bat badago, edo susmatzen bada badagoela, osasun arloko
agintariek egokitzat jotzen dituzten prebentzio neurriak hartuko dituzte, hala
nola produktuak konfiskatu edo immobilizatzea, jarduerak bertan behera
uztea, enpresak edo haien instalazioak ixtea, bitarteko materialen eta giza
baliabideen interbentzioa, bai eta osasunaren ikuspuntutik justifikatutzat
jotzen diren beste guztiak ere.
Osasun Publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 Legeak, berriz, 54.1
artikuluan ezartzen duenez, Osasun Publikoaren arloko Neurri Bereziei
buruzko apirilaren 14ko 3/1986 Lege Organikoan aurreikusitako neurriak
ezertan ukatu gabe, salbuespenez eta aparteko larritasunak edo presak
agindutako egoeretan, Estatuko Administrazio Orokorrak, autonomia erkidegoetakoek eta Ceuta eta Melilla hirietakoek beharrezkoak diren neurri
guztiak hartzen ahalko dituzte, zeinek bere eskumenen esparruan, legea
betetzen dela ziurtatzeko. Horrez gain, 2. artikuluan ezartzen du, zehazki, agintaritza eskudunak neurri batzuk hartzen ahalko dituela ebazpen
arrazoituaren bidez, Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege
Orokorrean aurreikusitakoa ukatu gabe; neurri horien artean aipatzen

2020ko martxoaren 13a, ostirala

51. zenbakia - 3549. orrialdea

du bitarteko materialen edo giza baliabideen interbentzioa (b letra) eta
jarduerak bertan behera uztea (d letra).
Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru legearen 2.2 artikuluaz baliatuz, Nafarroako Gobernuko Osasuneko kontseilaria osasun
arloko agintaria da, besteak beste.
Osasunaren Mundu Erakundeak deklaratu du COVID-19 izeneko
eritasunak eragindako egoera nazioarte mailako osasun publikoko larrialdia dela, eta, Osasun Sistema Nazionaleko Lurraldearteko Kontseiluan
izandako deliberazioak kontuan harturik, bidezkoa da Nafarroako Gobernuko Osasuneko kontseilariak jarraibideak ematea Nafarroako Foru
Komunitatean egitekoak diren kirol, kultura eta aisialdiko ekitaldiei eta
zezen-ikuskizunei dagokienez, osasun publikoa babestearren eta COVID19 koronabirusaren epidemia gure erkidegoan transmititzeko arriskua ahal
den gehiena gutxitzearren.
Horrenbestez, hona hemen jarraibideak:
Lehena.–Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren
Institutuak proposamena egin ondoren, Nafarroako Foru Komunitatean
kirol, gizarte, kultura, aisialdi ekitaldiak eta zezen-ikuskizunak egiteko
jarraibideak, foru agindu honetan jaso direnak, ezartzeko kontuan hartu
diren osasun irizpideak hauek dira:
a) Ekitaldiak toki irekietan edo itxietan egin behar diren.
b) Ekitaldietako ikusleak eta/edo parte-hartzaileak gaixotasunari
eusteko neurri indartuak dituzten tokietatik etortzea edo ez.
c) Aforoa.
Bigarrena.–Estatuko eta nazioarteko ekitaldietan, Osasuneko Ministerioaren gomendioak beteko dira.
Hirugarrena.–Toki irekietako ekitaldietan gehienez ere mila eta bostehun pertsona elkartzen ahalko dira.
Laugarrena.–Toki itxietako ekitaldiak, goitik eta aldeetatik itxita dauden
karpa eta antzekoetan egin beharrekoak barne, atzeratuko dira, aurreikusten bada gaixotasunari eusteko neurri indartuak dituzten tokietako ikusleak
edo partaideak etor daitezkeela.
Bosgarrena.–Nolanahi ere, toki itxietan egiten diren ekitaldietan, aurreikusten bada ez dela bertaratuko gaixotasunari eusteko neurri indartuak
dituzten tokietako ikusle edo partaiderik, aforoaren bi herenetara mugatuko
da pertsonen kopurua, 1.500 pertsonako mugarekin.
Seigarrena.–Jarraibide hauen indarraldia hamabost egun naturalekoa
izanen da, luzatzeko aukera kendu gabe, hala erabaki ahala, edo irizpide
epidemiologikoen arabera hartuko diren beste neurri batzuk ukatu gabe.
Zazpigarrena.–Nafarroako Gobernuak bertan behera uzten ahalko ditu
foru agindu honetan aurreikusi ez diren bestelako ekitaldiak ere, osasun
publikoa babestearren eta COVID-19 koronabirusaren epidemia erkidegoan
transmititzeko arriskua ahalik eta gehien gutxitzearren.
Iruñean, 2020ko martxoaren 11n.–Osasuneko kontseilaria, Santos
Induráin Orduna.
F2003807

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako
egoerak
19/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 26koa, Miguel Ángel Gurbindo
Marín jauna, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen zuzendariordea,
kargutik kentzen duena.
Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren
estatutuak onesten dituen azaroaren 6ko 301/2019 Foru Dekretuaren
15. artikuluak ezartzen du Nafarroako Gobernuak libreki izendatuko eta
kargutik kenduko dituela erakunde autonomo horretako zuzendariordeak,
foru dekretu bidez, Eskubide Sozialetako kontseilariak proposatuta.
Horrenbestez, Eskubide Sozialetako kontseilariak proposaturik, eta
Nafarroako Gobernuak 2020ko otsailaren 26an egindako bilkuran harturiko
Erabakiarekin bat,
DEKRETATZEN DUT:
1. Miguel Ángel Gurbindo Marín jauna, Pertsonen Autonomiarako
eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen
zuzendariordea, kargutik kentzea, erretiroa hartu baitu, eta emandako
zerbitzuak eskertzea. Kargu-uzteak 2020ko otsailaren 28tik aurrera izanen
ditu ondorioak.
2. Foru dekretu hau interesdunari jakinaraztea eta Eskubide Sozialetako Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusira eta Funtzio Publikoko
Zuzendaritza Nagusira igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

3. Foru dekretu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
orok jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 26an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Eskubide Sozialetako kontseilaria, María
Carmen Maeztu Villafranca.

F2003110

20/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 26koa, Olga Chueca Chueca
andrea Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziako Familiaren eta Adingabeen zuzendariorde izendatzen
duena.
Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren
estatutuak onesten dituen azaroaren 6ko 301/2019 Foru Dekretuaren 15.
artikuluak ezartzen du Nafarroako Gobernuak libreki izendatuko dituela
erakunde autonomo horretako zuzendariordeak, foru dekretu bidez, Eskubide Sozialetako kontseilariak proposatuta.
Horrenbestez, Eskubide Sozialetako kontseilariak proposaturik, eta
Nafarroako Gobernuak 2020ko otsailaren 26an egindako bilkuran harturiko
Erabakiarekin bat,
DEKRETATZEN DUT:
1. Olga Chueca Chueca andrea Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen zuzendariorde
izendatzea. Izendapenak 2020ko martxoaren 2tik aurrera izanen ditu
ondorioak.
2. Foru dekretu hau interesdunari jakinaraztea, eta Eskubide Sozialetako Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusira eta Funtzio Publikoko
Zuzendaritza Nagusira igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
3. Foru dekretu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
orok jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 26an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Eskubide Sozialetako kontseilaria, María
Carmen Maeztu Villafranca.
F2003111

42/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana,
Iñaki Crespo San José jauna Lehendakaritzako, Berdintasuneko,
Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Komunikazioko
eta Erakundeekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusiko Idazkaritza Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako
Foru Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren 2. apartatuak ezartzen
duenez, ataletako eta bulegoetako burutzak bitarte baterako bete daitezke,
organo eskudunak egindako izendapenaren bidez; burutza horiek betetzen
dituztenek nahitaez Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioak edo
hari atxikiak izan beharko dute.
Bestalde, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta forusektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legearen bosgarren xedapen gehigarriak ezartzen du kasuan kasuko
unitate organikoa atxikita duen departamentuko titularrak eginen duela
atalburuen bitarte baterako izendapena, beharrezkoak diren txostenak
eman ondoren. Horri dagokionez, espedientean Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiaren aldeko txostena eta Osasun Departamentuaren
adostasuna daude.
Hortaz, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuak ematen dizkidan
ahalmenak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Iñaki Crespo San José jauna Lehendakaritzako, Berdintasuneko,
Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusiko Idazkaritza Bulegoko
buru izendatzea bitarte baterako. Izendapenak 2020ko martxoaren 2tik
aurrera izanen ditu ondorioak.
2. Foru dekretu hau interesdunari, Komunikazioko eta Erakundeekiko
Harremanetako Zuzendaritza Nagusiari eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza
Nagusiari jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.
3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
orok jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 28an.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko,
Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.
F2003158
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7/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 2koa, Lurralde Antolamenduko,
Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, Beatriz Sanz Goñi andrea Lurralde Antolamenduko,
Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuko Lurralde Plangintzaren eta Parte-hartzearen Ataleko
buru izendatzen duena bitarte baterako.
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako
Foru Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak xedatzen duenez,
atalburutzak eta bulegoburutzak bitarte baterako bete daitezke, organo
eskudunak egindako izendapenaren bidez; burutza horiek betetzen dituztenek nahitaez Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioak edo hari
atxikiak izan beharko dute.
Bestalde, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta forusektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legearen bosgarren xedapen gehigarriak ezartzen duenez, kasuan kasuko
unitate organikoa zein departamenturi dagoen atxikirik, departamentu
horren titularrak eginen ditu bitarte baterako izendapenak, funtzio publikoaren arloan eskudun den departamentuak aldeko txostena eman ondoren.
Halaber, izendatua izateko proposatu den pertsona zein departamenturi
dagoen atxikirik, departamentu horren titularrak onartu beharko du.
Xedapen gehigarri horretan eskatzen diren txostenak eman ondoan,
eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko
instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legeak eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen
organoetako langileen arloko eskudantziak zehazten dituen otsailaren
21eko 30/2005 Foru Dekretuak emandako ahalmenak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Beatriz Sanz Goñi andrea Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako,
Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuko Lurralde Plangintzaren eta Parte-hartzearen Ataleko buru izendatzea bitarte baterako.
2. Foru agindu hau jakinaraztea interesdunari, Funtzio Publikoko
Zuzendaritza Nagusiari, Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiari
eta Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiari.
3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 2an.–Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilaria, José María
Ayerdi Fernández de Barrena.
F2003159

12/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, Lurralde Kohesiorako
kontseilariak emana, departamentuaren ordezkariaren ziurtagiri
digitala eduki behar duten langileak izendatzen dituena.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legeak eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legeak indarra hartzeak egoera
berria ekarri du administrazio publiko guztien funtzionamenduan; izan
ere, funtzionamendu erabat elektronikoa izanen duen administrazio baten
alde egin da.
39/2015 Legeak azpimarratzen duen alderdietako bat da jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez egitea, zeina nahitaezko modua baita
pertsona juridikoei egiten zaizkien jakinarazpenetarako. Egia da 40/2015
Legean jasotako bide eta aplikazio telematikoen bitartez komunikatu behar
dutela administrazio publikoek, eta gainerako pertsona juridikoen aldean
tratamendu berezia izan behar dutela, kontuan hartuta izaera juridiko
desberdina dutela. Nolanahi ere, praktikotasunaren aldetik, komeni da
departamentuaren ordezkariaren sinadura elektronikoa izatea.
Nafarroako Gobernuak 2017ko martxoaren 29an hartutako Erabakiaren
bidez kontseilariei baimena eman zitzaien izenda ditzaten, foru agindu
bidez, departamentuen ordezkari gisa aritzeko ziurtagiri digitala eduki
behar duten pertsonak. Orobat, xedatu zen ezen egindako izendapenak
noiznahi ere baliogabetu daitezkeela.
Horiek horrela, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko
abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legeak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Izendatzea Lurralde Kohesiorako Departamentuaren ordezkari
gisa ziurtagiri digitala izan behar duten pertsonak:
–Martín Orradre Artieda jauna, idazkari tekniko nagusia.
–Begoña Urdangarín Jiménez andrea, Barne Araubidearen eta Administrazio Laguntzaren Ataleko burua.
–Vicente Eslava Lecumberri jauna, Desjabetze Ataleko burua.
2. Aurreko puntuan egindako izendapen guztiak noiznahi ere erreboka
daitezke.

3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
orok jakin dezan.
4. Foru agindu hau igortzea Idazkaritza Tekniko Nagusira, interesdunei
eta Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusira.
Iruñean, 2020ko otsailaren 26an.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria,
Bernardo Ciriza Pérez.
F2003109

1/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Osasuneko kontseilariak
emana, Yolanda Adrián Ruiz andrea, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Langileriaren eta
Lan Harremanen Zerbitzuko burua, kargutik kentzen duena, berak
hala eskatu baitu.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren estatutuak irailaren 3ko
171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsi ziren; urriaren 30eko 270/2019
Foru Dekretuak estatutu horiek aldatu zituen, eta 20.1 artikuluan ezarri
Osasun Departamentuko kontseilariari dagokiola organo zentraletako
zuzendariak, kudeatzaileak, zuzendariordeak, organo periferikoetako zuzendariak eta zerbitzuko buruak izendatzea eta kargutik kentzea, betiere
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak
proposaturik.
Ikusirik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak aurkeztu duen proposamena,
AGINTZEN DUT:
1. Yolanda Adrián Ruiz andrea, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioa eta
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko
Langileriaren eta Lan Harremanen Zerbitzuko burua, kargutik kentzea,
berak hala eskatu baitu. Kargu-uzteak 2020ko martxoaren 1etik aurrera
izanen ditu ondorioak.
2. Foru agindu hau interesdunari jakinaraztea, eta igortzea, behar
diren ondorioak izan ditzan, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusira,
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileari,
Profesionalen Zuzendaritzari, Ordainsari eta Prestazioen Zerbitzura, Langileriaren Prozesu eta Ebaluazio Zerbitzura eta Langileen Antolamendu
eta Araubidearen Atalera, eta Nafarroako Ospitaleguneko kudeatzaileari,
Profesionalen Zuzendaritzara eta Langileriaren eta Lan Harremanen
Zerbitzuko Kudeaketa Administratiboaren Unitatera.
3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Iruñean, 2020ko otsailaren 28an.–Osasuneko kontseilaria, Santos
Induráin Orduna.
F2003261

69E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Osasuneko kontseilariak
emana, Anastasio Rubio Arróniz jauna, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Erradiofisikaren
eta Babes Erradiologikoaren Zerbitzuko burua, kargutik kentzen
duena, berak hala eskatu baitu.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren estatutuak irailaren 3ko
171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsi ziren; urriaren 30eko 270/2019
Foru Dekretuak estatutu horiek aldatu zituen, eta 20.1 artikuluan ezarri
Osasun Departamentuko kontseilariari dagokiola organo zentraletako
zuzendariak, kudeatzaileak, zuzendariordeak, organo periferikoetako zuzendariak eta zerbitzuko buruak izendatzea eta kargutik kentzea, betiere
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak
proposaturik.
Ikusirik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak aurkeztu duen proposamena,
AGINTZEN DUT:
1. Anastasio Rubio Arróniz jauna, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioa eta
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko
Erradiofisikaren eta Babes Erradiologikoaren Zerbitzuko burua, kargutik
kentzea, berak hala eskatu baitu.
2. Foru agindu hau interesdunari jakinaraztea, eta igortzea, behar
diren ondorioak izan ditzan, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusira,
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileari,
Profesionalen Zuzendaritzari, Ordainsari eta Prestazioen Zerbitzura, Langileriaren Prozesu eta Ebaluazio Zerbitzura eta Langileen Antolamendu
eta Araubidearen Atalera, eta Nafarroako Ospitaleguneko kudeatzaileari,
Profesionalen Zuzendaritzara eta Langileriaren eta Lan Harremanen
Zerbitzuko Kudeaketa Administratiboaren Unitatera.
3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Iruñean, 2020ko otsailaren 27an.–Osasuneko kontseilaria, Santos
Induráin Orduna.
F2003162
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72E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Osasuneko kontseilariak
emana, Jaiotzeko Laguntza Gizatiartzearen aldeko Ekimena (IHAN)
garatzen laguntzeko Adituen Batzordearen osaketa aldatzen
duena.
Osasuneko kontseilariaren urtarrilaren 9ko 5E/2019 Foru Aginduaren
bidez, Jaiotzeko Laguntza Gizatiartzearen aldeko Ekimena (IHAN) garatzen laguntzeko Adituen Batzordea sortu eta batzordeko kideak izendatu
ziren.
Osasun arloko Herritartasunaren, Aseguramenduaren eta Bermeen
Zerbitzuak proposamen bat aurkeztu du, Jaiotzeko Laguntza Gizatiartzearen aldeko Ekimena (IHAN) garatzen laguntzeko Adituen Batzordean
kide batzuk aldatzeko.
Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko
abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41. artikuluarekin bat,
AGINTZEN DUT:
1. Jaiotzeko Laguntza Gizatiartzearen aldeko Ekimena (IHAN) garatzen laguntzeko Adituen Batzordearen osaketa aldatzea, honela:
–Osasun arloko Herritartasunaren, Aseguramenduaren eta Bermeen
Ataleko burua, batzordeko burua izanen baita, Osasun Departamentua
ordezkatuz.
–Pertsona bat UNICEF Nafarroa ordezkatuz, elkarteak berak izendatua.
–Pertsona bat edoskitzen laguntzeari lotuta jarduten duten erakunde
sozialak ordezkatuz, urteko txandakako ordezkaritzarekin, partaidetza
ordenaren arabera; Esnearen Liga eta Amagintza.
–Nafarroako Ospitaleguneko Emakumeak, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko Erizaintza Arloko titularra, Nafarroako Ospitalegunea ordezkatuz.
–Erditzeen eta Obstetrizia eta Ginekologiako Larrialdietako Erizaintza
Unitateko burua, Nafarroako Ospitalegunea ordezkatuz.
–Iruñeko Osasun Barrutiko Sexu- eta Ugalketa-osasuneko Unitateko
burua, Nafarroako Ospitalegunea ordezkatuz.
–Nafarroako Ospitaleguneko Pediatria Zerbitzuko pediatra bat, Nafarroako Ospitalegunea ordezkatuz, Ospitaleguneko Kudeatzailetzak izendatu
beharrekoa.
–Iruñeko Osasun Barrutiko Sexu- eta Ugalketa-osasunaren Ataleko bi
pertsona, Ospitaleguneko Kudeatzailetzak izendatu beharrekoak.
–Oinarrizko Osasun Laguntzako taldeko pediatra bat, Oinarrizko
Osasun Laguntzako Kudeatzailetzak izendatu beharrekoa.
–Iruñeko Osasun Barrutiko Oinarrizko Osasun Laguntzako taldeko
erizain bat, Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeatzailetzak izendatu
beharrekoa.
–Tuterako Osasun Barrutiko bi pertsona: bata, oinarrizko osasun laguntzaren esparrukoa; bestea ospitaleen esparrukoa, Tuterako Barrutiko
Kudeatzailetzak izendatu beharrekoak.
–Lizarrako Osasun Barrutiko bi pertsona: bata, oinarrizko osasun
laguntzaren esparrukoa; bestea ospitaleen esparrukoa, Lizarrako Barrutiko
Kudeatzailetzak izendatu beharrekoak.
–Osasun Publikoko goi mailako teknikari bat, Nafarroako Osasun
Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak
izendatu beharrekoa, hura ordezkatuz.
2. Batzordeko idazkari lanetan batzordekideek beren artetik aukeratutako kidea arituko da.
3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Iruñean, 2020ko otsailaren 27an.–Osasuneko kontseilaria, Santos
Induráin Orduna.
F2003163

73E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 2koa, Osasuneko kontseilariak
emana, Nancy Nelly Gonzalo Herrera andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Eriari Osasun Laguntza emateko
Zuzendaritzako Osasun Laguntza Integraturako zuzendariorde
izendatzen duena.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren estatutuak irailaren 3ko
171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsi ziren; urriaren 30eko 270/2019
Foru Dekretuak estatutu horiek aldatu zituen, eta 20.1 artikuluan ezarri
Osasun Departamentuko kontseilariari dagokiola organo zentraletako
zuzendariak, kudeatzaileak, zuzendariordeak, organo periferikoetako zuzendariak eta zerbitzuko buruak izendatzea eta kargutik kentzea, betiere
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak
proposaturik.
Ikusirik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak aurkeztu duen proposamena,
AGINTZEN DUT:
1. Nancy Nelly Gonzalo Herrera andrea, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioa,

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Eriari Osasun Laguntza
emateko Zuzendaritzako Osasun Laguntza Integraturako zuzendariorde
izendatzea. Izendapenak 2020ko martxoaren 2tik aurrera izanen ditu
ondorioak.
2. Foru agindu hau interesdunari jakinaraztea, eta igortzea, behar
diren ondorioak izan ditzan, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusira,
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileari,
Profesionalen Zuzendaritzara, Ordainsari eta Prestazioen Zerbitzura, Langileriaren Prozesu eta Ebaluazio Zerbitzura eta Langileen Antolamendu
eta Araubidearen Atalera.
3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Iruñean, 2020ko martxoaren 2an.–Osasuneko kontseilaria, Santos
Induráin Orduna.

F2003164

323/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Funtzio Publikoko zuzendari
nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko
eta haren erakunde autonomoetako funtzionario María Carmen
González Martínez andrea Lurralde Kohesiorako Departamentuko
Proiektuen Ataleko buru izendatzen duena, merezimendu-lehiaketa
eginda, eta burutza bat bete gabe uzten duena.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak urtarrilaren 15ean emandako
105/2018 Ebazpenaren bidez (2018ko 26. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen, otsailaren 6koan), deialdi bat onetsi zen Nafarroako Foru
Komunitatearen Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako atal,
bulego eta unitate parekatuetako hainbat burutza betetzeko merezimendu-lehiaketa bidez.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren maiatzaren 14ko 1118/2018
Ebazpenaren bidez, deialdian onartu eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onetsi zen. Ebazpen hori 2018ko 110. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 8koan.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak uztailaren 30ean emandako
1756/2018 Ebazpenaren bidez, onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onetsi, eta zenbait epaimahairen izendapena aldatu zen. Ebazpen
hori 2018ko 170. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, irailaren
3koan.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak azaroaren 7an emandako
2650/2018 Ebazpenaren bidez, deklaratu zen burutza batzuk bete gabe
gelditu zirela eta aldatu zen epaimahai batzuen izendapena Nafarroako
Foru Komunitatearen Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako
atal, bulego eta unitate parekatuetako burutzak merezimendu-lehiaketa
bidez betetzeko deialdian. Ebazpen hori 2018ko 226. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 22koan.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak urtarrilaren 10ean emandako
56/2019 Ebazpenaren bidez, zenbait pertsona izendatu ziren ataleko,
bulegoko eta unitate parekatuetako buru, merezimendu-lehiaketa eginda, denak ere Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren
erakunde autonomoetako funtzionarioak, eta, orobat, zenbait burutza bete
gabe gelditu zirela deklaratu zen.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak maiatzaren 8an emandako
1245/2019 Ebazpenaren bidez, bukatutzat eman zen Funtzio Publikoko
zuzendari nagusiaren urtarrilaren 15eko 105/2018 Ebazpenean sartutako
zenbait atal, bulego eta unitate parekatutako burutzak merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko prozedura.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak maiatzaren 8an emandako
1273/2019 Ebazpenaren bidez, zenbait pertsona izendatu ziren ataleko,
bulegoko eta unitate parekatuetako buru, merezimendu-lehiaketa eginda,
denak ere Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioak, eta, orobat, zenbait burutza bete
gabe deklaratu ziren.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak ekainaren 21ean emandako
1759/2019 Ebazpenaren bidez, zenbait pertsona izendatu ziren ataleko,
bulegoko eta unitate parekatuetako buru, merezimendu-lehiaketa eginda,
denak ere Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioak.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak azaroaren 21ean emandako
3323/2019 Ebazpenaren bidez, bukaera eman zitzaion postu horiek merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko prozedurari, eta, hiru atalburutzari
dagokienez, prozedura bukatutzat eman zen.
Azkenik, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak azaroaren 25ean
emandako 3352/2019 Ebazpenaren bidez, zenbait pertsona izendatu ziren
ataleko, bulegoko eta unitate parekatuetako buru, merezimendu-lehiaketa
eginda, denak ere Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta
haren erakunde autonomoetako funtzionarioak.
Zenbait kalifikazio epaimahairen jarduketak bukaturik, merezimendu-lehiaketan puntuazio handiena lortu duten izangaien izendapen proposamena
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igorri dute, egiaztatu ondoren betetzen dituztela deialdiaren oinarrietan
eskatutako betebeharrak, eta, orobat, proposatu dute atalburutza bat
hutsik gelditu dela deklaratzea, izangai bakar bat ere ez baita aurkeztu
jarduketa plana defendatzeko ekitaldira.
Aurrekoa kontuan harturik, eta deialdiaren 14.3 oinarrian aurreikusitakoarekin bat, bidezkoa da kalifikazio epaimahaiak proposatutako burua izendatzea, postua merezimendu-lehiaketa bidez lortu ondoren, azaroaren 6ko
215/1985 Foru Dekretuarekin bat, zeinaren bidez onetsi baitzen Nafarroako
Administrazio Publikoetan Lanpostuak Betetzeko Erregelamendua.
Aipatutako 215/1985 Foru Dekretuaren 19. artikuluarekin bat, burutza
bat betetzeko izendatzen direnak ebaluazio prozedura baten menpe egonen dira, eta Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuak gauzatuko
du prozedura hori. Jardun horren ebaluazioa bi alditan eginen da: buru
izendatzen dutenetik urtebete igarotzen denean, eta izendapenaz geroztik
hiru urte betetzen direnean. Izendatuak eskubidea izanen du lehen zituen
lanpostua eta destinoa gordetzeko harik eta lehenbiziko urteko ebaluazioa
gainditzen duen arte.
Horrenbestez, eta otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren bidez
eskuordeturik ditudan eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde
autonomoetako funtzionario María Carmen González Martínez andrea
Lurralde Kohesiorako Departamentuko Proiektuen Ataleko buru izendatzea, merezimendu-lehiaketa eginda. Atalburutza horrek 4801 zenbakia
du plantilla organikoan.
2. Zehaztea ezen izendatutako pertsonak atalburutzaren jabetza hartu
beharko duela dagokion departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusian
edo langileriaren unitatean, izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu ondoko hamar egun naturaleko epean, kontuan izanik argitaratze
horrek jakinarazpenaren ondorio berberak izanen dituela, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015
Legearen 45. artikuluaren arabera.
Epe horretan jabetza hartzen ez badu, salbu aski justifikaturiko ezinbesteko kasuetan, burutza betetzeko eskubide guztiak galduko ditu.
Kasuan kasuko departamentuko idazkaritza tekniko nagusiak edo langileria unitateak jabetzaren berri emanen dio Funtzio Publikoko Zuzendaritza
Nagusiari, behar den denboraz, behar diren idatzoharrak egiteko.
3. Lurralde Kohesiorako Departamentuko Obretako Ingurumen arloko
Kudeaketa eta Zainketa Bulegoko burutza bete gabe gelditu dela deklaratzea, izangai bakar batek ere ez baitu azaldu eta defendatu jarduketa
plana. Atalburutza horrek 7989 zenbakia du plantilla organikoan.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila
agintzea.
5. Ebazpen hau eta dagozkion eranskinak igortzea Lurralde Kohesiorako Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusira, Funtzio Publikoko
Zuzendaritza Nagusiko Egituraren, Lanpostuen Antolaketaren eta Langileen Plantillaren Zerbitzura, Langileriaren Gastuaren Kontrolaren eta
Nominen Zerbitzura, Langileriaren Kudeaketako Zerbitzura eta Nafarroako
Administrazio Publikoaren Institutura, behar diren ondorioak izan ditzaten,
eta interesdunei jakinaraztea, aditzera emanez ebazpenaren aurka gora
jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dutela, Lehendakaritzako, Berdintasuneko,
Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta
biharamunetik hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta
122. artikuluetan xedatutakoarekin bat.
Iruñean, 2020ko otsailaren 3an.–Funtzio Publikoko zuzendari nagusia,
Amaia Goñi Lacabe.
F2002579

324/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Funtzio Publikoko zuzendari
nagusiak emana, Iñigo Artázcoz Guereñu jauna, Nafarroako Kirolaren Institutuko Barne Kudeaketaren, Logistikaren eta Langileriaren
Bulegoko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak azaroaren 25ean emandako
2256/2013 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 84 atal, bulego eta unitate
parekaturen burutzak merezimendu lehiaketa bidez betetzeko deialdia
onetsi zen. Horien artean, garai bateko Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko Barne Kudeaketaren, Logistikaren eta Langileriaren
Bulegoko burutza zegoen. Aipatutako deialdia 2013ko 243. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 19koan.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak apirilaren 27an emandako
970/2015 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionario Iñigo Artázcoz
Guereñu jauna garai bateko Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko Barne Kudeaketaren, Logistikaren eta Langileriaren Bulegoko buru
izendatu zuten, merezimendu-lehiaketa eginda.

2020ko otsailaren 5ean aurkeztutako idazki baten bidez, Iñigo Artázcoz
Guereñu jaunak burutza horri uko egin dio.
Nafarroako Administrazio Publikoetako lanpostuak betetzeko Erregelamendua onesten duen azaroaren 6ko 215/1985 Foru Dekretuaren 19.5
artikuluak ezartzen duenez, burutza bat merezimendu-lehiaketaren bidez
lortzen dutenak ezin izanen dira aurkeztu beste burutza bat betetzeko
merezimendu-lehiaketetara, ez eta sistema beraren bidezko beste burutza
baterako izendatuak izan ere, hiru urte natural igaro arte burutzaz jabetzen
direnetik.
Halaber, agindu horren 6.d) apartatuak ezartzen duenez, merezimendu-lehiaketa bidez lortutako burutza baten titular den funtzionarioa kargutik
kentzeko arrazoietako bat da berariaz uko egitea.
Era berean, Nafarroako Administrazio Publikoetako lanpostuak betetzeko Erregelamendua onesten duen azaroaren 6ko 215/1985 Foru
Dekretuaren 19.7 artikuluak xedatzen duenez, unitate organiko baten
burutza edo zuzendaritza lortu duen funtzionarioak, lanpostu horretan
aritzeari uzten dionean, jatorrizko atxikipen eremuan zituen mailari eta
lanpostuari zegozkien zereginetara itzuli beharko du berehala, 4. apartatuko
a) letran ezarritako kasuan izan ezik.
Kontuan hartuta, kasu honetan, uko egiteak burutza uztea dakarrela
zuzenean, kargu-uztea noiz izanen den eta oinarrizko lanpostura noiz
itzuliko den ebatzi baizik ez da egin behar, eta horrelaxe egiten da.
Horrenbestez, eta otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren bidez
esleiturik ditudan eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Kargutik kentzea Iñigo Artázcoz Guereñu jauna, Nafarroako Kirolaren Institutuko Barne Kudeaketaren, Logistikaren eta Langileriaren
Bulegoko burua (lanpostu hori 8646 zenbakiarekin identifikatua dago plantilla organikoan). Bulegoburutza horretan aritzeko azken eguna 2020ko
otsailaren 10a izanen da.
2. Ebazpen hau igortzea Kultura eta Kirol Departamentuko Idazkaritza
Tekniko Nagusira, Nafarroako Kirolaren Institutuko Administrazio eta Kudeaketa Atalera eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Langileriaren
Gastuaren Kontrolaren eta Nominen Zerbitzura, Egituraren, Lanpostuen
Antolaketaren eta Langileen Plantillaren Zerbitzura eta Langileriaren
Kudeaketako Zerbitzura, eta interesdunari jakinaraztea, aditzera emanez
ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal duela, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari
zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015
Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat.
3. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea, behar
diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 3an.–Funtzio Publikoko zuzendari nagusia,
Amaia Goñi Lacabe.
F2002580

392/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari
nagusiak emana, David Carabantes Bernal jauna, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko Enpresen Erregistroaren
eta Industria Segurtasunaren Ataleko burua, kargutik kentzen
duena, berak eskatu baitu.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak urtarrilaren 15ean emandako
Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioko eta
haren erakunde autonomoetako atal, bulego eta unitate parekatuetako
burutzak merezimendu lehiaketa bidez betetzeko deialdia onetsi zen.
Deialdi hori 2018ko 26. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
otsailaren 6koan.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak ekainaren 21ean emandako
1759/2019 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario
David Carabantes Bernal jauna Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko
Departamentuko Enpresen Erregistroaren eta Industria Segurtasunaren
Ataleko buru izendatu zuten sei urterako; lanpostu hori 10307 zenbakiarekin
identifikatua dago plantilla organikoan.
2020ko urtarrilaren 30ean aurkeztutako idazki baten bidez, David
Carabantes Bernal jaunak burutza horri uko egin dio.
Aipatu deialdiko 15.5 puntuak ezartzen du merezimendu-lehiaketaren
bidez lortutako burutza baten titularrak lanpostu horretan aritzeari utziko
diola karguari berariaz uko egiten badio, horrela xedatua baitago Nafarroako Administrazio Publikoetan lanpostuak betetzeko Erregelamendua
onesten duen azaroaren 6ko 215/1985 Foru Dekretuaren 19.6 artikuluko
d) letran.
Nafarroako Administrazio Publikoetan lanpostuak betetzeko Erregelamenduaren 19.7 artikuluak ezartzen duenez, burutza lortu duen funtzionarioak lanpostu horretan aritzeari uzten dionean, jatorrizko atxikipen
eremu organikoan zituen mailari eta lanpostuari zegozkien zereginetara
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itzuli beharko du berehala. Halaber, xedatzen du, salbuespen gisa eta
lanpostua utzitako funtzionarioak hala eskatuta, beste atxikipen eremu
bateko lanpostu batera itzultzen ahalko dela, betiere zerbitzuaren beharrek
horretarako aukera ematen badute.
2005eko maiatzaren 30ean zuzendaritza nagusi honek emandako
jarraibideek, zuzendaritzako edo burutzako lanpostuetan langileak izendatzeari eta horiek kargua uzteari dagokienez, ezartzen dute langilea bere
mailari eta lanpostuari dagozkien zereginetara itzultzeak ez duela ekarriko
eremu horretan egiaz dagoen plantilla handitzea, zein den ere uzten duen
zuzendaritzaren edo burutzaren atxikipen eremua (bera edo beste bat).
Horrenbestez, aipatutako jarraibideekin bat, eta Langileriaren Erregistro
Nagusiaren Atalak proposatuta, bidezkoa da industria ingeniari teknikoen
lanpostu hau esleitzea David Carabantes Bernal jaunari: 5824 zenbakiduna, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
Departamentuko Barne Zuzendaritza Nagusiari atxikia.
Kontuan hartuta, kasu honetan, uko egiteak burutza uztea dakarrela
zuzenean, bidezko den gauza bakarra da ebaztea noiz izanen den kargu-uztea eta noiz itzuliko den bere lanpostura bere mailari eta lanpostuari
dagozkien zereginak gauzatzera; eta halaxe egiten da.
Horrenbestez, eta otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren bidez
eskuordeturik ditudan eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Kargutik kentzea David Carabantes Bernal jauna, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko Enpresen Erregistroaren eta
Industria Segurtasunaren Ataleko burua (lanpostu hori 10307 zenbakiarekin
identifikatua dago plantilla organikoan). Atalburutza horretan aritzeko azken
eguna 2020ko martxoaren 1a izanen da.
2. Adieraztea David Carabantes Bernal jaunak 2020ko martxoaren
2an itzuli beharko duela industria ingeniari teknikoen lanpostu honetara:
5824 zenbakidun lanpostua, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko Departamentuko Barne Zuzendaritza Nagusiari
atxikia dagoena.
3. Ebazpen hau igortzea Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko eta Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta
Barneko Departamentuko idazkaritza tekniko nagusietara, eta interesdunari
jakinaraztea eta ohartaraztea ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa
aurkezten ahal dela, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko
eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi eta
biharamunetik hasita, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta
122. artikuluekin.
4. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea, behar
diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 10ean.–Funtzio Publikoko zuzendari nagusia, Amaia Goñi Lacabe.
F2002581

1230/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Pertsonen Autonomiarako
eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak
emana, Marta Sanz Muruzabal andrea Pertsonen Autonomiarako
eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzako Administrazio Aferetarako Bulegoko
buru izendatzen duena bitarte baterako.
Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren
Estatutuen 12. artikuluak erakunde horretako zuzendari kudeatzaileari
esleitzen dio eskumena Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako
Nafarroako Agentziari atxikitako atalburuak, bulegoburuak edo beste unitate
batzuetako buruak bitarte baterako izendatzeko. Estatutu horiek azaroaren
6ko 301/2019 Foru Dekretuaren bidez onetsi ziren.
Kontuan hartuta Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak izendapenaren alde egindako txostena.
Horiek horrela, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta
haren erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak
zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuan eta Pertsonen
Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren Estatutuak
onesten dituen azaroaren 6ko 301/2019 Foru Dekretuan ezarritakoarekin
bat,
EBAZTEN DUT:
1. Marta Sanz Muruzabal andrea Pertsonen Autonomiarako eta
Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzako Administrazio Aferetarako Bulegoko buru izendatzea
bitarte baterako.
2. Ebazpen honek 2020ko otsailaren 24tik aurrera izanen ditu ondorioak.
3. Ebazpen hau igortzea Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzara, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziara,

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Langileriaren Erregistro Nagusiaren Atalera eta Nominen eta Gizarte Segurantzaren Atalera, eta Eskubide
Sozialetako Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiko Langileriaren
Kudeaketarako Bulegora, behar diren ondorioak izan ditzan.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 20an.–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzailea, Inés Francés
Román.
F2003160

1302/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Pertsonen Autonomiarako
eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak
emana, Arantxa Campo Mayo andrea Pertsonen Autonomiarako
eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Kudeaketaren eta Baliabideen Zuzendariordetzako Langileria Ataleko buru izendatzen
duena bitarte baterako.
Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren
Estatutuen 12. artikuluak erakunde horretako zuzendari kudeatzaileari
esleitzen dio eskumena Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako
Nafarroako Agentziari atxikitako atalburuak, bulegoburuak edo beste unitate
batzuetako buruak bitarte baterako izendatzeko. Estatutu horiek azaroaren
6ko 301/2019 Foru Dekretuaren bidez onetsi ziren.
Kontuan hartuta Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak izendapenaren alde egindako txostena.
Horiek horrela, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta
haren erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak
zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuan eta Pertsonen
Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren Estatutuak
onesten dituen azaroaren 6ko 301/2019 Foru Dekretuan ezarritakoarekin
bat,
EBAZTEN DUT:
1. Arantxa Campo Mayo andrea Pertsonen Autonomiarako eta
Garapenerako Nafarroako Agentziako Kudeaketaren eta Baliabideen
Zuzendariordetzako Langileria Ataleko buru izendatzea bitarte baterako.
2. Ebazpen honek 2020ko otsailaren 24tik aurrera izanen ditu ondorioak.
3. Ebazpen hau igortzea Kudeaketaren eta Baliabideen Zuzendariordetzara, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziara, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Langileriaren
Erregistro Nagusiaren Atalera eta Nominen eta Gizarte Segurantzaren
Atalera, eta Eskubide Sozialetako Departamentuko Idazkaritza Tekniko
Nagusiko Langileriaren Kudeaketarako Bulegora, behar diren ondorioak
izan ditzan.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzailea, Inés Francés
Román.
F2003161

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan
publikoaren eskaintza
48/2020 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Barneko zuzendari nagusiak
emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta
haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile izateko lanpostu huts batzuk lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda
onetsi, epaimahaiaren osaketa aldatu, eta Langileen Batzordeak
kalifikazio-epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatzen
dituena.
Barneko zuzendari nagusiaren martxoaren 28ko 86/2019 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile izateko 38 lanpostu huts
lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onetsi zen. (2019ko 80.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala, apirilaren 26koa).
Geroago, Barneko zuzendari nagusiaren otsailaren 5eko 19/2020
Ebazpenaren bidez (2020ko 30. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, otsailaren
13koa), eskaerak aurkezteko beste epe bat ireki zen deialdi horretan parte
hartu ahal izateko.
Eskaerak aurkezteko epea bukaturik, bidezkoa da onartu eta baztertu
diren izangaien behin-behineko zerrenda onestea.
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Bidezkoa da, halaber, epaimahaiaren osaketa aldatzea, eta Nafarroako
Suhiltzaileen eta Babes Zibilerako zerbitzuetako Langileen Batzordeak,
beraiek ordezkatzeko, epaimahaian parte hartzeko proposatzen dituen
kideak izendatzea.
Hortaz, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuak ematen dizkidan
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile izateko lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien
behin-behineko zerrenda onestea. Zerrenda hori eranskinean dago.
2. Izangai baztertuek erreklamazioak egiten ahalko dituzte eta, kasua
bada, egindako akatsak zuzentzen ahalko dituzte, ebazpen hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita bost egun balioduneko
epean.
3. Epaimahaiaren osaketa aldatu eta Nafarroako Suhiltzaileen eta
Babes Zibilerako zerbitzuetako Langileen Batzordeak proposatzen dituen
kideak izendatzea. Honela gelditu da:
–Epaimahaiburua: Pedro María Zaro Loperena jauna, Nafarroako
Suhiltzaileen Zerbitzuko suhiltzaile-ofizialordea.
Ordezkoa: Alfredo Fanlo Nuin jauna, Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuko Prestakuntza Ataleko burua.
–Epaimahaikidea: Miguel Javier Iturgaiz Guerrero jauna, Nafarroako
Suhiltzaileen eta Babes Zibilerako zerbitzuetako Langileen Batzordearen
ordezkaria.
Ordezkoa: Jon Mikel Garde Mellado jauna, Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuko eta Babes Zibilerako Zerbitzuko Langileen Batzordearen
ordezkaria.
–Epaimahaikide idazkaria: Javier Moreno Zudaire jauna, administrazio
publikoko teknikaria (arlo juridikoa), Barne Zuzendaritza Nagusiko Araubide
Juridikoaren Zerbitzukoa.
Ordezkoa: Begoña Martínez Barrado andrea, Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuko Gai Administratiboak eta Langileria Kudeatzeko Ataleko
burua.
4. Ebazpen hau epaimahaikideei igortzea, eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitara dadila agintzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 4an.–Barneko zuzendari nagusia, Amparo
López Antelo.
ERANSKINA
Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda
–Onartuak:

ABENDAÑO CABREJAS, VICTOR MANUEL
AGUIRRE OLCOZ, EDUARDO
ALVAREZ DE EULATE EZQUERRO, DANIEL
ALVIRA AYESTARAN, UNAI
ANDUEZA LASANTA, SANTIAGO
ANTUNANO FERNANDEZ DE TEJADA, FERNANDO
ARBELOA YERRO, IÑAKI
ARBELOA YERRO, JUAN MANUEL
ARCHANCO LORENZO, JON IKER
ARISTU GARCIA, CARLOS
ARMENDARIZ DOMINGUEZ, RAFAEL
ARRAIZA INZA, JON
ARRASTIA MARTINEZ, PABLO
ARREGUI ONGAY, ROBERTO
PÉREZ ASTIGARRAGA, UNAI
AYARRA ULLATE, JAVIER
AZANZA ILZARBE, DAVID
AZCOITI TANCO, MIKEL
AZPILICUETA FERNANDEZ DE LAS HERAS, IÑIGO
AZPIROZ MITXEO, OSKAR
BALLANO BIURRUN, JAVIER
BARRENA IRIGOYEN, JESUS
BARRERO CAMARZANA, MITXEL
BEJARANO ELIZAGARAY, PATXI
BELZUNCE ALONSO, FERNANDO
BENEDE RAMIREZ, ENEKO
BERMEJO ORDUNA, OSCAR
BEROIZ ALDAVE, DAVID
BRAVO IZCO, ROBERTO
CEMBORAIN ESTEBAN, JOSEBA
CERDAN VITAS, DAVID
CESAR GOÑI, ENEKO
CHICA CASTILLO, PABLO
CLEMENTE SANCHEZ, JORDI
CONDEARENA ORTEGA, PABLO
CORMENZANA LÓPEZ, ANDRÉS
CORRES LOPEZ, ISAAC
DEL ROSARIO RUPEREZ, HECTOR JAVIER
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DIEZ RIPA, JESUS
ECHEVERRIA VILCHEZ, DAVID
ECHEVERZ BALDA, IVAN
EQUIZA ELIAS, IOSU
ERROZ FURTADO, JAVIER
ESPARZA SAEZ, EDUARDO JULIO
ESPARZA UNDIANO, FERNANDO
FERNANDEZ BEROIZ, IÑIGO
FERNANDEZ GAZPIO, ALFONSO
GAMBOA PETRIRENA, PEDRO JOSE
GARCIA AQUERRETA, FRANCISCO JOSÉ
MATEOS GARCIA, PEDRO
GARCIA OSINAGA, PEDRO
GASTESI ZABALETA, AITOR
GIL PEREZ, IÑIGO XAVIER
GONZALEZ SAGUES, SANTIAGO
HERRERO MONZON, CARLOS
INDURAIN MAEZTU, SERGIO
INDURAIN MARTIN, ALBERTO
IRIARTE PEREZ DE EULATE, CARMEN
IRISARRI MARTINEZ‑OLCOZ, ALBERTO
ITSASO RAN, DANIEL
JABAT IZU, JAVIER
JASO ECHEVERRIA, PABLO
JUANIZ JUANENA, MIKEL XABIER
LABIANO GOÑI, ÁLVARO
LARRAYOZ VALENCIA, DAVID
LARUMBE GALECH, JAVIER
LATRE SAMPIETRO, DAVID
LEGARRA ARIZALETA, XABIER
LEÓN MUELA, ARKAITZ
LIZARRAGA MORANDEIRA, IKER
LUNA BERANGO, XABIER
LUSARRETA ECHEVERRIA, IÑIGO
LUSARRETA ECHEVERRIA, MIKEL
MACIAS IRIBARREN, JOSE ANTONIO
MAISTERRA ELIZONDO, GORKA
MALUMBRES MURILLO, MIGUEL ANGEL
MANUBENS GUARCH, GONZALO
MARKALAIN SALABERRI, JON ANDER
MARQUÉS CORNAGO, MIGUEL
MARQUÍNEZ MAULEÓN, DAVID
MARTIN GARCIA, JOSE LUIS
MARTIN MARTINEZ, ARTURO
MARTINEZ ARBELOA, IÑAKI
MARTINEZ FERNANDEZ, PASKAL
MARTINEZ IRUJO, FRANCISCO JAVIER
MARTINEZ ZULET, IÑAKI
MARTURET ILUNDAIN, PABLO
MENDOZA BERRIO, DAVID
MOLINA AGREDA, EDUARDO
MONTES ANDUEZA, JAVIER
MONTOIA GALAR, JON PABLO
MORENO ECHEVERRIA, JAVIER
MOSQUERA ESTELLA, OSCAR
MUNARRIZ MUTILVA, MIKEL
MURIE FERNANDEZ, ALVARO
NAGORE VIZCAY, ASIER
NERI EUGUI, DAVID
NOAIN INSAUSTI, IGNACIO JAVIER
NUÑEZ SIMON, VALENTIN
OLAVERRI MONREAL, RICARDO
OLZA ARIZALETA, IGNACIO
OSES BARANDALLA, HECTOR JAVIER
OSKARITZ PERURENA, JON
OTEIZA LIZASO, DANIEL
PEREZ DE EULATE PEREZ DE EULATE, SERGIO
PEREZ ZUÑIGA, ANDONI FERMIN
PITILLAS EGOZCUEZABAL, RAUL
PRESA GARBISU, JAVIER
PRIMO EGEA, BEINAT
PULGARIN UNZUE, JAVIER
REMIREZ DE GANUZA HERRERO, JAVIER
REMIREZ MARZO, MIGUEL
REY BAZTAN, JESUS
RODA HUALDE, RAUL
RODRIGUEZ SANCHEZ, MARTIN JUAN
RUIZ CUBILLO, JUAN ANTONIO
RUIZ ZUBICOA, JOSE JAVIER
SALABERRI LECUMBERRI, JUAN
SALDISE ARGUIÑARIZ, ENEKO
SALINAS OLCOZ, JAVIER
SAN JULIÁN RODRÍGUEZ, PABLO
SAN MIGUEL PASCUAL, DAVID
SANCHEZ SANZ, ALEJANDRO
SANZ PASCUAL, IMANOL
SENOSIAIN ETAYO, JOSE MARIA
SOLA GUINDA, JAVIER
SORLI CAÑADA, BEÑAT
SOTO RIVAS, JOSE ANTONIO
TRILLO EZQUER, ALBERTO
URDIAIN GOÑI, MIKEL
URDIAIN LARRAYOZ, JOSE
URRA LAMANA, JOSÉ MIGUEL
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URRIZA GARCIA, PEDRO
VAZQUEZ DEL POZO, ADRIAN
VELASCO SALINAS, ASIER
VICENTE IGEA, ARITZ
VILLAMARIN VILLAVA, FELIX
VILLANUEVA OLLER, IKER
VIZCAY ENERIZ, DAVID
YARNOZ ABADIA, JOSE ALBERTO
ZABACO ZUASTI, VICTOR
ZABALEGUI LARREA, ROBERTO
ZABALZA AZCONA, JOSE
ZALDUA ESTEBAN, MIKEL
ZILBETI COSTALAGO, CESAR

–Baztertuak:
Deialdiaren 3.1 oinarrian eskatzen diren betebeharrak ez betetzeagatik:
HUARTE URRIZA, XABIER

F2003316

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko
Zerbitzuko zuzendariaren 8/2019 Ebazpenaren aurka jarritako
gora jotzeko errekurtsoetan interesdun direnei.
Iragarki honen bitartez jakinarazten da gora jotzeko lau errekurtso jarri
direla Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak
Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren 8/2019 Ebazpenaren aurka. Ebazpen
horren bidez hautapen prozedurak onetsi ziren Bigarren Hezkuntzako
Irakasleen Kidegoan sartu eta bertara igotzeko eta espezialitate berriak
eskuratzeko, eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartu
eta espezialitate berriak eskuratzeko, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetarako. Hona hemen
errekurtso horiek jarri dituzten pertsonen zerrenda:
Victorino Javier Rada Pérez jauna;
Esther García Romero andrea, Gonzalo Javier Franco Álvarez jauna,
Jesús Ochoa García jauna, María del Carmen Hornos García andrea eta
María Nieves Conde Duque andrea;
Iñaki Brugos Fernández jauna;
Mikel Lakasta Pérez Ilzarbe jauna.
Hori horrela, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. eta 118. artikuluetan
xedatutakoari jarraikiz, espezialitate horietan interesdun diren guztiei dei
egiten zaie alegazioak egin ahal izan ditzaten, iragarki hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hamar egun balioduneko
epean. Horiek Hezkuntza Departamentuaren Erregistroan aurkezten ahalko
dira (Iruñeko San Domingo aldapa z.g.) edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015
Legean ezarritako bideetatik edozein erabiliz.
Aurkeztutako errekurtsoen kopiak interesdunen eskura daude Hezkuntza Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiko Araubide Juridikoaren
Atalean (Iruñeko San Domingo aldapa z.g.).
Iruñean, 2020ko martxoaren 11n.–Hezkuntza Departamentuko idazkari
tekniko nagusia, Beatriz Ayerra Gamboa.
F2003759

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA
HIRIGINTZA
29E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako
kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Lakuntzako
udal plan orokorrean akatsak zuzentzeko espedientea, Lakuntzako
2. poligonoko 1225., 1075. eta 548. industria lurzatien zonifikazio
akustikoari dagokionez. Sustatzailea Lakuntzako Udala da.
Lakuntzako Udalak idazpuruan azaltzen den espedientea aurkeztu du
Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuan, behin betiko onets dadin.
Ikusirik aurkeztutako dokumentazioa, bai eta Lurralde eta Paisaia Zerbitzuaren txostena ere, bidezkoa da espedientea behin betiko onestea.
Adierazitakoarekin bat eta Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuaren egitura organikoa
ezartzen duen urriaren 30eko 262/2019 Foru Dekretuari jarraikiz,
AGINTZEN DUT:
1. Behin betiko onestea Lakuntzako udal plan orokorrean akatsak
zuzentzeko espedientea, Lakuntzako 2. poligonoko 1225., 1075. eta
548. industria lurzatien zonifikazio akustikoari dagokionez. Sustatzailea
Lakuntzako Udala da.

2. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea
amaitzen. Administrazio publikoak ez diren interesdunek gora jotzeko
errekurtsoa aurkezten ahalko dute, Nafarroako Gobernuari zuzendua,
legezkotasunaren kontrola onesteko egintza honen aurka, hilabeteko epean, foru agindu hau jakinarazi edo, hala badagokio, Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
Halaber, onetsitako hirigintza araudiaren aurka administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa jar daiteke, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, dagokion
udalak eskaturik edukia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik
aurrera.
Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar
dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten
Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin ahal izatea,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.
3. Foru agindu hau jakinaraztea Lakuntzako Udalari, dagokion hirigintza arloko araudia argitara dezan Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 27an.–Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilaria, José María
Ayerdi Fernández de Barrena.
F2003093

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA
BEKAK
444/2020 EBAZPENA, 2020ko martxoaren 3koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez,
deialdia onesten da bi sari emateko nekazaritzaren, nekazaritzako
industriaren eta nekazaritzako kooperatibismoaren arloetako
Ikasketa Amaierako Lan onenei, hots, 2017-2018 eta 2018-2019
ikasturteetan Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP) aurkeztu
diren eta “gainditua” kalifikazioa lortu duten graduko eta masterreko edozein titulaziotako lan onenei.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko AN Taldearen Katedraren helburua
da ezagutza sortzea Ingeniaritza eta Teknologiaren, Oinarrizko Zientzien
eta Osasun Zientzien, Zientzia Ekonomikoen eta Juridikoen, eta Gizarte
Zientzien arloetan. Horretarako, AN Kooperatiba Taldearen Fundazioak
finantzatutako katedra horrek ekintzak egiten ditu nekazaritzaren, nekazaritzako industriaren eta nekazaritzako kooperatibismoaren arloko ikerketak
eta jarduerak bultzatzeko, garatzeko eta babesteko.
Hori dela eta, Nafarroako Unibertsitate Publikoko AN Taldearen Katedrako Segimendu Batzorde Mistoak erabaki zuen 2020ko jarduera-programaren barruan honako deialdi honen oinarriak onestea: 2017-2018
eta 2018-2019 ikasturteetan Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP)
aurkeztu diren, “gainditua” kalifikazioa lortu duten eta nekazaritza, nekazaritzako industria eta nekazaritzako kooperatibismoaren arloetako Ikasketa
Amaierako Lan onenei bi sari emateko deialdia.
Ikusirik Nafarroako Unibertsitate Publikoaren AN Taldearen Katedrak
egindako akta eta proposamena.
Ikusirik Unibertsitateko Aholkularitza Juridikoak egin duen txostena.
Ikusirik Kontabilitate Atalak egindako kreditu-erreserbaren ziurtagiria
eta zerga-tratamenduari buruzko txostena.
Kontuak ikuskaturik eta aldeko fiskalizazioa eginik.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak 2019ko uztailaren 3an
emandako 1420/2019 Ebazpenaren bidez ematen dizkidan eskudantziak
erabiliz.
EBATZI DUT:
Lehena.–Deialdia egiten da Ikasketa Amaierako Lan onenei 2.000
euro-ko sari bat eta 1.000 euro-ko beste bat emateko.
PFEZari dagokionez, sari hauek jarduera profesionalaren errendimendutzat jotzen dira; beraz, aplikatuko zaien atxikipena % 15ekoa izango da
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 78.
artikuluaren arabera.
Bigarrena.–Baimena ematea deialdi honek sortutako gastua egiteko.
Gastua, 3.000 euro-koa gehienez, sarietarako izango da, eta Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren AN Taldearen Katedraren aurrekontuaren bidez
finantzatuko da.
Sorturiko gastua Nafarroako Unibertsitate Publikoak 2020ko ekitaldirako duen Gastuen Aurrekontuetako partidaren kargura ordainduko da:
30.31.11.3735 480.25.–Katedren Sariak: 3.000,00 euro.
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Hirugarrena.–Deialdia onesten da 2.000 euro-ko sari bat eta 1.000
euro-ko beste bat emateko 2017-2018 eta 2018-2019 ikasturteetan
Nafarroako Unibertsitate Publikoan aurkeztu eta “gainditua” kalifikazioa
lortu duten Ikasketa Amaierako Lan onenei. Ikasturte horietan Ikasketa
Amaierako Lana nekazaritzaren, nekazaritzako industriaren eta nekazaritzako kooperatibismoaren arloetan egin zuten NUPeko ikasleak
aurkez daitezke Nafarroako Unibertsitate Publikoaren AN Taldearen
Katedrak egindako deialdira, ebazpen honen eranskineko oinarrien
arabera.
Laugarrena.–Ebazpen hau helaraztea Nafarroako Unibertsitate Publikoaren AN Taldearen Katedrari, Aurrekontuen eta Plangintza Ekonomikoaren Atalari, Kontabilitate Atalari, Ikerketa Zerbitzuari, Ikerketako
errektoreordeari eta Kontuhartzailetzari.
Bosgarrena.–Agindua ematea ebazpen hau argitaratzeko Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, Nafarroako Unibertsitate Publikoko AN Taldearen
Katedraren webgunean (www.unavarra.es/catedragrupoan) eta Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren egoitza elektronikoan.
Seigarrena.–Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du, eta
haren aurka zilegi da berraztertzeko errekurtsoa jartzea errektoreari zuzendua hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita,
edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako administrazioarekiko
Auzietako Epaitegian bi hilabeteko epean, hura argitaratu eta biharamunetik
kontatzen hasita.
Iruñean, 2020ko martxoaren 3an.–Francisco Javier Arregui San Martín
jauna, Ikerketako errektoreordea.
OINARRIAK 2017-2018 eta 2018-2019 IKASTURTEETAN
NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOAN AURKEZTU DIREN ETA
“GAINDITUA” KALIFIKAZIOA LORTU DUTEN IKASKETA AMAIERAKO
LAN ONENEN SARIAK EMATEKO. NAFARROAKO UNIBERTSITATE
PUBLIKOAREN AN TALDEAREN KATEDRAK EGINDAKO DEIALDIA
Martxoaren 3ko 444/2020 Ebazpenaren eranskina
Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta AN Kooperatiba Taldearen
Fundazioak, hau da, AN Taldearen Katedra osatzen duten entitateek, uste
dute beharrezkoa dela ezagutza sortzea nekazaritzaren, nekazaritzako
industriaren eta nekazaritzako kooperatibismoaren arloetan, unibertsitateko ikasleentzako eta sektoreko profesionalentzako prestakuntza- eta
ikerketa-jarduerak eginez.
Hori dela medio, AN Kooperatiba Taldearen Fundazioak deialdia egiten
du bi sari emateko 2017-2018 eta 2018-2019 ikasturteetan Nafarroako
Unibertsitate Publikoan aurkeztu diren eta “gainditua” kalifikazioa lortu
duten Ikasketa Amaierako Lan onenei. Nafarroako Unibertsitate Publikoko
graduko eta masterreko edozein titulaziotako ikasleak aurkez daitezke,
baldin Ikasketa Amaierako Lana ikasturte horietan eta arlo hauetan egin
bazuten: nekazaritza, nekazaritzako industria eta nekazaritzako kooperatibismoa.
Horiek horrela, AN Taldearen Katedrako Segimendu Batzorde Mistoak
deialdi hau egiten du.
1.–Deialdiaren xedea.
Deialdi honen helburua da sari hauek emateko prozedura arautzea publizitate, objektibotasun eta lehiakortasun printzipioen arabera: 2017-2018
eta 2018-2019 ikasturteetan Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP)
aurkeztu diren, “gainditua” kalifikazioa lortu duten eta nekazaritzaren,
nekazaritzako industriaren eta nekazaritzako kooperatibismoaren arloetako
ikasketa amaierako lan onenentzako bi sari.
2.–Finantzaketa.
Deialdi honek 3.000 euro-ko aurrekontua du osotara. Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren 2020ko gastuen aurrekontuko 30.31.11.3735
480.25 Katedren sarietarako izeneko aurrekontu-partidaren kargura ordainduko dira.
AN Kooperatiba Taldearen Fundazioak ematen du diru kopuru hori,
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren AN Taldearen Katedraren finantzaketari egiten dion ekarpenaren parte gisa.
3.–Deialdiko sariak.
Deialdia egiten da 2017-2018 eta 2018-2019 ikasturteetan Nafarroako
Unibertsitate Publikoan (NUP) aurkeztu diren, “gainditua” kalifikazioa lortu
duten eta nekazaritzaren, nekazaritzako industriaren eta nekazaritzako
kooperatibismoaren arloetako Ikasketa Amaierako Lan onenei honako
sari hauek emateko:
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–2.000 euro-ko sari bat. Epaimahaiak aukera du kategoria honetan
bi sari ex aequo emateko. Kasu horretan, erdi bana banatuko da saria bi
irabazleen artean.
–1.000 euro-ko sari bat.
4.–Hautagaitzek bete beharreko baldintzak.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko graduko eta masterreko edozein
titulaziotako ikasleak aurkez daitezke, baldin eta Ikasketa Amaierako Lana
nekazaritzaren, nekazaritzako industriaren eta nekazaritzako kooperatibismoaren arloetan egin badute 2017-2018 eta 2018-2019 ikasturteetan, hau
da, Ikasketa Amaierako Lanak defendatzeko deialdietan: 2017ko irailaren
1etik 2019ko irailaren 30era. Gainera, lanaren kalifikazioak “Bikain” edo
“Ohorezko matrikula” izan behar du.
5.–Hautagaitzak aurkezteko epea.
Parte hartzeko eskaerak eta dokumentazioa paperean aurkeztu behar
dira Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Erregistro Orokorrean (Arrosadiko campusa z.g., 31006 Iruñea / Tuterako campusa, Tarazonako etorbidea
z.g., 31500 Tutera), edo, bestela, Herri Administrazioen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko Legeak ezarritako tokietako batean.
Hilabeteko epea dago hautagaitzak aurkezteko, deialdia Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.
Dokumentu hauek aurkeztu behar dira:
–Eskaera-orri normalizatua beteta, zeina http://bit.ly/2f4y0wO estekan
eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko AN Taldearen Katedraren webgunean baitago (www.unavarra.es/catedragrupoan).
–Ikasketa Amaierako Lanaren ildo nagusien laburpena (4 orri gehienez).
–Azalpen labur bat, lanak saria zergatik merezi duen aditzera ematen
duena (orri bat gehienez).
Sarietara aurkezteak deialdiaren oinarriak onartzea dakar berekin.
6.–Saridunen betebeharrak.
1. Saridunek nahi bezala erabiliko dute jasotako diru kopurua, eta
ordainketa Nafarroako Unibertsitate Publikoaren AN Taldearen Katedrak
eta AN Kooperatiba Taldearen Fundazioak antolatuko duten ekitaldi publiko
batean egingo da.
2. PFEZari dagokionez, saria jarduera profesionalaren errendimendua
izango da, eta, beraz, Unibertsitateak % 15eko atxikipena egingo du.
3. Deialdiko oinarriak bete ezean, edo datuak ezkutatu, aldatu edo
haietan iruzur egiten bada, zilegi izango da saria kentzea. Hala gertatzen
denean, dirua itzuli beharko du interesdunak.
7.–Sariaren epaimahaia.
Honako bost kide hauek osatuko dute bi sariak emango dituen epaimahaia:
–AN Kooperatiba Taldearen Fundazioaren presidentea edo hark
eskuordetutako pertsona.
–AN Taldearen Katedraren zuzendaria, Nafarroako Unibertsitate
Publikoko irakasle dena, edo hark eskuordetutako pertsona.
–AN Taldeko hiru kide edo haiek eskuordetutako pertsonak.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko AN taldearen Katedraren zuzendariak eskatuta eratuko da epaimahaia, eta, horretarako, epaimahaikideei
dei egingo die. Halaber, Katedrak behar diren kudeaketa-lanak egingo ditu
epaimahaiaren jarduna errazteko.
8.–Saria ematea.
1. Epaimahaiak hautagaitzei buruzko lehen ebaluazio bat egingo
du, kalitatearen eta inpaktuaren arabera, txosten arrazoituarekin batera,
eta haien artetik 5 onenak proposatuko ditu Ikasketa Amaierako Lanak
jendaurrean azal eta defenda ditzaten. Hamargarren oinarrian jasotzen den
bezala (“Argitaratzea” izenekoan), Nafarroako Unibertsitate Publikoaren
AN Taldearen Katedraren webgunean (www.unavarra.es/catedragrupoan)
soilik emango da ezagutzera deialdi honi buruzko informazioa.
2. Jendaurrean azaldu eta defendatzeko ekitaldian, alderdi hauek
baloratuko ditu epaimahaiak:
–Aztertutako gaiak zenbateko interesa duen eta zein neurritan egokitzen den deialdiaren edukietara.
–Nolakoa den lanaren kalitate zientifikoa eta teknikoa. Zenbateko
zehaztasunez erabiltzen diren iturriak eta nolakoa den lanaren barne
sendotasuna.
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–Estiloa zuzena ote den, eta lana adierazteko eta aurkezteko modua
argia ote den.
3. Jendaurrean azaldu eta defendatzeko ekitaldiaren ondoren, epaimahaiak lehenbiziko eta bigarren sariak emateko proposamena egingo
du, txosten arrazoituan oinarrituta.
4. Epaimahaiak Unibertsitateko Ikerketako errektoreordeari bidaliko
dio lehenbiziko eta bigarren sariak emateko proposamena. Errektoreordeak dagokion ebazpena emango du Nafarroako Unibertsitate Publikoko
Ikasketa Amaierako Lanik onenei lehenbiziko eta bigarren sariak emateko.
Ebazpen horretan, saritutako hautagaitzen izena baino ez da agertuko,
eta gainerako hautagaitzak atzera bota direla ulertuko da.
5. Epaimahaiak eman gabe utz litzake sariak, hala egitea egokia
iruditu zaiolako edo hautagaitzarik ez dagoelako.
6. Zilegi du, halaber, lehenbiziko saria ex aequo ematea, epaimahaiari
hala egitea egokia iruditzen bazaio.
7. Ikerketako errektoreordearen behin betiko esleipen-ebazpenaren
aurka zilegi da berraztertzeko errekurtsoa aurkeztea errektoreari zuzendua
hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako
administrazioarekiko auzien epaitegietan bi hilabeteko epean, ebazpena
argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.
8. Ekitaldi publikoa egingo da sariak banatzeko.
9. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren AN Taldearen Katedrak
emango du ezagutzera sarien behin betiko esleipenaren ebazpena, sariak
emateko ekitaldi publikoa izan baino lehenago.
9.–Datuak babestea.
Parte-hartzaileek deialdi honetan ematen dituzten datu pertsonalak
arau hauen arabera tratatuko dira: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamendua, apirilaren 27koa, datu pertsonalen
tratamenduaren gaietan pertsona fisikoak babesteari buruzkoa; eta 3/2018
Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta
eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
Datuen tratamenduaren xedea nekazaritzaren, nekazaritzako industriaren eta nekazaritzako kooperatibismoaren arloetan ezagutza sortzea da,
eta, horretarako, NUPeko Ikasketa Amaierako Lan onenei bi sari emateko
deialdia egiten da. Hortaz, tratamenduaren oinarri juridikoa botere publikoa
baliatzea eta interes publikoaren misioa betetzea da, DBEOren 6.1.e)
artikuluaren arabera.
Datuen tratamenduaren arduradunak Nafarroako Unibertsitate Publikoa eta AN Taldearen Katedra dira. Interesdunek eskubidea dute datuak
eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, bai eta beste eskubide batzuk
erabiltzeko ere, delegado.protecciondatos@unavarra.es edo an@grupan.
es helbideetara idatziz, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak
Bermatzeari buruzko Lege Organikoko 11. artikulutik 18. artikulura bitartean
ezarritakoaren arabera.
NUPek eta AN Taldeak datu hauek tratatuko dituzte: hautagaitzen
identifikazio-datuak, harremanetan jartzekoak, sinadura eta Ikasketa Amaierako Lanak. Horretaz gainera, zer hautagaitza proposatu diren eta saria
nork irabazi duen argitaratuko da. Azkenik, bankuko datuak ere tratatuko
dira saridunei ordainketak egiteko.
10.–Argitaratzea.
Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Nafarroako Unibertsitate Publikoko AN Taldearen Katedraren webgunean (www.unavarra.
es/catedragrupoan) eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren egoitza
elektronikoan argitaratuko da. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren AN
Taldearen Katedrak eta AN Kooperatiba Taldearen Fundazioak ziurtatuko
dute ebazpen honen zabalpena.
Deialdi hau aplikatzeko emandako gainerako egintzak Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren AN Taldearen Katedraren webgunean baino ez
dira argitaratuko.
Bitarteko horiek izango dira Nafarroako Unibertsitate Publikoaren AN
Taldearen Katedrak onartutako publizitate tresna bakarra; nolanahi ere,
baliteke interesdunei posta elektronikoaren bidez jakinarazpen bat bidaltzea
modu osagarri eta ez-ofizialean.
11.–Errekurtsoak.
Interesdunek, deialdi honen eta bere oinarrien aurka, berraztertzeko
errekurtsoa jartzen ahal dute, hilabeteko epean Nafarroako Unibertsitate
Publikoko errektoreari zuzendua, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa maila bereko Nafarroako epaitegietan, bi hilabeteko epean,
biak ere argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.
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1.7. BESTELAKOAK
18/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 21ekoa, Hezkuntzako kontseilariak
emana, zeinaren bidez ezartzen baitira 2020-2021 ikasturtean
familiei aplikatu beharreko tarifak Haur Hezkuntzako lehen zikloko
udal ikastetxeetan, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan.
Martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Foru
Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautu eta hori ematen
duten ikastetxeek bete beharreko baldintzak eta ziklo horren hezkuntza
edukiak ezarri ziren. Bertan ezartzen denari jarraikiz, Hezkuntza Departamentuaren eta administrazio publiko interesdunen arteko hitzarmenen
bidez sortuko dira haur eskolak, eta hitzarmen horietan ezarriko da, hala
denean, finantzaketa araubidea.
Hezkuntza Departamentuak parte hartzen du Haur Hezkuntzako udal
ikastetxeen kudeaketaren finantzaketan, eta horretarako, lankidetza-hitzarmenak sinatzen ditu.
Udal titulartasunekoak diren 0-3 urteko Haur Hezkuntzako zentroen
finantzaketa arautzen duen uztailaren 1eko 16/2014 Foru Legeak ezartzen
duenez, Nafarroako Gobernuak berari dagokion zatiaren ehuneko ehuna
ordainduko die udalei ekitaldi ekonomiko bakoitzean, bat etorriz Udal
titulartasuneko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeen kudeaketa
finantzatzeari buruz Hezkuntzako kontseilariak abuztuaren 27an emaniko
79/2012 Foru Aginduak ezartzen dituen oinarrietan xedatuarekin.
Abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduaren 4.4 artikuluan ezarritakoarekin bat, Hezkuntza Departamentuak, oro har, dirulaguntza bat emanen
du, honela kalkulatuko dena: urteko modulu aplikagarriari kenduko zaizkio
toki entitateren ekarpena eta familien eskolatze tarifen ekarpena, familien
tarifei buruzko kasuan kasuko araudian ezarritakoaren arabera.
Bidezkoa da, beraz, 2020-2021 ikasturterako onestea Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza
Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan, familiei
aplikatu beharreko tarifei buruzko araudia.
Ikusirik Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuko zuzendariak
egin duen txostena, Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuarekin egindako
hitzarmenen bidez finantzatuetan, 2020-2021 ikasturtean familiei aplikatu
beharreko tarifei buruzkoa.
Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko
14/2004 Foru Legearen 41. artikuluko 1. apartatuko e) letran ematen
zaizkidan ahalmenak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Ezartzea 2020-2021 ikasturtean familiei aplikatu beharreko hileko
tarifak Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Nafarroako
Gobernuko Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez
finantzatzen direnetan, bat etorriz foru agindu honen eranskinean jaso
diren oinarriekin.
2. Foru agindu hau eta eranskina argitaratzea Nafarroako Aldizkari
Ofizialean.
3. Foru agindu honen aurka toki entitate interesdunek aukera dute
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeko, Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, argitaratu eta
biharamunetik bi hilabeteko epean, galarazi gabe Nafarroako Gobernuan
aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, uztailaren 13ko 29/1998
Legearen 44. artikuluan aurreikusitako moduan eta epeetan (aipatutako
lege horrek Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen du).
4. Foru agindu honen aurka gainerako interesdunek gora jotzeko
errekurtsoa aurkezten ahalko dute, Nafarroako Gobernuari zuzendua,
hilabeteko epean, argitara eman eta biharamunetik hasita.
5. Foru agindu hau eta bere eranskina igortzea, behar diren ondorioak
izan ditzaten, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, Inklusio, Berdintasun
eta Bizikidetza Zerbitzuari, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako
Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzako
Familien Atalari, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioari eta 0-3
urteko Zikloaren eta Landa Eskolen Atalari.
Iruñean, 2020ko otsailaren 21ean.–Hezkuntzako kontseilaria, Carlos
Gimeno Gurpegui.
ERANSKINA
Oinarriak, 2020-2021 ikasturtean familiei aplikatu beharreko tarifak
ezartzeko, Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan,
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuarekin egindako
hitzarmenen bidez finantzatuetan
Lehenbizikoa.–Tarifak ordaintzea.
Familien diru-sarreren arabera eta ordutegi modalitatearen arabera
ordainduko dira tarifak, betiere Hezkuntza Departamentuko Hezkuntzako
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Ikuskapen Zerbitzuak onetsi badu modalitatea kasuko ikastetxerako.
Familia bakoitzari aplikatu beharreko tarifa kalkulatzeko, egoki den taula
hartuko da aintzat, eranskin honen bosgarren oinarrian agertzen direnetatik.
Betiere, hileko gehieneko tarifak honako hauek izanen dira:
HILEKO GEHIENEKO TARIFAK

Eskolatzea

Ordutegi osoko unitateak

198 euro

Ordutegi murriztuko unitateak

186 euro

Eskolatze erdiko unitateak

142 euro

Jantokia

95 euro

Bigarrena.–Familia-unitatearen kontzeptua.
1. Honako hauek dira familia-unitateko kide zenbagarriak, foru agindu
honen ondorioetarako:
–Gurasoak, legez bananduta ez daudenak, edo, dibortziatuta edo
bananduta egonik, zaintza eta jagoletza partekatua dutenak, edo adingabearen zaintza eta babesa duten tutoreak edo arduradunak.
–26 urtetik beherako seme-alabak, familiaren etxebizitzan bizi eta
lanaren errentarik jasotzen ez dutenak, baldin eta hori frogatzen bada lan
bizitzaren ziurtagiri negatiboaren bidez edo hori egiaztatzen duen agiri
ofizialaren bidez, baita judizialki ezgaituta eta guraso-ahal luzatuaren edo
birgaituaren mende dauden seme-alabak ere.
–Banandutako bikotekideek zaintza partekatua badute eta berriz ezkondu badira edo bikote egonkorra eratu badute, ezkontide edo bikotekide
berria ez da familia-unitateko kidetzat hartuko ondorio hauetarako.
–Alargunak berriz ezkondu badira edo bikote egonkorra eratu badute,
ezkontide edo bikotekide berria familia-unitateko kidetzat hartuko da ondorio
hauetarako.
–Gurasoak banantzen edo dibortziatzen baldin badira, gurasoetako
batek edo legezko tutoreetako batek baldin badu zaintza eta jagoletza,
ez da kide konputagarritzat joko adingabekoaren zaintza eta jagoletza ez
dituen gurasoa.
–Gurasoetako batek beste seme-alaba batzuen zaintza eta jagoletza
partekatua badu, horien erdiak ere hartuko dira familia-unitateko kidetzat.
–Aplikatu beharreko tarifa kalkulatzeko soilik, %33ko edo hortik gorako
desgaitasun deklaratua daukan seme edo alaba bakoitza bi balira bezala
konputatuko da, familia-unitatearen kide kopurua zehazteko orduan.
–Harreran dagoen adingabeen kasuan, harrerako familiari aplikatuko
zaio aurreko paragrafoetan xedatu dena.
2. Aurreko puntuan aipatutako inguruabar guztiak behar bezala
justifikatu beharko dira, erakunde ofizialek egindako agirien bidez: familia
liburua; guraso bakarreko familiaren titulua; erroldatze-ziurtagiria, 2020ko
urtarrilaren 1aren aurrekoa; bizikidetasunaren ziurtagiria; banantze-demanda jarri izanaren ziurtagiria; epai judizialak; errenta aitorpena; edo
inguruabar horiek frogatzen duten beste agiri ofizial batzuk.
Baldin familia liburuan ageri ez den seme-alabarik bada familia-unitatean, bestelako dokumentuen bidez frogatu beharko da, adibidez jaiotzaagirien, banantze edo dibortzio epaien eta abarren bidez.
3. Aplikatu beharreko tarifa kalkulatzeko, matrikula egitean familiaunitateko kide izatea frogatuta dutenak soilik hartuko dira halakotzat.
4. Matrikula eginda, ez da kontuan hartuko aldatzen bada familiaunitateko kideen kopurua, non ez den aldatzen honako arrazoi hauengatik
ikasturtea hasi baino lehen: jaiotza, adopzioa, harrera, ezgaitze judiziala
edo guraso bakarreko familia nahiz gurasobakartasun egoera frogatzea.
Egoera berria behar bezala justifikatu beharko da beti.
5. Haur bati baja eman ondoan berriro matrikulatzen bada, ikasturte
berean, familia-unitatearen kide kopurua izanen da lehendabiziko matrikula
egitean aurkeztu zena.
Hirugarrena.–Familia-unitatearen eta per capita errentaren urteko
errenta kalkulatzea.
1. Familia-unitatearen urteko errenta izanen da aitaren eta amaren
edo legezko tutoreen 2019ko diru-sarrera edo errenta indibidual justifikatuen batura. Pertsona fisikoen errentaren gaineko 2019ko zergaren aitorpena
aurkeztuta justifikatuko da familia-unitatearen urteko errenta.
2. Errenta indibiduala honela kalkulatuko da: zerga-oinarriaren zati
orokorra gehi kapital higigarriaren etekinen saldo positiboa gehi ondare-eskualdaketen saldo positiboa, ken etxebizitza birgaitzeko edo eskuratzeko
jasotako dirulaguntzak.
Ondorio praktikoetarako, kalkulua honela eginen da: Nafarroako Foru
Komunitatean, 2019. ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpeneko 507, 8810 eta 8808 laukitxoak batuta eta 708 laukitxoa
kenduta, edo horien baliokide direnak Estatuko gainerako aitorpenetan.

3. Per capita errenta lortzeko, eragiketa hau eginen da: familia-unitatearen urteko errenta zati familiako kide guztien kopurua.
4. Banantze edo dibortzio kasuetan per capita errenta kalkulatzeko:
a) Baldin zaintza eta jagoletza partekatua bada: kontuan hartuko
dira bi gurasoen errenta aitorpenak edo sarrerak.
b) Zaintza eta jagoletza ez bada partekatua: haurraren zaintza eta
jagoletza dituen gurasoaren errenta aitorpena edo diru-sarrerak hartuko
dira kontuan,
–Gehi, behar denean, zaintza eta jagoletza ez dituen gurasoak semealaben mantenurako urtean ordaindutakoa; betiere, hitzarmen arautzaile
edo erabaki judizial baten arabera ordaindutakoa izan beharko du.
–Ken, behar denean, zaintza eta jagoletza ez dituen gurasoak beste
seme-alaba batzuen mantenurako urtean ordaindutakoa; betiere, izan
beharko du hitzarmen arautzaile edo erabaki judizial baten arabera ordaindutakoa.
5. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena egin
beharrik ez badute, kasuan kasuko dokumentazio ofiziala aurkeztu beharko
da, edo, bestela, errenten edo diru-sarreren zinpeko aitorpena eta/edo
ikastetxearen titulartasuna duen toki entitateak, familiak 2019. urtean izan
dituen diru-sarrerak zehazteko, beharrezkotzat jotzen dituen agiriak.
6. Interesdunak egoki den dokumentazioa aurkezten ahal du, edo
kasuan kasuko toki entitateari baimena emateko eskabidea, hark behar
duen informazioa eska diezaion eskudun den unitate organikoari edo
departamentuari.
7. Ezartzen den epearen barrenean 2019ko errenta aitorpena edo
diru-sarreren egiaztagiriak aurkezten ez dituztenei, matrikulatutako ordutegi
motari dagokion kuota altuena aplikatuko zaie ikasturte osoan.
8. 2019an aitortutako diru-sarrerak nabarmenki murrizten direnean
errenta jasotzen zuen familia-unitateko kideren bat hil delako, horren berri
ematen ahalko da ikasturtea hasi baino lehenago, hala dela frogatzen duten
agiriak erantsiz betiere. Egun horretatik aurrera gertatzen diren aldaketak
ez dira kontuan hartuko 2020-2021 ikasturteko tarifa kalkulatzeko.
Laugarrena.–Kuotaren salbuespena.
1. Arrisku psikosozialeko faktoreak dituzten eta garapenean atzerapena duten haurren kasuetan kuotaren salbuespena ezarriko da. Salbuespen hori onesteko, beharrezkoa izanen da aldeko txostena ematea egoki
den udaleko gizarte zerbitzuetako lantaldeak eta Nafarroako Hezkuntza
Bereziko Baliabideen Zentroko Arreta Goiztiarreko Taldeak.
2. Egoki den udalak eta Hezkuntza Departamentuak hartuko dute
beren gain tarifa. Jantokiari dagokion tarifa udalak ordainduko du, eta
Hezkuntza Departamentuak eskolatzeari dagokiona.
Bosgarrena.–Murriztapenak.
1. Oro har, lehenbiziko oinarrian ezarritako tarifak murriztu eginen dira
per capita errentaren arabera. Honako taula hauetan jaso dira ordaindu
beharreko tarifak:
a) Familia orokorren kasuan.
PER CAPITA ERRENTAREN
TARTEAK
Hemendik

Honaino

> 15.000

ESKOLATZEA

ESKOLATZEA + JANTOKIA

Eskola-ordutegi mota

JANTOKIA

Osoa
(7 ordu)

Murriztua
(6 ordu)

Erdia
(4 ordu)

Eskola-ordutegi mota
Osoa
(7 ordu)

Murriztua
(6 ordu)

Erdia
(4 ordu)

198

186

142

95

293

281

237

12.400,01

15.000

169

159

119

95

264

254

214

10.700,01

12.400

133

126

90

95

228

221

185

9.300,01

10.700

104

98

67

95

199

193

162

7.980,01

9.300

82

77

52

84

166

161

136

6.650,01

7.980

60

57

34

84

144

141

118

5,500,01

6.650

54

50

31

66

120

116

97

4.500,01

5.500

44

42

26

58

102

100

84

3350,01

4.500

33

31

17

56

89

87

73

20

19

12

52

72

71

64

< 3.350,01

b) Familia gurasobakarren kasuan edo gurasobakartasun-egoerakoen kasuan:
PER CAPITA ERRENTAREN
TARTEAK
Hemendik

Honaino

> 15.000
12.400,01

15.000

ESKOLATZEA

ESKOLATZEA + JANTOKIA

Eskola-ordutegi mota

JANTOKIA

Osoa
(7 ordu)

Murriztua
(6 ordu)

Erdia
(4 ordu)

179

174

107

152

150

91

Eskola-ordutegi mota
Osoa
(7 ordu)

Murriztua
(6 ordu)

Erdia
(4 ordu)

84

263

258

191

84

236

234

175
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PER CAPITA ERRENTAREN
TARTEAK

ESKOLATZEA

ESKOLATZEA + JANTOKIA

Eskola-ordutegi mota

JANTOKIA

Honaino

Osoa
(7 ordu)

Murriztua
(6 ordu)

10.700,01

12.400

120

118

72

9.300,01

10.700

94

92

56

7.980,01

9.300

74

73

6.650,01

7.980

54

5,500,01

6.650

4.500,01
3350,01

Hemendik

< 3.350,01

51. zenbakia - 3559. orrialdea

Erdia
(4 ordu)

Eskola-ordutegi mota
Osoa
(7 ordu)

Murriztua
(6 ordu)

Erdia
(4 ordu)

84

204

202

156

84

178

176

140

44

66

140

139

110

54

33

66

120

120

99

48

47

29

52

100

99

81

5.500

43

40

24

42

85

82

66

4.500

31

29

15

32

63

61

47

18

17

11

25

43

42

36

2. Ikastetxe berean –edo ikastetxe desberdinetan baina udal beraren ikastetxeetan betiere– bi seme-alaba edo gehiago dituzten familiek
%50eko deskontua izanen dute bigarren haurragatik dagokien eskolatze
tarifan. Hirugarren edo hortik aurrerako seme edo alabarengatik ezarritako
eskolatze tarifa bigarrenarengatik ezarritako bera izanen da.
Bi anai-arrebek edo gehiagok jantokia erabiltzen dutenean, lehenengoak diru-sarrerei dagokien tarifa ordainduko du, eta hurrengoei gutxieneko
tarifa egokituko zaie.
3. Baldin eta, Hezkuntza Departamentuak eskatuta (Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroa), hezkuntza-premia bereziak dituzten
haurren matrikula egiten bada haien udalerriz kanpoko haur eskola batean,
Hezkuntza Departamentuak bere gain hartuko du moduluaren portzentajea
ordaintzea erroldatu gabeko familiei, haur eskolaren titulartasuna duen
udalak aplikatzen badu.
Seigarrena–Hasierako kuota.
Toki entitate bakoitzak ezarriko du matrikulatzeko orduan nahitaez
ordaindu beharreko hasierako kuota ikasturte bakoitzerako; azken hileko
ordainketan konpentsatuko da.
Zazpigarrena–Tarifen doikuntza.
1. Tarifak ikastetxea 208 egunetan irekita egoteagatik sorraraziko
dira (10,6 hilabete).
Matrikula ikasturtea hasi ondoren egiten bada, eskolatze eta jantokiko
tarifak haurra matrikulatzen denetik aurrera ordainduko dira, eta hilabeteari
dagokion tarifaren zati proportzionala ordainduko da.
2. Haurrek jantoki zerbitzua erabiltzen badute, oso-osorik ordaindu
beharko dute jantoki zerbitzuari dagokion kuota, kasu hauetan izan ezik:
a) Erabiltzailearen nahiarekin zerikusirik ez duten arrazoiak.
b) Egokitzeko aldian.
c) Hutsegite justifikatuak, betiere ikastetxeko zuzendaritzari haien
berri eman bazaio menuaren hornidura eteteko behar adinako denborarekin.
Aipatutako kasuetan, jantokiko laguntzaileei dagokiena ordainduko dute
bakar-bakarrik; hau da, hileko tarifatik deskontatu beharko da menuaren
edo cateringaren kostua, betiere familia bakoitzak ordaintzen duen tarifaren
arabera kalkulatua.
3. Jantoki zerbitzua egun zehatzetan erabiltzeagatiko tarifa: 5 euro
eguneko, gehieneko tarifaren (95 euro) eta hileko zerbitzu egunen (19
egun) arabera kalkulatuta.
4. Jantoki zerbitzua behin ikasturtea hasita erabiltzen hasten bada,
jarraitzeko konpromisoarekin, arrazoi justifikatuengatik eta Hezkuntza
Departamentuak oniritzia emanik: araudiaren arabera dagokion tasa
aplikatuko da.
5. Familiek ekartzen duten esnea besterik hartzen ez duten umeek
ez dute jantokiko kuota ordainduko aldi horretan.
Zortzigarrena.–Bajak.
1. Baja emanen da nahitaez kasu hauetan:
a) Ikasturtea hasi eta hamabost egun natural jarraian iraganik, haurra
ikastetxera ez azaltzea; orobat, ikastetxean hasi eta, jakinarazpen edo
frogagiririk gabe, haurra ez agertzea hamabost egun naturalean jarraian.
Kasu horietan, entitate titularrak familiari idatziz jakinaraziko dio haurra
bajan eman duela ikastetxean. Baja gauzatuko da jakinarazpena egin eta
hamabost egunera. Familiak ordainduko beharko ditu eskolatzeari eta
jantoki zerbitzua erabiltzeari (laguntzailea eta menua) dagokien kuota, baja
gauzatzen den egunera artekoa, eta eragindako gastuak konpentsatzeko
hilabete bateko kuota.
b) Haurraren familiak bi hileko kuota ez ordaintzea. Hala izanez gero,
ez da hasierako kuota itzuliko.

2. Ikasturtean zehar borondatezko bajak badira, justifikatuak izan edo
ez, idatziz jakinarazi beharko zaizkio ikastetxeko zuzendaritzari hamabost
egun lehenago. Kasu horietan, familiak ordainduko du baja gauzatzen
denera arteko kuota; eskaera egin eta hamabost egunera gauzatuko da
baja.
Ikasturtean zehar baja justifikatua izanez gero (semea edo alaba
gaixotzea, bizilekua aldatzea, langabezia, ustekabeko diru-premia larria
suertatzea, edo ikastetxeko entitate titularrak horien antzekotzat jotzen
duen bestelakoren bat), ordaindutako hasierako kuota itzuli eginen da.
Baja justifikatua ez bada baina postu hutsa berehalakoan betetzen
bada itxaron-zerrenda izateagatik, familiak ez du ordainduko hileko kuota
bat eragindako gastuak konpentsatzeko. Hutsik gelditutako tokia ez bada
berehala betetzen, familiak hilabete bateko kuota ordaindu beharko du
eragindako gastuak konpentsatzeko.
3. Jantokiko zerbitzua erabiltzeko borondatezko baja hartzen bada,
justifikatua izan ala ez, familiak ordaindu beharko du jantokiko laguntzaileari
dagokion zati proportzionala, baja gauzatzen denera artekoa (eskaera
egin eta 15 egunera).
Borondatezko baja hartu ondoren jantoki zerbitzua berriro erabili nahi
bada, aldi horretan ikastetxean lan egin duen laguntzaileari proportzioan
dagokion zatia pagatuko da.
Bederatzigarrena.–Tokia ez galtzeko eskubidea.
Ikastetxean matrikula eginda ume bat ezin bada eskolara joan gaixo
dagoelako edo bere gurasoetako bat edo anai-arrebetako bat gaixo dagoelako, eskubidea izanen du eskolan tokia gordetzeko, eskolatze-kuota
ordainduz eta ezinbestekoa den denboran jantokiko laguntzaileari dagokion
kuota ordainduz, betiere arrazoia dokumentu bidez frogatzen bada.
Eskolara ez joateko arrazoia behin desagertuta umea ikastetxera joaten
ez bada, baja emanen zaio, eta itxaron-zerrendan dagoen lehenbizikoari
eskainiko zaio postu hutsa.
Toki entitateak eskumena izanen du familiak alegatzen duen arrazoia askitzat hartzeko edo ez hartzeko, baita tokiaren erreserba-denbora
erabakitzeko ere.
Hamargarrena.–Ordaindu gabeko kuotak.
Entitate titularreko arduradunek eskatuko dituzte ordainduko gabeko
kuotak, legez bidezkoa den prozeduraren bitartez.
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18/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Lanbide Heziketaren zuzendari
nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita 2019-2020 ikasturteko Metodologia Aktiboen V. Jardunaldia egitea Nafarroako Foru
Komunitateko lanbide heziketako ikastetxeentzat, arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzetako ikastetxeentzat eta
araubide bereziko kirol irakaskuntzetako ikastetxeentzat.
Hezkuntzako zuzendari nagusiak ekainaren 27an emandako 324/2018
Ebazpenaren bidez “Kimua programa” onetsi zen, zeinaren bidez arautzen
baita zer betebehar bete behar diren metodologia aktiboen sareak garatu,
ezarri eta aitortzeko Nafarroako Foru Komunitateko lanbide heziketako
ikastetxeetan, arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzetako
ikastetxeetan eta araubide bereziko kirol irakaskuntzetako ikastetxeetan.
2019-2020 ikasturte honetan, Lanbide Heziketaren Zuzendaritza
Nagusiak “Kimua programa” garatzen jarraituko du, Nafarroako Lanbide
Heziketako ikastetxe publiko eta itunduetan berrikuntza metodologikoa
sustatzeko asmoz. Programaren barruan, ikasturtean diseinatu eta garatutako hezkuntza proiektuak hedatzeko fase bat aurreikusi da, parte
hartzen duten irakasle eta ikasleak aitortzeko eta hurrengo ikasturteetarako
pizgarri izateko balioko duena.
Ikusirik Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuak aldeko txostena egin duela ebazpen bat onets dadin, alde batetik,
baimentzeko 2019-2020 ikasturteko Metodologia Aktiboen V. Jardunaldia
egitea Nafarroako Foru Komunitateko lanbide heziketako ikastetxeentzat,
arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzetako ikastetxeentzat
eta araubide bereziko kirol irakaskuntzetako ikastetxeentzat, eta bestetik,
jardunaldiaren oinarri arautzaileak onesteko.
Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren
30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Onestea 2019-2020 ikasturteko Metodologia Aktiboen V. Jardunaldia egitea lanbide heziketako ikastetxeentzat, arte plastikoetako eta
diseinuko lanbide irakaskuntzetako ikastetxeentzat eta araubide bereziko
kirol irakaskuntzetako ikastetxeentzat, ebazpen honen 1. eranskinean
ezarritako oinarriei jarraikiz.

3560. orrialdea - 51. zenbakia
2. Nafarroako Metodologia Aktiboen V. Jardunaldia egiteko kalkulatutako zenbatekoa onestea, hots, gehienez ere 15.000 euro, jardunaldia
antolatu eta kudeatzeko gastuetarako.
Diru hori ordainduko da 2020ra luzatutako 2019ko gastu-aurrekontuen
“Lanbide Heziketaren garapena eta berrikuntza” izeneko 422001 43100
2269 322E00 partidaren kargura, edo helburu horretarako gaitzen den
partidaren kargura, betiere gastuak justifikatu ondoren.
3. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea.
4. Ebazpen honen eta oinarrien aurka gora jotzeko errekurtsoa jar
daiteke, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen
hasita.
5. Ebazpen hau igortzea Ekonomia eta Ogasun Departamentuak
Hezkuntzako Departamentuan duen kontu-hartzaileari, Azterlan Ekonomikoen Atalari, Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegoari, Lanbide Heziketaren
Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuari, Lanbide Kualifikazio, Enpresa
eta Enplegurako Zerbitzuari, Lanbide Heziketaren Plangintza, Antolamendu
eta Garapenerako Atalari, Lanbide Heziketaren Berrikuntza, Nazioartekotze
eta Kalitaterako Atalari, Lanbide Kualifikazioen Atalari, Lanbide Heziketa
Dualaren eta Etengabeko Ikaskuntzaren Atalari eta Laguntza Juridikoaren
Atalari, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Lanbide Heziketaren zuzendari
nagusia, Tomás Emilio Rodríguez Garraza.
1. ERANSKINA
Nafarroako Metodologia Aktiboen V. Jardunaldiaren deialdia.
Oinarri arautzaileak
1.

Jardunaldiaren helburua.

Nafarroako Metodologia Aktiboen V. Jardunaldiaren xedea da metodologia aktiboen erabilera bultzatzea eta erraztea lanbide heziketako
ikastetxeetan, arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzetako
ikastetxeetan eta araubide bereziko kirol irakaskuntzetako ikastetxeetan,
bereziki Hezkuntzako zuzendari nagusiaren ekainaren 27ko 324/2018
Ebazpenean ezarri bezala, horren bidez onetsi baitzen Kimua programa.
Jardunaldiko jardueren zati bat ikasleek 2019-2020 ikasturtean landutako proiektuak azaltzeko erabiliko da.
2.

Proiektuen betebeharrak.

a) Proiektua jatorrizkoa izan beharko da, eta 2019-2020 ikasturtean
garatu, proiektuetan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntza erabiliz.
b) Nafarroako ikastetxeetan ezarrita dauden lanbide heziketako, arte
plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzetako edo araubide bereziko
kirol irakaskuntzetako zikloetan garatu beharko da proiektua.
c) Proiektuaren garapenean, kasuan kasuko curriculumeko ikaskuntzaren emaitzak, edukiak eta gaitasun tekniko zein zeharkakoak txertatuko
dira.
d) Proiektu guztiek koordinatzaile bana izan beharko dute. Haren
ardura izanen da lanaren garapenean parte hartzen duen hezkuntza taldea
koordinatzea, baita ikasleen taldea ere, eta Hezkuntza Departamentuarekiko solaskidetza bideratzea.
e) Jardunaldian parte hartzen duten proiektuak hango erakustokietan
azalduko dira, azken produktua eta erabilitako metodologia erakutsiz.
Proiektuan parte hartu duen ikasle talde bat arduratuko da erakustoki
horietan jendea hartzeaz, irakasleek koordinatuta.
f) Orobat, talde bakoitzak proiektua jendaurrean aurkeztuko du
jardunaldian bertan, “elevator pitch” izeneko teknikaren bidez.
g) Heziketa ziklo bereko kurtso bakoitzeko, hezkuntza proiektu bakar
bat aurkezten ahalko da.
h) Ikastetxeek jardunaldira eramateko hautatzen dituzten proiektuak
ikasgelan landuko dira Kimua programaren jarraibideei jarraikiz, “Kimua”
webgunean baitaude: https://sites.google.com/educacion.navarra.es/
acbp-en-fp/recursos.
3.

Eskaeren aurkezpena eta epea.

a) Proiektuen erakusketan parte hartzeko eskaera:
Proiektuaren koordinatzaileak parte hartzeko eskaera-fitxa bidali
beharko du, 2. eranskinaren araberakoa, helbide elektroniko honetara:
metodologiasactivas.fp@educacion.navarra.es.
Proiektuen aurkezpenetan parte hartzeko eskaera-fitxa bidaltzeko
azken eguna 2020ko martxoaren 20a izanen da.
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b) Ikastetxe bakoitzak erakusketan aurkezten ahal dituen proiektuen
gehieneko kopurua parte hartzeko eskaera kopuruaren araberakoa izanen
da. Parte hartzeko eskaera bakoitza proiektu bakar batentzat izanen da, eta
Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuak berariaz
sortutako webgunean erregistratua egon beharko da. Hauxe da ikastetxe
bakoitzak gehienez aurkezten ahal duen proiektu kopurua:
–7 proiektu edo gutxiago aurkeztuz parte hartzea eskatu duten ikastetxeak: 2 proiektu gehienez.
–8tik 15 proiektu bitarte aurkeztuz parte hartzea eskatu duten ikastetxeak: 4 proiektu gehienez.
–16 proiektu edo gehiago aurkeztuz parte hartzea eskatu duten ikastetxeak: 6 proiektu gehienez.
c) Ikastetxe bakoitzean onartutako proiektuak Jardunaldian inskribatu ahal izateko, ikastetxeko Kimua dinamizatzaileak mezu elektroniko
bat bidali beharko du helbide honetara, proiektu horien berri emateko:
metodologiasactivas.fp@educacion.navarra.es.
Metodologia Aktiboen Jardunaldian parte hartzeko eskaera formalizatzeko azken eguna 2020ko apirilaren 3a da.
4.

Jardunaldiko aitorpenak.

Jardunaldiaren bukaeran, aitorpenak eginen dira ondoren adierazten
diren kategorietan:
a) “Elevator pitch” izenekoaren bidez aurkezpen hoberenak egin
dituzten 4 proiektuak.
b) Metodologia Aktiboen Jardunaldian erakustokia hobekien antolatu
eta jendaurrean hobekien azaldu duten 2 proiektuak.
c) Kimua zikloentzako aitorpenak, 324/2018 Ebazpenaren arabera.
d) Kimua ikastetxeentzako aitormenak, 324/2018 Ebazpenaren
arabera.
Aitorpen horiek jasotzen dituzten ikastetxeek Hezkuntza Departamentuaren egiaztapen diploma ofizial bana jasoko dute, egindako lana
aitortzeko.
5. Argitalpena.
Erakusketan parte hartzen duten proiektuen dokumentazioa eta azken
produktuak, halakorik bada, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren esku geldituko dira, baina prestakuntza arloko metodologia
aktiboen sustapenerako erabiltzen ahalko ditu bakarrik.
6.

Jurisdikzioa eta errekurtsoak.

Deialdi honen xedeko jarduerak izaera administratiboa du. Beraz,
jarduera egitearen eta oinarriak interpretatzearen ondoriozko gorabehera guztiak, lehenik, organo arduradunak ebatziko ditu. Organo horren
ebazpenen kontra gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Hezkuntza
Departamentuko kontseilariari zuzendua.
2. ERANSKINA
Nafarroako Metodologia Aktiboen V. Jardunaldian parte hartzeko
eskaera (PDFa).
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40/2020 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, funts publikoak jasotzen dituzten Nafarroako Foru
Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 20202021 ikasturtean haurrak onartzeko prozedura arautzen duena.
Martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuak, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautzen duenak, 12. artikuluko 1.
apartatuan ezartzen du Hezkuntza Departamentuak arautuko duela ikasleak nola onartu funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan, baldintza
beretan sartzeko aukera izan dezaten.
Araudi indarduna aplikatzeko, eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren
3ko 2/2006 Lege Organikoak eskolatzearen arloan ezarritako esparruaren
barnean, komenigarritzat jo da funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxe
guztietan ikasleak onartzeko prozedura arautzea.
Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuko zuzendariak aldeko
txostena aurkeztu du funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2020-2021 ikasturtean haurrak onartzeko
prozedura ezartzeko.
Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren
30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,
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EBAZTEN DUT:
1. Arautzea funts publikoak jasotzen dituzten Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2020-2021
ikasturtean haurrak onartzeko prozedura, zehaztapen hauekin bat:
1.–Ikaspostuen hartzaileak.
2018an edo 2019an jaiotako haurren aitek, amek edo tutoreek eska
dezakete ikaspostua, baita 2020an jaiotako haurrenek ere, baldin eta 20202021 ikasturtea hasi baino 16 aste lehenago jaiotzen badira. Urtebetetik
beherakoendako instalaziorik ez duten haur eskoletan, ikasturte hasieran
urtea egina duten haurrendako bakarrik eskatzen ahalko da tokia.
Ikastetxeetan hasteko, haurrak 16 aste beteak izan beharko ditu, edo
urtebete, ikasturtea hasi baino lehen egina, baldin eta ikastetxeak urte
batetik beherako haurrendako instalaziorik ez badu.
Ebazpen honetan aurreikusitako prozedura 2019-2020 ikasturtean
ikastetxean matrikulatuta ez dauden haurrei aplikatuko zaie, salbu 4.1
oinarrian ordainketa egiteko konpromisoari buruz xedatutakoa, hori beren
gain hartu beharko baitute ikaspostua erreserbatzen duten eta haurren
ikastetxeko udalerrian ez beste batean bizi direnek, ikastetxean matrikulatuak egon edo ez 2019-2020 ikasturtean.
2.–Haurrak onartzeko prozeduran eskumena duten organoak.
Entitate titular bakoitzak hautapen batzorde bat izendatuko du, gutxienez ere entitate titularraren ordezkari batek eta ikastetxearen ordezkari
batek osatua. Entitate titularraren ordezkaria izanen da batzordeburua.
Batzordeak eginkizun hauek izanen ditu:
a) Ikaspostuak erreserbatzeko prozedura aurrera eramatea.
b) Tramitaziorako baremoa eta epeak argitaratzea.
c) Eskatzaile bakoitzari dagokion puntuazioa esleitzea, ebazpen
honen eranskinean haurrak onartzeko ezarritako baremoarekin bat.
d) Haurrak onartzeko prozesua ebaztea, eta onartu eta baztertuen
behin-behineko eta behin betiko zerrendak argitaratzea, lortutako puntuazioa adierazita.
e) Erreklamazioak ebaztea.
f) Plangintza egitea, haurrak unitateka banatuta, ikasturteko lehen
egunean duten adina erreferentzia gisa hartuta.
g) Behin-behineko plangintzaren lehenbiziko plantilla Hezkuntza
Departamentura igortzea 2020ko apirilaren 24a baino lehen, aurreinsripzioari buruzko datuekin; behin-behineko plangintzaren bigarren plantilla,
matrikulako datuekin, 2020ko ekainaren 19a baino lehen; eta behin betiko
plantilla, ikasturteko lehen astean beteta dauden ikaspostuen kopuruari
buruzko datuekin, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak eskola horretarako
onetsitako egutegiaren arabera.
Ebazpen honen 6. puntuan ezarritakoaren arabera haurrak onartzeko
epeak egokitu dituzten entitateen kasuan, onartuen behin-behineko zerrendak argitaratu baino lehen igorri beharko dute behin-behineko plangintza,
aurreinskripzioari buruzko datuekin.
3. Haurrak onartzeko prozeduraren barruko jarduketak.
Funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko
ikastetxeetan haurrak onartzeko prozeduraren barruan jarduketa hauek
eginen dira:
a) Ikaspostuak erreserbatzea, ikastetxe horietan 2019-2020 ikasturtean matrikulatu diren haurrendako.
b) Eskaerak aurkeztu eta jasotzea, baremazioa egitea eta behin-behineko zerrendak argitaratzea.
c) Erreklamazioak ebaztea eta behin betiko zerrendak argitaratzea.
d) Matrikula egitea.
Iruñearen kasuan, aldi berean eginen dira Eskubide Sozialetako
Departamentuaren ikastetxeetako aurreinskripzioa eta Iruñeko Udalaren
ikastetxeetakoa.
4.–Onartzeko prozedura.
4.1. Ikaspostuen erreserba.
Hautapen batzordeak jarraibide batzuk ezarriko ditu 2019-2020 ikasturtean ikastetxean ibili diren haurrei ikaspostua erreserbatzeko. Erreserba
2020ko otsailaren 17tik 21era bitarte eginen da.
Ikastetxe bakoitzeko elkartzeko modalitatea desberdina izan daiteke
Hezkuntza Departamentuak berrikusitako plangintzaren arabera.
Haur Hezkuntzako ikastetxeko udalerrian ez beste batean bizi diren
haurren familiek, ikaspostuaren erreserba egitean, idatzita aurkeztu beharko dute udal titularrari dagokion moduluaren portzentajea bizilekuko
udalak edo familiak berak ordaintzeko konpromisoa.
Erreserba formalizatzeko unean aurreko paragrafoan adierazitako
baldintza betetzen ez duten edo kuotaren bat ordaindu gabe duten familiek
ezin izanen dute erreserba eskatu.
Haur batek ikaspostua uzten badu hurrengo ikasturterako ikaspostua
erreserbatu ondoan, hari loturiko eskubideak galduko ditu; hau da, ikaspostuaren erreserbak ez du ondoriorik izanen.
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4.2. Eskabideak.
Eskabideak ikastetxean edo entitate titularrean jaso eta aurkezten
ahalko dira, 2020ko martxoaren 16tik 27ra arte, biak barne. Entitate titularraren ikastetxe bat baino gehiago egonez gero, edo ordutegi edo
hizkuntza eredu bat baino gehiago izanez gero, eskatzaileek lehentasun
ordena adierazi beharko dute.
Haur eskolaren titular den udalak beste udalerrietako haurrak ez onartzeko ahalmena izanen du, aurkezten ez bada udal titularrari dagokion
moduluaren portzentajea bizilekuko udalak edo familiak berak ordaintzeko
konpromisoa.
4.3. Dokumentazioa.
4.3.1. Haur eskolan sartzeko eskabideak eredu ofizialaren araberakoak izanen dira, eta dokumentazio hau izanen dute erantsita:
a) Haurraren jaioteguna eta eskatzailearen bizilekua egiaztatzen
dituen dokumentua. Oraindik ere jaio ez den haur baten eskaera egiteko,
noiz jaioko den aurreikusten duen txosten medikoa erantsiko da, eta,
adoptatutako edo harreran hartutako haurren kasuan, kasuan kasuko
frogagiria.
b) NANaren, pasaportearen, atzerritarrendako bizileku txartelaren edo
aitaren eta amaren edo legezko tutoreen nortasun agiriaren edo baliokidea
den dokumentuaren fotokopia.
c) Familia nork osatzen duen frogatzen duen dokumentazioa:
–Familia liburuaren fotokopia (aita, ama eta seme-alabak) edo, halakorik ez badago, antzeko agiri ofiziala osorik. Baldin familia liburuan ageri
ez den seme-alabarik bada familia nukleoan, bestelako dokumentuen
bidez frogatu beharko da; adibidez, jaiotza agirien, banantze edo dibortzio
epaien eta abarren bidez.
–Haurra harrera egoeran dagoela edo adoptatua dela frogatzen duen
agiria.
–Banantzearen edo dibortzioaren kasuan, hura ezartzen duen epai
judiziala edo legez frogatzen duen dokumentua.
–Hala badagokio, familia unitateko kideren batek %33ko edo gehiagoko desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsoriala duela egiaztatzen duen
ziurtagiria.
–Familia ugariaren titulua.
–Halakorik izanez gero, familia gurasobakarraren titulua edo hori eskatu
izanaren frogagiria. Halakorik izan ezean:
Familia gurasobakarrendako berariazko dokumentazioa.
–Erantzukizunpeko adierazpena, bikote egonkor bat ez osatzeari eta
beste pertsona batekin ezkondu ez izateari buruzkoa.
–Pertsona alarguna bada, edo egoera parekoa bada: bikotekidearen
heriotzaren deklarazioa.
–Pertsonak guraso ahala esklusiboki badu: banantze edo dibortzio
epaia, edo ezkontzaz kanpoko seme-alabengatiko neurriei buruzko epaia,
non egiaztatzen den guraso ahala esklusiboki esleitzen zaiola edo guraso
ahala beste alderdiari kentzen zaiola.
–Adingabeak harreran badaude: familia harreragileei harrera ematen
dien ebazpena.
Gurasobakartasun egoeran dauden familiendako berariazko dokumentazioa.
–Gurasoetako batek zaintza eta jagoletza esklusiboa badu: banantze
edo dibortzio epaia, edo ezkontzaz kanpoko seme-alabengatiko neurriei buruzko epaia, zaintza eta jagoletza esklusiboa duela egiaztatzen duena.
–Guraso bizikideetako bat espetxean badago: espetxeratze egoera
frogatzen duen ebazpen judiziala.
–Seme-alabak dituen gurasoak genero indarkeria jasan badu: egiaztagiri ofiziala (apirilaren 10eko 14/2015 Foru Legearen 4.2 artikuluari eta
otsailaren 7ko 5/2019 Foru Legearen 16.2 artikuluari jarraikiz).
–Baliaezintasun handiaren ziurtagiria, mendekotasun handia aitortzeko
ebazpena edo gurasoetako baten %33ko edo gehiagoko desgaitasun
mailaren ebazpena.
d) Gurasoen edo legezko tutoreen lan egoera eta/edo egoera akademikoa justifikatzen duten agiriak:
–Besteren konturako langileen kasuan, aurreinskripzioaren epea bukatzeko egunaren aurreko 30 egunetan Gizarte Segurantzan edo dagokion
mutualitatean alta emanda zegoela frogatzen duen agiria.
–Norberaren konturako langileen lan egoera frogatzeko, aurreinskripzioa bukatzeko egunaren aurreko 30 egunetan mutualitate orokorrean edo
Gizarte Segurantzan dagokion araubidean eta ekonomia-jardueren gaineko
zergan altan zegoela frogatzen duten agiriak beharko dira.
–Langabeziaren kasuan, enplegu eskariaren txartelaren fotokopia.
–Eszedentzian egonez gero hiru urtetik beherako seme-alabak zaintzeko, eszedentziaren jakinarazpena aurkeztu behar da. Lan egoera aktibotzat
hartzeko, idatziz zehaztu beharko da lanera itzuliko dela ikasturtea hasi
ondoko hilabete eta erdi baino lehen.
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–Eskaera aurkezteko unean ikasten arituz gero, matrikularen, ikasturteko egutegiaren eta ordutegiaren frogagiriak aurkeztuko dira.
–Hala badagokio, honako hau egiaztatzen duen dokumentazioa: familia
unitateko kideren bat ezintasun iraunkor osoko edo absolutuko nahiz
baliaezintasun handiko pentsioa aitortuta duen Gizarte Segurantzako
pentsioduna dela.
e) Errenta mailak frogatzeko agiriak:
–Gurasoek edo legezko tutoreek pertsona fisikoen errentaren gaineko
zergari buruz egindako azken aitorpenaren fotokopia. Aitorpena egitera
behartuta ez badaude, dagokion dokumentazio ofiziala aurkeztu beharko
da, edo, azken buruan, errenten edo diru-sarreren zinpeko aitorpena
eta/edo ikastetxearen titularra den toki entitateak familiaren 2018ko diru-sarrerak zehazteko beharrezkotzat jotzen dituen agiriak, edo 2019ko
diru-sarrerei dagozkienak, onarpen prozesua 2020ko ekainaren 30a baino
geroagokoa bada.
–Interesdunak bi aukera izanen ditu: dokumentazioa berak aurkeztea,
edo entitate titularrari baimena ematea behar den dokumentazioa eska
diezaion Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren barrenean
eskumena duen unitate organikoari edo departamentuari. Baimen hori
eskabide bitartez eman beharko da, deialdian dokumentazioa aurkezteko ezartzen den epearen barrenean, eta agiria noiz eta zein organotan
aurkeztu zen adierazi beharko da.
f) Gurasoen edo legezko tutoreen bizilekua edo lantokia eraginpeko
eremu geografikoan dagoela frogatzen duen dokumentua:
–Erroldaren ziurtagiria, udalak emana, haurra eta haren gurasoak edo
haurraren legezko tutoreak 2020ko urtarrilaren 1a baino lehen udalerrian
erroldatuta daudela jasotzen duena, edo, udalerri horretara bizitzera joan
badira lanagatik edo haurrarekin bizi den gurasoari dagozkion beste arrazoi justifikatu batzuk daudelako, udalerri horretara bizitzera aldatu diren
eguneko ziurtagiria.
–Jaio gabeko haurren kasuan, haurraren aitaren eta/edo amaren edo
legezko tutoreen erroldaren ziurtagiria.
–Zaintza eta jagoletza dituen gurasoaren edo legezko tutorearen
lantokia zein den frogatzen duen agiria.
–Bizilekuz aldatzea aurreikusi bada, etxebizitza berria ikasturtea hasi
baino lehen emanen dietela frogatzen duen agiria aurkeztea baloratuko
da. Kasu horretan, gaur egungo bizilekua zein den adieraziko da jakinarazpenetarako, eta bizileku berria, berriz, baremazioa egiteko.
–Idatzizko konpromisoa, jasotzen duena bizilekuko udalak edo familiak
berak ordainduko duela udal titularrari dagokion moduluaren portzentajea.
g) Sarbide zuzenerako baldintza bereziak betetzen direla frogatzen
duen agiria:
–Haurraren desgaitasuna kalifikatzeko ziurtagiria eta/edo haurraren
mendekotasun handia (III. gradua) aitortzen duen egiaztagiria, eta/edo
profesional batek egindako txostena, berariazko hezkuntza beharrak ekar
ditzaketen ezaugarriak deskribatzen dituena.
h) Beste edozein egoera berezi baloratzeko frogagiriak:
–Egoera frogatzeko txosten bat, mediku edo psikologo batek, gizarte
zerbitzuek edo zerbitzu espezializatu ofizialek egina.
4.3.2. Alegatzen den egoerari buruzko ziurtagiriak aurkezten ez badira, zero puntuazioa emanen da onarpen baremoan dagokion atalean.
4.3.3. Egiaztatzen bada eskabidean edo erantsitako agirietan adierazitako datuak okerrak edo faltsuak direla, dagokion puntuazioa aldatuko
da, eta, kasua bada, emandako ikaspostua kenduko zaio.
4.3.4. Hautapen batzordeak zilegi izanen du noiznahi eskatzea
haurrak onartzeko baremoan puntuazioa duten inguruabarrei buruzko
frogagiriak zuzentzeko.
4.4. Ebazpenaren faseak.
4.4.1. Eskabideak baloratzeko, hautapen batzordeak ebazpen honen
eranskinean ageri den baremoa aplikatuko du, haurren gurasoek edo
legezko tutoreek aurkeztutako dokumentazioaren arabera.
4.4.2. Behar pertsonal, familiar edo sozial larriak dituzten haurrak
Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan sartzeko aukera baloratuko
du Hezkuntza Departamentuak, baldin haur horiek eskaturiko haur eskolan
ikasposturik lortzen ez badute, ebazpen honen eranskineko 2.5 atalean
aipatzen diren 10 puntuak esleitu ondoan. Behar larri horiek behar bezala
justifikatu eta frogatu beharko dituzte toki entitateek. Onartuen behin-behineko zerrenda argitaratu baino lehen eginen da balorazio hori, hautapen
batzordeak hala eskatzen badu.
4.4.3. Onartuen behin-behineko zerrenda eta behin-behineko itxaron
zerrenda ikastetxearen eta entitate titularraren iragarki taulan jarriko dira
2020ko maiatzaren 11n, ebazpen honetan ezarritako baremoa aplikatu
ondoren lortutako puntuazioaren hurrenkerari zorrotz jarraikiz.
4.4.4. Erreklamazioak ikastetxearen titular den entitatean aurkeztuko
dira, hautapen batzordeari zuzenduta, eta azalduko da zergatik eskatzen
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den behin-behineko zerrendan agertutako puntuazioa berrikusteko. Aurkezteko epea 2020ko maiatzaren 11n hasiko da, eta maiatzaren 15ean
bukatuko, biak barne. Onartzeko baremoan puntuazioa ematen duten
agirietako akatsak ez dira inola ere zuzenduko.
4.4.5. Onartuen behin betiko zerrenda eta behin betiko itxaron
zerrenda 2020ko maiatzaren 25ean argitaratuko dira ikastetxearen eta
entitate titularraren iragarki tauletan, lortutako puntuazioaren hurrenkerari
zorrotz jarraikiz.
4.5. Matrikula egitea.
4.5.1. Matrikulak entitate titularrak finkatzen duen tokian eginen dira
2020ko maiatzaren 25etik 29ra bitarte, biak barne.
4.5.2. Matrikula egiteko, beharrezkoa da haurrak 16 aste beteak izatea ikasturtea hasten den egunean, edo 12 hilabete, urte batetik beherako
haurrendako instalaziorik ez duten ikastetxeen kasuan.
4.5.3. Ezarritako epean matrikularik egiten ez bada, ikaspostuari uko
egin zaiola ulertuko da, eta beste bati esleituko zaio itxaron zerrendako
hurrenkerari jarraikiz.
4.5.4. Eskatutako aukeretako batean matrikula egiteak ikastetxe
bereko beste aukera guztiei uko egitea ekarriko du, edo herri bereko beste
edozein ikastetxetakoei, ikastetxearen titular den entitateak hala ezartzen
duen udalerrietan.
4.5.5. Matrikula egiteko honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:
a) Haurra inskribatuta dagoen Gizarte Segurantzako kartillaren edo
txartelaren fotokopia.
b) Matrikulari dagokion kuota ordaindu izanaren egiaztagiria.
c) Beste udalerri batean bizi diren haurren kasuan, udalari dagokion
moduluaren portzentajearen finantzaketaren frogagiria. Finantzaketa hori
bizilekuko udalak edo familiak berak hartzen ahalko du bere gain.
d) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 2019ko aitorpenaren fotokopia, gurasoena edo legezko tutoreena. Aitorpen hori egin
beharrik ez bada, egoki den dokumentazio ofiziala aurkeztu beharko da,
edo, besterik ezean, 2019. urteari dagozkion errenta edo diru-sarreren
gaineko zinpeko aitorpena eta/edo ikastetxearen titular den toki entitateak
beharrezkotzat jotzen dituen agiriak, kalkulatzeko familiak zer diru-sarrera
izan dituen urte horretan
Agiri horiek aurkezteko eguna 2020ko ekainaren 30era arte atzeratzen
ahalko da.
e) Ordainagiriak helbideratzeko banku entitateko kontu zenbakiaren
fotokopia, titularra eta zenbakia agertzen dituena.
f) Kasua bada, beharrezkoa den osasun informazioa, haurrari behar
duen arreta eman dakion.
4.5.6. Familiek ezin izanen dute matrikula formalizatu baldin eta haur
eskolako bi kuota ordaindu gabe baldin badituzte.
4.5.7. Itxaron zerrendan sartutako haurrak ikaspostu hutsak sortzen
direnean matrikulatzen ahalko dira ikastetxean, puntuazio ordenari zorrotz
jarraituz, harik eta 2021-2022 ikasturteko ikaspostuen erreserba egiteko
epea ireki arte.
4.5.8. Matrikula epe arrunta bukaturik, haurrak onartzeko eskaera
gehiago aurkezten ahalko dira, harik eta 2021-2022 ikasturteko ikaspostuen
erreserba egiteko epea ireki arte; betiere, aurkezteko unean, haurrak 16
aste beteak izan beharko ditu, edo urtebete ikasturte hasieran, adin horretatik beherako haurrendako instalaziorik ez duten ikastetxeen kasuan.
Eskaera horiek kontuan hartuko dira baldin eta ikaspostu hutsik badago
onarpen prozesu arruntean sortutako itxaron zerrenda agortu ondoren. Eskaera aurkezteko egunaren ordenari jarraituz emanen dira ikaspostuak.
4.5.9. Oro har, ez da haurrik onartuko ikaspostuen erreserbaren
ondoren. Salbuespenez, entitate titularrak hala erabakitzen duenean, epe
hori bukatutakoan ere matrikulatzen ahalko dira haurrak, Hezkuntza Departamentuak ontzat emanez gero. Matrikulazio horiek ez dute eskubiderik
ematen hurrengo ikasturtean ikaspostua erreserbatzeko.
5.–Hezkuntza laguntzako askotariko premiak dituzten ikasleak.
Hezkuntza laguntzako askotariko premiak dituzten haurrek sarbide zuzena izanen dute Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan. Hezkuntza
Departamentuak antolatuko du nola banatu eta non kokatu haur horiek.
Sarbide zuzena emateko beharrezkoa izanen da Hezkuntza Departamentuak (Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroa) aldeko
txostena ematea, deusetan ukatu gabe eskaerekin batera aurkezten diren
bestelako txostenak.
6.–Epeak egokitzea.
Aldez aurretik Hezkuntza Departamentuari jakinarazita, entitate titularrek egokitzen ahalko dituzte ebazpen honen 4.2, 4.4.3, 4.4.4 eta 4.4.5
ataletan aipatutako epeak, baina 2020-2021 ikasturterako ikaspostuen
erreserba egiteko azkeneko eguna 2020ko apirilaren 8a izanen da.
7.–Ikasleak onartzeko prozedura berezia.
Haurrak 2020-2021 ikasturtean onartzeko prozedura bereziak ezartzen
ahalko dira ikastetxe berrietarako edo unitateak gehitzen dituzten ikastetxe-
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etarako. Halakoetan, horretarako eratutako hautapen batzordeak ebazpen
honen 4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1 eta 4.5.7 ataletan adierazitako epeak
zehaztuko ditu, aldez aurretik Hezkuntza Departamentuari jakinarazita.
8.–Tarifak.
Hezkuntza Departamentuak, 2020-2021 ikasturterako, familien tarifei
buruz onetsi duen araudian ezarritakoarekin bat aplikatuko dira tarifak.
9.–Bajak.
Hauek dira baja emateko arrazoiak:
a) Gurasoek edo legezko tutoreek baja eskatzea.
Banantze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden guraso edo
tutoreen kasuan, Hezkuntzako kontseilariaren abenduaren 13ko 112/2013
Foru Aginduan ezarritako irizpideak erabiltzen ahalko dira, orientabide
gisa.
b) Haurra ikastetxean ez hastea ikasturtea hasi eta 15 egun natural
iraganik, non ez dagoen horretarako arrazoi justifikaturik.
c) Behin ikastetxean hasita, ondoz ondoko 15 egun naturalean
ikastetxera ez joatea.
d) Hileko bi kuota ez ordaintzea, jarraian edo ez.
2. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
3. Ebazpen honen eta dagokion eranskinaren kontra gora jotzeko
errekurtsoa jartzen ahal da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, argitaratu
eta biharamunetik hilabeteko epean.
4. Ebazpen hau eta dagokion eranskina igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Inklusio, Berdintasun
eta Bizikidetza Zerbitzura, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako
Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzako
Familien Atalera, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziora eta 0-3
urteko Zikloaren eta Landa Eskolen Atalera.
Iruñean, 2020ko otsailaren 17an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia,
Gil Sevillano González.
ERANSKINA
Onartzeko baremoa
ak.

1.–Baremazioaren ondorioetarako kontuan izan beharreko alderdi-

1.1. Familiako egoerari dagokionez.
Nafarroako Foru Komunitatean familia gurasobakarrak egiaztatzeari
buruzko otsailaren 7ko 5/2019 Foru Legean ezarritakoaren arabera:
–Familia gurasobakarra edo gurasobakartasun egoera aitortzeko
edo egoera horri eusteko, seme-alabek gurasoarekin behar dute bizi, eta
ekonomikoki haren mende egon; horrez gainera, baldintza hauetako bat
bete beharko da:
• 21 urte baino gutxiago izatea. Muga hori 26 urtera arte luzatuko
da, baldin eta lanpostu bat lortzea xede duten ikasketak egiten ari
badira.
• %33ko edo gehiagoko desgaitasun aitortua, mendekotasun handia,
ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia izatea, adina
edozein dela ere.
–Guraso bakarreko familiatzat hartuko da:
• Guraso bakar bat, erregistro zibilean berak bakarrik inskribaturiko
seme-alabak dituena.
• Guraso alarguna, zenduaren haurrak bere kargura dituena.
• Guraso bat, bere seme-alaben gaineko guraso ahal esklusiboa
duena.
• Adingabeak familia harreran dituen pertsona bakar bat, harrera
urtebetetik gorakoa denean.
–Gurasobakartasun egoeran dagoen familiatzat hartuko da:
• Seme-alaben zaintza eta jagoletza esklusiboa duen pertsona bat,
baldin eta familia unitatearen diru-sarrerak Errenta Egokiagatiko
Erosahalmen Nahikotasunaren (SARA) adierazlea halako 1,7 edo
gutxiago badira.
• Seme-alabak bere kargura dituen gurasoa, beste gurasoarengandik
genero indarkeria pairatu duena.
• Seme-alabak bere kargura dituen gurasoa, beste gurasoa espetxean
badago urtebetez edo hortik gora, baldin eta familia unitatearen
diru-sarrerak Errenta Egokiagatiko Erosahalmen Nahikotasunaren
(SARA) adierazlea halako 1,7 edo gutxiago badira.
• Seme-alabak dituen familia unitate bat, baldin eta guraso bizikideetako batek mendekotasun handia, ezintasun iraunkor absolutua
edo baliaezintasun handia aitortua badu eta familia unitatearen
diru-sarrerak Errenta Egokiagatiko Erosahalmen Nahikotasunaren
(SARA) adierazlea halako 1,7 edo gutxiago badira.
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SARA ADIERAZLEA (2019)
FAMILIA UNITATEA

1

1,7

2 lagun

11.725,05

19.932,58

3 lagun

12.562,55

21.356,34

4 lagun

13.323,92

22.650,66

5 lagun

14.183,53

24.112,00

6 lagun

15.161,70

25.774,89

7 lagun

16.284,79

27.684,14

8 lagun

17.587,57

29.898,88

9 lagun

19.116,93

32.498,78

–Familia ugaritzat joko da Familia Ugariak Babesteko azaroaren 18ko
40/2003 Legearen 2. artikuluan eta hurrengoetan halakotzat definitzen
dena.
–Honako hauek familia unitateko kide konputagarriak dira:
• Haurraren bi gurasoak, legez banandurik ez daudenak, edo dibortziatu edo banandu ondoan zaintza eta jagoletza partekatua dutenak,
edo, bestela, adingabea zaintzeko eta babesteko ardura duten
tutoreak edo pertsonak.
• 26 urtetik beherako seme-alabak, familiaren egoitzan bizi direnak
eta lan errentarik jasotzen ez dutenak, baldin eta egoera hori frogatzen bada lan bizitzaren ziurtagiri negatiboaren bidez edo hori
frogatzen duen agiri ofizial baten bidez. Orobat, epai baten ondorioz
ezinduriko seme-alabak, guraso ahal luzatu edo birgaituaren mende
daudenak.
• Banandutako bikotekideek zaintza partekatua badute eta berriz
ezkondu badira edo bikote egonkorra eratu badute, ezkontide edo
bikotekide berria ez da familia unitateko kidetzat hartuko ondorio
hauetarako.
• Alargunak berriz ezkondu badira edo bikote egonkorra eratu badute,
ezkontide edo bikotekide berria familia unitateko kidetzat hartuko da
ondorio hauetarako.
• Gurasoak banantzen edo dibortziatzen badira, gurasoetako batek
edo legezko tutoreetako batek baldin baditu zaintza eta jagoletza, ez
da kide konputagarritzat joko adingabekoaren zaintza eta jagoletza
ez dituen gurasoa.
• Gurasoetako batek beste seme-alaba batzuen zaintza eta jagoletza
partekatua badu, horien erdiak ere familia unitateko kidetzat hartuko
dira.
• Harreran dauden adingabeen kasuan, harrerako familiari aplikatuko
zaio aurreko puntuetan xedatu dena.
–6 urtetik beherako seme-alabak kontuan hartzeko, seme-alabek ez
dituzte 6 urteak beteak izan beharko aurreinskripzioa egiteko epea bukatzen
den egunean. Jaio gabeko alaba edo semea ere kontuan hartuko da baldin
eta eskaturiko ikaspostua harendako bada.
–“Bi anai-arrebarendako edo gehiagorendako ikaspostua eskatzea
deialdi berean” kontzeptuagatik emandako puntuazioa galdu eginen da,
eskatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik anai-arreba horiek guztiak
matrikulatzen ez badira.
–Familia harreran dauden haurrek, egoera hori behar bezala frogatzen
bada, ikastetxean anai-arrebak izateagatik ematen den puntuazioa lortzen
ahalko dute, harrerako familiak beste haur bat badu eskolatuta eskatutako
ikastetxean.
1.2. Gurasoen edo legezko tutoreen lan eta gizarte egoera edo egoera
akademikoari dagokionez.
–Gizarte Segurantzan edo, zein den kasua, ekonomia-jardueren gaineko zergan alta eman gabe egindako lana ez da kontuan hartuko.
–Ulertuko da lan eszedentzian dagoen pertsona bat lanean ari dela,
lanaldi osoan edo partzialean, baldin eta ikasturtea hasi ondoko hilabete
eta erdian hasiko bada berriz lanean. Lan kontraturik ez izateagatik, haur
bat jaio ondoan pertsona bat ez bada lanera itzultzen (ordezkapen zerrendak...), egoera hori ez da eszedentziatzat hartuko.
–Ikasketa araututzat hartzen dira titulu akademiko ofizialak eskuratzeari
begira egiten direnak: DBH, Batxilergoa, Lanbide Heziketa, unibertsitate
tituluak, etab.
–Dedikazio handia behar duen ikasketatzat joko da baldin eta interesduna, ikasketa planaren arabera, ikasturte oso bateko kreditu edo orduen
%80an, gutxienez ere, matrikulatua badago.
–Pertsona bat lan bila dabilela joko da Nafarroako Enplegu Zerbitzuan
enplegu eskatzaile gisa inskribatuta dagoenean.
1.3. Egoera ekonomikoari dagokionez.
–Familia unitatearen urteko errenta izanen da gurasoen edo legezko
tutoreen 2018ko diru-sarrera edo errenta indibidual justifikatuen batura.
Pertsona fisikoen errentaren gaineko 2018ko zergaren aitorpena aurkeztuta
justifikatuko da familia unitatearen urteko errenta.
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–Errenta indibiduala honela kalkulatuko da: zerga oinarriaren zati
orokorra gehi kapital higigarriaren etekinen saldo positiboa gehi ondare
eskualdaketen saldo positiboa, ken etxebizitza birgaitzeko edo eskuratzeko
jasotako dirulaguntzak.
–Ondorio praktikoetarako, errenta kalkulatzeko laukitxo hauek batuko
dira: Nafarroako Foru Komunitatean, 2018ko ekitaldiko pertsona fisikoen
errentaren gaineko zergaren 507, 8810, 8808 laukitxoak ken 708 laukitxoa,
edo horien baliokide direnak Estatuko gainerako aitorpenetan.
–Per capita errenta lortzeko, eragiketa hau eginen da: familia unitatearen errenta zati familiako kide guztien kopurua. Familiako kide kopurua
zehazteko, kontuan hartuko dira bakarrik aurreinskripziorako epea bukatu
arte jaiotako seme-alabak. Jaio gabeko alaba edo semea ere kontuan
hartuko da baldin eta eskaturiko ikaspostua harendako bada.
–Banantze edo dibortzio kasuetan per capita errenta kalkulatzeko:
a) Baldin zaintza eta jagoletza partekatua bada: kontuan hartuko
dira bi gurasoen errenta aitorpenak edo diru-sarrerak.
b) Baldin zaintza eta jagoletza partekatua ez bada: kontuan hartuko
dira haurraren zaintza eta jagoletza dituen gurasoaren errenta aitorpena
edo diru-sarrerak. Horri gehituko zaio, behar denean, zaintza eta jagoletza
ez dituen gurasoak seme-alaben mantenurako urtean ordaindutakoa;
betiere, hitzarmen arautzaile edo erabaki judizial baten arabera ordaindutakoa izan beharko du.
• Horri kenduko zaio, behar denean, zaintza eta jagoletza dituen gurasoak beste seme-alaba batzuen mantenurako urtean ordaindutakoa,
baldin eta hitzarmen arautzaile edo erabaki judizial baten arabera
ordaintzen bada.
2.–Puntuazio baremoa.
2.1. Familia unitatea: gehienez ere 15 puntu.
–Deialdi eta ikastetxe beretan bi seme-alabarendako edo gehiagorendako ikaspostua eskatzen duten familiak (ikaspostuaren erreserba sartzen
da, baita jaio gabeko haurrarendako eskaera ere): 15 puntu.
Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak,
Nafarroako Foru Komunitatean guraso bakarreko familiak egiaztatzeko
otsailaren 7ko 5/2019 Foru Legean ezarritakoaren arabera: 5 puntu.
–Familia ugariak: 5 puntu.
–Familia unitateko kideren batek %33ko edo gehiagoko desgaitasun
fisiko, psikiko edo sentsoriala badu, behar bezala aitortua: 4 puntu.
–6 urtetik beherako bi haur edo gehiago dituzten familien kasuan:
puntu bat haur bakoitzeko.
2.2. Gurasoen edo legezko tutoreen lan eta gizarte egoera edo egoera
akademikoa: 20 puntu gehienez.
a) Familia orokorrak.
Guraso berak bi egoera posible baditu, horietako bat bakarrik hartuko
da kontuan, puntuaziorik handiena duena:
–Lanaldi osoan edo partzialean lan egiten duen guraso edo legezko
tutore bakoitzeko, edo behar bezala justifikatutako dedikazio handia eskatzen duten ikasketa arautuak egiten ari den guraso edo legezko tutore
bakoitzeko, edo ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko
egoera aitortuan dagoen guraso edo tutore bakoitzeko: 10 puntu.
–Lana bilatzen ari den guraso edo legezko tutore bakoitzeko: 5 puntu.
b) Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak.
–Lanaldi osoan edo partzialean lan egiten duen gurasoa, edo behar
bezala justifikatutako dedikazio handia eskatzen duten ikasketa arautuak
egiten ari dena, edo ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun
handiko egoera aitortuan dagoena: 20 puntu.
–Lana bilatzen ari den gurasoa: 15 puntu.
c) Zaintza eta jagoletza esklusiboa duen gurasoa, guraso bakarreko
familia edo guraso bakarreko familia egoeran dagoena izan gabe.
–Lanaldi osoan edo partzialean lan egiten duen gurasoa, edo behar
bezala justifikatutako dedikazio handia eskatzen duten ikasketa arautuak
egiten ari dena, edo ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun
handiko egoera aitortuan dagoena: 20 puntu.
–Lana bilatzen ari den gurasoa: 15 puntu.
2.3. Per capita errenta: 15 puntu, gehienez.
PER CAPITA ERRENTA, EUROTAN

PUNTUAK

> 15.000

1,5

12.400,01-15.000

3,0

10.700,01-12.400

4,5

9.300,01-10.700

6,0

7.980,01-9.300

7,5

6.650,01-7.980

9,0

PER CAPITA ERRENTA, EUROTAN

PUNTUAK

5.500,01-6.650

10,5

4.500,01-5.500

12,0

3.350,01-4.500

13,5

< 3.350,01

15,0

2.4. Eraginpeko eremu geografikoa: 20 puntu, gehienez.
–Haurra eta aita eta/edo ama eta/edo legezko tutoreak erroldatua egoteagatik, 2020ko urtarrilaren 1a baino lehen, eskaeraren xedeko ikastetxea
dagoen udalerrian edo eraginpeko eremu geografikoaren barneko udalerri
batean (horretarako akordioa ezarria duten udalerrietan): 20 puntu.
–Aita eta/edo ama edo legezko tutorea eskaeraren xedeko ikastetxea
dagoen udalerrian edo eraginpeko eremu geografikoan lanean aritzeagatik:
8 puntu.
–Aita eta/edo ama edo legezko tutorea entitate titularraren Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxe batean lanean aritzeagatik: 5 puntu.
2.5. Beste irizpide batzuk.
Hautapen batzordeak premiazko beste egoera larri batzuk –pertsonalak, familiakoak edo sozialak– hartzen ahal ditu kontuan, behar bezala
frogatuak eta aurreko ataletan bildu ez direnak: 10 puntu gehienez.
3.–Puntuazioko berdinketa kasuak ebaztea.
Baremoa aplikatuta, adin talde bakoitzeko azken ikaspostua eskaintzean berdinketa gertatuz gero, irizpide hauek aplikatuko dira, bata bestearen
ondoren:
–Ikastetxean anai-arrebak dituzten haurrak.
–Familia unitatearen per capita errenta baxuena.
–Berdinketak jarraituz gero, hautapen batzordeak ebatziko du jendaurreko zozketa baten bitartez.

F2002565

50/2020 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibide batzuk onesten baitira
2020-2021 ikasturteko egutegia eta ordutegia prestatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko
ikastetxeetarako.
Martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Foru
Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautu eta hori ematen duten
ikastetxeek bete beharreko baldintzak eta ziklo horren hezkuntza edukiak
ezarri ziren. 15.2 artikuluan ezartzen denari jarraikiz, Hezkuntza Departamentuak urtero ezarriko ditu eskola egutegia eta ordutegia prestatzeko
behar diren arauak eta ikasturteak izanen duen gutxieneko egun kopurua,
bai eta ikasturtearen iraupena ere ikastetxe publikoen kasuan.
Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuko zuzendariak jarraibide batzuk onestearen aldeko txostena aurkeztu du, horietan oinarrituta
2020-2021 ikasturteko egutegia eta ordutegia prestatzeko Nafarroako Foru
Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan.
Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren
30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. 2020-2021 ikasturteko egutegia eta ordutegia prestatzeko jarraibideak onestea, Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen
zikloko ikastetxeetarako. Ebazpen honen eranskinean ageri dira.
2. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
3. Ebazpen honen eta dagokion eranskinaren kontra gora jotzeko
errekurtsoa jartzen ahal da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, argitaratu
eta biharamunetik hilabeteko epean.
4. Ebazpen hau eta bere eranskina igortzea Hezkuntzako Ikuskapen
Zerbitzuari, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuari, Nafarroako
Udal eta Kontzejuen Federazioari eta 0-3 urteko Zikloaren eta Landa
Eskolen Atalari, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 21ean.–Hezkuntzako zuzendari nagusia,
Gill Sevillano González.
ERANSKINA
2020-2021 ikasturteko egutegia eta ordutegia prestatzeko jarraibideak,
Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako lehen zikloko
ikastetxeetarako
1.–Egutegia prestatzeko irizpide orokorrak.
Egutegia eta ordutegia irizpide pedagogikoei jarraikiz eginen dira.
Profesionalen lehentasunek nahiz interesek inolaz ere ezin izanen dute
oztopatu azaldutako irizpideen aplikazioa.
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1.1. Ikastetxe publikoak.
1.1.1. Entitate titularrek egutegirako proposamen zehatza eta librea
egin dezakete beren ikastetxeetarako, betiere honako baldintza hauek
beteko dituena:
–Ikastetxea 208 egunez irekiko da. Horietako lau egun –ikasturte
hasieran eta bukaeran banatuak– zereginak antolatzen emanen dituzte
hezkuntzako langileek, eta garbiketa orokorreko lanetan zerbitzuetako
langileek. Gainerako 204 egunak haurrez arduratzeko izanen dira.
–Ikastetxea irekita egoteko aurreko paragrafoan aipatzen diren egunak
10,6 hilabeteko edo 318 egun jarraituko erreferentzialdi baten barruan
daudela ulertuko da, eta hilabeteak 30 egun naturalekoak direla.
–Egutegia prestatzeko, kontuan hartuko dira Nafarroako Foru Komunitateko egutegi ofizialean jaiegun gisa adierazitako egunak, hain zuzen ere
honako hauek 2020-2021 ikasturterako: 2020ko urriaren 12a, abenduaren
3a, 7a, 8a, eta 25a, eta 2021eko urtarrilaren 1a eta 6a, apirilaren 1a, 2a eta
5a eta udal bakoitzak erabakitzen duena, herriko zaindariari eskainia.
1.1.2. Proposamena 3.1. atalean ezarritako epean aurkezten ez duten
ikastetxeei ofizioz esleituko zaie oinarrizko egutegi hau:
–Oro har, ikasturtea 2020ko irailaren 1ean hasi eta 2021eko uztailaren
16an bukatuko da.
–Ikastetxea 208 egunez irekiko da. Horietako lau egun zereginak
antolatzen emanen dituzte hezkuntzako langileek, ikasturtearen hasieran
eta bukaeran, eta garbiketa orokorreko lanetan zerbitzuetako langileek.
Gainerako 204 egunak haurrez arduratzeko izanen dira.
–Eguberrietako oporrak abenduaren 25etik 2021eko urtarrilaren 6ra
arte izanen dira, biak barne.
–Aste Santuko oporrak 2021eko apirilaren 1etik 11ra arte izanen dira,
biak barne.
–Nafarroako Foru Komunitateko egutegi ofizialean ezarritakoak izanen
dira jaiegunak: 2020ko urriaren 12a, abenduaren 3a, 7a, 8a, eta 25a, eta
2021eko urtarrilaren 1a eta 6a, apirilaren 1a, 2a eta 5a eta udal bakoitzak
erabakitzen duena, herriko zaindariari eskainia.
1.2. Ikastetxe pribatu baimenduak.
1.2.1. Ikastetxearen egutegia ondoko baldintzetara egokituko da:
–Ikastetxean haurrentzako arreta zuzeneko egunak gutxienez 175
izanen dira.
–Nafarroako Foru Komunitateko egutegi ofizialean ezarritakoak izanen
dira jaiegunak: 2020ko urriaren 12a, abenduaren 3a, 7a, 8a, eta 25a, eta
2021eko urtarrilaren 1a eta 6a, apirilaren 1a, 2a eta 5a eta udal bakoitzak
erabakitzen duena, herriko zaindariari eskainia.
1.3. Ikastetxe publiko eta pribatu baimenduetarako egutegiko aldaketak.
Ikastetxeko egutegia Nafarroako Foru Komunitateko egutegi ofizialean
gertatzen ahal diren aldaketetara moldatu beharko da.
2.–Irizpide orokorrak, ikastetxe publiko eta pribatu baimenduen ordutegia prestatzeko.
2.1. Ikastetxearen ordutegia ondoko baldintzetara egokituko da:
–Ikastetxea zabalik egonen da astelehenetik ostiralera bitarte, biak
barne.
–Entitate titularrak ezarriko du ikastetxea irekitzeko eta ixteko ordutegia,
baita sartzeko eta ateratzeko ordu tarteak ere, kontuan hartuta familien
beharrak, hezkuntzako langileen ordutegia antolatu eta malgutzeko aukerak, taldeen funtzionamendu egonkorra eta horretarako araudian ezarritako
ratioa betetze beharra.
–Sartzeko eta ateratzeko ezarritako ordu tarteetatik kanpo ez da baimenik izanen ikastetxean sartzeko, arrazoi justifikatuekin izan ezik.
–Eguneko lanaldia antolatzeko ardatza izanen da haurren jateko,
garbitzeko eta lo egiteko erritmoa.
2.2. Ikasturte hasieran haurren harrera aldirako plangintza egin
beharko da eta, besteak beste, honakoak hartuko dira kontuan:
–Harrera errazteko jarduera berariazkoak diseinatzea.
–Banakoen beharrak aintzat hartzea.
–Familien partaidetza eta laguntza.
–Ikastetxeko ordutegiak eta antolakuntza malgutzea.
Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak onetsi beharko du egokitzapen epe
horren plangintza, eta ikastetxearen proposamen pedagogikoan sartuko da.
Familiek plangintzaren berri izan beharko dute ikasturtea hasi aurretik.
2.3. Gainera, ikastetxe publikoetan:
–Haurrak zein lanalditan dauden matrikulatuta ikasturte guztian (osoa,
murriztua, erdia), haren araberako eguneko ordutegia beteko du ikastetxeak.
–Haurrez zuzenean arduratzeko ez den denbora, lanaldia osatu arte,
familiekin izaten diren bilerak egiteko, materialak prestatzeko eta propo-
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samenak, koordinazio-lanak eta prestakuntza-jarduerak egiteko erabiliko
dute ikastetxeetako hezkuntzako langileek.
3.–Tramitazioa.
3.1. Ikastetxeko entitate titularrak egutegia eta ordutegia igorri beharko ditu Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura 2020ko ekainaren 1a baino
lehen, zehaztuta unitateek zer-nolako lanaldia duten (osoa, murriztua,
erdia).
3.2. Egutegiak eta ordutegiak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura,
sie/hiz@navarra.es helbidera igorri beharko dira eta, hark, haiek aztertu
ondoren, onetsi edo ezetsiko ditu. Onetsitzat joko dira 2020ko ekainaren
26rako jakinarazpenik hartzen ez duten ikastetxeetakoak. Horietakoren
batek proposamena igortzen ez badu ezarritako epearen barrenean,
Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ofizioz esleituko dio.
3.3. Ikastetxe sortu berriek, ikasturtea 2020ko irailaren 1etik aurrera
hasten badute, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura igorri beharko dituzte
egutegia eta ordutegia, ikastetxea ireki baino bi hilabete lehenago, zehaztuta beren unitateen lanaldia (osoa, murriztua, erdia). Hezkuntzako Ikuskapen
Zerbitzuak, haiek aztertu ondoren, onetsi edo ukatuko ditu, eta ikastetxeei
jakinaraziko die hilabeteko epean. Ikastetxeetako egutegi eta ordutegiak
onetsitzat joko dira ez badute jakinarazpenik jasotzen hilabeteko epean.
3.4. Egutegia eta ordutegia, behin onetsirik, nahitaez bete beharrekoak izanen dira, eta ikastetxeko zuzendaritzak izanen du horiek aplikatzeko
ardura. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari dagokio haiek aplikatzen direla
ikuskatzea eta kontrolatzea.
3.5. Egutegia eta ordutegi orokorra ikastetxeko iragarki-taulan ikusgai
jarri beharko dira, eta aldaezinak izanen dira, non eta Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ez duen horretarako baimena ematen, entitate titularrak
eskatuta.
F2002931

GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO DEPARTAMENTUA.
IRAGARKIA, Düsseldorfen azaroaren 16tik 19ra eginen den MEDICA 2020 azokan parte hartzeko eskaera egiteko epea irekitzeari
buruzkoa.
Nafarroako Gobernuak Nafarroako hirugarren Nazioarteko Plana
prestatu du, Foru Komunitateak nazioartean duen posizionamendua
hobetzeko asmoz.
Nafarroaren nazioartekotze-prozesuaren diagnostikoan, zeina oinarri
hartu baita aipatu plana egiteko, Alemania lehentasunezko herrialdeetako
bat da, eta ahalegin berezia eskaini behar zaio Nafarroa nazioartekotzeko
orduan. Osasunaren arloa da herrialde horretako sektore estrategikoetako
bat.
Düsseldorfeko MEDICA azoka urtero egiten da eta munduko garrantzitsuena da osasunaren arloko teknologiaren sektorean. Aurten azaroaren
16tik 19ra izanen da. Iaz, MEDICAk 5.500 erakusketari bildu zituen eta
COMPAMEDek, berriz, ia 800. Osotara 121.369 bisitari izan zituzten,
haietako bi heren 170 herrialdetatik joanak.
Azokaren barrutian antolatzen dira bai konferentziak bai forum espezializatuak bai jarduerak, hala nola “Healthcare Brokerage Event” delakoa;
hots, bilera plataforma bat, Enterprise Europe Network (EEN) sareak
martxan jarria helburu honekin: enpresei, unibertsitateei eta ikerketa zentroei laguntzea entitate bazkideak identifikatzen, teknologia trukatzeko eta
produktuak elkarrekin garatu eta fabrikatzeko, lizentzietarako, banaketaakordioetarako, joint ventures motako kontratuetarako edo beste zeinahi
lankidetza motatarako.
Nafarroako Gobernuaren ustez, azoka honek aukera handiak eskaini
ditzake medikuntzaren sektoreko Nafarroako enpresentzat, eta batez ere,
teknologia diseinatzen eta ekoizten duten enpresentzat, bai eta osasunaren
arloko eta laborategietako ekipamendua diseinatzen eta ekoizten dutenentzat ere. Gogorarazi behar da gaur egun Nafarroan osasunaren arloko 68
enpresa industrial daudela, eta urtean 659 milioi euro fakturatzen dituztela.
Hazten ari den arlo bat da, eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren
Estrategiaren barruan sartuta dago.
–Ekintzaren helburuak:
• Azokaren prospekzioa egitea.
• Ezagutzea zein den medikuntzako gailuen eta osasun teknologiaren
sektorearen egoera nazioartean.
• Negozio aukerak identifikatzea.
–Sektorea:
• Osasun teknologia.
–Ekintzaren edukia:
• MEDICA 2020 azokan “Navarra Health” standa jarriko da Nafarroako enpresentzat, baterako pabilioian, 15. hall-ean, Fenin federa-
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zioak antolatua. Nafarroako enpresek topagune gisa erabil dezakete.
• Enpresen eta balizko bezeroen arteko topaketak antolatuko dira
“Healthcare Brokerage Event” delakoaren baitan, Nafarroako Unibertsitateko Enterprise Europe Network sarearekin lankidetzan. Topaketa
horien helburua da enpresei, unibertsitateei eta ikerketa zentroei
laguntzea entitate bazkideak identifikatzen, teknologia trukatzeko
eta produktuak elkarrekin garatu eta fabrikatzeko, lizentzietarako,
banaketa-akordioetarako, joint ventures motako kontratuetarako edo
beste zeinahi lankidetza motatarako.
• Nafarroako entitateen sustapen katalogo bat prestatuko da, azokan
banatzeko.
• Entitate parte-hartzaileen sustapena eta zabalkundea eginen da,
MEDICA azokan jarriko den “Navarra Health” standaren baitan.
• Baimenak emanen dira MEDICA 2020 azokan sartzeko (baimen bat
enpresa bakoitzeko).
Nafarroako Gobernuak ez ditu ordainduko bidaietako, hoteletako,
otorduetako, barneko joan-etorrietako edo enpresa bakoitzaren bestelako
gastuak, horiek entitate parte-hartzaileen kontura izanen baitira.
–Entitate parte-hartzaileek bete beharreko baldintzak:
• Osasun teknologiaren sektoreko entitatea izatea (zentro teknologikoak, osasun teknologiako produktuak fabrikatzen dituzten enpresak
eta abar).
• Helbide fiskala Nafarroan izatea eta Nafarroan egitea garapen eta/
edo ekoizpen lanak.
–Eskaera aurkezteko epea:
Eskaerak telematika bidez aurkeztuko dira nahitaez, beranduenez
2020ko maiatzaren 20ko 24:00ak arte, Nafarroako Gobernuak Interneten

2020ko martxoaren 13a, ostirala
duen atariaren izapideen katalogoko fitxa erabiliz: https://www.navarra.es/
home_eu/Servicios/ficha/8490/Convocatoria-para-participar-en-la-feriaMEDICA-2020-en-Dusseldorf-(Alemania) Dagokion eskaera-orria bete
behar da. Fitxa horretan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
Erregistro Orokor Elektronikoan sartzeko esteka bat izanen da. Identifikatzeko, ziurtagiri digitala eduki behar da.
Nafarroako Gobernuak erabiltzaileentzako arreta gune batzuk jarriko
ditu, izapideen katalogoaren fitxan behar bezala iragarriko direnak. Gune
horietan, eskaera aurkezteko moduaz aholku emanen zaie, baina, aurreko
paragrafoan ezarri bezala, eskaera aurkezteko beharrezkoa izanen da
ziurtagiri digitala edukitzea.
–Gehienez parte har dezaketen enpresen kopurua:
• MEDICA azokako ekintza honetan gehienez ere 25 enpresak parte
hartzen ahalko dute. Eskaerak aurkezten diren ordenaren arabera
hautatuko dira parte-hartzaileak, ezarritako gehieneko kopurura
heldu arte.
Eskaera onartuz gero, Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzuak mezu
bat bidaliko du inskripzio-fitxan adierazitako helbide elektronikora, eta
parte-hartzaileei dei eginen zaie azokan izanen duten baterako presentzia
prestatzeko.
–Enpresa parte-hartzaileen betebeharrak:
• Enpresaren datuak jakinaraztea, ekintzan parte hartzeko eskaeran
zehazten direnak.
• Ekintza egiten denetik hasita 15 eguneko epean, Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzuak igorriko dien balorazio inkesta betetzea.
Iruñean, 2020ko martxoaren 2an.–Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzuko zuzendaria, Miren Ausín Lecuna.
F2003224
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN
PUBLIKOAREN ESKAINTZA
ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE
ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
Deialdia, administrari laguntzailearen lanpostua betetzeko
izangaien zerrenda bat eratzeko. Izangai onartuen
eta baztertuen behin betiko zerrenda, epaimahaiaren
behin betiko osaera eta probak egiteko eguna
2019ko azaroaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
ziren oinarriak, administrari laguntzailearen lanpostua betetzeko izangaien
zerrenda bat eratzeko deialdiarenak.
Lehendakaritzaren urtarrilaren 24ko 4/2020 Ebazpenaren bitartez
onetsi zen izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, zeina
argitara eman baitzen 2020ko 26. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren
7an, eta hamar eguneko epea ezarri zen erreklamazioak aurkezteko eta
eskabidean egindako akatsak zuzentzeko.
Epe hori bukatu delarik eta deialdiaren 4.3 oinarrian ezarritakoari
jarraituz, izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten
da, epaimahaiaren behin betiko osaera finkatzen da eta probak egiteko
egunak zehazten dira.
Horiek horrela,
EBAZTEN DUT:
1. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onestea,
administrari laguntzaile lanpostua betetzeko izangaien zerrenda bat eratzeko deialdian:
–Onartuak:
  ALFARO FRANCÉS, CRISTINA
  AMILIBIA SALGADO, AMAIA
  ANDRÉS CAMBRONERO, XABIER
  ANTOÑANA GARRALDA, DAVID
  APEZTEGIA MENDIBERRI, NEREA*
  BARROSO NEVADO, MARÍA*
  BENGOECHEA COBO, AMAYA*
  FERNÁNDEZ REDÍN, IZASKUN
  GABIRONDO JARONES, AMAIA
  GARCÍA EQUIZA, SUSANA
  GOIKOETXEA ZELAIA, AINHOA
  GOÑI FLORES, MAIALEN
  GRACIA ESPARZA, LOREA*
  HUARRIZ ADOT, JOSEBA
  JAUREGI KINTANA, MIREN
  LARRANUA USUNÁRIZ, NEKANE
  LÓPEZ GOIKOETXEA, ESTIBALIZ
  MARITORENA GAMBOA, BEATRIZ
  MARTÍN COBOS, NATALIA
  NAVARRO ANDUEZA, FELISA*
  OSÉS RIPALDA, LARRAITZ
  OTERMIN BERAZA, AINHOA
  PALACIOS ECHAVE, IOSU
  PÉREZ CÁNOVAS, LEYRE
  PERURENA JAURENA, ITZIAR*
  SANTAMARÍA SANTAMARÍA, NAIARA
  SANZOL YABAR, IDOIA
  SUÑEN ARANDIA, EKAITZ
  TIRAPU LIZASO, ANDREA*
  URDÍN SOLA, JAVIER
  URRASTABASO PÉREZ, IBAI
  ZABALETA GÓMEZ, MAITE
  ZUBIETA GAINZA, AITZIBER
*

Euskara maila frogatzeko proba egitea eskatu duten izangaiak.

–Baztertuak:

  MUÑOA LARREA, KARMELE

2. Epaimahaiaren behin betiko osaera finkatzea. Honako hauek
osatuko dute:
–Epaimahaiko burua:
Francisco Javier Paz Miño, Altsasuko, Olaztiko eta Ziordiko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko burua.
–1. epaimahaikidea:
Eva Salinas Urra, NUKFko administrari-ofiziala.
–2. epaimahaikidea:
Oihana Díaz de Garayo López de Zubiria, Altsasuko Udaleko administrari laguntzailea.

–3. epaimahaikidea:
Asun Bergera Celaya, Altsasuko, Olaztiko eta Ziordiko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko langileen ordezkaria.
–Idazkaria:
Isaac Valencia Alzueta, Altsasuko, Olaztiko eta Ziordiko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko idazkaria.
3. Euskara maila frogatzeko proba 2020ko martxoaren 30ean
eginen da, 10:00etan, Altsasuko Liburutegian (Pilotalekuko etorbidea,
5, Altsasu).
4. Proba teoriko eta praktikoa 2020ko apirilaren 20an eginen dira,
9:00etan, Udal Liburutegian (Pilotalekuko etorbidea, 5, Altsasu).
4. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Mankomunitatearen iragarkitaulan argitara dadila agintzea.
Altsasun, 2020ko martxoaren 2an.–Mankomunitateko burua, Francisco
Javier Paz Miño.
L2003207

ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE
ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
Deialdia, gizarte-langilearen lanpostua betetzeko izangaien
zerrenda bat eratzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin
betiko zerrenda, epaimahaiaren behin betiko osaera eta probak
egiteko eguna
2019ko azaroaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren
oinarriak, gizarte-langilearen lanpostua betetzeko izangaien zerrenda bat
eratzeko deialdiarenak.
Lehendakaritzaren urtarrilaren 24ko 4/2020 Ebazpenaren bitartez
onetsi zen izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, zeina
argitara eman baitzen 2020ko 26. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren
7an, eta hamar eguneko epea ezarri zen erreklamazioak aurkezteko eta
eskabidean egindako akatsak zuzentzeko.
Epe hori bukatu delarik eta deialdiaren 4.3 oinarrian ezarritakoari
jarraituz, izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten
da, epaimahaiaren behin betiko osaera finkatzen da eta probak egiteko
egunak zehazten dira.
Horiek horrela,
EBAZTEN DUT:
1. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onestea,
gizarte-langilearen lanpostua betetzeko izangaien zerrenda bat eratzeko
deialdian:
–Onartuak:
  ALFARO FRANCÉS, CRISTINA
  ARBIZU PERPIÑA, MARINA
  AZPARREN EGUILLOR, NAIA*
  BASABE DÍAZ, IRUNE
  ESLAVA ABAURREA, ZURIÑE
  ETXEBERRIA SAMPEDRO, ARIANE
  GARCÍA RAZQUIN, NEKANE*
  GOIKOETXEA LASA, KATTALIN ANNE
  GRACIA ESPARZA, LOREA*
  ITOIZ BURGUETE, REBECA*
  JUANICORENA ELIZALDE, NATALIA
  LÓPEZ DE SOSOAGA ARENAL, OIHANA
  MARTINCORENA GONZÁLEZ, MAIDER
  MARTÍNEZ DEL CID, MAITE*
  MONTEANO LA HOZ AGURTZANE
  MORENO LÓPEZ, LOREA
  NAVARRO SAN EMETERIO, EIDER
  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, GARAZI
*

Euskara maila frogatzeko proba egitea eskatu duten izangaiak.

–Baztertuak:

  RUIZ LODOSO, MAIALEN

2. Epaimahaiaren behin betiko osaera finkatzea. Honako hauek
osatuko dute:
–Epaimahaiko burua:
Francisco Javier Paz Miño, Altsasuko, Olaztiko eta Ziordiko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko burua.
–1. epaimahaikidea:
Arantxa Erbiti Beloki, Altsasuko, Olaztiko eta Ziordiko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Mankomunitateko koordinatzailea.
–2. epaimahaikidea:
Yolanda Ormazabal, Altsasuko, Olaztiko eta Ziordiko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Mankomunitateko gizarte-langilea.
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–3. epaimahaikidea:
Asun Bergera Celaya, Altsasuko, Olaztiko eta Ziordiko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko langileen ordezkaria.
–Idazkaria:
Isaac Valencia Alzueta, Altsasuko, Olaztiko eta Ziordiko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko idazkaria.
3. Euskara maila frogatzeko proba 2020ko martxoaren 30ean
eginen da, 10:00etan, Altsasuko Liburutegian (Pilotalekuko etorbidea,
5, Altsasu).
4. Proba teoriko eta praktikoa 2020ko apirilaren 1ean eginen dira,
9:00etan, Udal Liburutegian (Pilotalekuko etorbidea, 5, Altsasu).
4. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Mankomunitatearen iragarkitaulan argitara dadila agintzea.
Altsasun, 2020ko martxoaren 2an.–Mankomunitateko burua, Francisco
Javier Paz Miño.

ERANSKINA
Tarifak, hirigintzako tramitazioak egiteagatik
I. epigrafea. Obra gauzatzeko aurrekontuaren araberako tarifak,
baremo honi jarraikiz:

ADIOS

–Lehenbiziko txostena:
• OGA < 5.000 euro: 122 euro.
• > 5.000 < 10.000 euro: 182 euro.
• > 10.000 < 20.000 euro: 242 euro.
• > 20.000 < 50.000 euro: 302 euro.
• > 50.000 < 100.000 euro: 363 euro.
• > 100.000 < 200.000 euro: 424 euro.
• > 200.000 < 500.000 euro: 484 euro.
• > 500.000 < 1.000.000 euro: 605 euro.
• > 1.000.000: Udal arkitektoek zenbat denbora ematen duten, horren
araberako tarifa.
–Bigarren txostena eta hurrengoak:
• Dokumentazioa egiaztatzeko edo errekerimendurako txostena: 100
euro.
• Dokumentazio osagarrirako edo proiektuaren eranskinerako txostena: lehenbiziko txostenaren kostuaren %50 (gutx. 100 euro).
• Hurrengo txostenak: Aurreko txostenaren kostuaren %70 (gutx. 100
euro).

Aldaketa egituratzailea Udal Plan Orokorrean, SU2 sektorean.
Hasierako onespena

II. epigrafea. Lehen aldiz erabiltzeko eta urbanizazioko obren onarpenerako tarifak:
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2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN
ARABERA ANTOLATUAK

Adiosko Udalak, 2020ko otsailaren 18an egindako bilkuran, erabaki
zuen hasiera batez onestea aldaketa egituratzailearen proiektua Adiosko
udal plan orokorreko SU2 sektorerako.
Espedientea jendaurrean egonen da hilabetez, erabaki hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Epe horretan,
bidezkotzat jotzen diren alegazioak aurkezten ahal dira, eta espedientea
ikusgai egonen da Udal honetako Idazkaritzaren bulegoetan eta Udalaren
egoitza elektronikoan, helbide honetan: https://adios.sedelectronica.es/
transparency/3d34e215-8e2e-4edd-baf8-df21f6a9a7b8/.
Argitara ematen da, orok jakin dezan eta behar diren ondorioak izan
ditzan.
Adiosen, 2020ko otsailaren 24an.–Alkate udalburua, Miguel Ansa
Reta.
L2002977

ANTZIN
Xehetasun-azterketa 2. poligonoko 34. lurzatian.
Behin betiko onespena
Antzingo Udalak, 2020ko otsailaren 14an egin bilkuran, erabaki zuen
hasiera batez onestea Antzingo 2. poligonoko 34. lurzatiaren xehetasunazterketa, M.ª Carmen Arbizu Lópezek sustatua.
Aipatu erabakia argitaratzen da onetsitako testu arautzailearekin batera, uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 79.1 artikuluan
xedatuari jarraikiz (LFD horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina).
Antzinen, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Isaac Corres López.
ERANSKINA
Xehetasun-azterketa (PDFa).
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ANTZIN
Aldaketa, Hirigintzako tramitazioen tasak arautzen dituen
ordenantzan. Behin betiko onespena
Antzingo Udalak, 2019ko abenduaren 12an egin bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen aldaketa egitea Hirigintzako tramitazioen tasak arautzen
dituen ordenantzan.
Erabaki hori 2019ko 253. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, abenduaren 27an.
Legez ezarritako epea igaro delarik inork erreklamaziorik eta/edo
alegaziorik aurkeztu gabe, bidezko da behin betiko onestea, Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan xedatuarekin bat.

–OGA 5.000 < 20.000 euro: 182 euro.
–OGA = o > 20.000 euro: 230 euro.
III. epigrafea.

Tarifak, bereizteagatik edo elkartzeagatik:

–110 euro.
IV. epigrafea.

Hirigintzako argibide eskaerak:

–Baremoaren %50 (gutx. 110 euro).
V. epigrafea Planeamenduko eta kudeaketako espedienteen txostena
(xehetasun-azterketak, plan partzialak idaztea eta aldatzea, arauen
aldaketak, birpartzelazioa):
Udal arkitektoek zenbat denbora ematen duten, horren araberako
tarifa aplikatuko da.
Hala ere, ohikoena den espedienterako, 1.000 m²-ko azalera baino
gutxiago duen lurzatiaren xehetasun-azterketarako, hurrengo tarifa hau
ezartzen da:
–Lehenbiziko txostena: 220 euro.
–Hurrengo txostenak: Aurreko txostenaren kostuaren %70.
Antzingo Udalak tasa horien zenbatekoak berrikus eta eguneratu
ditzake urtero, kontsumoko prezioen indizearen arabera.
Antzinen, 2020ko otsailaren 24an.–Alkatea, Isaac Corres López.

L2002947

ARIBE
Administrazio elektronikoa arautzen duen ordenantza.
Hasierako onespena
Aribeko Udalak, 2020ko otsailaren 26an egin osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen Administrazio elektronikoa arautzen duen ordenantza.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 325.
artikuluari jarraikiz, jendaurrean egonen da gutxienez hogeita hamar eguneko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta entitatearen
iragarki-taulan paratu ondotik, bizilagunek eta bidezko interesa dutenek
espedientea aztertu eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazio, kexa edo
oharrak aurkez ditzaten.
Ariben, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Asier Txikirrin Elizondo.
L2003259

ARROITZ
Xehetasun-azterketa, AR‑2 banaketa eremuko S‑4 sektoreko
UD‑16B unitateko 4. eta 5. ondoriozko lurzatietan.
Behin betiko onespena
Arroizko Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkuran,
behin betiko onetsi zuen xehetasun-azterketa AR‑2 banaketa eremuko
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S‑4 sektoreko UD‑16B unitateko 4. eta 5. ondoriozko lurzatietan, Trujal
Mendia SCLk sustatua.
Behin betiko onespenaren erabakia argitaratzen da, bat etorriz Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu Bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren
79.1 artikuluan ezarritakoarekin.
Erabaki honek bukaera emanen dio administrazio bideari, eta haren
kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi
hilabeteko epean, argitalpen honen biharamunetik hasita, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen
10. eta 46. artikuluekin bat.
Arroitzen, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Ángel Moleón Segura.
ERANSKINA
Xehetasun-azterketa (PDFa).

L2002479

BAZTAN
Aldaketak 2019ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena
Baztango Udalak, 2019ko abenduaren 26an egin osoko bilkura arruntean, 2019ko plantilla organikoaren aldaketak hasiera batez onartu zituen.
Erabaki hori 2020ko 17. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, urtarrilaren 27an.
Aipatu aldaketak honako hauek dira:
a.–Udaltzain postuen osagarria aldatzea eta bakoitzari %6ko txandakako laneko osagarria gehitzea.
b.–Behin-behineko administrazio-kontratudun langileen izen-zerrendari
dagokien gradua eranstea.
LANGILEA

GRADU KOPURUA

DAGUERRE GOÑI, FERNANDO

5

ELIZALDE FAGOAGA, LOREA

3

GOÑI ELIZAINCIN, ANA BELEN

3

HERRERA BERTIZ, MAITE

2

IDIART CORDOBA, LOURDES

3

LARRUY ALAÑA, ANA

5

MENDICOA MAYA, JUSTO

5

SANTESTEBAN ITURRALDE, ELISABETH

5

URBIOLA LOYARTE, IULEN

2

hartuko du, eta Kontzejuak kudeatuko du. Halaber, 10 urteko iraupena
ezarri zitzaion ehiza-barrutiari.
Erabaki hori jendaurrean egonen da hamabost egunean, zedarritu
beharreko alderdietan lurrak dituztenek, epe horretan, aukera izan dezaten espresuki uko egiteko haien lurrak proiektatutako barruti horretan
sartzeari.
Berueten, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Ascensio Indacoechea
Arangoa.

L2003327

BIDAURRETA
Udalbatzako kideen ordainsariak
eta dedikazio araubidea
Udalak, 2020ko otsailaren 20an egindako osoko bilkuran, erabaki bat
hartu zuen, xedapen zatian honako hau dioena:
Lehenbizikoa.–Ezartzea alkate kargua dedikazio partzialekoa
izanen dela, eta kargu horretan aritzeagatik jasoko dela espedientean
proposatutako ordainsaria, hots, 9.880 euro, barnean direla behar diren
enpresa-kuotak, eta alta emanen dela Gizarte Segurantzako araubide
orokorrean.
Bigarrena.–Onestea zinegotziek osoko bilkuretara bertaratzeagatik
jaso beharreko ordainsariak; 150 euroko zenbatekoa ezarri da saio bakoitzeko.
Hirugarrena.–Udalkideek honako kalte-ordain hauek izanen dituzte,
haien egitekoetan aritzean izandako benetako gastuengatik:
a) Joan-etorriengatik, Nafarroako Gobernuko Foru Administrazioko
funtzionarioentzat ezarritako zenbatekoa.
b) Gainerako gastuetan, benetan ordaindutako zenbatekoak emanen
dira, gastu horiek agirien bidez frogatu ondoren.
Laugarrena.–Erabaki hau atzeraeraginez aplikatzea, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Laugarrena.–Erabaki hau argitaratzea Udalaren iragarki-taulan eta
Nafarroako Aldizkari Ofizialean, behar diren ondorioak izan ditzan.
Bidaurretan, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Enara Rabina del
Rio.
L2003012

BURLATA

Legez ezarritako epea igaro delarik inork erreklamaziorik edo alegaziorik aurkeztu gabe, bidezkoa da behin betiko onestea, Nafarroako Toki
Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan xedatuarekin bat, martxoaren 17ko 4/2011 Foru Legeak aldatu baitzuen.
Baztanen, 2020ko martxoaren 6an.–Alkatea, Joseba Otondo Bikondoa.
L2003691

BERRIOZAR
8/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena
Berriozarko Udalak, 2020ko otsailaren 26an, asteazkenarekin, egindako osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 8/2019 aldaketa 2019ko
aurrekontu orokor eta bakarrean. (Kreditu transferentzia, dirulaguntza
memoria historikoaren elkarteari).
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagunek edo interesdunek azter dezaten eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, irailaren
21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraituz (foru
dekretu horrek garatzen du, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legea).
Berriozarren, 2020ko otsailaren 26an.–Alkatea, Raúl Maiza González.
L2003537

BERUETE
Herriko ehiza-barrutia eratzeko proiektua
Berueteko Kontzejuak, 2020ko otsailaren 22an egin batzarrean, erabaki
zuen herriko ehiza-barrutia berritzea. Berueteko Kontzejuaren lurraldea

Borondatez ordaintzeko epea, Trakzio mekanikoko ibilgailuen
gaineko zergarako, 2020an
Aditzera ematen da honako hau izanen dela Trakzio mekanikoko
ibilgailuen gaineko 2020ko zergaren kuotak borondatez ordaintzeko epea:
2020ko martxoaren 2tik apirilaren 17ra bitarte, biak barne.
Helbideratu gabeko ordainagiriak Caixabanken, Laboral Kutxaren
eta Nafarroako Rural Kutxaren edozein bulegotan ordaintzen ahal dira,
ezarritako ordutegian eta dagokion ordainagiria aurkeztuta, edo haren
gibelaldean jasotzen diren bestelako eratan (informazio gehiago Udalaren
web-orrian: www.burlada.es).
Borondatezko epearen azken egunean aurkeztuko dira ordainagiri
helbideratuak, kobratzeko.
Epe hori iraganik, ordaindu ez diren ordainagiriek legearen araberako
errekarguak eta interesak sortuko dituzte eta premiamendu bidez kobratuko
dira.
Burlatan, 2020 martxoaren 4an.–Alkatea, Ana M.ª Góngora Urzaiz.
L2003340

OLTZA ZENDEA
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Oltza Zendeako Udalak, 2020ko otsailaren 11n egin osoko bilkura
berezian, hasiera batean onetsi zuen Oltza Zendeako Udalaren 2020ko
ekitaldiko plantilla organikoa.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluak 236.ari dagokionez xedatuari jarraikiz, onetsitako
plantilla Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, bizilagun edo interesdunek espedientea azter dezaten eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Oltza Zendean, 2020ko otsailaren 12an.–Alkatea, Moisés Garjón
Villanueva.
L2003248
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DONEZTEBE
Ordenantza, Hirigune Historikoaren Babeserako Plan
Bereziaren eremuan etxebizitzak eraiki eta birgaitzeko laguntzak
arautzen dituena. Behin betiko onespena
Doneztebeko Udalak, 2019ko abenduaren 19an egin osoko bilkuran,
erabaki zuen hasiera batez onestea Doneztebeko Hirigune Historikoaren
Babeserako Plan Berezia deritzon hiri-jarduketarako plan bereziaren
eremuan etxebizitzak eraiki eta birgaitzeko laguntzak arautzen dituen
ordenantza.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325.1.b) artikuluaren manuei jarraikiz, erabaki hori 2020ko 7.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 13an, bai eta
Doneztebeko Udalaren iragarki-taulan ere, eta espedientea 30 egunean
egon da jendaurrean.
Jendaurrean egoteko legezko aldia iraganik inork inolako alegaziorik,
kexarik edo oharrik aurkeztu gabe, eta aipatu foru legearen 325.1.c) artikuluaren bukaerako manuak betez, ordenantza behin betiko onetsitzat
jotzen da, eta haren testu osoa argitara ematen da, behar diren ondorioak
izan ditzan, Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 326. artikuluari
jarraikiz.
Argitara ematen da aipatu manua bete beharrez, eta ohartarazten
da ezen erabaki honen aurka –administrazio-xedapena baita– ezin dela
administrazio bidean errekurtsorik paratu, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeko
112.3 artikuluaren arabera. Hortaz, behin betiko onespen honen aurka
bide hauetako bat erabiltzen ahalko da:
a) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzenean Nafarroako
Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 10.1.b) artikuluari jarraikiz, bi hilabeteko epean, iragarki
hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
b) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen denetik.
Donezteben, 2020ko otsailaren 25ean.–Alkate udalburua, Santiago
Uterga Labiano.
ORDENANTZA, DONEZTEBEKO HIRIGUNE HISTORIKOAREN
BABESERAKO PLAN BEREZIAREN EREMUAN (HJPB)
ETXEBIZITZAK ERAIKI ETA BIRGAITZEKO LAGUNTZAK ARAUTZEN
DITUENA
Zioen azalpena
Doneztebeko Udalak, ordenantza honen bidez, bultzatu nahi du partikularrek sustaturiko bizitegi-jarduketak gauza daitezen. Jarduketek xede
hauek izan behar dituzte: alde batetik, dauden etxebizitzen parkea hobetzea
etxebizitzok birgaituz eta berroneratuz, halako obren bidez etxebizitzen
funtzionaltasuna eta irisgarritasuna eta eraikinen energia-eraginkortasunaren optimizazioa lortzeko; beste aldetik, herrian etxebizitza berriak egitea,
udalerrian herritarrak kokatu ahal izateko; hori guztia, Doneztebeko hirigune
historikoko hiri-jarduketarako plan bereziaren eremuan.
Horretarako, laguntza ekonomikoak ezarri asmo ditu Udalak, haren
ahalbideen neurrian, jarduketa horiek egiteko pizgarri izan daitezen, aipatu
HJPBaren eremuan.
I. KAPITULUA
Xedapen orokorrak
1. artikulua. Ordenantzaren xedea.
Ordenantzaren xedea da arautzea Udalak ezarri dituen laguntzak Doneztebeko hirigune historikoko hiri-jarduketarako plan bereziaren eremuan
bizitegi-erabilerako eraikinak birgaitzeko eta eraikitzeko, ordenantzan
honetan ezartzen diren baldintzen eta ezaugarrien arabera.
2. artikulua. Babestekoak diren jarduketak.
Ordenantza honen xedea da honako obra hauek sustatzeko laguntzak
arautzea:
–Etxebizitzak zati batean edo osorik birgaitu edo konpontzea (fatxadak konpontzeko lanak, kanpoko arotz-lanak, estalkiak, berreraikuntzak,
eraikinaren egitura sendotzeko eta indargarriak jartzeko obrak...).
–Lehendik dauden eraikinak ordeztea (eraitsi eta berriz eraikitzea),
ohiko etxebizitzak egiteko.
–Oin berriko eraikinak egiteko obrak orubeetan.
–Eraikinaren inguratzailearen isolamendu termikoa hobetzeko obrak
(fatxada eta estalkia).
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–Barnealdean egiten diren obrak edo jarduketak etxebizitzak egokitzeko, irisgarritasuna hobetzea helburu, arkitektura-oztopoak kenduz.
–Oro har, etxebizitzen egokitzapen funtzionalerako obrak, haien bizigarritasuna helburu, indarreko foru dekretuetan definitu bezala.
Ordenantza honetan xedaturik dagoenaren ondorioetarako, Doneztebeko hirigune historikotzat jotzen da hiri-jarduketarako plan bereziak
halakotzat mugaturiko eremua.
3. artikulua. Baztertzeak.
Ez dira izanen laguntzarik jasotzekoak honelako jarduketak:
–Udal Planeamenduaren kontrakoak, bai eta oro har aplikatzekoa den
ordenamendu juridikoaren kontrakoak ere, eta hirigintza araudiaren eta
birgaitzeari eta bizigarritasunari buruzko araudiaren kontrakoak, bereziki,
“antolamenduz kanpoko” eraikinetan edo "antolamenduz kanpoko” elementuak dituzten eraikinetan egiten diren obrak.
–Minusbaliotasuna duten pertsonek erabil ditzaten, eraikinak egokitzeko helburua duten jarduketak, ez dutenean erabat lortzen irisgarritasun
eta diseinu unibertsalei buruzko berariazko araudira egokitzea, eraikinaren
sarreratik hasi eta etxebizitza guztietara, salbu eta teknikoki edo ekonomikoki bideraezina den kasuetan, 61/2013 Foru Dekretuaren zazpigarren
xedapen gehigarriaren arabera.
–Babesten ahal den aurrekontuaren barnean ez da sartuko igogailuaren
aparatuaren kostua, lehendik dagoen bat ordezkatzeko bada.
–Udalarekiko ordainketetan egunean ez dauden partikular edo entitateei ez zaie dirulaguntzarik emanen.
–Ez dira izanen laguntzarik jasotzekoak udal planeamenduaren kontrakoak, oro har aplikatzekoa den antolamendu juridikoaren eta hirigintza
arauen kontrakoak eta, batik bat, birgaitzeari eta bizigarritasunari buruzko
arauen kontrakoak diren jarduketak.
–Laguntzetatik baztertuta daude etxebizitzak birgaitzeko edo oin
berrikoak eraikitzeko sustapen-jarduketak, gero saltzeko edo alokatzeko
badira.
–Birgaitzeko dirulaguntzetan ez dira sartuko eraikinean aldaketa
estetiko hutsak bakarrik ekarriko dituzten zaharberritzeak. Energia-eraginkortasuna, segurtasuna, irisgarritasuna, eta abar hobetzeko obrak izan
beharko dute.
4. artikulua. Laguntzak ematea.
Udalak laguntza eskaerak ordena kronologikoari jarraikiz ebatziko
ditu, aldez aurretik Udaleko zerbitzu eskudunaren aldeko txostena emanik
betiere, eta aurrekontuetan horretarako adinako partida baldin bada.
5. artikulua. Laguntzak jasotzea.
Espediente bakoitzari dagozkion laguntzen egiazko likidazioa eginen
da obrak bukatzen direnean; horretarako, interesdunak kasuan kasuko
justifikazioa aurkeztu beharko du (lehen erabilerako lizentzia edo teknikari
eskudunak izenpetutako obra-bukaerako akta).
Etxebizitza eta Eraikinak Birgaitzeko Bulegoaren txosten bat ere
beharko da, obren zuzentasunari buruzkoa.
6. artikulua. Bateragarritasuna.
Ordenantza honen xede diren dirulaguntzak bateragarriak izanen
dira beste administrazio edo entitate batzuek emaniko beste dirulaguntza
batzuk jasotzearekin.
7. artikulua. Mugak.
Ordenantza honen babesa izan duten etxebizitzak ez dira inola ere
lagatzen ahalko, hiru urteko epean, laguntzak jasotzen dituzten obrak
bukatzen direnetik zenbatzen hasita, non ez zaion Udalari itzultzen eskuratutako diru guztia.
Dirulaguntza jasota, bost urtean ez da berriz ere ordenantza honetako
laguntzarik eskatzen ahalko, eraikuntza bererako eta kontzeptu beragatik.
8. artikulua. Laguntza galtzea.
Ordenantza honetan ezarritako baldintzak eta betekizunak ez betetzeak, bai eta aurkeztutako dokumentazioko edozein datu faltsutzeak
ere, dagokion espedientean udal laguntzak deuseztatzea eta kentzea
ekarriko du.
9. artikulua. Aplikazio eremua eta aurrekontu-zuzkidura.
Laguntzak aplikatuko zaizkie udal zerbitzu teknikoen aldeko txostena
lortu duten jarduketei soilik, halako jarduketetan 2. artikuluan aipatzen diren
obrak egiten direnean, Doneztebeko hirigune historikoko hiri-jarduketarako
plan bereziaren eremuan betiere.
Urtero, Udalak bere aurrekontuetan zenbateko bat esleituko du, izanen
ez dena lehentasunez birgaitu beharreko eremuan –biztanleko eta urteko–
aplikatzekoa den modulu haztatuaren %1 baino gutxiago.
10. artikulua. Onuradunak.
Onuradunak izanen dira barne eraberritze eta babeserako plan bereziaren jarduketa eremuko eraikin edo etxebizitzen jabeak diren pertsona
fisiko edo juridikoak, bai eta, jabeak ez izanik ere, badirenen berariazko
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baimena dutenak obrak egiteko, sustatzaile, maizter, errentari edo erabiltzaile gisa.
11. artikulua. Jarduketetarako betebeharrak.
Udalaren laguntzak jasotzen ahalko dituzte 2. artikuluan azaldutako
tipologiarekin bat datozen obrek, baldin eta posible badira hiri-jarduketarako plan bereziak lurzati bakoitzean esleitzen duen hirigintza araubidea
aplikatzean, eta, oro har, Nafarroako Gobernuak ezarritako laguntzak
jasotzeko baldintzak betetzen dituztenek.
Gainera, baldintza hauek guztiak bete beharko dituzte:
–Birgaitzeko obren kasuan, 50 urtetik goragoko eraikinetan egitea.
–Kontrataren aurrekontua gutxienez 6.000 eurokoa izatea.
–Egin beharreko obren artean, betiere jarduketaren bat egotea fatxada
birgaitzeko eta fatxadako elementuak hiri-jarduketarako plan bereziaren
araudira eta ordenantzara egokitzeko.
–Obrak, oro har, nahitaez egin beharrekoak izatea Etxebizitza eta
Eraikinak Birgaitzeko Bulego eskudunak espediente bakoitzerako eman
beharko duen aginduzko txosten teknikoaren arabera; obra horiek osorik
egitea, eta ondoren Udalak onestea, bidezko bada.
12. artikulua. Laguntzen zenbatekoa.
Dirulaguntza hau emanen da:
obra gauzatzeko aurrekontuaren %6,5.
Edonola ere, 10.000 euroko muga orokorra ezartzen da diruz laguntzen
ahal den jarduketa bakoitzeko.
13. artikulua. Espedienteak izapidetzea.
Oro har, interesdunek Etxebizitza eta Eraikinak Birgaitzeko Bulegora
joko dute behar diren argibideen bila. Ikuskapena egin ondotik, hura egin
behar bada, Bulegoak argibideak emanen dizkie interesdunei alderdi hauen
gainean:
–Zer obra egin behar diren.
–Kasu bakoitzean zer agiri tekniko behar den.
–Zer laguntza jaso daitezkeen.
Hori guztia, ordenantza honen babesean eta ordenantzari berari dagokionez, Nafarroako Gobernuaren laguntza orokorretatik aparte, halakorik
baldin badagokie.
Interesdunak Etxebizitza eta Eraikinak Birgaitzeko Bulegoan aurkeztuko du eskatzen zaion dokumentazioa. Era berean, Doneztebeko Udalean
dirulaguntzen eskabidea aurkeztu beharko da, erregistraturik gera dadin,
dirulaguntzak zer banku entitatetan hartu nahi diren adierazita, bai eta
kontuaren zenbaki osoa ere. Eskabidean hau guztia sartuko da:
–Egin beharreko obren deskripzio-memoria, materialen kalitatea eta
aurrekontu xehatua barne (neurriak, kalitateak eta prezioak unitateka
adieraziz) edo ikus-onetsitako proiektu teknikoa, bestela.
–Obra-lizentziaren eskabidea.
–Jabearen edo erkidegoak duen ordezkariaren NANaren edo IFZaren fotokopia, eta horien berariazko baimena obrak sustatzaile, maizter,
errentari edo erabiltzaile gisa egiteko.
–Jabekideen erkidegoaren erabakia: obrak egitekoa, laguntza-espedientearen kudeaketarako ordezkaria izendatzekoa, eta jabekide bakoitzak
obran duen ehunekoa zehaztekoa. (Hala denean).
Etxebizitza eta Eraikinak Birgaitzeko Bulegoak eskabidea bere txosten teknikoarekin batera igorriko dio Udalari, azken horrek eman dezan
berariazko ebazpena. Gehienez ere, bi hilabeteko epean eman behar
da ebazpena, eskabidea Udalaren erregistro orokorrean sartzen denetik
hasita, lizentzia emateko administrazio egintzarekin batera eman ere.
Oro har, eta ordenantza honetan berariaz jasorik ez dauden eta izapidetzean planteatzen diren inguruabar berezietan, etxebizitza arloko jarduketa
babesgarriei buruzko dekretua aplikatzean Nafarroako Gobernuak baliatzen
duen irizpideari jarraikiko zaio.
L2003010

ETXARRI
2020rako aurrekontua. Hasierako onespena
Etxarriko Udalak, 2020ko otsailaren 28an egindako 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.
Etxarrin, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, José María Odériz Azcona.

L2003275

ETXARRI
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Etxarriko Udalak, 2020ko otsailaren 28an 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 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluak 235. artikuluari
buruz xedatutakoarekin (uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea, Nafarroako
Toki Administrazioari buruzkoa).
Etxarrin, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, José María Odériz Azcona.
L2003276

ETXARRI
2020rako karga-tasak
Bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko
5/1995 Foru Legearekin, Udalaren osoko bilkuran, aho batez eta legeak
eskatzen duen gehiengoa izanik,
ERABAKITZEN DA:
1.–Onestea 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean izanen diren
karga-tasak:
–Ezartzea %0,17ko karga-tasa hiri-lurreko nahiz landa-lurreko ondasunentzat.
–Aplikatzea %1,15eko karga-tasa ekonomia-jardueren gaineko zergarako ezarritako kuotan.
–Aplikatzea %3,50eko karga-tasa lizentzia behar duten instalazio,
eraikuntza eta obren gaineko zergan.
–Ezartzea %10,00eko karga-tasa hiri-lurren balio-gehikuntzaren
gaineko zergan.
2.–Erabaki hau argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean, behar
diren ondorioak izan ditzan.
Etxarrin, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, José María Odériz Azcona.
L2003277

ETXARRI ARANATZ
Udalbatzako kideen ordainsariak 2020rako
Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legearen 75. artikuluan eta Antolaketaren eta Funtzionamenduaren Erregelamenduaren 13. artikuluan
agindutakoan oinarriturik, Udalaren ezaugarri bereziei erreparatu ondotik,
Udaleko kontu-hartzailea kontsultaturik eta idazkariari entzunda, Udalbatzak honako erabaki hau hartu du aho batez 2020ko otsailaren 21ean
egindako osoko bilkuran:
1.–Alkateak dedikazio osoa izaten jarraituko du.
2.–Alkateak lanaldi osoa izanen du, hau da, 35,40 ordu astean.
Bestalde, 33.162,22 euroko soldata gordina jasoko du urtean, laguntza
familiarra barne; hamabi hilabetetan banatua, eta aparteko bi paga. Zenbateko horiei legeak agindutako atxikipenak aplikatuko zaizkie, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Gizarte Segurantzako langile kuota
kontuan izanik. Era berean, Udalak bere gain hartuko du enpresa kuota
ordaintzea.
Alkatearen ordainsariak urtero eguneratuko dira Nafarroako Administrazioko funtzionarioen igoerarekin batera, organo eskudunak bestelako
igoerarik ezartzen ez badu eta beste erabakirik hartzen ez bada.
3.–Gizarte Segurantzaren Diruzaintzako Lurralde Bulegoan eskatzea
Gizarte Segurantzan dagokion araubidean sartzeko edo alta emateko
alkateari, legediak agindutako moduan.
4.–Alkatearen dedikazio esklusiboari buruzko erabaki honek 2020ko
urtarrilaren 1etik aurrera hartuko du indarra.
5.–Dedikaziorik ez duten gainerako hautetsiek zenbateko hauek jasoko
dituzte kide anitzetako organoetara joateagatik:
–Kide anitzetako organoetan agertzea: 95 euro (laurogeita hamabost
euro) kide anitzeko organoetako bilkura bakoitzean agertzeagatik; urtean
1.459,36 euro, gehienez ere.
Zenbateko horiei legeak agindutako atxikipenak aplikatuko zaizkie,
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga dela eta. Hurrengo urteetan,
zenbateko horiek eguneratuko dira, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak onesten duen urteroko ebazpenean xedatutakoaren arabera.
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6.–Udalbatzako kideek kalte-ordainak jasotzeko eskubidea dute karguan ari direla izandako gastuak estaltzeko, betiere gastu horiek behar
bezala baimendu badira eta agirien bidez justifikatzen badira. Baldintzak eta
zenbatekoak, berriz, Nafarroako Administrazio Publikoetako langileentzat
urtero ordainsarien alorrean ezartzen direnak izanen dira.
7.–Ordainsariei buruzko erabaki honek 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera
hartuko du indarra.
8.–Erabaki honen berri ematea Udal Kontu-hartzailetzari.
9.–Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta udaletxeko iragarki-taulan argitaratzea.
Etxarri Aranatzen, 2020ko martxoaren 3an.– Alkatea, Silvia Marañon
Chasco.

L2003331

EZKABARTE
Xehetasun-azterketa Arreko (Ezkabarte) 15. poligonoko
75. lurzatian. Behin betiko onespena
Ezkabarteko Udalak, Alkatetzaren 2019ko uztailaren 25eko 113/2019
Ebazpenaren bidez, hasiera batez onetsi zuen Fermín Garijo Arangoak, María Cruz Alfonso Echarrenen ordezkari den aldetik, aurkeztutako xehetasunazterketa, Arreko (Ezkabarte) 15. poligonoko 75. lurzatiaren bolumetria,
lerrokadurak eta gehieneko etxebizitza kopurua definitzekoa.
Hasierako onespena 2019ko 181. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen, irailaren 13an. Ez da alegaziorik aurkeztu jendaurreko
aldian.
Ezkabarteko Udalak, 2020ko otsailaren 6an egin osoko bilkuran, behin
betiko onetsi du xehetasun-azterketa.
Uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 74 artikuluan
xedatuarekin bat (LFD horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari
eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina). Argitara ematen
da, orok jakin dezan.
Ezkabarten, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Pedro María Lezaun
Esparza.
ERANSKINA
Xehetasun-azterketa (PDFa).

L2002547

EZKABARTE
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Hasiera bateko onespenaren erabakia 2019ko 252. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu ondoren, abenduaren 26an, inork alegaziorik aurkeztu
gabe iragan da Udal honen 2020ko aurrekontu orokor eta bakarraren
espedientea jendaurrean egoteko epea; horrenbestez, behin betiko onetsi
dira 2020ko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak.
Hori guztia, aintzat hartuz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990
Foru Legearen 272. artikuluan eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedaturik dagoena.
DIRU-SARRERAK:
Eskubideak:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 732.000,00 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 60.000,00 euro.
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelakoak: 122.100,00
euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 377.700,00 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 1.200,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 0,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 10.000,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.
Diru-sarreren aurreikuspena, guztira: 1.303.000,00 euro.
GASTUAK:
Betebeharrak:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 419.000,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 435.800,00
euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 4.750,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 321.450,00 euro.
5. kapitulua.–Beste ustekabe batzuk: 0,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 49.500,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 0,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 72.500,00 euro.
Gastuen aurreikuspena, guztira 1.303.000,00 euro.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Ezkabarten, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, Pedro María Lezaun
Esparza.
L2003240

EZKABARTE
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 19. eta
20. artikuluetan ezarriari jarraikiz (dekretu horren bidez Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina onetsi
zen), aditzera ematen da 2019ko azaroaren 28ko osoko bilkuran onetsitako
2020ko plantilla organikoa, zeina onetsi baitzen aurrekontua hasiera batez
onestearekin batera eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru
Legearen 235. artikuluan xedatua betez; halaber, Udal honetako lanpostuen
zerrenda ematen da aditzera. Plantillaren hasierako onespena 2019ko 252.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 26an.
2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
Funtzionarioak
1. lanpostua.–Lanpostuaren izena: Ezkabarteko eta Olaibarko Udalen Batasuneko idazkaria. Buru den udala: Ezkabarteko Udala. A maila.
Bateraezintasuneko osagarria: %35. Lanpostuko osagarria: %10. Lanaldiaren luzapeneko osagarria: %10. Sarbidea: OL. Egoera: lanpostu hutsa.
Hizkuntza-eskakizuna: merezimendua, %10.
2.1 lanpostua. Lanpostuaren izena: administrari ofiziala eta diruzaina.
C maila. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %14,20. Sarbidea: OL. Egoera: lanpostu betea. Hizkuntza-eskakizuna: merezimendua,
%10.
2.2 lanpostua. Lanpostuaren izena: administrari-ofiziala. C maila.
Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %14,20. Sarbidea: OL.
Egoera: lanpostu betea. Hizkuntza-eskakizuna: merezimendua, %10.
2.3 lanpostua. Lanpostuaren izena: administrari laguntzailea. D maila.
Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %33,93. Sarbidea: OL.
Egoera: lanpostu hutsa. Hizkuntza-eskakizuna: merezimendua, %10.
3.1 lanpostua. Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatua.
D maila. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %15,01. Arriskuko
osagarria: %4. Sarbidea: OL. Egoera: lanpostu betea. Hizkuntza-eskakizuna: ez.
3.2 lanpostua. Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatua.
D maila. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %15,01. Arriskuko
osagarria: %4. Sarbidea: OL. Egoera: lanpostu hutsa. Hizkuntza-eskakizuna: ez.
3.3 lanpostua. Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatua. D
maila. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %27,01 (*). Arriskuko
osagarria: %4. Sarbidea: OL. Egoera: lanpostu hutsa. Hizkuntza-eskakizuna: ez.
Funtzionarioen izenen zerrenda
2.1. David Gúrpide Urriza: administrari-ofiziala, diruzaina. C maila.
Antzinatasuna: 2000-05-15. Egoera: jardunean.
2.2. Javier Salvoch Hualde: administrari-ofiziala. C maila. Antzinatasuna: 1982-10-01. Egoera: jardunean.
3.1. Jaime Errea Larramendi: zerbitzu anitzetako mendekoa. D maila.
Antzinatasuna: 1998-02-19. Egoera: jardunean.
3.2. Lanpostu hutsa. Betetzeke.
Administrazio-kontratudunen izenen zerrenda
1.–Joaquín Lizarraga Sanz: idazkaria. A maila. Antzinatasuna: 201812-10. Kontratu mota: administrazio-kontratuduna. Egoera: jardunean.
Lan-kontratudun mugagabe ez-finkoen izenen zerrenda
3.3. Miguel Irurita Eugui: zerbitzu anitzetako enplegatua. D maila.
Antzinatasuna: 2007-10-04. Kontratu mota: lan-kontratudun ez-finko mugagabea. Egoera: jardunean.
2.3. María Victoria Huarte Alemán: administrari laguntzailea. D maila.
Antzinatasuna: 2011-02-16. Egoera: jardunean.
Ezkabarten, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, Pedro María Lezaun
Esparza.
L2003242
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II. epigrafea.

Tasak eta prezio publikoak 2020rako
Ezkabarteko Udalak, 2020ko azaroaren 28an egindako osoko bilkuran,
erabaki zuen hasiera batez onestea ondoko eranskinetako tasak eta prezio
publikoak.
2019ko 252. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen hasierako
onespena, abenduaren 26an, eta espedientea jendaurrean egon da hilabetez. Jendaurreko epean inork ez zion alegaziorik egin espedienteari,
eta, beraz, behin betiko onesten da.

AUKERAK

HILABETEKO TARIFA

TARIFA BAKARRA

Abonamendua jarduerekin

19,00 euro

160,00 euro
95,00 euro

AUKERAK

TARIFA BAKARRA

Kirol anitzeko pista
Pista osoa, ordubetez eta argiarekin

35,00 euro

Pista osoa, ordubetez eta argirik gabe

25,00 euro

Hilabetea

129,00 euro

Hiruhilekoa

377,00 euro

Pilotalekua
Pista osoa, ordubetez eta argiarekin

15,00 euro

Pista osoa, ordubetez eta argirik gabe

7,50 euro

Hilabetea

48,00 euro

Hiruhilekoa

142,00 euro

Erabilera anitzeko aretoa
Ordu 1

15,00 euro

Prestakuntza gela
Ordu 1

11,00 euro

Kiroldegia (instalazio osoa)
Egun erdia

60,00 euro

Egun 1

100,00 euro

Ekitaldiak
ren.

(*)

Irekitzeko lizentzia: 310,00 euro.
Jarduera eskualdatzea: 210,00 euro.
III. epigrafea.

Lizentzia birdefinitzea, ostatu-kafetegi bilakatzeko.

Lizentziaren birdefinizio bakoitzarengatik, zertarako eta jardueraren
izena eta funtzionamendu-araubidea egokitzeko, ostatu berezi edo ikuskizunetarako kafetegi bilakatzeko: 520,00 euro.
ORDENANTZA FISKALA, TASAK ARAUTZEN DITUENA LIZENTZIAK
EMATEKO ETA HIRIGINTZAKO JARDUKETAK EGITEKO

UDAL KIROLDEGIRAKO TARIFAK 2020RAKO

Gimnastika (3. adina)

Jarduera kaltegabeak.

500,00‑1.000,00 euro (*)

Kontuan hartuko da ekitaldia egiteko zenbat langile kontratatu behar di-

–Txartelaren kopia: 3 euro.
–Ordainagiriak itzultzearen gastuak: 2 euro.
Salbuespenak:
–Tarifa edo prezio publikoa ordaintzetik salbuetsita egonen dira
Ezkabarteko kirol elkarteak eta klubak, baldin Udalak baimena ematen
badie liga edo lehiaketetarako kirol instalazioak erabiltzeko, gehienez
ere astean 6 orduz.
ORDENANTZA FISKALA, ARAUTZEN DITUENA
UR HORNIDURAREN TASAK
–Hornidura sareko hargunea: 535,00 euro.
–Hiru hilabeteko kuota finkoa: 4,24 euro.
• Hornidura:
-- 60 m³ bitarte hiruhilekoan: 0,2498 euro.
-- 60 m³‑tik gora hiruhilekoan: 0,7184 euro.
ORDENANTZA FISKALA, ARAUTZEN DUENA ESTOLDERIAREN
ETA HONDAKIN-UREN ARAZKETAREN TASA
Saneamendu sareko hargunea: 355,00 euro.

I. epigrafea.
Antolamendurako plan partzial edo bereziak tramitatzea, edo udal
plana aldatzea: 520,00 euro.
II. epigrafea.
Plan partzial edo berezien aldaketak tramitatzea: 470,00 euro.
III. epigrafea.
Tramitatzea xehetasun-azterketak, birzatiketa eta urbanizazio proiektuak eta haien aldaketak: 470,00 euro.
IV. epigrafea.
Lizentziak, ematen direnak abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen
189. artikuluaren babesean (abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legea, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzkoa).
IV.1. Finkak zatitu, banandu edo elkartzeko lizentziak: azaleraren
arabera likidatuko dira.
–1.000 metro karratu edo zatiki bakoitza: 42,00 euro.
–Azalera txikiagoak: banandu edo elkartzen den lurzati bakoitza: 42,00
euro.
IV.2. Obra lizentziak, tramitazio laburrekoak:
tasa honen kuota kalkulatzeko, 10. artikuluaren arabera zehaztutako
zerga-oinarriari aplikatuko zaio honako karga-tasa hau: %0,10, obra gauzatzeko aurrekontuaren gainean. Gutxieneko tarifa: 50,00 euro.
IV.3. Lizentziak eraispen obretarako, eraikitze edo eraberritze lanetarako, instalazioetarako, zuhaitz-mozketarako, errotuluen instalaziorako
eta oro har lizentzia behar duten gainerako ekintzetarako, baldin aurreko
ataletan ez badaude:
Tasa honen kuota kalkulatzeko, 10. artikuluaren arabera zehaztutako
zerga-oinarriari aplikatuko zaio honako karga-tasa hau: %0,10, obra gauzatzeko aurrekontuaren gainean. Gutxieneko tarifa: 50,00 euro.
IV.4 Eraikinak eta instalazioak lehen aldiz erabili edo okupatzeko
lizentziak: 160,00 euro.
ORDENANTZA FISKALA, TASAK ARAUTZEN DITUENA HERRIKO
JABARI PUBLIKOKO LURZORUAREN, LURGAINAREN
ETA LURPEAREN APROBETXAMENDU BEREZIAK EGITEKO
I. epigrafea.–Lurzoruko aprobetxamendu bereziak.
1.1. Aldamioak, hesiak, obren edukiontziak eta abar, baldin jarduera ekonomikoa
ez badira
Egunean, metro karratu edo zatiki bakoitzeko
Hilabetean, metro karratu edo zatiki bakoitzeko
Urtean, metro karratu edo zatiki bakoitzeko
1.2. Mahaiak, aulkiak, beladoreak, metro karratu edo zatiki bakoitzeko, urtean

I. epigrafea. Jarduera sailkatuak.
Jarduera lizentzia eta lizentzia berrien tramitazioa: 415,00 euro.
Irekitzeko lizentzia: 210,00 euro.
Jarduera eskualdatzea: 210,00 euro.
Lizentziak, Udalaren zeregin tekniko nahiz juridikorik behar ez dutenak
lokalaren egoera egiaztatzeko: 62,00 euro.

20,80 euro
12,50 euro

1.3. Bestelako aprobetxamenduak
Egunean, metro karratu bakoitzeko
Hilabetean, metro karratu bakoitzeko
Urtean, metro karratu bakoitzeko

ORDENANTZA FISKALA, TASAK ARAUTZEN DITUENA JARDUERA
SAILKATU ETA KALTEGABEAK EGITEAREN ETA JARDUERAK
ESKUALDATZEAREN LIZENTZIETARAKO

0 euro
3,10 euro

0,50 euro
1,55 euro
12,50 euro

(*) Aprobetxamendu berezietan, hala nola eremu publikoaren okupazioan edo
merkatu txikietan, auzoetako festetan eta gainerako aprobetxamenduetan, baldin
osasun, garbiketa edo zaintza zerbitzuen esku hartzea behar bada, aprobetxamendu
partekatua izateagatik, %100eko errekargua ezartzen ahalko da.

II. epigrafea.–Lurgaineko aprobetxamendu bereziak.
Egunean, metro karratu edo zatiki bakoitzeko
Hilabetean, metro karratu edo zatiki bakoitzeko
Urtean, metro karratu edo zatiki bakoitzeko

0,30 euro
6,55 euro
31,25 euro
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III. epigrafea.–Lurpeko aprobetxamendu bereziak.
III.1. Egunean, metro karratu edo zatiki bakoitzeko
Hilabetean, metro karratu bakoitzeko
Urtean, metro karratu bakoitzeko
III.2.
tean

Gasbideak, metro lineal edo horren zatiki bakoitzeko, ur-

0,20 euro
3,45 euro
26,05 euro
6,00 euro
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IV. epigrafea.–Gutxieneko eskubideak.
Baldin aurreko epigrafeengatik ordaindu behar diren tasak ez badira
iristen aipatzen diren gutxieneko zenbatekoetara, honako hauek
ordaindu beharko dira

menik egiten. Hori dela eta, 2020ko otsailaren 28an egindako batzarrean
onartu ziren berriz ere baldintza pleguak.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 172. artikuluan xedatutakoari jarraituz, espedientea jendaurrean
egonen da hamabost egunean, interesdunek espedientea kontsultatu eta
komenigarri iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten.
Gaintzan, 2020ko martxoaren 6an.–Kontzejuko lehendakaria, Juan
José Otamendi Saralegui.

55,00 euro

GESALATZ
10/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ORDENANTZA FISKALA, TASAK ARAUTZEN DITUENA IBILGAILUAK
ESPALOIETAN BARNA SARTZEKO ETA ATERATZEKO,
ETA EREMU PUBLIKOA ERRESERBATZEKO, APARKALEKU
ESKLUSIBORAKO ETA ERA GUZTIETAKO SALGAIEN
ZAMALANETARAKO - PASABIDEEN GAINEKO TASAK
–Ibilgailuak espaloietan barna sartzea eta ateratzea:
a) Gau eta eguneko pasabideak.
5 plaza bitarteko garajeak, metro lineal eta urte bakoitzeko, bide
guztietan: 36,00 euro.
6tik 10 plazara bitarteko garajeak, metro lineal eta urte bakoitzeko,
bide guztietan: 62,00 euro.
10 plazatik goitiko garajeak, metro lineal eta urte bakoitzeko, bide
guztietan: 83,50 euro.
b) Ordutegi mugatuko pasabideak.
1. puntuko taula aplikatuko da, %50eko murrizketarekin.
c) Ibilgailuendako sarbideak:
1. puntuko taula aplikatuko da, %75eko murrizketarekin.
–Eremu publikoa aparkaleku esklusiborako erreserbatzea:
a) Aparkaleku esklusiboa, bidaiarientzako zerbitzu erregular edo
eskatu ahalakoen geralekuetarako (abiaburuan, erdibidean nahiz helmugan), galtzadaren metro lineal bakoitzeko edo haren zatiki bakoitzeko,
bide guztietan: 32,00 euro urtean.
b) Noizbehinkako beharrak direla‑eta gertatzen diren erabilera desberdinetarako, metro lineal bakoitzeko, bide guztietan: 11,00 euro/eguna.
UDAL ORDENANTZA, ARAUTZEN DUENA
EZKABARTEKO HILERRIEN ERABILERA
Lurpean ehorztea: 300,00 euro.
Nitxoan ehorztea: 250,00 euro.
Hobitik ateratzea: 200,00 euro.
ORDENANTZA, ARAUTZEN DUENA ARRISKUTSUAK IZAN
DAITEZKEEN ANIMALIAK ETA ETXEKO ANIMALIAK EDUKITZEA
Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko udal lizentziaren
tramitazioa: 30,00 euro.
2. Erabaki honek indarra hartuko du 2020ko urtarrilaren 1ean.
Erabaki honen kontra, errekurtso hauetariko bat aurkez daiteke,
hautara:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.
b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari edo Salari zuzendua, bi
hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.
c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, erabaki hau argitaratu eta hilabeteko epean.
Ezkabarten, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, Pedro María Lezaun
Esparza.
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GAINTZA
Jendaurrean jartzea herri-lurren okupazioa
Gaintzako Kontzejuak, 2018ko apirilaren 8ko batzarrean, erabaki zuen
Araizko Udalari hasiera batean baimena ematea Gaintzako herri-lurra okupatzeko, airezko kable sistemaren berreskurapen, informazio, interpretazio
eta promozio lanak egiteko Gaintzan (Araitz).
Espedientea jendaurrean egon ondoren, Nafarroako Gobernuko Herri
Lurren Atalera bidali zen. Handik adierazi zenez, onartu ziren baldintza
pleguetan ez zen okupazioagatik ezarri beharreko kanonari buruzko aipa-

Gesalazko Udalak, 2020ko martxoaren 2an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen honako aldaketa hau egitea: 10/2019.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek azter dezaten eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz
irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu
horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).
Gesalatzen, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, Pedro José Soto
Eguren.
L2003355

IMARKOAIN
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Imarkoaingo Kontzejuko Batzarrak, 2019ko azaroaren 26an egin
bilkuran, hasiera batean onetsi zituen 2020ko aurrekontu arrunta eta
hura betearazteko oinarriak. Erabakia 2019ko 250. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 23an, eta, inork alegaziorik aurkeztu
ez duenez, behin betiko onetsirik gelditu da.
Hona hemen aurrekontuaren laburpena, kapituluz kapitulu:
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua: 12.050,00 euro.
4. kapitulua: 38.500,00 euro.
5. kapitulua: 45.700,00 euro.
7. kapitulua: 30.000,00 euro.
9. kapitulua: 77.390,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 203.640,00 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua: 2.700,00 euro.
2. kapitulua: 56.900,00 euro.
4. kapitulua: 4.040,00 euro.
6. kapitulua: 140.000,00 euro.
Gastuak, guztira: 203.640,00 euro.
Imarkoainen, 2020ko martxoaren 3an.–Kontzejuburua, Ainhoa Arriaga
León.
L2003278

IRURTZUN
Etxebizitza hutsen gaineko zerga arautzen duen ordenantza.
Behin betiko onespena
Irurtzungo Udalak, 2019ko azaroaren 26an egin bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen Etxebizitza hutsen gaineko zerga arautzen duen udal
ordenantza. Onespenaren erabakia 2019ko 251. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean eman zen argitara, abenduaren 24an.
Jendaurreko epea inolako erreklamazio, kexa nahiz oharrik jaso
gabe iragan denez, behin betiko onetsita gelditu da jarraian ematen den
ordenantza; hori guztia, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990
Foru Legearen 325. c) artikuluan ezarritakoari jarraikiz, maiatzaren 31ko
15/2002 Foru Legean eman zaion idazketaren arabera.
Irurtzunen, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Aitor Larraza Carrera.
ORDENANTZA FISKALA, ETXEBIZITZA HUTSEN GAINEKO ZERGA
ARAUTZEN DUENA
Oinarria
1. artikulua. Ordainarazpen hau ezartzen da Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen II. tituluko VIII.
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kapituluko 184.etik 191.era bitarteko artikuluetan, biak barne, xedatuaren
babesean.
Zerga-egitatea
2. artikulua. Zerga-egitatea udalerrian kokatzen diren eta okupatu
gabetzat jotzen diren etxebizitzak edukitzea da.
3. artikulua. Zergari dagokionez, etxebizitzatzat joko da baldintza
arruntetan pertsonen bizitegi izan daitekeen eraikuntza oro, aldi baterako
zein luzaroan.
4. artikulua. Okupatu gabetzat joko dira urtean zehar lau hilabete
baino gehiago hutsik dauden etxebizitzak, salbuespen honekin: etxebizitza
non, hango biztanle ez den batek urteko sasoi jakin batzuetan baino ez
eta aisialdirako soilik erabiltzeko duena.
Ondorio horiei dagokienez, kontratua duten etxebizitza alokatuak
okupatutzat joko dira.
5. artikulua. Ez da zerga hau ordaindu beharko etxegintzan edo etxe
salmentan ari diren enpresek eraikitako etxebizitzengatik, horien lehen
eskualdaketa egiten ez den artean.
Subjektu pasiboak
6. artikulua. Zergaren subjektu pasiboak dira pertsona fisikoak eta
juridikoak, jaraunspen jasogabeak, ondasun-erkidegoak, eta nortasun
juridikorik izan ez arren, unitate ekonomikoa edo ondare bereizia osatzen
duten entitateak, baldin eta:
a) Etxebizitza hutsen gaineko jabetza-eskubidearen titular badira,
etxebizitza horien gainean gozamenerako bestelako eskubide errealik
ez denean.
b) Etxebizitza hutsen gaineko gozamenerako eskubide errealen baten
titular baldin badira, eskubide hori jabeari ez dagokionean.

51. zenbakia - 3575. orrialdea
14. artikulua. Aurreko artikuluan xedatutakoari dagokionez, subjektu
pasiboek aitorpena aurkeztu beharko dute, Udalak emandako ereduarekin
bat, 4. artikuluan xedatutakoaren arabera hutsik jo daitezkeen etxebizitzen berri emateko, zerga ezartzeko erabakia argitaratu eta hilabeteko
epean.
15. artikulua. Aitorpenik aurkeztu ezean, edo aitorpenak akastunak
badira, Udalak, ofizioz edo salaketaren ondorioz, erroldan sartuko ditu
aurreko lerroaldean aipatzen diren etxebizitzak, interesdunari entzutea
emanik aldez aurretik espedientea tramitatuta.
16. artikulua. Erroldan sartu ondotik, alkateak titularrari jakinaraziko
dio, zerga sortzeko urtebeteko epea has dadin, 11. artikuluak xedatutakoarekin bat.
Alta eta bajen sistema
17. artikulua. Behin erregistroa eraturik, eta aurreko artikuluetan
xedatutakoari jarraikiz, subjektu pasiboek edo horien administratzaileek
edo legezko ordezkariek gertatu diren aldaketak deklaratu behar dizkiote
Udalari, eta horretarako alta, baja eta jabari edo titulartasun deklarazioak
aurkeztu behar dituzte, aipatutako egintzak ematen diren unetik ondoko
30 egun baliodunean.
18. artikulua. Subjektu pasiboek behar diren alta, baja eta aldaketen
aitorpenak aurkeztuko dituzte, dokumentu fede-emaileekin batera, zeinetan gertatutako aldaketa kreditatuko den; horiek eraginkorrak izanen
dira aldaketak zein seihilekotan gertatu eta hurrengo seihileko naturaletik
aurrera, eta hari dagokion kuota ukituko du.
Arau-hausteak eta zehapenak
19. artikulua. Arau-hauste eta zehapenei dagozkien afera guztietarako, Ordenantza fiskal orokorrean xedatutakoari eginen zaio men.
TARIFEN ERANSKINA

Salbuespenak
7. artikulua. Zerga honetatik salbuetsirik egonen dira honako kasu
hauetan daudenak:
a) Etxebizitzen titularrak funtzionario publikoak badira, eta haiek
etxebizitza dagoen herritik kanpora betetzen badituzte beren eginkizunak,
aplikatzen ahal zaien legediari jarraikiz.
b) Etxebizitzen titularrak arrazoi teknikoak, antolamendukoak zein
ekoizpenekoak direla medio edo, bestela, enpresaren jardunari dagozkien
kontratuak direla bide edo toki-mugikortasunaren menpe daudelako, ohiko bizileku duten herritik kanpora aldi baterako joan behar izaten duten
langileak badira.
c) Etxebizitzen titularrak administrazio publikoak badira.
Edonola ere, etxebizitza bakarra hartuko du salbuespenak, aurreko c)
letrakoari dagokionean salbu, horrek denak hartuko baititu.
Zerga-oinarria
8. artikulua. Zerga-oinarria Hiri-lurreko Ondasunen gaineko Kontribuzioa ordainarazteko indarra duen bera izanen da.
Kuota.
9. artikulua. Zerga honen kuota izanen da zerga-oinarriari karga-tasa
aplikatu ondokoa.
Karga-tasa.
10. artikulua. Karga-tasa ordenantza honen eranskinean agertzen
da.
Zergaren sortzapena
11. artikulua. 1. Lehen aldiz, 16. artikuluan aipatzen den jakinarazpenetik urtebete iragandakoan sortuko da zerga, etxebizitzaren desokupazioa gelditu gabe, 3. eta 4. artikuluetan horren gainean egin den
kalifikazioarekin bat.
2. Gerora, urte bakoitzeko lehenbiziko egunean sortuko da zerga.
Kuotak seihilekokoak izanen dira, seihilekoak naturalak izanen direlarik,
eta horien barnean, zatiezinak eta txikiezinak.
12. artikulua. Subjektu pasiboek ondokoa eskatzen ahalko dute,
dagokion espedientea tramitatuz: etxebizitza okupatu denetik aitzinako
zergaren sortzapen aldiari dagokion kuotaren heineko zatia itzultzea.
Zergaren kudeaketa
13. artikulua. Etxebizitza hutsen errolda egin beharko du Udalak,
zergaren ordainarazpenerako.

Karga-tasa.
Tributu kuota erdiesteko zerga-oinarriari aplikagarri zaion karga-tasa
indarrean dagoen hiri kontribuzioaren tasaren %0 da.
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IZABA
Aldaketa 2018ko plantilla organikoan
Nafarroako Administrazio Auzitegiko Hirugarren Atalaren 29. Ebazpen
Probidentzia betetzeko (2020ko otsailaren 26koa), Izabako Udalak 2018ko
plantilla organikoa ematen du argitara, behean azaltzen den eran:
2018KO PLANTILLA ORGANIKOA
a)

Funtzionarioen plantilla organikoa.

–Lanpostua: idazkaria. Maila: A. Osagarria: 22, %13,24. Lanaldiaren
luzapeneko osagarria: %10. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.
–Lanpostua: Administrari-ofiziala. Maila: C. Mailako osagarria: %12.
Lanpostuko osagarria: %7. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.
–Lanpostua: zerbitzu anitzetako arduraduna. Maila: D. Mailako osagarria: 12. Lanpostuko osagarria: %7. Goiko ur hornidurako/jaiegunetako
osagarria: %34,90. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.
b)

Funtzionarioen zerrenda.

–Deiturak eta izena: hutsik. Maila: A. Lanpostua: Udaleko idazkaria.
Administrazio egoera: hutsik. Merezimendu partikularra: euskara, 3. graduko hizkuntza maila (5. maila ahozko eta idatzizko trebetasunetan).
–Deiturak eta izena: Lusarreta Gale, Ana Carmen. Lanpostua: Administrari-ofiziala. Gradua: 4. Administrazio egoera: jardunean, zerbitzu
eginkizunetan.
–Deiturak eta izena: Gorria Sena, José Damian. Lanpostua: zerbitzu
anitzetako arduraduna. Gradua: 5. Administrazio egoera: jardunean.
c) Administrazio-kontratudunen plantilla organikoa.
–Lanpostua: bitarteko idazkaria. Maila: A. Osagarriak: 22, %13,24.
Lanaldiaren luzapeneko osagarria: %10. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.
d) Administrazio-kontratudunen zerrenda.
Deiturak eta izena: Goicoechea Yabar, Manuel. Udaleko bitarteko
idazkaria, Uztarrozeko Udalarekin partekatua. Administrazio egoera:
jardunean.

3576. orrialdea - 51. zenbakia
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e) Aldi baterako lan-kontratudunen plantilla organikoa.
–Lanpostua: administrari-ofiziala. Maila: C. Mailako osagarria: %12.
Lanpostuko osagarria: %7. Sarbidea: oposizio-lehiaketa eta barne igoera.
–Lanpostu hau amortizaturik gelditu da: udal instalazioen garbitzailea.
Maila: E. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %7. Sarbidea:
oposizio-lehiaketa.
–Lanpostua: ludotekaria. Maila: D. Lanaldiaren %16. Mailako osagarria:
%12. Lanpostuko osagarria: %7. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.
–Lanpostua: zentral elektrikoko enplegatua. Maila: E. Mailako osagarria:
%15. Lanpostuko osagarria: %15,77. Lanaldiaren luzapeneko osagarria:
%10. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.

–Lanpostua: zentral elektrikoko enplegatua. Maila: E. Osagarriak:
%15, mailako osagarria; %15,77, lanpostuko osagarria; %10, lanaldiaren
luzapeneko osagarria. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.
f) Aldi baterako lan-kontratudunen zerrenda.
Deiturak eta izena: Garcés Tapia, Ana. Lanpostua: administrari-ofiziala.
Administrazio egoera: jardunean.
Deiturak eta izena: Baines Pilart, Mikel. Lanpostua: zentral elektrikoko
enplegatua. Administrazio egoera: jardunean.
Izaban, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, David Baines Pilart.
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LAKUNTZA
f) Aldi baterako lan-kontratudunen zerrenda.
–Deiturak eta izena: Garcés Tapia, Ana. Lanpostua: administrari-ofiziala. Administrazio egoera: jardunean.
–Deiturak eta izena: hutsik. Lanpostua: udal instalazioen garbitzailea.
Administrazio egoera: hutsik.
–Deiturak eta izena: Ione Barace Orduna. Lanpostua: ludotekaria.
Administrazio egoera: jardunean.
–Deiturak eta izena: Baines Pilart, Mikel. Lanpostua: zentral elektrikoko
enplegatua. Administrazio egoera: jardunean.
Izaban, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, David Baines Pilart.

IZABA

Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariaren irailaren 16ko 29E/2020 Foru Aginduaren
bidez, behin betiko onetsi zen Lakuntzako Udal Plan Orokorrean aldaketa egituratzaileak egiteko espedientea, 2. poligonoko 1225., 1075. eta
548. lurzatien eremuan, Lakuntzako Udalak sustatuta.
Hirigintzako araudia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da,
uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 79.1 artikuluan
ezarritakoarekin bat (LFD horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina).
Lakuntzan, 2020ko otsailaren 27an.–Alkatea, Patxi Xabier Razkin
Sagastibeltza.

Aldaketa 2019ko plantilla organikoan

ERANSKINA
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Nafarroako Administrazio Auzitegiko Hirugarren Atalaren 28. Ebazpen
Probidentzia betetzeko (2020ko otsailaren 26koa), Izabako Udalak 2019ko
plantilla organikoa ematen du argitara, behean azaltzen den eran:
2019KO PLANTILLA ORGANIKOA
a)

Funtzionarioen plantilla organikoa.

–Lanpostua: idazkaria. Maila: A. Osagarria: 22, %13,24. Lanaldiaren
luzapeneko osagarria: %10. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Merezimendu
partikularra: euskara (merezimendu gisa baloratua).
–Lanpostua: administrari-ofiziala. Maila: C. Osagarriak: %12, mailako
osagarria; %8, lanpostuko osagarria; %10, lanaldiaren luzapeneko osagarria. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.
–Lanpostua: zerbitzu anitzetako arduraduna. Maila: D. Osagarriak:
%12, mailako osagarria; %7, lanpostuko osagarria; %34,90, goiko ur
hornidurako/jaiegunetako osagarria. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.
b)

Aldaketa egituratzaileak Udal Plan Orokorrean, 2. poligonoko
1225., 1075. eta 548. lurzatietan. Behin betiko onespena

Funtzionarioen zerrenda.

–Deiturak eta izena: hutsik. Lanpostua: Udaleko idazkaria. Administrazio egoera: hutsik.
–Deiturak eta izena: Lusarreta Gale, Ana Carmen. Lanpostua: administrari-ofiziala. Gradua: 4. Administrazio egoera: jardunean, zerbitzu
eginkizunetan.
–Deiturak eta izena: Gorria Sena, José Damián. Lanpostua: zerbitzu
anitzetako arduraduna. Gradua: 5. Administrazio egoera: jardunean.
c) Administrazio-kontratudunen plantilla organikoa.
–Lanpostua: bitarteko idazkaria. Maila: A. Osagarriak: %0,80. Lanaldiaren luzapeneko osagarria: %10. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.
d) Administrazio-kontratudunen zerrenda.
–Deiturak eta izena: Goicoechea Yabar, Manuel. Lanpostua: Udaleko
bitarteko idazkaria, Uztarrozeko Udalarekin partekatua. Administrazio
egoera: jardunean.
e) Aldi baterako lan-kontratudunen plantilla organikoa.
–Lanpostua: administrari-ofiziala. Maila: C. Osagarriak: %12, mailako
osagarria; %8, lanpostuko osagarria; %10, lanaldiaren luzapeneko osagarria. Sarbidea: oposizio-lehiaketa eta barne igoera.
–Lanpostua: ludotekaria. Maila: D. Osagarriak: %12, mailako osagarria;
%7, lanpostuko osagarria. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.

Onetsitako araudia (PDFa).
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MÉLIDA
Akats zuzenketa, 2020ko aurrekontuaren argitalpenean
Ikusirik badirela akatsak 2020ko aurrekontua behin betiko onesteko
iragarkiaren argitalpenean, agertu baitzen 2020ko 16. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean, urtarrilaren 16an, hura zuzendu behar da.
Honela dioen tokian:
DIRU-SARRERAK:
I. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 196.900,00 euro.
II. kapitulua.–Zeharkako zergak: 10.000,00 euro.
III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelakoak: 68.700,00
euro.
IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 642.927,36 euro.
V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 536.750,00 euro.
Guztira: 2.207.738,93 euro.
Honelaxe behar du:
DIRU-SARRERAK:
I. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 198.400,00 euro.
II. kapitulua.–Zeharkako zergak: 16.000,00 euro.
III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelakoak: 78.645,86
euro.
IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 640.427,36 euro.
V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 566.037,39 euro.
VII. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 115.489,47 euro.
VIII. kapitulua.–Gastu orokorrak eta baliabide atxikiak: 611.872,30
euro.
Guztira: 2.226.872,38 euro.
Honela dioen tokian:
GASTUAK:
Langileria gastuak: 196.400,00 euro.
Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 842.408.77 euro.
Transferentzia arruntak: 13.550,00 euro.
Inbertsio errealak: 1.009.774,81 euro.
Guztira: 2.207,738,93 euro.
Honelaxe behar du:
GASTUAK:
Langileria gastuak: 294.868,02 euro.
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Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 813.604,08 euro.
Transferentzia arruntak: 71.778,26 euro.
Inbertsio errealak: 1.013.622,02 euro.
Guztira: 2.226.872,38 euro.
Melidan, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, María del Valle Coca
Pueyo.
L2002942

MENDIGORRIA
Finken normalizazio espedientea, 2. poligonoko 275. lurzatirako.
Entzute tramitea
Mendigorriko Udalean tramitatzen ari da finkak normalizatzeko prozedura bat, Mendigorriko 2. poligonoko 275. lurzatirako eta bide sistemarako.
Espedienteari entzunaldia emanen zaio hamabost egun balioduneko
epean, interesdunek azter dezaten eta erreklamazioak, kexak edo oharrak
aurkez ditzaten; hori dena, bat etorriz 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 155.3 artikuluarekin (legegintzako foru dekretu horren bidez onetsi
zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bategina).
Mendigorrian, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkate udalburua, Eunate
López Pinillos.
L2002956

MURIETA

ERANSKINA
Xehetasun-azterketa (PDFa).

L2002501

NOAIN (ELORTZIBAR)
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2020ko udal zerga
(Zirkulazioaren gaineko zerga)
Honen bitartez Noain Elortzibarko herritarrei aditzera ematen zaie
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2020ko udal zerga (lehen Zirkulazioaren gaineko zerga) borondatez ordaintzeko epea 2020ko martxoaren
16an hasiko dela eta apirilaren 24an bukatuko dela, biak barne.
Helbideratu gabeko ordainagiriak leihatilan ordaindu beharko dira Nafarroako Rural Kutxan, Noaingo bulegoan, epe horretan, 08:15etik 10:30ak
bitarte, astelehenetik ostiralera, helbideratu gabeko komisiorik gabeko
ordainagiriak kobratzeko. Beste ordutegi batzuetan horretarako ezarritako
kutxazaina erabili beharko dute, finantza-kostu horiek saihesteko.
Helbideratutako ordainagiriak titularrek baimendutako banku-kontuetan kargatuko dira borondatezko epearen azken egunean, hots, 2020ko
apirilaren 24an.
Epe hori bukatuta, hilabetez, zerga hori %5eko errekarguarekin kobratuko
da. Epe hori iragandakoan, Derrigorrezko Diru-bilketa Agentziara igorriko dira,
hark premiamendu bidez kobra ditzan, aldez aurretik jakinarazi gabe.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Noain Elortzibarren, 2020ko otsailaren 28an.–Alkate udalburua, Sebastián Marco Zaratiegui.
L2003209

Alkateordeen izendapena

OLAGUE

Murietako Udaleko alkateak, 2020ko otsailaren 13an emandako 20200010 Ebazpenaren bidez, lehen alkateorde izendatu du Francisco Javier
Martínez de Morentin Urrutia zinegotzia, eta bigarren alkateorde, David
Gómez Irigaray zinegotzia. Hori guztia, Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren
46.1 artikuluan xedatutakoa betez.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Murietan, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, Yurema Lana González.

L2002884

NOAIN (ELORTZIBAR)
Xehetasun-azterketa Gerendiaingo 13-1. poligonoko 13. lurzatian.
Behin betiko onespena
Noain Elortzibarko Udalak, 2020ko otsailaren 11n egin osoko bilkura
arruntean, honako erabaki hau hartu zuen:
ERABAKIA:
Lehena.–Gerendiaingo Kontzejuak urriaren 4an aurkeztu alegazioak
ezestea (alegazio horien arabera, xehetasun-azterketaren xede zen lurzatiaren azalera ez dator bat Gerendiaingo Kontzejuak dauzkan planoekin,
herriak lurren erosketa egin zuen uneko planoekin, hain zuzen), eta orobat
ezestea Benito López Sarasatek, Gerendiaingo Kontzejuaren ordezkari
den aldetik, urriaren 23an aurkeztu alegazioa, espedientearen izapidetzea geldiaraz zedila eskatzekoa; hori guztia, bat etorriz espedientean
jaso diren eta erabaki hau arrazoitzeko gehitu diren txosten tekniko eta
juridikoekin.
Bigarrena.–Behin betiko onestea Gerendiaingo 13-1 poligonoko 13.
lurzatiaren xehetasun-azterketa, Jesús María Sarasate Equizak eta María
Rebeca Sarasate Equizak sustatua.
Hirugarrena.–Erabaki hau jakinaraztea interesdunei, Gerendiaingo
Kontzejuari, eta Iruñerriko Mankomunitateari, eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitara dadila agintzea, barnean sartutako hirigintza arauekin
batera. Halaber, behin betiko onespenaren erabakiaren berri emanen zaio
lurralde antolamenduaren eta hirigintzaren arloetan eskumena duen Nafarroako Gobernuko departamentuari, eta behin betiko onetsitako plangintzatresnaren ale baten kopia kautotua igorriko zaio, hura osatzen duten plano
eta agiriekin (Udaleko Idazkaritzak behar bezala eginbideturik), bai eta
izapidetutako espediente osoaren kopia bat ere. Hori guztia eginen da 10
eguneko epean gehienez ere, aipatu onespenaren erabakia hartzen denetik
hasita, haren gaineko kontrola egin dadin, Nafarroako Toki Administrazioari
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legean xedatuari jarraikiz.
Laugarrena.–Alkate Udalburuari ahalmena ematea beharrezkoak
diren jarduketa guztiak egin ditzan, erabakia ahalik eta hobekiena betearazteko.
Noain Elortzibarren, 2020ko otsailaren 13an.–Alkate udalburua, Sebastián Marco Zaratiegui.

Higiezina desafektatzea
Kontzejuko Batzarrak, 2019ko azaroaren 27an hartutako erabakiaren
bidez, onetsi zuen Olagueko higiezin baten desafektazio espedientea (ur
hornidurarako biltontzi zaharra, Anueko 11. poligonoko 482. lurzatian,
Bordazargain parajean), inongo zerbitzu publikori eragin gabe, higiezinaren
kalifikazioa aldatzeko, jabari publikoko ondasun izatetik ondareko ondasun
izateko.
Espedientea jendaurrean egonen da hilabetez, iragarki hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean eta iragarki-taulan argitaratu eta biharamunetik hasita,
interesdunek egoki juzgatzen dituzten alegazioak aurkez ditzaten.
Olaguen, 2020ko otsailaren 3an.–Kontzejuko burua, José Luis Iraizoz
Etulain.

L2002941

ERRIBERRI
2020ko aurrekontua, plantilla organikoa eta langileen zerrenda.
Hasierako onespena
Honen bidez aditzera ematen da Erriberriko Udalak, 2020ko martxoaren
3an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zituela 2020ko udal aurrekontuaren, plantilla organikoaren eta langileen zerrendaren espedienteak.
Bizilagunek eta interesdunek espedientea kontsultatu eta egokitzat
jotzen dituzten alegazioak egin ahal izanen dituzte, iragarki hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hamabost egun balioduneko epean.
Alegazio horiek egiten ez badira, erabakiak behin betikoak izanen dira,
Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202.
artikuluan eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko
6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan ezarritakoaren arabera.
Erriberrin, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Maite Garbayo Valencia.

L2003305

ORKOIEN
Xehetasun-azterketa 1. poligonoko 1470. lurzatian.
Behin betiko onespena
Orkoiengo Udalak, 2020ko urtarrilaren 16ean egin osoko bilkuran, behin
betiko onetsi zuen Orkoiengo katastroko 1. poligonoko 1470. lurzatiaren
xehetasun-azterketa, Iñigo Iturmendik sustatua.
Erabaki hori argitaratu egiten da bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017
Legegintzako Foru Dekretuaren 79.1 artikuluarekin (legegintzako foru dekretu horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari
buruzko Foru Legearen testu bategina).
Erabaki honek bukaera ematen dio administrazio bideari, eta beronen
kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahal da, Nafarroako

3578. orrialdea - 51. zenbakia
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Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua,
bi hilabeteko epean, argitalpen honen biharamunetik hasita, artikulu hauekin bat etorriz: Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. artikulua eta Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen
46. artikulua.
Orkoienen, 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, Carlos Arroniz Loyola.

ERANSKINA

ERANSKINA
Xehetasun-azterketa (PDFa).

1. Behin betiko onestea Rocamador karrikako 43ko jabeen erkidegoak
aurkeztu duen xehetasun-azterketa (6. poligonoko 633. lurzatia), eraikinean
igogailua instalatu ahal izateko, espedientean dagoen dokumentazioari
jarraikiz.
2. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Zangozan, 2020ko otsailaren 4an.–Alkatea, Lucía Echegoyen Ojer.

Xehetasun-azterketa (PDFa).
L2002783

OTSAKAR

DORRE

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

Ordenantza, arautzen duena herri-lurretako baratzeen
aprobetxamendua. Hasierako onespena

Otsakarko Kontzejuko Herritarren Batzarrak, 2020ko martxoaren 1ean
egin bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2019ko aurrekontu orokor eta
bakarra.
Onetsitako aurrekontua Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten;
hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren
2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluarekin.
Erreklamaziorik aurkeztu ezean, aurrekontua behin betiko onetsitzat
joko da, aurreko apartatuan aipatutako jendaurreko aldia iragan ondoan.
Otsakarren, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, Miguel Ángel Orrio
Espelosin.

L2003203

Dorreko Kontzejuak, 2020ko otsailaren 12an egindako osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen herri-baratzeen aprobetxamendua arautzen
duen ordenantza.
Jendaurrean jarriko da hogeita hamar egun baliodunean, behar den
iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Hala, espedientea interesdunen eskura egonen da, bidezko iruditzen
zaizkien alegazioak aurkez ditzaten.
Dorren, 2020ko otsailaren 14an.–Kontzejuko burua, Santiago Molinero
Núñez.
L2002882

TORRES DEL RÍO
2019ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

OTSAKAR
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Otsakarko Kontzejuko Herritarren Batzarrak, 2020ko martxoaren 1ean
egin bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020ko aurrekontu orokor eta
bakarra.
Onetsitako aurrekontua Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten;
hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren
2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluarekin.
Erreklamaziorik aurkeztu ezean, aurrekontua behin betiko onetsitzat
joko da, aurreko apartatuan aipatutako jendaurreko aldia iragan ondoan.
Otsakarren, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, Miguel Ángel Orrio
Espelosin.

L2003204

Torres del Rioko Udalak, 2020ko otsailaren 27an egindako osoko
bilkuran, hasiera batez onetsi zituen 1. eta 2. aldaketak 2019ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarrean. Kreditu transferentzia eta kreditugehigarria dira.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek azter dezaten eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz
irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu
horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).
Torres del Rion, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, Juan Luis Pérez
Leuza.
L2003245

TORRES DEL RÍO
2020ko karga-tasak. Hasierako onespena

IRUÑA
Xehetasun-azterketa U.O.1 eta U.O.3/U.I.XIX unitateetako 1., 2., 3.,
4. eta 8. lurzatietan (Milagrosako BBPB). Behin betiko onespena
Iruñeko Alkatetzak, 2001eko azaroaren 8an, behin betiko onetsi zuen
U.I.XIXko (Milagrosako BBPB) U.O.1 eta U.O.3 unitateetako 1., 2., 3., 4.
eta 8. lurzatien xehetasun-azterketa, eta erabaki hori Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, 2001eko urtarrilaren 15ean.
Hurren, xehetasun-azterketa horri dagokion araudia argitaratzen da.
Araudi honen onespenaren kontra Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
jartzen ahal da, Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien
Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, onespena argitaratu eta biharamunetik hasita.
Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Alkatea, Enrique Maya Miranda.
ERANSKINA
Xehetasun-azterketa (PDFa).

L2002480

L2002952

ZANGOZA
Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko katastroko 633. hiri-lurzatian.
Behin betiko onespena
Zangozako Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkura
arruntean, xedapen zatian honako hau dioen erabakia hartu zuen:

Torres del Rioko Udalak, 2020ko otsailaren 27an egindako osoko
bilkuran, besteak beste erabaki zuen 2020rako karga-tasak finkatzea
hiri-lurreko nahiz landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioetan; eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergan; ekonomia-jardueren gaineko
zergan; eta hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergan.
Espedientea Udalaren Idazkaritzan egonen da ikusgai hogeita hamar
egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita, interesdunek epe horretan azter dezaten eta
aurkez ditzaten egoki iruditzen zaizkien alegazioak, kexak eta oharrak.
Torres del Rion, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, Juan Luis Pérez
Leuza.
L2003247

TUTERA
Aldaketa Tuterako Alde Zaharreko Barne Eraberritze eta
Babeserako Plan Berezian (BEBPB), Cortadores kaleko 15eko
higiezinaren hirigintza-fitxa aldatzeko. Behin betiko onespena
Tuterako Udalak, 2019ko urriaren 7an egin osoko bilkuran, behin betiko
onetsi zuen aldaketa egitea Tuterako Alde Zaharreko Barne Eraberritze eta
Babeserako Plan Berezian (BEBPB), Cortadores kaleko 15eko ondasun
higiezinak Tuterako BEBPBn duen hirigintza-fitxa aldatzeko (katastroko
1254. lurzatia, 295. etxe-saila), José Miguel García Pérez arkitektoaren
proposamenaren arabera, 2. solairuaren hirigintzazko desegokitasunari
dagokionez, eta betebehar bat gehitzeko, fatxadak eraberritu edo alda
daitezen.
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Era berean, erabaki zen hirigintzako araudia Udalaren iragarki-taulan
eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Tuteran, 2020ko otsailaren 13an.–Lurralde Antolamenduaren Arloko
zinegotzi ordezkaria, Zeus Pérez Pérez.

(Ultzama) UE-0.7-A (13. poligonoko 109. lurzatia) egikaritze-unitatea urbanizatzeko proiektuaren espedientea. Espedientea jendaurrean egonen da
udal honetako idazkaritzan, hogei egun balioduneko epean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, Lurraldearen
Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina
onartzen duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren
134., 168. artikulutik 170. artikulura, 72., 74., 79. eta haiekin bat datozen
gainerako artikuluetan ezarritako ondorioetarako.
Larraintzar (Ultzama), 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Martín M.ª
Picabea Aguirre.

ERANSKINA
Alde Zaharreko Barne Eraberritze eta Babeserako Plan Berezia
(PDFa).

L2002500

L2003534

UBANI

EGUESIBAR

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

Akats zuzenketa, xehetasun-azterketan

Ubaniko Kontzejuko Batzarrak, 2020ko otsailaren 20an egin bilkuran,
aho batez erabaki zuen hasiera batez onestea 2020ko aurrekontu orokor
eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak, bat etorriz Nafarroako Toki
Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluan xedatuarekin. Jendaurrean egonen da hamabost egun baliodunean,
iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Kontzejuaren iragarki-taulan
argitaratu ondoren, bizilagun nahiz interesdunek espedientea Idazkaritzan azter dezaten eta bidezkoak iruditzen zaizkien alegazioak aurkez
ditzaten.
Jendaurreko aldian inork ez badu aurkezten alegazio edo erreklamaziorik, behin betiko onetsitzat joko dira 2020ko aurrekontu orokor eta bakarra
eta hura betearazteko oinarriak, eta bete eginen da haien laburpenak
argitaratzeko izapidea.
Ubanin, 2020ko martxoaren 4an.–Kontzejuko burua, Irache Murillo
Azanza.

2020ko 36. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 21ean argitaratutako iragarki honetan: “Aldaketa, 1. sektoreko A-2, A-5 eta A-7 unitate
morfologikoetan indarrean dagoen xehetasun-azterketarena, Elkano-Ibiriku-Egues aldeko Udal Planeko AR-1 banaketa eremuan. Behin betiko
onespena” akatsa dagoela oharturik,
Honela dioen tokian: Jendaurrean egon bitartean, ez zen alegaziorik
aurkeztu. Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990
Foru Legearen 325. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, behin betiko onetsirik
gelditu dira, ondotik ematen den testuari jarraikiz.
Honako hau esan behar du: Eguesibarko Udalak, 2020ko otsailaren
4an egindako osoko bilkuran, behin betiko onetsi zuen aldaketa, ElkanoIbiriku-Egues aldeko AR.1 banaketa eremuko 1. sektoreko A-2, A-5 eta
A-7 unitate morfologikoetan indarrean dagoen xehetasun-azterketa, José
Arauzo Muñoz arkitektoak idatzia eta sustatua.
Iragarki hau argitzaratzen da, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko
1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 72. eta 74. artikuluetan eta Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
22.2.c) artikuluan xedatutakoari jarraituz.
Sarrigurenen (Eguesibar), 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Amaia
Larraya Marco.

L2003328

ULTZAMA
Borondatezko birzatitze proiektua eta hirigintza hitzarmena
Larraintzarko 13. poligonoko 109. lurzatian. Hasierako onespena
Ultzamako Alkatetzak, 2020ko martxoaren 2an emaniko 45/2020
Ebazpenaren bidez, hasiera batez onetsi du borondatezko birzatitze proiektuaren eta hirigintza hitzarmenaren espedientea aprobetxamenduaren
%10 Udalari laga eta diruz ordaintzeko, hori guztia Larraintzarko (Ultzama)
13. poligonoko 109. lurzatiko UE.0.7.–A exekuzio unitateari dagokionez.
Espedientea jendaurrean egonen da Udal honetako Idazkaritzan, hogei
egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denetik aitzina, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru
Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako
Foru Dekretuaren 95.3-b), 96.–3-c), 25 eta 26. artikuluetan, haiekin bat
heldu direnetan eta arau bereko 149.etik 156.era, 168.etik 170.era eta 72.,
74., 79. eta haiekin bat heldu direnetan ezarritako ondorioetarako.
Larraintzarren (Ultzama), 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea Martín
M.ª Picabea Aguirre.

L2002891

VALTIERRA
2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Valtierrako Udalak, 2019ko abenduaren 16an egin osoko bilkura berezian, hasiera batez onetsi zuen Udalaren plantilla organikoa.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluak 235. artikuluari dagokionez xedatuari jarraikiz,
espedientea jendaurrean egon zen hamabost egun baliodunean, 2020ko
12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 20an, argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek espedientea aztertu eta erreklamazio, kexa
edo oharrak aurkez zitzaten.
Valtierrako Udalak, 2020ko otsailaren 24an egin osoko bilkura berezian,
plantilla organikoaren kontra aurkeztutako alegazioak ebatzi eta hura behin
betiko onestea erabaki zuen.
Argitara ematen da, bete dadin Nafarroako Toki Administrazioari
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan xedatutakoa.
Valtierran, 2020ko otsailaren 25ean.–Alkatea, Manuel Resa Conde.

L2003532

ULTZAMA
Urbanizazio-proiektua Larraintzarko 13. poligonoko 109. lurzatian.
Hasierako onespena
Ultzamako Udaleko Alkatetzak, 2020ko otsailaren 28an emaniko
40/2020 Ebazpenaren bidez, hasiera batez onetsi zuen Larraintzarko

2019ko PLANTILLA ORGANIKOA
MAILA

LANPOSTU
KOPURUA

LANPOSTUKO
OSAGARRIA

BATERAEZINTASUNEKO
OSAGARRIA

Idazkaria

A

1

35,01

35

Administrari-ofiziala

C

3

37,01

ZAE

D

1

24,82

ZAE

D

2

24,82

Kontu-hartzailea

B

1

23,94

Koordinatzailea C eta D

B

1

45,94

Arkitekto teknikoa

B

1

45,94

Uren arduraduna

C

1

66,01

Eskolazaina

D

1

24,82

MEko zuzendaria

C

1

67,07

Udal agenteak

C

2

31,00

BERARIAZKO
OSAGARRIA

LANALDIAREN
LUZAPENEKO
OSAGARRIA

ARRISKU BEREZIKO
OSAGARRIA

EGOERA

H
A
7

7

A
H

35

H
5

A
H

10

A

10

H

A
45

A
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Funtzionarioak
MAILA

GRADUA

ANTZINATASUNA

Jiménez Zubiría, M.ª Carmen

DEITURAK ETA IZENA

C

6

1982-03-11

Administrari-ofiziala

KARGUA

Pérez Rodrigo, Blanca Esther

C

5

1988-12-08

Administrari-ofiziala

Jimenez Samanes, José M.

D

2

2006-01-09

Zerbitzu anitzetakoa

Azcona Castañares, Mariano

D

5

1987-06-01

Ur Zerbitzua

Jimenez Ramos, Jesús

D

5

1987-07-11

Etxezaina

Rodriguez Alegría, Alicia

B

3

2001-11-12

Kultura koordinatzailea

Aguilar Undiano, Fco. Javier

C

2

2009-02-02

Udal agentea

Chivite Espuelas, Carlos

C

2

2009-02-02

Udal agentea

Ramírez Blanco, M. José

D

2

2008-09-22

Administrari-ofiziala

Administrazio araubidean kontratatutako langileak
DEITURAK ETA IZENA

MAILA

GRADUA

ANTZINATASUNA

Cordón Medrano, Sonia

B

4

1994-11-04

Iribarren Gil, Leyre

A

KARGUA

Kontu-hartzailea
Idazkaria
L2002987

VIANA
Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1766. eta 1767. lurzatietan.
Behin betiko onespena
Vianako Udalak, 2020ko otsailaren 20an egin osoko bilkuran, behin
betiko onetsi zuen 6. poligonoko 1766. eta 1767. lurzatien xehetasun-azterketa, Francisco Becerra Abadía kalean, Álvaro Serrat Letonak sustatua.
Xehetasun-azterketaren helburua da eraikuntzaren oinplano-okupazioa
aldatzea, lerrokadurak eta tipologia aldatu gabe eta aprobetxamendua
handitu gabe.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Vianan, 2020ko otsailaren 24an.–Alkatea, María Blanca Yolanda
González García.

L2002944

DEIERRI
Hiri-jarduketarako plan berezia Eraulgo 17. poligonoko
35. lurzatian. Behin betiko onespena

ERANSKINA
Xehetasun-azterketa (PDFa).

izenpetu baitzen alkate udalburuaren eta Ana Isabel Izcue Lizasoainen
artean, zertarako eta eskudirutan ordaintzeko Zuhaizpe osasun etxearen
aprobetxamendua handitzeagatiko %10.
Espedientea jendaurrean egonen da hogei eguneko epean, iragarkia
jarriz Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren ediktu-taulan, nahi
duenak azter dezan eta egokiak iruditzen zaizkion alegazio edo oharrak
aurkez ditzan.
Aritzalan (Deierri), 2020ko otsailaren 21ean.–Alkate udalburua, Eduardo Lezaun Echalar.

L2002953

DEIERRI
Udalbatzako kideen ordainsariak 2020rako
Deierriko Udalak, 2020ko otsailaren 20an egindako bilkuran, ondoko
erabakia hartu zuen, honako arau hauekin bat: apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 75 artikulua (lege horrek arautzen ditu toki araubidearen oinarriak)
eta azaroaren 12ko 18/2017 Foru Legea (horren bidez ezartzen dira Toki
ogasunek Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren zenbatekoa eta banaketa 2018ko eta 2019ko aurrekontu-ekitaldietarako).
1.–Udalbatzako kideen ordainsari eta bilkura-sari hauek ezartzea,
karguan aritzeagatik eta Udalaren osoko bilkuretara egiazki joateagatik:
–Alkatetza: Udalak, alkate karguan dedikazio partzialean aritzeagatik,
12.260,36 euro gordin ordainduko ditu urtean, gehi Gizarte Segurantzako
enpresa kuota. Horiek hilero ordainduko dira, behar diren kenkariekin. Hori
eskuraturik, ezin da saririk hartu kide anitzeko organoetara joateagatik.
–Gainerako udalkideak: Udalaren osoko bilkuretara egiazki joateagatik
70 euro gordin jasoko dituzte bilkura bakoitzeko.
2.–Udalkide guztiek eskubidea izanen dute kalte-ordainak jasotzeko
beren karguan aritzean sortutako egiazko gastuengatik, baldin badaude
behar bezala eta agiri bidez justifikaturik eta baimendurik.
3.–Erabakia argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta iragarki-taulan.
Aritzalan (Deierri), 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Edorta Lezaun
Etxalar.
L2002894

DEIERRI
Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, Zuhaizpe osasun etxearen
aprobetxamendurakoa. Hasierako onespena
2020ko otsailaren 20an, Deierriko Udalak hasiera batez onetsi zuen
2020ko urtarrilaren 31n sinatutako kudeaketa-hitzarmen proposamena,

Udalak, 2020ko otsailaren 20an egin osoko bilkuran, behin betiko
onetsi zuen hiri-jarduketarako plan berezia Eraulgo 17. poligonoko 35. lurzatirako.
Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 11. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 17an.
Argitara ematen dira behin betiko onespenaren erabakia eta hirigintzako dokumentua, uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren
79.1 artikuluan xedatutakoari jarraikiz (LFD horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu
bategina).
Aritzalan (Deierri), 2020ko otsailaren 24an.–Alkatea, Eduardo Lezáun
Echalar.
ERANSKINA
Hiri-jarduketarako plan berezia (PDFa).

L2002945

DEIERRI
Hirigintza-kudeaketako hitzarmena, Lorkako 10. poligonoko
AA-LOR-12 lurzatirako. Behin betiko onespena
Hasiera batez onetsi zen hirigintza-kudeaketako hitzarmenaren proposamena, zertarako eta eskudirutan emateko Lorkako 10. poligonoko
AA-LOR-12. lurzatirako hirigintzako aprobetxamenduaren %10aren lagapena. Ana Isabel Izcue Lizasoainek sustatu zuzen. Hala, jendaurreko epea
iragan da inork alegaziorik aurkeztu gabe, eta, horren ondorioz, Deierriko
Udalak, 2020ko otsailaren 20an egindako bilkuran, behin betiko onetsi
zuen, bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren
25. artikuluarekin eta hurrengoekin (legegintzako foru dekretu horren bidez
onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru
Legearen testu bategina).
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Aritzalan (Deierri), 2020ko otsailaren 21ean.–Alkate udalburua, Eduardo Lezaun Echalar.
L2002948
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4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 639.828,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 981.828,00 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 922.408,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
41.310,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 610,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 17.500,00 euro.
Gastuak, guztira: 981.828,00 euro.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Burlatan, 2020ko martxoaren 4an.–Partzuergoko burua, Ana Góngora
Urzaiz.

Aldaketa, hirigintzako araudi orokorraren 19. artikuluan.
Hasierako onespena
Deierriko Udalak, 2020ko otsailaren 20an egindako osoko bilkuran,
honako erabaki hau hartu zuen:
Lehenbizikoa.–Hasiera batez onestea aldaketa egituratzailea egitea
hirigintzako araudi orokorraren 19. artikuluan.
Bigarrena.–Espedientea jendaurrean jartzea hilabetez, iragarkia jarriz
Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroan argitaratzen diren egunkarietan eta Udaletxeko iragari-taulan; halaber, jakinaraztea ukitutako jabeei
eta Kontzejuari, nahi duenak azter dezan eta egokiak iruditzen zaizkion
alegazio edo oharrak aurkez ditzan.
Hirugarrena.–Jendaurreko informazioarekin batera, hasiera batez
onetsitako dokumentua igortzea lurraldearen antolamenduaren eta hirigintzaren arloetan eskumena duen departamentuari, txosten orokorra
egin dezan.
Laugarrena.–Jendaurreko epea iraganik, Udalbatzak ebazpena emanen du behin-behineko onespenaz, behar diren aldaketekin, eta espediente
osoa igorriko dio lurraldearen antolamenduaren eta hirigintzaren arloetan
eskumena duen departamentuari, behin betiko onets dezan.
Aritzalan (Deierri), 2020ko otsailaren 24an.–Alkate udalburua, Eduardo
Lezaun Echalar.
L2002996

BURLATAKO ETA ATARRABIAKO HILARIÓN ESLAVA MUSIKA
ESKOLAREN PARTZUERGOA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
2020eko 26. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 7an, argitaratu
zen Partzuergo honen 2020ko aurrekontuaren hasierako onespenaren
iragarkia (981.828,00 euro).
Jendaurreko epean inork erreklamaziorik aurkeztu ez duenez, behin
betiko onetsirik gelditu da, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995
Foru Legearen 202. artikuluan ezarriari jarraikiz. Hona hemen laburpen
bateratua:
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak eta bestelako diru-sarrerak: 324.500,00 euro.

L2003341

ERRIBERAKO MANKOMUNITATEA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Behin betiko onetsi da 2020. urteko aurrekontua, bat etorriz Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluarekin,
ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean. Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2020ko 18. Nafarroako Aldizkari Ofizialean,
urtarrilaren 28an.
DIRU-SARRERAK:
III. kapitulua: 12.269.823,00 euro.
IV. kapitulua: 2.799.000,00 euro.
V. kapitulua: 31.100,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 15.099.923,00 euro.
GASTUAK:
I. kapitulua: 110.855,00 euro.
kapitulua: 14.426.141,00 euro.
III. kapitulua: 1.645,00 euro.
kapitulua: 397.337,00 euro.
IX. kapitulua: 163.458,00 euro.
Gastuak, guztira: 15.099.923,00 euro.
Tuteran, 2020ko otsailaren 19an.–Mankomunitateko burua, Fernando
Ferrer Molina.
L2002888
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6. BESTELAKO IRAGARKIAK
6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK
SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA COCHABAMBA
Disolución y liquidación de la sociedad
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Foral
14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra, se hace público que en la asamblea general y universal celebrada el 3 de marzo de
2020, con la observancia de las prescripciones legales y estatutarias, se
acordó, por decisión unánime de los socios, la disolución, el nombramiento
de liquidador único y la liquidación simultanea de la Microcooperativa
Cochabamba, S. Microcoop.
Pamplona, 3 de marzo de 2020.–El liquidador, Víctor Hugo Borda
Román.
P2003268

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
CALIFICADA RIOJA
Oficio Circular 1/2020
Asunto: Plazo para presentación solicitudes a propósito amparo de
uva Vendimia 2019 y stock constituido en la Vendimia 2018.
Es práctica formal que una vez finalizada la elaboración por parte de
las Bodegas inscritas en el correspondiente registro de este Organismo y
previa presentación de la declaración preceptiva de ésta, se expida Informe
de Validación de Declaración de Elaboración con el fin, entre otros, de
informar debidamente –en su caso– qué partidas de uva propia o de sus
proveedores no acceden a la protección otorgada por esta Denominación
de Origen Calificada “Rioja” y por lo tanto se considere el no amparo
de los vinos elaborados a partir de las mismas así como los volúmenes
en la misma situación a consecuencia de excesos por la aplicación del
porcentaje máximo de transformación. En este detalle se precisa también
a qué cultivadores corresponden las uvas no amparadas.
Con independencia de la información anterior, por parte del Consejo
Regulador también se formaliza posteriormente un Informe de Validación
de Declaración de Cosecha dando cuenta a todos los titulares de viñedo
que han declarado obtención de uvas procedentes de viñedos inscritos

en esta Denominación de Origen Calificada “Rioja” para la elaboración de
vino con la misma tutela, del total de kg de uva entregados en Bodegas y,
en su caso, de la cantidad de kg que no ha sido amparada por la meritada
Denominación, todo ello previa la preceptiva Declaración de Cosecha. Esta
información se hace también extensiva al stock cualitativo.
Sirven los dos informes anteriores para que aquellos titulares con
uvas no amparadas puedan hacer valer sus objeciones o reparos ante el
Consejo Regulador siguiendo el procedimiento administrativo común.
No obstante lo anterior, el funcionamiento racional de las Bodegas
exige precisar la cantidad de vino amparado y sin amparo con la mayor brevedad posible a partir de su elaboración, siendo obligación de las mismas
retirar de sus instalaciones aquellos vinos que no hayan sido sometidos
a calificación o que no la hayan obtenido, antes del 31 de Mayo del año
siguiente al de su elaboración (punto III. Uno del Anexo 2 de la Orden APA
3465/2004 de 20 de octubre sobre Normas para la calificación de los vinos
con derecho a la Denominación de Origen Calificada Rioja).
En este orden se ha comprobado la disfunción que supone la presentación de solicitudes atinentes al amparo de uva una vez que el vino resultante
de la misma ha superado el proceso de calificación o, en su caso, no lo
ha hecho, e incluso retirado de las Bodegas. Esta circunstancia aconseja
habilitar un procedimiento de contradicción fehaciente para otorgar amparo
y con ello la protección de esta Denominación de Origen Calificada, pero
acotado en tiempo por motivos, entre otros, de seguridad jurídica.
En virtud de lo expuesto,
Se comunica a los titulares de viñedos que a la fecha de este anuncio han sido remitidos por el Consejo Regulador todos los Informes de
Validación de Declaración de Elaboración e Informes de Validación de
Declaración de Cosecha a sus titulares, quedando en la sede de este
Organismo una copia a disposición de quienes no lo hubieran recibido y
habilitándose un plazo general de quince días hábiles para la presentación
de solicitudes que afecten directa o indirectamente al amparo de uvas por
la Denominación de Origen Calificada “Rioja”.
Se acuerda fijar un límite temporal para la presentación de aquellas
solicitudes de forma que, en cualquier caso, no se admitirán las presentadas
después del 31 de marzo de este año 2020.
Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.
Logroño, 11 de marzo de 2020.–El Presidente, Fernando Salamero
Laorden.
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