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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.2. Foru Dekretuak
-- 21/2020 FORU DEKRETUA, martxoaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen
duena.		

3591

-- 22/2020 FORU DEKRETUA, martxoaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen
duena.		

3591

1.1.3. Foru Aginduak
-- 31/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Ekonomia
eta Ogasuneko kontseilariak emana, 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 bitarte hasitako zergaldietako
sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren (establezimendu iraunkorra)
autolikidaziorako S90 eredua onesten duena eta
aitorpenak aurkezteko arauak ematen dituena.		
-- 32/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Ekonomia
eta Ogasuneko kontseilariak emana, 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 bitarte hasitako zergaldietako
sozietateen gaineko zergaren autolikidaziorako 220
eredua onesten duena tributazioa zerga-kontsolidazioaren araubidean egiten duten talde fiskalentzat,
eta aitorpenak aurkezteko arauak ematen dituena.		
1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren
eskaintza
-- 135E/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari
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kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan psikologo klinikoen 8 lanpostu huts merezimendu lehiaketa
bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia.		
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-- 136E/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari
kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuan barrutiko fakultatibo espezialisten 68 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko
lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdiaren testua
onesten duena.		
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1.7. BESTELAKOAK
-- ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko martxoaren 4an hartua, foru intereseko inbertsio deklaratzen
duena Nafarroan bi eguzki-instalazio fotovoltaiko abian
jarri eta ustiatzeko enpresa-proiektua, Suno Energía
4 SL eta Suno Energía 5 SL enpresek sustatua.		

3607

-- ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko martxoaren 4an hartua, foru intereseko inbertsio deklaratzen
duena Nafarroan bost parke eoliko abian jarri eta
ustiatzeko enpresa-proiektua, Enerfin Sociedad de
Energía SL enpresak sustatua.		

3607

-- ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko martxoaren 4an hartua, foru intereseko inbertsio deklaratzen
duena prototipoetarako zortzi parke eoliko abian jarri
eta ustiatzeko enpresa-proiektua, Nordex Energy
Spain SAU enpresak sustatua.		

3607

-- ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko martxoaren 4an hartua, zeinaren bidez presakoa deklaratzen
baita “Cintruenigoko Hondakin Uren Araztegia (HUA)
handitzea, ur araztuak findu eta kontrolatzeko” izeneko
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proiektuaren lanek ukitutako ondasun eta eskubideen
okupazioa, nahitaez desjabetzeko.		
-- 21/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 31koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, araubide bereziko
hizkuntza-irakaskuntzetako ziurtapen probak egiteko
zehaztapenak onesten dituena.		
-- 26/2020 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez
deialdia egiten baita 2020. urtean Lanbide Heziketako
heziketa zikloetan, Arte Plastikoetako eta Diseinuko
heziketa zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan
sartzeko probetarako.		
-- 36/2020 EBAZPENA, martxoaren 5ekoa, Lanbide
Heziketaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako
Foru Komunitatean ezarritako araubide bereziko kirol
irakaskuntzetara sartzeko proba espezifikoak arautzen dituena eta horietarako deialdia egiten duena,
2020-2021 ikasturterako.		
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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.2. Foru Dekretuak
21/2020 FORU DEKRETUA, martxoaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen
plantilla organikoa aldatzen duena.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Lehendakaritzako,
Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuak aditzera
eman du bere plantilla organikoa aldatu behar dela, erakundeak benetan
dituen beharretara moldatzeko.
Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Aurrekontuen, Ondarearen
eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza Nagusiak horren aldeko txostena
egin du.
Horrenbestez, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko
eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila
eta hogeiko martxoaren lauan egindako bilkuran harturiko erabakiarekin
bat,
DEKRETATZEN DUT:
Artikulu bakarra.–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoan lanpostu batzuk
sortzea.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen plantilla organikoa honela aldatzen da:
Lanpostu batzuk sortzen dira plantilla organikoan, ondotik aipatzen direnak; behar den zuzkidura ekonomikoa dute indarreko Gastu-aurrekontuaren
I. kapituluan:
LEHENDAKARITZAKO, BERDINTASUNEKO,
FUNTZIO PUBLIKOKO ETA BARNEKO DEPARTAMENTUA
Barne Zuzendaritza Nagusia
–Suhiltzaile-gidari laguntzaileak: zazpi lanpostu huts, lanaldi partzialeko
lan-araubidekoak, D mailakoak, Suhiltzaile-etxe Zentralerako (Cordovilla);
10949, 10950, 10951, 10952, 10953, 10954 eta 10955 zenbakiak dituzte
plantilla organikoan.
–Suhiltzaile-peoi laguntzaileak: bost lanpostu huts, lanaldi partzialeko
lan-araubidekoak, D mailakoak, Suhiltzaile-etxe Zentralerako (Cordovilla); 10956, 10957, 10958, 10959 eta 10960 zenbakiak dituzte plantilla
organikoan.
AZKEN XEDAPENAK
Azken xedapenetako lehena.–Foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko gaikuntza.
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
kontseilariari ahalmena ematen zaio foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.
Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.
Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko martxoaren 4an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.
F2003526

22/2020 FORU DEKRETUA, martxoaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen
plantilla organikoa aldatzen duena.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Landa Garapeneko
eta Ingurumeneko Departamentuak aditzera eman du bere plantilla
organikoa aldatu behar dela, erakundeak benetan dituen beharretara
moldatzeko.
Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Aurrekontuen, Ondarearen
eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza Nagusiak horren aldeko txostena
egin du.
Horrenbestez, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko
eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila
eta hogeiko martxoaren lauan egindako bilkuran harturiko erabakiarekin
bat,

DEKRETATZEN DUT:
Artikulu bakarra.–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoan lanpostu batzuk
sortzea.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen plantilla organikoa honela aldatzen da:
Lanpostu batzuk sortzen dira plantilla organikoan, ondotik aipatzen direnak; behar den zuzkidura ekonomikoa dute indarreko Gastu-aurrekontuaren
I. kapituluan:
LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA
Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia
–Administrazio publikoko teknikariak (arlo juridikoa): lanpostu huts
bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa; 10945 zenbakia du plantilla
organikoan.
–Albaitariak: bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak; 10946 eta 10947 zenbakiak dituzte plantilla organikoan.
–Administrari laguntzaileak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, D mailakoa; 10948 zenbakia du plantilla organikoan.
AZKEN XEDAPENAK
Azken xedapenetako lehena.–Foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko gaikuntza.
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
kontseilariari ahalmena ematen zaio foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.
Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.
Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko martxoaren 4an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.
F2003527

1.1.3. Foru Aginduak
31/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Ekonomia eta Ogasuneko
kontseilariak emana, 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31
bitarte hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta
ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren (establezimendu iraunkorra) autolikidaziorako S90 eredua onesten duena eta aitorpenak
aurkezteko arauak ematen dituena.
Sozietateen gaineko zergaren zergadunak, zerga hori arautzen duen
abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legearen 75. eta 76. artikuluetan ezarritakoarekin bat, beharturik daude zergaren aitorpena aurkeztera, haren
diru-sarrera zehaztu eta egitera eta behar diren dokumentu eta egiaztagiriak
aurkeztera, zerga arloan eskuduna den departamentuak finkatutako tokian
eta moduan.
Uztailaren 17ko 50/2006 Foru Dekretuak baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen (EIT) erabilera arautzen du Nafarroako Zerga
Ogasunaren esparruan, eta gaien artean, besteak beste, jorratzen du
teknika elektroniko, informatiko eta telematikoen ugaritzea eta hobetzea,
tributuen aplikaziorako, Nafarroako Foru Ogasunaren esparruan; helburuak
dira, batetik, zergapekoei erraztea zerga-betebeharrak (bai materialak bai
formalak) betetzea; bestetik, haien eskubideak eta bermeak errespetatzea,
eta, azkenik, tributuen aplikazioan Administrazioaren eraginkortasuna
areagotzea.
Beraz, Nafarroako Foru Ogasunak aitorpenen aurkezpen elektronikoaren arloan duen esperientziaren arabera, eta kontuan izanik zergapekoek
gero eta gehiago eskatzen dutela teknologia berriak erabiltzeko aukera
izatea Zerga Administrazioarekin dituzten harremanetan, xedatzen da,
aurreko ekitaldietan bezala, bide elektronikoa izan dadila sistema bakarra
S90 eredua aurkezteko.
Foru agindu honetan Internet bidezko aurkezpen elektronikoa egiteko
baldintza orokorrak eta prozedura finkatzen dira. Gainera, zehazten dira
Nafarroako Foru Ogasunak prestatu duen laguntza-programa erabiltzen
ez duten zergapekoek bidali beharreko aitorpen-likidazioen fitxategiek izan
beharreko erregistro-diseinuak. Aipatutako erregistro-diseinuak Nafarroako
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Foru Ogasunaren web‑orrian zehazten dira, Interneteko helbide honetan:
http://www.hacienda.navarra.es.
Estatuaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen
Ekonomikoan xedatutakoaren arabera zergak bi administrazioei batera
ordaintzen dizkieten eta Nafarroakoaz besteko araudia aplikatzen duten sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko
zergaren (establezimendu iraunkorra) zergadunei dagokienez, fitxategi
bat bide elektronikotik igorriz aurkeztu beharko dituzte beren aitorpenak.
Zein administrazioren araudia aplikatzen den, administrazio horrek eredu
bakoitzarentzat zehazturiko erregistro-diseinuetara egokituko da fitxategi
hori.
Zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzko abenduaren 27ko 30/2018 Foru Legeak Sozietateen gaineko Zergari
buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legean sartutako aldaketetara
egokitu behar da S90 eredua.
Sartutako aldaketa horien artean nabarmendu behar da, alde batetik,
bi onura fiskal garrantzitsu egokitu direla: I+G+b jardueren kenkaria eta
zinema ekoizpenetan eta ikus-entzunezko serieetan egindako inbertsioengatiko kenkariak. Alde horretatik, gutxieneko tributazioaren minoraziorako
aukera zabaltzen da bi kasutan: Zergari buruzko Foru Legearen 62. artikuluko I+G+b jardueren “finantzatzailearen” kenkariaren kasuan, bai eta
30/2018 Foru Legeak sartzen duen zinema ekoizpenen “finantzatzailearen” figura berriaren kasuan ere, Zergari buruzko Foru Legearen 65 bis
artikuluan jasotakoa. Aldaketa horien ondorioz, laukitxo berriak sortu dira,
kenkari horiek aplikatzeko, alegia zinema ekoizpenetan eta ikus-entzunezko
serieetan parte hartzeagatiko kenkaria (bai ekoizleentzat bai “finantzatzailearentzat”) eta I+G+b proiektuetan parte hartzeagatiko kenkariak.
Era berean, berariaz baztertzen da interes ekonomikoko elkarteak (IEE)
erabiltzeko aukera I+G+b jardueren eta zinema ekoizpenen kenkarien onura
aplikatzeko. Aukera hori baztertzeko arrazoia da bi kenkariez baliatzen
ahal den “finantzatzailearen” figura arautu dela.
Horrez gain, I+G+b proiektuaren “finantzatzaileak” proiektuaren finantzaketarako ordaindutako zenbatekoarengatik aplika dezakeen kenkariaren
muga 1,20tik 1,25era pasatzen da. Horrela, parekatzen dira araudiaren
arabera zinema ekoizpenen finantzatzailearentzat dauden mugekin, bai
eta interes ekonomikoko elkarteetako bazkideek horiengatik kenkariak
aplikatzen dituzten beste kasu batzuetan ezarritakoekin ere.
Espainiako zinema ekoizpenetan egindako inbertsioengatiko kenkarien
kasuan (26/2016 Foru Legearen 65.1 artikulua), Nafarroan egin beharreko
gastuen portzentajea handitzen da, 100eko 25etik 100eko 40ra. Era berean, hiru milioi euroko gehieneko kenkaria ezartzen da egindako zinema
ekoizpen bakoitzeko. Gehieneko muga jartzen da, halaber, hirugarren
ekoizle baten ekoizpena egiteagatiko kenkarian (26/2016 Foru Legearen
65.2 artikulua).
Horrez gain, Zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeko abenduaren 28ko 23/2019 Foru Legearen bidez aldatu da enplegua
sortzeagatiko kenkaria, Zergari buruzko Foru Legearen 66. artikuluan
jasotzen dena, eta lanbide arteko gutxieneko soldataren erreferentziaren
ordez zenbateko finko bat ezartzen da, kenkarirako eskubidea izateko
soldata egoki baten adierazgarri.
Azkenik, konpentsatzeko dauden likidazio oinarriei eta kuota negatiboei buruzko informazioa osatzeko, laukitxo berriak sortzen dira, jasotzen
dituztenak zergaldiaren hasieran konpentsatzeko dauden oinarriak eta
kuotak, bai eta etorkizunean konpentsatu beharrekoak ere, aurre-aurreko
hamabost urteetan amaitutako zergaldietakoak.
Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren
zazpigarren xedapen gehigarrian baimena ematen zaio zerga arloko
eskumena duen departamentuko kontseilariari foru agindu bidez arautu
dezan zergadunek eta entitateek zein kasu eta baldintzatan aurkezten
ahal dituzten baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen bitartez
aitorpenak, jakinarazpenak, aitorpen-likidazioak, autolikidazioak edo tributuen arloko araudiak eskatutako beste agiri guztiak.
Horrenbestez,
AGINTZEN DUT:
1. artikulua. S90 ereduaren onespena.
Sozietateen gaineko zergaren eta establezimendu iraunkorrei dagokien
ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren autolikidaziorako S90 eredua
onesten da, 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 bitarte hasitako
zergaldietarako.
Eredu horren argibide osagarrien zatiak estatistiketarako bakarrik
balioko du.
2. artikulua. Aitorpena egiteko betebeharra.
Behartuta daude aitorpena S90 ereduari jarraituz egitera honako
hauek: sozietateen gaineko zergaren zergadunak, zerga hori arautzen duen
26/2016 Foru Legearen 10. artikuluan aipatzen direnak, baldin Estatuaren
eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen Ekonomikoaren
18. artikuluan xedatutakoaren arabera Nafarroako foru araudia aplika-
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tzen badute, bai eta establezimendu iraunkorrei dagokien ez-egoiliarren
errentaren gaineko zergaren zergadunak ere, baldin aipatu Hitzarmen
Ekonomikoaren 28. artikuluan xedatutakoaren arabera Nafarroako foru
araudia aplikatzen badute.
Estatuaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen
Ekonomikoaren 18. artikuluan ezarritakoaren arabera zergak bi administrazioei ordaindu behar dizkieten eta Nafarroakoaz besteko araudia
aplikatzen duten zergadunek dagozkien autolikidazioak aurkeztu beharko
dituzte 4.3 artikuluan xedatuari jarraikiz.
3. artikulua. Eskaerak aurkezteko epea eta modua, ordainketa eta
itzulketa.
1. Zergadunek zergaldia bukatu eta hurrengo bosgarren hilabeteko
lehenengo egunetik zazpigarren hilabeteko hogeita bosgarren egunera arteko epean aurkeztu beharko dute aitorpena, hala Nafarroako foru araudia,
nola Nafarroakoaz besteko araudia aplikatu behar denean.
Aurreko paragrafoan aipatzen denaren arabera, zergadunek, haien
aitortzeko epea foru agindu honek indarra hartu eta hurrengo hogeita
bosgarren egun naturala baino lehen amaitu bada, foru aginduak indarra
hartu eta hurrengo hogeita bost egun naturaleko epean aurkeztu beharko
dute aitorpena.
2. Zergadun guztiek baliabide elektronikoak erabiliz aurkeztu behar
dute nahitaez S90 eredua, zeinahi delarik eragiketen bolumena, 4. artikuluan ezarritako baldintza orokorrei eta 5. artikuluan ezarritako prozedurari
jarraikiz.
3. Zergadunak, aitorpena aurkezten dutenean, behartuta egonen
dira autolikidaziotik ateratako tributu-zorra Nafarroako Foru Ogasunaren
laguntzaile den edozein finantza entitatetan sartzera. Diru-sarrera egiteko
“712 ordainketa-gutuna” eredua erabiliko da. Gainera, Nafarroako Foru
Ogasunak ordaintzeko onartzen duen beste edozein bide erabiliz egin
dezakete diru-sarrera.
Egindako autolikidaziotik dirua itzultzeko ateratzen bada, adierazi
beharko da zein entitate eta kontutan ordaindu behar den, aitorpenak
horretarako duen atalean.
4. artikulua. Autolikidazioen aurkezpen elektronikorako baldintza
orokorrak.
1. S90 ereduaren aurkezpen telematikoa egiteko, baldintza hauek
bete beharko dira:
a) Aitortzaileak identifikazio fiskaleko zenbakia eduki beharko du
(IFZ).
b) Identifikazio, autentifikazio eta sinadura elektronikoaren sistema
bat eduki behar du, eta ziurtagiri elektroniko onartu bat erabili, Sinadura
Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legeak ezartzen dituen baldintzekin bat etorriz egindakoa, eta Nafarroako Foru Ogasunak
onartzeko modukoa.
Ziurtapen zerbitzuen emaileak eta baimenduta dauden ziurtagiri elektronikoak dagokien atalean aipatzen dira; Interneteko https://hacienda.
navarra.es helbidetik abiatuta iristen ahal da atal horretara.
c) Aitorpenak, komunikazioak eta zerga arloko beste agiri batzuk
hirugarren pertsonen izenean telematika bidez aurkezteko eta tributu zorren
ordainketa telematika bidez tramitatzeko kanpo-lankidetzarako akordioa
onesten duen ekainaren 29ko 130/2009 Foru Aginduan xedatutakoarekin
bat, aitorpenak hirugarrenen izenean egiteko baimenduta dagoen pertsona
edo entitate bat baldin bada aurkezlea, identifikazio, autentifikazio eta
sinadura elektronikoaren sistema bat eduki behar du, eta Nafarroako Foru
Ogasunak onartzeko moduko ziurtagiri elektroniko bat erabili, b) letran
aipatzen den moduan.
d) Aitortzaileak edo, bidezkoa bada, aurkezle baimendunak, igorri
beharreko aitorpena jasotzen duen fitxategia lortzeko laguntza-programa
bat erabili beharko du aurretik. Laguntza-programa hori Nafarroako Foru
Ogasunak S90 ereduko aitorpenetarako prestatu duena edo formatu bereko
fitxategi bat sortzen duen beste bat izan daiteke.
Fitxategi horien edukia Nafarroako Foru Ogasunaren web‑orrian
ezarritako erregistro-diseinuetara egokituko da (http://www.hacienda.
navarra.es).
e) Aitortzaileek aurkezpen elektroniko hori egiteko eskatzen diren arau
teknikoak bete beharko dituzte. Arau horiek Nafarroako Foru Ogasunaren
web‑orrian daude ikusgai, Interneteko http://www.hacienda.navarra.es
helbidean.
2. Bide elektronikoa erabiliz igortzen diren aitorpenetan akats formalen bat atzematen denean, sistemak berak emanen dio horren berri aitortzaileari errore-mezuen bitartez, behar diren zuzenketak egin ditzan.
3. Estatuaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen
Ekonomikoan xedatutakoaren arabera zergak bi administrazioei ordaintzen
diezkieten eta Nafarroakoaz besteko araubidea aplikatzen duten zergadunei dagozkien autolikidazioak honela aurkeztuko dira:
a) Nafarroako Foru Komunitatean aurkeztu behar diren aitorpenak
lortzeko, zergadunek Zerga Administrazioko Estatu Agentzian edo Euskal
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Autonomia Erkidegoko foru ogasunetan aurkeztutako aitorpenaren kopia
bat gordeko dute, administrazio horiek eredu bakoitzarentzat zehazten
dituzten erregistro-diseinuetara egokitutako fitxategi informatikoan.
b) Aipatu fitxategi informatikoa bide elektronikotik igorriko da, Nafarroako Foru Komunitatean aurkezteko, eta dagokion diru-sarrera eginen
da, edo itzulketa eskatuko, 3.2 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.
5. artikulua. S90 ereduari dagozkion aitorpenak eta beste administrazio batzuetan aurkeztutako aitorpenen kopiak Internet bidez baliabide
elektronikoak erabiliz aurkezteko prozedura.
a) S90 ereduari dagozkion aitorpenak Internet bidez baliabide
elektronikoak erabiliz aurkezteko, Nafarroako Foru Ogasunak garatutako
laguntza-programarekin, prozesu honi jarraitu behar zaio:
1.–Aitorpena betetzea laguntza-programa erabiliz.
2.–Betetako aitorpena balidatzea.
3.–Balidatutako aitorpena Internet bidez igortzea. Igorpen berean
aitorpen bat baino gehiago sar daiteke, betiere eredu eta zergaldi berekoak
baldin badira.
4. Aitorpena igorri ondoren, sistemak erantzun eginen du ordainagirizenbakia eta aurkezpenaren eguna eta ordua emateko. Gero, igorpena
balidatu eta prozesatu ondoren, haren emaitza egiaztatzen ahalko da,
aitorpenak kontsultatzeko aplikazioari esker, Interneteko helbide honetan:
http://www.hacienda.navarra.es.
b) Beste administrazio batzuetan aurkeztutako aitorpenen kopiak
Internet bidez baliabide elektronikoak erabiliz aurkezteko, prozesu honi
jarraitu behar zaio:
1.–Nafarroako Ataritik, Ogasunarekiko izapideen atalean sartu.
2.–Egin beharreko aitorpenaren araudia eta eredua aukeratu, eta
fitxategia inportatu.
3.–Inportazioa egin ondoren, igortzeko aukera erabili. Aitorpena zuzen
egina bada, sistemak balidatuko du. Akatsik atzemanez gero, inprimakiaren
bidez emanen da horren berri, eta haiek zuzendu arte ezin izanen da
aitorpena aurkeztu.
4.–Lotea igorri ondoren, sistemak erantzun eginen du ordainagirizenbakia eta aurkezpenaren eguna eta ordua emateko. Gero, igorpena
balidatu eta prozesatu ondoren, haren emaitza egiaztatzen ahalko da,
aitorpenak kontsultatzeko aplikazioari esker, Interneteko helbide honetan:
http://www.hacienda.navarra.es.
6. artikulua. S90 ereduari dagozkion aitorpenekin batera aurkeztu
beharreko dokumentu eta egiaztagiriak.
S90 ereduari dagokion aitorpenarekin batera agiriak aurkeztu behar
dituzten zergadunek, aitorpena egiteko epearen barnean beteko dute
agiriak eransteko betebehar hori, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako bideetako edozein erabiliz.
Zergadunek dokumentazio horren urtea eta erregistro zenbakia jarriko
dituzte zergaren aitorpenean, horretarako prestatuta dauden laukitxoetan.
Era berean, laukitxo horiek erabiltzen ahalko dituzte bertan adierazteko
aitorpenerako dokumentazio osagarria beren kabuz aurkezten dutela.
Azken xedapen bakarra.–Indarra hartzea.
Foru agindu honek 2020ko apirilaren 30ean hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko otsailaren 28an.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria, Elma Saiz Delgado.
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32/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren
31 bitarte hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren
autolikidaziorako 220 eredua onesten duena tributazioa zergakontsolidazioaren araubidean egiten duten talde fiskalentzat, eta
aitorpenak aurkezteko arauak ematen dituena.
Zerga-kontsolidazioaren araubidea Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legearen VIII. tituluko VII. kapituluan
dago arautua.
26/2016 Foru Legearen 99.1 artikuluan zehazten da ezen, talde fiskalak, tributazio araubide hori aukeratzen dutenean, zergaren zergaduntzat
hartuko direla.
Aipatu foru legearen 99.2 artikuluak xedatzen du talde fiskalaren
entitate ordezkariak zerga-kontsolidazioaren araubideak sortutako zerga
arloko betebehar materialak eta formalak bete beharko dituela eta talde
fiskalaren entitate ordezkaria entitate nagusia izanen dela Espainiako
lurraldeko egoiliarra denean, edo talde fiskalak izendatzen duen entitatea,
entitate nagusia izateko baldintzak betetzen dituen eta Espainiako lurraldeko egoiliarra den entitaterik ez dagoenean taldean.
Uztailaren 17ko 50/2006 Foru Dekretuak baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen (EIT) erabilera arautzen du Nafarroako Foru

Ogasunaren esparruan eta, gaien artean, besteak beste, jorratzen du
teknika elektroniko, informatiko eta telematikoen ugaritzea eta hobetzea,
tributuen aplikaziorako, Nafarroako Foru Ogasunaren esparruan; helburuak
dira, batetik, zergapekoei erraztea zerga-betebeharrak (bai materialak bai
formalak) betetzea; bestetik, haien eskubideak eta bermeak errespetatzea,
eta, azkenik, tributuen aplikazioan Administrazioaren eraginkortasuna
areagotzea.
Beraz, Nafarroako Foru Ogasunak aitorpenen aurkezpen elektronikoaren arloan duen esperientziaren arabera, eta kontuan izanik zergapekoek
gero eta gehiago eskatzen dutela teknologia berriak erabiltzeko aukera
izatea Zerga Administrazioarekin dituzten harremanetan, xedatzen da,
aurreko ekitaldietan bezala, bide elektronikoa izan dadila sistema bakarra
220 eredua aurkezteko, foru agindu honen bidez onesten den eredua,
hain zuzen ere.
Foru agindu honetan Internet bidezko aurkezpen elektronikoa egiteko
baldintza orokorrak eta prozedura finkatzen dira. Gainera, zehazten dira
Nafarroako Foru Ogasunak prestatu duen laguntza-programa erabiltzen
ez duten zergadunek bidali beharreko aitorpen-likidazioen fitxategiek izan
beharreko erregistro-diseinuak. Aipatutako erregistro-diseinuak Nafarroako
Foru Ogasunaren web‑orrian zehazten dira, Interneteko helbide honetan:
http://www.hacienda.navarra.es.
Estatuaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen
Ekonomikoan xedatutakoaren arabera zergak bi administrazioei batera
ordaindu behar dizkieten eta Nafarroakoaz besteko tributazio kontsolidatuaren araudia aplikatzen duten talde fiskalek, bestalde, fitxategi bat
bide elektronikotik igorriz aurkeztu beharko dituzte beren aitorpenak.
Zein administrazioren araudia aplikatzen den, administrazio horrek eredu
bakoitzarentzat zehazturiko erregistro-diseinuetara egokituko da fitxategi
hori.
Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren
zazpigarren xedapen gehigarrian baimena ematen zaio zerga arloko
eskumena duen departamentuko kontseilariari foru agindu bidez arautu
dezan zergadunek eta entitateek zein kasu eta baldintzatan aurkezten
ahal dituzten baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen bitartez
aitorpenak, jakinarazpenak, aitorpen-likidazioak, autolikidazioak edo tributuen arloko araudiak eskatutako beste agiri guztiak.
Horrenbestez,
AGINTZEN DUT:
1. artikulua. 220 eredua onestea.
Sozietateen gaineko zergaren autolikidaziorako 220 eredua onesten
da Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru
Legearen VIII. tituluko VII. kapituluan ezartzen den zerga-kontsolidazioaren
araubidearen bitartez tributatzen duten talde fiskalentzat, 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietarako.
2. artikulua. Aitorpena egiteko betebeharra.
Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru
Legearen VIII. tituluko VII. kapituluan ezartzen den zerga-kontsolidazioaren
araubidearen bitartez tributatzen duten talde fiskalei dagokien autolikidazioa,
220 ereduaren arabera egina, aurkeztuko dute Estatuaren eta Nafarroako
Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen Ekonomikoaren 27. artikuluari
jarraikiz Nafarroako foru araudia aplikatzen duten talde fiskalek.
Nafarroakoaz besteko araudia aplikatzen duten talde fiskalek 5.3. artikuluan xedatutakoari jarraikiz aurkeztu beharko dituzte autolikidazioak.
3. artikulua. Sozietateen gaineko zergaren autolikidaziorako 220 eredua aurkezteko modua.
1. Zergadun guztiek baliabide elektronikoak erabiliz aurkeztu behar
dute 220 eredua nahitaez, zeinahi delarik eragiketen bolumena, 5. artikuluan ezarritako baldintza orokorrei eta 6. artikuluan ezarritako prozedurari
jarraikiz.
Autolikidaziorako 220 eredua aurkeztu behar du talde fiskalaren entitate
ordezkariak, bertan eskatzen diren datuetatik dagozkien guztiak behar
bezala beteta.
2. Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016
Foru Legearen 99.3 artikuluan xedatuarekin bat, talde fiskala osatzen duten
entitateek egin behar dituzten aitorpen-likidazioak S90 ereduan aurkeztuko
dira. Hura oso-osorik beteko da, banakako tributazio araubidean entitate
horiek ordaindu edo jaso beharko lituzketen zenbateko likido teorikoetara
ailegatu arte. Bestetik, aitorpen horietan dagoen likidazioa zerga-oinarria
negatiboa edo zero baldin bada ere, berdin-berdin bete behar dira, dena
dela, S90 ereduan, hobariei eta kenkariei buruzko datu guztiak.
4. artikulua. Aurkezteko epea, eta ordaindu edo itzultzeko modua.
1. 220 eredua entitate ordezkariaren banakako tributazio-araubideko
aitorpenari dagokion epean aurkeztu beharko da.
2. Taldeen entitate ordezkariak, 220 ereduaren aitorpen-likidazioa
aurkeztu behar dutenean, behartuta egonen dira autolikidaziotik ateratzen
den tributu-zorra Nafarroako Foru Ogasunaren laguntzaile den edozein
finantza entitatetan sartzera. Diru-sarrera egiteko “741 ordainketa-gutuna”
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eredua erabiliko da. Gainera, Nafarroako Foru Ogasunak ordaintzeko
onartzen duen beste edozein bide erabiliz egin dezakete diru-sarrera.
Egindako autolikidaziotik dirua itzultzeko ateratzen bada, adierazi
beharko da zein entitate eta kontutan ordaindu behar den, aitorpenak
horretarako duen atalean.
5. artikulua. Autolikidazioen aurkezpen elektronikorako baldintza
orokorrak.
1. 220 ereduaren aurkezpen elektronikoa egiteko, baldintza hauek
bete beharko dira:
a) Aitortzaileak identifikazio fiskaleko zenbakia eduki beharko du
(IFZ).
b) Aitortzaileak identifikazio, autentifikazio eta sinadura elektronikoaren sistema bat eduki behar du, eta ziurtagiri elektroniko onartu bat
erabili, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legeak
ezartzen dituen baldintzekin bat etorriz egindakoa, eta Nafarroako Foru
Ogasunak onartzeko modukoa.
Ziurtapen zerbitzuen emaileak eta baimenduta dauden ziurtagiri elektronikoak dagokien atalean aipatzen dira; Interneteko https://hacienda.
navarra.es helbidetik abiatuta iristen ahal da atal horretara.
c) Aitorpenak, komunikazioak eta zerga arloko beste agiri batzuk
hirugarren pertsonen izenean telematika bidez aurkezteko eta tributu zorren
ordainketa telematika bidez tramitatzeko kanpo-lankidetzarako akordioa
onesten duen ekainaren 29ko 130/2009 Foru Aginduan xedatutakoarekin
bat, aitorpenak hirugarrenen izenean egiteko baimenduta dagoen pertsona
edo entitate bat baldin bada aurkezlea, identifikazio, autentifikazio eta sinadura elektronikoaren sistema bat eduki behar du, eta ziurtagiri elektroniko
bat erabili, b) letran aipatzen den moduan.
d) Aitortzaileak edo, bidezkoa bada, aurkezle baimendunak, igorri
beharreko aitorpena jasotzen duen fitxategia lortzeko laguntza-programa
bat erabili beharko du aurretik. Laguntza-programa hori Nafarroako Foru
Ogasunak 220 ereduko aitorpenetarako prestatu duena edo formatu bereko
fitxategi bat sortzen duen beste bat izan daiteke.
Fitxategi horien edukia Nafarroako Foru Ogasunaren web‑orrian
ezarritako erregistro-diseinuetara egokituko da (http://www.hacienda.
navarra.es).
e) Aitortzaileek aurkezpen elektroniko hori egiteko eskatzen diren arau
teknikoak bete beharko dituzte. Arau horiek Nafarroako Foru Ogasunaren
web orrialdean daude ikusgai, Interneteko http://www.hacienda.navarra.es
helbidean.
2. Bide elektronikoa erabiliz igortzen diren aitorpenetan akats formalen bat atzematen denean, sistemak berak emanen dio horren berri aitortzaileari errore-mezuen bitartez, behar diren zuzenketak egin ditzan.
3. Estatuaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen
Ekonomikoan xedatutakoaren arabera zergak bi administrazioei ordaindu behar dizkieten eta Nafarroakoaz besteko tributazio kontsolidatuaren
araudia aplikatzen duten talde fiskalei dagozkien autolikidazioak honela
aurkeztuko dira:
a) Nafarroako Foru Komunitatean aurkeztu behar diren aitorpenak
lortzeko, subjektu pasiboek Zerga Administrazioko Estatu Agentzian edo
Euskal Autonomia Erkidegoko foru ogasunetan aurkeztutako aitorpenaren kopia bat gordeko dute, administrazio horiek eredu bakoitzarentzat
zehazten dituzten erregistro-diseinuetara egokitutako fitxategi informatikoan.
b) Aipatu fitxategi informatikoa bide elektronikotik igorriko da, Nafarroako Foru Komunitatean aurkezteko, eta dagokion diru-sarrera eginen
da, edo itzulketa eskatuko, 4.2 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.
6. artikulua. Nafarroako araudiko 220 ereduari dagozkion aitorpenak
eta beste administrazio batzuetan aurkeztutako aitorpenen kopiak Internet
bidez baliabide elektronikoekin aurkezteko prozedura.
a) Nafarroako araudiko 220 ereduari dagozkion aitorpenak Internet
bidez baliabide elektronikoekin aurkezteko Nafarroako Foru Ogasunak
garatutako laguntza-programa erabiliz, prozesu honi jaraitu behar zaio:
1.–Aitorpena betetzea, laguntza-programa erabiliz.
2.–Betetako aitorpena balidatzea.
3.–Balidatutako aitorpena Internet bidez igortzea. Igorpen berean
aitorpen bat baino gehiago sar daiteke, betiere eredu eta zergaldi berekoak
baldin badira.
4.–Aitorpena igorri ondoren, sistemak erantzun eginen du ordainagirizenbakia eta aurkezpenaren eguna eta ordua emateko. Gero, igorpena
balidatu eta prozesatu ondoren, haren emaitza egiaztatzen ahalko da,
aitorpenak kontsultatzeko aplikazioari esker, Interneteko helbide honetan:
http://www.hacienda.navarra.es.
b) Beste administrazio batzuetan aurkeztutako aitorpenen kopiak
Internet bidez baliabide elektronikoak erabiliz aurkezteko, prozesu honi
jarraitu behar zaio:
1.–Nafarroako Ataritik, Ogasunarekiko izapideen atalean sartu.
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2.–Egin beharreko aitorpenaren araudia eta eredua aukeratu, eta
fitxategia inportatu.
3.–Inportazioa egin ondoren, igortzeko aukera erabili. Aitorpena zuzen
egina bada, sistemak balidatuko du. Akatsik atzemanez gero, inprimakiaren
bidez emanen da horren berri, eta haiek zuzendu arte ezin izanen da
aitorpena aurkeztu.
4.–Lotea igorri ondoren, sistemak erantzun eginen du ordainagirizenbakia eta aurkezpenaren eguna eta ordua emateko. Gero, igorpena
balidatu eta prozesatu ondoren, haren emaitza egiaztatzen ahalko da,
aitorpenak kontsultatzeko aplikazioari esker, Interneteko helbide honetan:
http://www.hacienda.navarra.es.
Azken xedapen bakarra.–Indarra hartzea.
Foru agindu honek 2020ko apirilaren 30ean hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko otsailaren 28an.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria, Elma Saiz Delgado.
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1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan
publikoaren eskaintza
135E/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez
onesten baita Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan psikologo klinikoen 8 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko
lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia.
Abenduaren 11ko 333/2019 Foru Dekretuaren bidez, 2019ko lan publikoaren eskaintza partzial bat onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko osasun arloko langileentzat, bai Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzurako, bai Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren
Instituturako. Lan eskaintza hori 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei
buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legean (2019rako luzatua) aurreikusitako
ordezte-tasari dagokio.
Ikusirik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta
Lan Harremanen Zuzendariordetzak egindako proposamena, merezimendulehiaketa bidezko lekualdatzearen bidez psikologo klinikoen lanpostu hutsak
bete daitezen.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan psikologo klinikoen
8 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez
betetzeko deialdia onestea.
2. Deialdiaren testua onestea, ebazpen honen eranskin gisa ageri
dena.
3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila
agintzea.
4. Ebazpen honen aurka, ez baitu administrazio bidea amaitzen,
gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Osasuneko kontseilariari zuzendua,
hilabeteko epean, errekurritutako egintza argitaratu edo jakinarazi eta
biharamunetik hasita, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta
foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legearen 126.1.c) eta 126.3 artikuluetan xedatutakoarekin bat eta Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariaren
abuztuaren 23ko 118/2019 Foru Aginduaren bidez eskuordetzan emandako
eskumenak erabiliz.
Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, José Ramón Mora Martínez.
OINARRIAK
1.–Arau orokorrak.
1.1. Deialdi honek arau hauetan xedatutakoari jarraituko dio:
–11/1992 Foru Legea, urriaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko erregimena arautzen duena.
–347/1993 Foru Dekretua, azaroaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko arauak ematen
dituena.
–103/2017 Foru Dekretua, azaroaren 15ekoa, euskararen erabilera
arautzen duena Nafarroako administrazio publikoetan, beren erakunde
publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan.
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–111/2011 Foru Agindua, irailaren 19koa, Osasuneko kontseilariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan osasun arloko A mailako
langileen lanpostuetan (A.1 eta A.2 estamentuak) sartu eta lanpostu horiek
betetzeko prozedurak arautu, eta horietan aplikatu beharreko merezimendu
baremoak ezartzen dituena.
–Gainerako arau osagarriak.
1.2. Deialdiaren ondoriozko egintzak bitarteko hauek erabiliz argitaratuko dira:
–Nafarroako Aldizkari Ofizialean. Argitalpen hau ofiziala izanen da.
–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko (aurrerantzean O‑NOZ)
organo zentralen iragarki-taulan (Tutera kalea 20, Iruña, 31003 PK). Argitalpen hau ofiziala izanen da.
–O‑NOZeko enplegu publikoaren web‑orrian (www.empleosalud.
navarra.es/eu), esteka honetan: “Lekualdatzeak”, “Osasun arloko kategoriak”, “Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua”, honakoa hautatuz:
“Psikologo klinikoa. Lekualdatze-lehiaketa” (2019ko LEPa)”. Argitalpen
hau informatiboa izanen da.
1.3. Deialdi honen xedea da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan psikologo klinikoen
8 lanpostu huts betetzea merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen
bitartez. Hona hemen lanpostu horien destinoak:
–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean:
Lanpostuen zenbakiak: 61685 eta 71814.
–1 lanpostu Haur eta Gazteen Osasun Mentaleko Osasun Zentroan:
Lanpostuaren zenbakia: 66489.
–1 lanpostu Osasun Mentaleko ID‑Antsoain Sektorean:
Lanpostuaren zenbakia: 70995.
–1 lanpostu Osasun Mentaleko IIB‑Ermitagaña Sektorean:
Lanpostuaren zenbakia: 61128.
–1 lanpostu Osasun Mentaleko III‑Lizarra Sektorean:
Lanpostuaren zenbakia: 66001.
–2 lanpostu Osasun Mentalaren Sarean:
Lanpostuen zenbakiak: 70138 eta 70139.
1.4. Merezimendu-lehiaketa bidezko deialdi honetan sartzen dira
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen barreneko lekualdatze lehiaketa eta Espainiako lekualdatze
lehiaketa.
Espainiako lekualdatze lehiaketan, Nafarroako Foru Komunitateko
eremuan egiten den merezimendu-lehiaketaren ondorioz sortu eta LPEan
sartutako lanpostu hutsetatik %10 eskainiko dira, zenbaki osotara ekarrita.
Bestalde, Foru Administrazioko eremuan egiten den merezimendu lehiaketan sortzen den lanpostu kopurua hamarretik beherakoa bada, lanpostu
huts horiek hurrengo deialdietarako gordeko dira, eta hamar lanpostu
huts baino gehiago metatzen direnean baizik ez dira eskainiko eremu
nazionaleko lekualdatze lehiaketan (dagokion portzentajean).
Aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatuz, 6 lanposturako deia egin
da lan publikoaren eskaintzan, eta aurretik 7 lanpostu daude metatuak.
Hortaz, lekualdatze-lehiaketa honetan lanpostu bat eskaintzen da Estatuaren esparrurako, eta 3 lanpostu geldituko dira metatuak hurrengo
deialdietarako.
1.5. Deialdi honen xede den lanpostu eskaintza aurrerago handitzen
ahalko da; izan ere, epaimahaiak deialdia egin duen organoari lehiakideen
zerrenda –lorturiko puntuen hurrenkeraren araberakoa– igortzen dion
egunean hutsik daudenak gehitzen ahalko dira.
1.6. Lehiaketa honen barrenean lanpostu hauek sartuko dira: hasieran
zeuden lanpostuak eta lekualdatze lehiaketa honetan beste lanpostu bat
eskuratzen duten O‑NOZi atxikitako izangaiek hutsik uzten dituztenak.
Hala badagokio, aurreko oinarrian aipatutako lanpostuak ere sartuko
dira deialdian. Kasu horretan, Osasun Sistema Nazionaleko plantillako
langile finkoek lanpostu horiek hautatzen ahalko dituzte, bakar-bakarrik,
lanpostu hutsak lan publikoaren eskaintzan sarturik badaude.
Dena den, izangaiek lekualdatze lehiaketan beste lanpostu bat lortu
ondoren uzten dituzten lanpostu hutsak bete beharrekoak ez badira, dela
“iraungitzeko” lanpostuak direlako, dela titularrek nahiz ordezkoek benetan
betetzen ez dituztelako, ez dira eskainiko.
1.7. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen lekualdatze lehiaketa honetan parte hartzen duten
langileei ez zaie aldatuko lehiaketan parte hartu aurretik zuten araubide
juridikoa. Aurreikuspen hori ez zaie aplikatuko Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan lanaldi partzialean diharduten langile finkoei. Izan ere, langile horiek, lanaldi osoko
lanpostu bat hartzearekin batera, funtzionario izaera eskuratuko dute.
Funtzionarioen edo estatutupeko langileen araubide juridikoa duten langileek, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez, aukera
izanen dute lanaldi partzialeko lan araubideko lanpostu bat eskuratzeko.
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Kasu horretan, borondatezko eszedentziara igaroko dira, funtzionario edo
estatutupeko langile gisa.
Lekualdatze lehiaketaren bidez Osasun Sistema Nazionaletik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzura pasatzen diren langileek aukera
izanen dute Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionario bihurtu eta
bertako Langileen Estatutuan sartzeko, eta bi hilabeteko epea izanen dute
aukera horretaz baliatzeko, lanpostuaz jabetu eta biharamunetik hasita,
abenduaren 29ko 717/2003 Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat.
1.8. Deialdi honetan lanpostua eskuratzen duten funtzionarioek, estatutupeko langileek edo lan-kontratudun finkoek unean uneko xedapenen
arabera dagozkien lansariak jasoko dituzte.
1.9. Lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da, eta administrazio
organo eskudunek edozein unetan aldatzen ahalko dute.
Horrez gain, guardiak eginen dituzte, lanpostuan bete beharrekoak
edo/eta lokalizatuak, zentroko zuzendaritzak edo, hark eskuordeturik,
kasuan kasuko burutzak hala agintzen duenean.
1.10. Dedikazio esklusiboaren araubidean arituko dira lanean, hau
da, prestasun osoz eta erabateko dedikazio absolutua izanda, eta ezin
izanen dira irabazizko beste inolako jardueratan aritu, ez sektore publikoan,
ez pribatuan, salbu urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen 10.3 artikuluan
adierazitako kasuetan.
1.11. Psikologo klinikoen lanpostu bat lortzen duena lanpostua
dagoen lantokiari organikoki lotuta geldituko da. Halaber, eginkizunei
dagokienez, kasuan kasuko osasun barrutiari atxikita geldituko da, eta
atxikipen funtzional horren ondoriozko jarduerak egin beharko ditu, betiere
zentroko zuzendaritzak edo Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak
ematen dituen arau eta jarraibideak betez.
1.12. Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legeak
aurreikusten duen moduan, osasun arloko profesionalek graduatu aurreko, graduatu ondoko eta etengabeko irakaskuntzan parte hartuko dute,
eta hein berean lagunduko dute herritarren osasunaren aldeko heziketa
ekintzetan.
1.13. Euskaraz jakitea nahitaezko baldintza duen lanpostu elebidunen
bat eskuratu nahi izanez gero, eskatutako euskara maila frogatu beharko
da, eta, horretarako, aurkeztu beharko da Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera behar den mailari dagokion titulua
edo ziurtagiria, zehazki, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko
zuzendari kudeatzailearen irailaren 13ko 210/2010 Ebazpenean aipatutako zerrendan agertzen diren ziurtagirietako bat (ebazpen hori 2010eko
117. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, irailaren 27koan).
1.14. Behar diren hautaprobak gainditu eta Nafarroako Administrazio
Publikoetatik edozeinetan euskara edo Europar Batasuneko hizkuntzaren
bat jakin beharra duten lanpostuetan 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera
sartu direnek, aurrerantzean, hizkuntza hori jakitea nahitaezkoa duten
norberaren administrazio publikoko lanpostu hutsak betetzeko deialdietan
baizik ez dute parte hartzerik izanen.
Aurreikuspen hori ez da aplikatuko baldin eta, jakin behar den hizkuntza
kontuan hartu gabe, hautapen prozesuko emaitzak aukera ematen bazion
interesdunari baldintza hori ezarrita ez zeukan lanpostu bat eskuratzeko.
2.–Baldintzak.
2.1. Merezimendu-lehiaketa honetan onartuak izateko, izangaiek
baldintza hauek bete beharko dituzte eskaerak aurkezteko epea bukatzen
den egunean:
2.1.1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoetako plantillako langile izatea, zein diren ere haren
araubide juridikoa eta egoera administratiboa.
a) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioa, estatutupeko langilea edo
lan-kontratudun finkoa izatea, A maila edo taldekoa.
b) “Fakultatibo espezialistak” estamentuko eta “Psikologia Klinikoa”
espezialitateko lanpostu batean aritzeko izendatuak izatea (urriaren 20ko
11/1992 Foru Legeak, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko araubidea erregulatzen duenak, eranskinean
agertzen duen estamentu eta espezialitateetako izendapenen indarreko
sailkapena).
c) Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren
28ko 26/2015 Legearen arabera, adingabeekin ohiko harremana duten
lanpostuetan aritzeko baldintza da epai irmo baten bidez kondenatua ez
izatea sexu askatasunaren eta sexu ukigabetasunaren aurkako delitu
batengatik, ezta gizakien salerosketarengatik ere.
Baldintza hori frogatzeko, abenduaren 11ko 1110/2015 Errege Dekretuan arautzen den Sexu Delituen Egileen Erregistro Nagusiak emandako
ziurtagiri negatibo bat aurkeztu beharko da, edo Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuari baimena eman ziurtagiri hori Sexu Delituen Egileen
Erregistro Nagusiari eska diezaion.
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2.1.2. Osasun Sistema Nazionaleko langileak:
a) Osasun Sistema Nazionaleko plantillako langile finkoa izatea, eta
hartan jardunean aritzea edo lanpostua erreserbatua izatea.
b) Lehiaketan parte hartzen duen unean daukan destinoan urtebeteko
zerbitzualdia egina izatea lanpostuaren jabea izanda, deialdi honetan parte
hartzeko eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean kontatua.
c) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde
autonomoetako plantillako langileentzat 2.1.1.b) eta c) ataletan aipatzen
diren baldintzak betetzea.
2.2. Parte hartzen duten pertsona guztiek, jardunean ez beste
egoera batean badaude, frogatu beharko dute deialdi honetako eskaerak
aurkezteko epea bukatzen den egunean jardunean hasteko legezko eta
erregelamenduzko baldintzak betetzen dituztela.
2.3. Azaroaren 15eko 103/2017 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera euskarazko jakite-maila zehatz bat frogatzeko betebeharra duten eta
arau bidez ezarrita dauden lanpostu elebidunak eskuratu nahi izanez gero,
jakite-maila hori 1.13 oinarrian adierazitakoaren arabera egiaztatuko da.
2.4. Izangaiek betebehar guztiak agirien bidez egiaztatu beharko
dituzte eskabidea aurkezten den unean, eta horien jabe izan beharko dute
prozedura osoan lanpostua esleitzen den arte.
2.5. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako plantillako langileak, erreserbarik gabeko eszedentzia
egoeran badaude, jardunera itzultzen ahalko dira lekualdatze lehiaketa
honetan parte hartuz.
2.6. Beren estamentu eta espezialitateko lanpostu huts bati atxikita
behin-behinekoz itzuli direnek nahitaez aurkeztu beharko dute lekualdatze
lehiaketa honetara, behin betiko destinoa esleitzearen ondorioetarako, eta
ezin izanen diote destino horri uko egin.
3.–Eskabideak aurkezteko epea eta tokia.
3.1. Izena ematea eta merezimenduak aurkeztea.
Lekualdatze lehiaketa honetan parte hartu nahi dutenek izena emateko
eskabidea telematika bidez aurkeztu beharko dute, honako webgune honen
bidez: www.empleosalud.navarra.es/eu, esteka honetan: “Lekualdatze
lehiaketa”, “Osasun arloko kategoriak”, “Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzua”, honakoa hautatuz: “Psikologo Klinikoa. Lekualdatze lehiaketa”
(2019ko LPEa), eta gero “Izen-ematea” sakatuz.
Merezimenduak ere telematika bidez aurkeztu beharko dira, goian
adierazitako webgunearen bidez eta deialdiaren baremoan zehaztutako
atalei jarraikiz. Aski izanen da dokumentazioaren kopia soilak aurkeztea,
baina aurkeztutako datuak edo agiriak ez-zuzenak edo faltsuak badira,
behar diren erantzukizun penal, zibil edo administratiboak eskatuko dira.
Honako merezimendu hauek ez dira aurkeztu beharko, izangai bakoitzaren espedientean zuzenean sartuko baitira, eta epaimahaiaren eskura
jarri, baremazioa egin dezan:
–Nafarroako Gobernu osoan egindako zerbitzuak.
–Web‑orriaren bidez izangaiei erakusten zaizkienak, aurreko deialdiren
batean baloratuak izateagatik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
deialdien datu-basean daudelako.
3.2. Baldintzak betetzen direla frogatzea.
3.2.1. Lehenago frogatu ez bada, 2.1.1.c) atalean eskatzen den
baldintza frogatzen ahalko da O‑NOZi baimena emanez (horretarako,
parte hartzeko eskabidean dagoen atala beteko da) edo bide telematiko
beretik dagokion ziurtagiria bidaliz.
3.2.2. Euskara jakitearen betebeharra, bidezkoa denean, behar den
titulu ofiziala aurkeztuz frogatu beharko da.
3.2.3. Espainiako lekualdatzearen bidez parte hartzen duten langileek deialdiaren 2.1.2 oinarrian eskatzen diren betebeharren frogagiriak
aurkeztu beharko dituzte eskabidearekin batera, horretarako ere prozedura
telematiko bera erabiliz.
3.3. Aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea hamabost egun naturalekoa izanen da,
deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita.
Eskaerak aurkezteko epea luzaezina da.
Merezimendu guztiak agiri bidez frogatu beharko dira, eta lekualdatze
lehiaketa honetan parte hartzeko eskabidea aurkezteko epearen barruan
igorri, telematika bidez.
4.–Onartuen eta baztertuen zerrenda.
Eskaerak aurkezteko epea amaiturik, O‑NOZeko Profesionalen zuzendariak onartu eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onetsiko
du, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila aginduko, ohartaraziz
hurrengo bost egun balioduneko epean izangaiek erreklamazioak aurkezten
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ahalko dituztela, eta, hala behar izanez gero, akatsak zuzendu. Ezarritako
epean eskaerarik aurkezten ez bada, organo eskudunak lehiaketa hutsik
gelditu dela adierazteko ebazpena emanen du. Ebazpena Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
Erreklamazioak aurkezteko epea bukatu eta horien gainean ebazpena emanda dagoela, O‑NOZeko Profesionalen zuzendariak onartu eta
baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onetsiko du, eta Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratzeko aginduko.
Izangai bazterturik ez bada, onartuen behin betiko zerrenda zuzenean
onetsiko da, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko aginduko.
5.–Kalifikazio epaimahaia.
5.1. Kide hauek osatuko dute lehiaketa honetako epaimahaia:
Epaimahaiburua: Begoña Flamarique Chocarro andrea, O‑NOZeko
Osasun Mentaleko kudeatzailea.
Ordezko epaimahaiburua: Sara Chivite Lasheras andrea, Arreta Komunitarioaren eta Osasun Mentalaren Arloko Zerbitzuko burua.
Epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Epaimahaikide-idazkaria: Enrique Amóztegui Hermoso de Mendoza
jauna, O‑NOZeko Osasun Mentaleko Ekonomiaren eta Profesionalen
Kudeaketarako Zerbitzuko burua.
Ordezko epaimahaikide-idazkaria: Adriana Goñi Sarries andrea,
O‑NOZeko Osasun Mentaleko Tarteko Baliabideen Arloko Zerbitzuko
burua.
Izangai onartu eta baztertuen zerrendarekin batera emanen da aditzera
epaimahaia nork osatzen duen.
Kalifikazio epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote,
eta organo eskudunari horren berri eman, baldin eta Sektore Publikoaren
Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean abstentziorako
aipatzen diren egoeretako batean badaude. Izangaiek, halaber, zilegi dute
epaimahaikideak errekusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean.
5.2. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ez eta jardun ere, gutxienez
kideen gehiengo osoa biltzen ez bada.
5.3. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiko oinarrien interpretazioaren eta aplikazioaren inguruan sortzen diren arazoak.
5.4. Onartuen behin betiko zerrendan izangai bakarra badago,
deialdia egin duen organoak deialdi honen 8. oinarria aplikatuko du
zuzenean. Beraz, ez da beharrezkoa izanen epaimahaia eratzea, ezta
jardutea ere.
5.5. Epaimahaiak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
Zerbitzu Zentraletan izanen du egoitza: Tutera kalea 20, 31003 Iruña.
6.–Merezimenduen kalifikazioa.
6.1. Epaimahaiak I. eranskineko baremoaren arabera baloratuko ditu
izangaiek aurkeztutako merezimenduak. Deialdi hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzen den egunera arteko merezimenduak baloratuko
dira, eta ez geroago lortutakoak.
6.2. Merezimenduen baremoaren 1. ataleko balorazioan kontuan
hartuko da deialdiko lanpostuak “Fakultatibo espezialistak” estamentuan
eta “Psikologia klinikoa” espezialitatean sailkaturik daudela, estamentu eta
espezialitateetako izendapenen indarreko sailkapenaren arabera (urriaren
20ko 11/1992 Foru Legea, O‑NOZi atxikitako langileen berariazko araubidea erregulatzen duena, eranskina). Balorazioa egitean, izangaiaren
lanpostuaren izena ez badator bat aipatutako eranskinean agertzen den
izendapenarekin, tratamendu bera emanen zaio, baldin eta, deialdian
iragarritako lanpostuekin alderatuta, titulazio bera eskatu bazen, sartzeko
probak berdinak izan baziren, eta eginkizunak, antzekoak.
Egindako zerbitzuak frogatzeko, zentroko zuzendariak edo langileriaren
buruak egindako ziurtagiriak aurkeztu beharko dira, eta bertan nahitaez
datu hauek jarri:
–Lantokia.
–Estamentua eta/edo espezialitatea.
–Zerbitzualdiaren iraupena, egunetik egunera, guztira zenbat egun
diren zehaztuta.
6.3. Epaimahaiak ez du behin ere onartuko alegatu ez den merezimendurik, edo agiri bidez frogatu ez denik.
7.–Izangaien zerrenda, lortutako puntuazioaren araberakoa.
Epaimahaiak lehiatzaile guztien merezimenduak kalifikatuko ditu. Ondoren, lehiatzaileen behin-behineko zerrenda argitaratuko du OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuaren iragarki-taulan (Tutera kalea 20, 31003,
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Iruña) eta web‑orrian, bakoitzak guztira lortutako puntuazioa adierazita. Bi
zerrenda argitaratuko dira, merezimendu-lehiaketa honetan parte hartzen
duen esparru bakoitzerako bat (barnekoa eta Espainiakoa).
Puntuazioetan berdinduz gero, lehentasuna izanen du OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuan lehiaketako estamentuan eta espezialitatean lanean langile finko gisa denbora gehien daramala frogatzen duen
izangaiak, eta, berdinketak hala ere jarraitzen badu, izangai zaharrenak.
Izangaiek bost egun balioduneko epea izanen dute, zerrenda horiek
argitaratzen direnetik, alegazioak aurkezteko. Alegazio horiek telematika
bidez eginen dira, deialdiaren web-orriaren bitartez.
Interesdunek aurkezten dituzten alegazioak ebatzi ondoren, kalifikazio
epaimahaiak merezimenduen behin betiko balorazioa argitaratuko du, oinarri honetan adierazitako moduan eta aipatutako hedabideen bitartez.
8.–Lanpostu hutsak aukeratzea.
8.1. Merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzea honako kasu
hauetan erabiltzen ahalko da langileak beren borondatez mugitzeko
prozedura gisa:
a) Langileen atxikipen zentro batetik bestera igarotzeko, azaroaren
22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 1.2 artikuluan xedatutakoarekin bat.
b) Lanaldi arrunt edo osoa duen lanpostu batetik lanaldi partziala
duen lanpostu batera joateko eta alderantziz.
8.2. Hona hemen jarraitu beharreko prozedura:
a) Lanpostuak aukeratu aitzin, aukeratzen ahal diren zentroen zerrenda (edo, hala badagokio, lanpostuena) jarriko da parte-hartzaileen
eskura, hasieran iragarritakoak eta lekualdatzearen ondoriozkoak sartuta.
Informazio hori O‑NOZeko organo zentralen iragarki-taulan eta web‑orrian
agertuko da.
b) Parte-hartzaileek telematika bidez eginen dituzte eskaerak 10 egun
balioduneko epean, baremoaren behin betiko emaitza argitaratu eta biharamunetik aurrera. Horretarako, deialdiaren fitxan adierazitako estekara
jo beharko dute, eta lehentasun ordenaren arabera adieraziko dute zer
lanpostu edo/eta zentro nahi dituzten, bai hasierakoak, bai OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuko lanpostuetako lekualdatzearen ondorioz
sortutakoak.
c) Destino berria lortu nahi duten guztiek eginen dute eskaera,
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen barreneko lekualdatze lehiaketako lanpostuak izan, edo
Espainiako lekualdatze lehiaketakoak.
d) Espainiako lekualdatze lehiaketako izangaiek Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko plantillakoak diren eta LPEari lotuta dauden
lanpostuak bakarrik edukiko dituzte aktibatuta hautatzeko.
e) Organo deitzaileak puntuazio ordenari eta ezarri diren gainerako
irizpideei jarraikiz eginen du lanpostuak hautatu eta esleitzeko egintza.
Hautatzeko orduan, kontuan hartuko da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eremuko izangaiek lehentasuna dutela Espainiako
lekualdatze prozesuko izangaien aldean.
f) Emaitzari buruzko informazioa O‑NOZeko organo zentralen iragarki-taulan eta web‑orrian agertuko da.
Lanpostu huts bat hautatzeak berekin dakar izangaiak esleitzen zaion
lanpostua berariaz onartzea, eta ezin izanen dio uko egin.
8.3. Aski justifikatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik, aipatutako
epean lanpostua aukeratzen ez duten lehiatzaileek lehiaketaren xede diren
lanpostuetan aritzeko eskubide guztiak galduko dituzte.
8.4. Lanpostu hutsak hautatzeko ezarritako epean, Espainiako lekualdatze prozesuko izangaiek beren oraingo administrazio egoera azaltzeko
ziurtagiria aurkeztu beharko dute Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Sarrerarako, Lanpostuak Betetzeko eta Barne Igoerarako Atalean,
kasuan kasuko jatorrizko administrazioak luzatua.
9.–Lanpostuak esleitzea eta betetzea.
9.1. Organo eskudunak, behar den ebazpenaren bitartez, lehiaketan
eskuratutako lanpostuak esleituko dizkie lehiatzaileei, eta Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratuko du. Argitalpen horrek interesdunei egin
beharreko jakinarazpena ordeztuko du urriaren 1eko 39/2015 Legearen
40. artikuluan aipatzen diren ondorioetarako.
Unitate organiko batean aldi baterako beteta dauden ezaugarri bereko
lanpostu hutsen kopurua handiagoa bada unitate horretan lanpostua eskatu
duten izangaiena baino, deialdiaren xedeko lanpostu batean denbora
gehien kontrataturik daraman langilearen lanpostua esleituko da, zein
den ere plantillan lanpostu horri dagokion zenbakia eta, kasua bada,
lehiatzaileak egindako hautaketa.
9.2. Lehiatzaileek hamar egun naturaleko epea izanen dute lanpostuaren jabetza hartzeko, lanpostua esleitzeko ebazpena jakinarazi edo
argitaratzen denetik hasita. Dena den, izendatutako izangai asko izateagatik
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eta administrazio eraginkortasunerako beste arrazoi batzuengatik egokia
denean, deialdia egin duen organoak lanpostuaren jabetza hartzeko egun
jakin bat finkatzen ahalko du.
9.3. Esleipenaren gainean eragina izan dezakeen errekurtsoren
bat aurkezten bada, eta horren ondorioz deialdia edo merezimendulehiaketaren garapena edo ebazpena aurkaratzen bada, jabetza-hartzea
ez da irmo bilakatuko, eta errekurtso horiek administrazio bidean edo
administrazioarekiko auzien jurisdikzioan izaten duten ebazpenaren baldintzapean geldituko da.
10.–Errekurtsoak.
Deialdi honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren eta bere
oinarri eta egintzen kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko da,
Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren
xedeko egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita, hori
guztia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore
publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen
126.1.c) eta 126.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, eta Lehendakaritzako,
Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariaren abuztuaren
23ko 118/2019 Foru Aginduaren bidez egindako eskumen-eskuordetza
erabiliz.
Kalifikazio epaimahaiaren behin betiko egintzen kontra, ez baitute
administrazio bidea amaitzen, gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da,
O‑NOZeko zuzendari kudeatzaileari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi
edo argitaratu eta biharamunetik hasita, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren
11ko 11/2019 Foru Legearen 126.2 artikuluarekin bat.
I. ERANSKINA
Baremoa
1. atala.–Egindako zerbitzuak.
Honako hauek baloratuko dira:
1.1. Lehiaketaren xedeko estamentu eta espezialitatean edozein
administrazio publikotako zentroetan egindako zerbitzuak. Urte bakoitzeko,
2 puntu.
1.2. Edozein administrazio publikotan, beste estamentu batean
egindako zerbitzuak. Urte bakoitzeko, 0,3 puntu.
1.3. Egoiliar gisa edo egonaldia bitartean egindako zerbitzuak: Urte
bakoitzeko, 0,9 puntu.
1.4. Administrazio publiko batean fakultatibo gisa egindako zerbitzuak:
urte bakoitzeko, 0,9 puntu.
Egindako zerbitzu gisa hartuko dira funtzionario, estatutupeko edo
lan-kontratudun finko gisa egindako zerbitzuak, baita aldi baterako egindakoak ere.
Ondorio horietarako, egindako zerbitzuak kalkulatzean, jarraikiko
zaie Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde
autonomoetan egindako zerbitzuen aitorpenari buruz ezarrita dauden
irizpideei.
Egindako zerbitzuek urte natural oso bat hartzen ez badute, kontratuaren hasiera-egunaren eta bukaera-egunaren arabera dagokion puntuazio
proportzionala esleituko da, egindako lanaldi mota edozein dela ere.
Aurreko azpiataletan emandako puntuazioak bateraezinak izanen dira
epe berari dagozkionean. Halakoetan, haietarik handiena emanen da.
Zerbitzu eginkizunetan edo goragoko kategoria batean egindako lanen
kasuan, benetan bete den lanpostuari dagokion puntuazioa emanen da.
Zerbitzu berezietan egindako zerbitzuak jatorrizko lanpostuan eginak
balira bezala kontatuko dira.
Atal honetan, guztira, 50 puntu emanen dira gehienez.
2. atala.–Prestakuntza, irakaskuntza, ikerkuntza eta hizkuntzak:
Atal honetako merezimenduak baloratuko dira aukeratu nahi den
lanpostuarekin zerikusia baldin badute, eta kontuan harturik azaroaren
22ko 347/1993 Foru Dekretuan xedatutakoa, horren bidez arautu baitzen
nola sartu Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan eta nola bete
bertako lanpostuak.
2.3, 2.5 eta 2.7 azpiatalei dagokienez, komunikazioak, txostenak eta
argitalpenak baloratuko dira ikerketa-lan beraren gainekoak badira ere,
eta puntuazio horiek bateragarriak izanen dira.
Akta-liburuetan edo “abstract” direlakoetan egiten diren txostenak,
afixak eta komunikazioak ez dira argitalpentzat hartuko.
2.1. Hirugarren zikloko edo graduatu ondoko ikasketak.
a) Ikerkuntzako masterra edo ikertzeko nahikotasuna/Ikasketa
aurreratuen diploma: 2 puntu.
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b) Doktore gradua: 5 puntu.
c) Cum laude: 2 puntu gehituko dira.
Atal honetako a) eta b) letretan jasotako puntuazioak bateraezinak
dira.
2.2. Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatutako
edo egiaztatutako prestakuntza jardueretan ikasle gisa parte hartzea.
Ikasketa kreditu bakoitzeko, 0,10 puntu.
Ikastaroaren egiaztapena ordutan egiten bada, kreditu bat kontatuko
da hamar orduko. Egiaztagirian orduak eta kredituak agertzen badira,
ikastaroa baloratzeko, kredituak hartuko dira aintzat.
Ziurtagirian jardueraren iraupena ageri ez bada, ez da baloratuko;
ikaslea ikasturte osoan aritu dela agertzen bada, 12 kreditu kontatuko
dira.
Zatikiak proportzionalki puntuatuko dira.
Laneko arriskuen prebentzioaren arloko eta informatikako prestakuntza
baloratuko da.
Atal honetan, erakunde antolatzailearen gaineko betekizunak betetzen
ez dituzten prestakuntza ekintzak ere baloratuko dira, baldin eta Administrazioak aginduta egin badira edo hark homologatu baditu. Horien artean
espresuki sartzen dira sindikatuek “Administrazio Publikoetako Etengabeko
Prestakuntzarako Akordioen” barrenean antolatuak.
Titulu ofizialak ez dira merezimendu gisa baloratuko.
Osasun zientzietako espezialistek ikasle egoiliar gisa egindako prestakuntzaldiko orduak ez dira atal honetan kontatuko.
Gehienez ere 7 puntu emanen dira.
2.3. Biltzarretan, jardunaldietan edo bilkura zientifikoetan idatzizko
txostenak, posterrak edo komunikazioak aurkeztea:
–Nazioartean: Lehen hiru sinatzaileak: 0,2 puntu. Hurrengo hirurak:
0,1 puntu.
–Nazio mailan: Lehen hiru sinatzaileak: 0,1 puntu. Hurrengo hirurak:
0,05 puntu.
–Autonomia erkidegoan: Lehen hiru sinatzaileak: 0,05 puntu. Hurrengo
hirurak: 0,025 puntu.
Baloratu ahal izateko, sinatzailearen ordena agertu beharko da.
Ahozko komunikazioak ez dira baloratuko haien idatzizko onarpena
ere aurkezten ez bada, ez eta mahai inguruetan parte hartu izana ere.
Gehienez ere 5 puntu emanen dira.
2.4. Administrazioen edo erakunde publikoen beka edo saria jaso
duten zientzia edo ikerketa lanak egitea:
–Nazioartean: 1 puntu.
–Nazio mailan: 0,5 puntu.
–Autonomia erkidegoan: 0,3 puntu.
Lan zientifikoagatik edo ikerketa lanagatik emandako bekaren edo
sariaren jasotzailea baizik ez da baloratuko.
Gehienez ere 3 puntu emanen dira.
2.5. ISSNa duten aldizkari espezializatuetan argitaratutako lanak,
Eragin Faktorearen arabera (EF), Journal Citation Reports‑ek jasotakoari
jarraikiz:
–EFa 3tik gorakoa bada, lehenengo hiru sinatzaileak: 0,5 puntu. Hurrengo hirurak: 0,25 puntu.
–EFa 3 bada, edo hortik beherakoa, lehenengo hiru sinatzaileak:
0,3 puntu. Hurrengo hirurak: 0,15 puntu.
–Eragin Faktorerik ez badu, lehenengo hiru sinatzaileak: 0,1 puntu.
Hurrengo hirurak: 0,05 puntu.
Eragin Faktorea izangaiak berak frogatu beharko du, eta lanaren
argitalpen urtearen gainekoa izanen da.
Gehienez ere 5 puntu emanen dira.
2.6. Irakasle lana:
a) Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatu edo
egiaztatutako prestakuntza jardueretan: 10 orduko: 0,2 puntu.
Iraupena agertzen ez duten ziurtagiriak ez dira baloratuko.
Baremoko b) atalean adierazitako irakasle lana ez da atal honetan
baloratuko.
Gehienez ere 2 puntu emanen dira.
b) Irakasle lana honelako eremu hauetan: osasun laguntzako
praktiken tutore edo koordinatzaile gisa, osasun laguntzako praktiken
irakasle koordinatzaile gisa, irakasle kliniko elkartu gisa, irakasle elkartu
gisa, unibertsitateko ikastaroetako, masterretako edo adituen tutore gisa,
osasun laguntzako praktiketako kolaboratzaile gisa eta langile egoiliarren
tutore eta irakasle kolaboratzaile gisa. Ikasturte oso bakoitzeko: 0,25
puntu.
Ziurtagiriaren arabera ikasturte osoa frogatua ez badago, egindako
denborari dagokion puntuazio proportzionala emanen da.
Gehienez ere 3 puntu emanen dira.
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2.7. ISBNa duten liburu zientifikoetan laguntzaile gisa agertzea:
0,3 puntu argitaratutako liburu bakoitzeko.
Gehienez ere 3 puntu emanen dira.
2.8. Frantsesez, ingelesez edo alemanez jakitea, ofizialki egiaztaturik,
Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak diren aldetik: hizkuntza bakoitzeko,
5 puntu gehienez.
Gaitasun agiririk edo balio bereko titulurik izan ezean, dagokion puntuazio proportzionala emanen da.
Tituluak eta ziurtagiriak Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuan ezarritako mailen arabera baloratuko dira. Maila horiek
Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen
irailaren 13ko 210/2010 Ebazpenean jasotzen dira, horren bidez ezarri
baitziren euskararen eta Europar Batasuneko hizkuntzen jakite maila
egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliozkotzeak, Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera (2010eko
117. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, irailaren 27koa).
2.9. Izangaiek, 2.2 azpiataletik 2.7 azpiatalera bitartean ezarritakoari
jarraikiz egokitzen zaien puntuazioaren ordez, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuan aitortua duten lanbide karreraren mailari dagokion
puntuazioa aukeratzen ahalko dute, honen arabera:
I. maila: 0 puntu.
II. maila: 15 puntu.
III. maila: 25 puntu.
IV. maila: 40 puntu.
V. maila: 50 puntu.
Honako atal honengatik gehienez ere 50 puntu emanen dira.
3. atala.–Euskaraz jakitearen balorazioa:
Euskaraz jakitearen balorazioa azaroaren 15eko 103/2017 Foru
Dekretuan xedatutakoari jarraikiz eginen da. Foru dekretu horren bidez
arautu zen euskararen erabilera Nafarroako Administrazio Publikoetan,
haien erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko
entitateetan.
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136E/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuan barrutiko fakultatibo espezialisten
68 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen
bitartez betetzeko deialdiaren testua onesten duena.
Abenduaren 11ko 333/2019 Foru Dekretuaren bidez, 2019ko lan publikoaren eskaintza partzial bat onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko osasun arloko langileentzat, bai Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzurako, bai Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren
Instituturako. Lan eskaintza hori 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei
buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legean (2019rako luzatua) aurreikusitako
ordezte tasari dagokio.
Ikusirik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta
Lan Harremanen Zuzendariordetzak egindako proposamena, barrutiko
fakultatibo espezialisten lanpostu hutsak merezimendu lehiaketa bidezko
lekualdatze bitartez betetzeari buruzkoa.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Deialdi bat onestea, merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatze
bitartez betetzeko barrutiko fakultatibo espezialisten 68 lanpostu huts,
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan.
2. Deialdiaren testua onestea, ebazpen honen eranskin gisa ageri
dena.
3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila
agintzea.
4. Ebazpen honen aurka, ez baitu administrazio bidea amaitzen, gora
jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta
biharamunetik hasita, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta
foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legearen 126.1.c) eta 126.3 artikuluetan xedatutakoarekin bat eta Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariaren
abuztuaren 23ko 118/2019 Foru Aginduaren bidez eskuordetzan emandako
eskumenak erabiliz.
Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, José Ramón Mora Martínez.
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OINARRIAK
1.–Arau orokorrak.
1.1. Deialdi honek arau hauetan xedatutakoari jarraituko dio:
–11/1992 Foru Legea, urriaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko erregimena arautzen duena.
–347/1993 Foru Dekretua, azaroaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko arauak ematen
dituena.
–103/2017 Foru Dekretua, azaroaren 15ekoa, euskararen erabilera
arautzen duena Nafarroako administrazio publikoetan, beren erakunde
publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan.
–111/2011 Foru Agindua, irailaren 19koa, Osasuneko kontseilariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan osasun arloko A mailako
langileen lanpostuetan (A.1 eta A.2 estamentuak) sartu eta lanpostu horiek
betetzeko prozedurak arautu, eta horietan aplikatu beharreko merezimendu
baremoak ezartzen dituena.
–Gainerako arau osagarriak.
1.2. Deialdiaren ondoriozko egintzak bitarteko hauek erabiliz argitaratuko dira:
–Nafarroako Aldizkari Ofizialean. Argitalpen hau ofiziala izanen da.
–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko (aurrerantzean, O‑NOZ)
organo zentralen iragarki taulan (Tutera kalea 20, 31003 Iruña). Argitalpen
hau ofiziala izanen da.
–O‑NOZko enplegu publikoaren web orrian (www.empleosalud.navarra.
es/eu), esteka honetan: “Lekualdatzeak”, “Osasun arloko kategoriak”,
“Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua”, “Barrutiko Fakultatibo Espezialista”, espezialitate zehatz bat hautatuta (LPEa: 2019). Argitalpen hau
informatiboa izanen da.
1.3. Deialdi honen xedea da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan barrutiko fakultatibo
espezialisten 68 lanpostu huts betetzea merezimendu lehiaketa bidezko
lekualdatzearen bitartez. Lanpostu horien gaineko xehetasunak I. eranskinean azaltzen dira. Espezialitate bakoitzak bere prozesua izanen du,
deialdi honetan ezarritakoarekin bat.
1.4. Merezimendu lehiaketaren deialdi honetan Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen lekualdatze lehiaketa eta Estatuko lekualdatze lehiaketa sartzen dira, hurrengo
paragrafoan xedatutakoaren arabera bidezko diren espezialitateetan.
Espainiako lekualdatze lehiaketan, Nafarroako Foru Komunitateko
eremuan egiten den merezimendu lehiaketaren ondorioz sortu eta LPEan
sartutako lanpostu hutsetatik %10 eskainiko dira, zenbaki osotara ekarrita. Bestalde, Foru Administrazioan egindako merezimendu lehiaketaren
ondoriozko soberakinen kopurua hamar baino txikiagoa bada, kontuan
hartuko da lanpostu hutsen kopuru hori hurrengo deialdien ondorioetarako,
eta dagokion proportzioan eskainiko dira Estatuko lekualdatze lehiaketan,
bakar-bakarrik, metatutako lanpostu hutsak 10 baino gehiago badira.
I. eranskinean adieraziko da zenbat lanpostu metatu diren espezialitate
bakoitzean.
1.5. Deialdi honen xede den lanpostu eskaintza aurrerago handitzen
ahalko da, honako hauek gehitzen ahalko baitira: epaimahaiak zer egunetan
igortzen dion lehiakideen zerrenda –lorturiko puntuen hurrenkeraren araberakoa– organo deitzaileari, egun horretan hutsik dauden lanpostuak.
1.6. Lehiaketa honen barrenean lanpostu hauek sartuko dira: hasieran
zeuden lanpostuak eta O‑NOZi atxikitako izangaiek hutsik uzten dituztenak
lekualdatze lehiaketa honetan beste lanpostu bat eskuratu ondoan.
Hala badagokio, aurreko oinarrian aipatutako lanpostuak ere sartuko
dira deialdian. Kasu horretan, Osasun Sistema Nazionaleko plantillako
langile finkoek lanpostu horiek hautatzen ahalko dituzte, bakar-bakarrik,
lanpostu hutsak lan publikoaren eskaintzan sarturik badaude.
Dena den, izangaiek lekualdatze lehiaketan beste lanpostu bat lortu
ondoren uzten dituzten lanpostu hutsak bete beharrekoak ez badira, dela
“iraungitzeko” lanpostuak direlako, dela titularrek nahiz ordezkoek benetan
betetzen ez dituztelako, ez dira eskainiko.
1.7. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen lekualdatze lehiaketa honetan parte hartzen duten
langileei ez zaie aldatuko lehiaketan parte hartu aurretik zuten araubide
juridikoa. Aurreikuspen hori ez zaie aplikatuko Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan lanaldi partzialean
diharduten langile finkoei. Izan ere, langile horiek, lanaldi osoko lanpostu
bat hartzearekin batera, funtzionario izaera eskuratuko dute. Funtzionarioen
araubideko edo estatutupeko langileek, merezimendu lehiaketa bidezko
lekualdatzearen bitartez, aukera izanen dute lanaldi partzialeko lan araubideko lanpostu bat eskuratzeko. Kasu horretan, borondatezko eszedentziara
igaroko dira, funtzionario edo estatutupeko langile gisa.
Lekualdatze lehiaketaren bidez Osasun Sistema Nazionaletik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzura pasatzen diren langileek aukera
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izanen dute Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionario bihurtu eta
bertako Langileen Estatutuan sartzeko, eta bi hilabeteko epea izanen dute
aukera horretaz baliatzeko, lanpostuaz jabetu eta biharamunetik hasita,
abenduaren 29ko 717/2003 Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat.
1.8. Deialdi honetan lanpostua eskuratzen duten funtzionarioek, estatutupeko langileek edo lan kontratudun finkoek unean uneko xedapenen
arabera dagozkien lansariak jasoko dituzte.
1.9. Lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da, eta administrazio
organo eskudunek edozein unetan aldatzen ahalko dute.
Horrez gain, guardiak eginen dituzte, lanpostuan bete beharrekoak
edo/eta lokalizatuak, zentroko zuzendaritzak edo, hark eskuordeturik,
kasuan kasuko burutzak hala agintzen duenean.
1.10. Dedikazio esklusiboaren araubidean arituko dira lanean, hau
da, prestasun osoz eta erabateko dedikazio absolutua izanda, eta ezin
izanen dira irabazizko beste inolako jardueratan aritu, ez sektore publikoan
ez pribatuan, salbu urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen 10.3 artikuluan
adierazitako kasuetan.
1.11. Barrutiko fakultatibo espezialisten lanpostu bat lortzen duena
lanpostu hori dagoen lantokiari organikoki lotuta geldituko da. Halaber,
eginkizunei dagokienez, kasuan kasuko osasun barrutiari atxikita geldituko
da, eta atxikipen funtzional horren ondoriozko jarduerak egin beharko ditu,
betiere zentroko zuzendaritzak edo Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuak ematen dituen arau eta jarraibideak betez.
1.12. Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legeak
aurreikusten duen moduan, osasun arloko profesionalek graduatu aurreko, graduatu ondoko eta etengabeko irakaskuntzan parte hartuko dute,
eta hein berean lagunduko dute herritarren osasunaren aldeko heziketa
ekintzetan.
1.13. Lehiatuz gero euskaraz jakitea nahitaezko baldintza duten
lanpostu elebidunetarako, eskatutako euskara maila frogatu beharko da,
eta, horretarako, aurkeztu beharko da Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera behar den mailari dagokion titulua
edo ziurtagiria, zehazki, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko
zuzendari kudeatzailearen irailaren 13ko 210/2010 Ebazpenean aipatutako zerrendan agertzen diren ziurtagirietako bat (ebazpen hori 2010eko
117. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, irailaren 27koan).
1.14. Behar diren hautaprobak gainditu eta Nafarroako Administrazio
Publikoetatik edozeinetan euskara edo Europar Batasuneko hizkuntzaren
bat jakin beharra duten lanpostuetan 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera
sartu direnek, aurrerantzean, hizkuntza hori jakitea nahitaezkoa duten
norberaren administrazio publikoko lanpostu hutsak betetzeko deialdietan
baizik ez dute parte hartzerik izanen.
Aurreikuspen hori ez da aplikatuko baldin eta, jakin behar den hizkuntza
kontuan hartu gabe, hautapen prozesuko emaitzak aukera ematen bazion
interesdunari baldintza hori ezarrita ez zeukan lanpostu bat eskuratzeko.
2.–Baldintzak.
2.1. Merezimendu lehiaketa honetan onartuak izateko, izangaiek
baldintza hauek bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea bukatzen
den egunean:
2.1.1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren
erakunde autonomoetako plantillako langile izatea, zein diren ere haren
araubide juridikoa eta egoera administratiboa.
a) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioa, estatutupeko langilea edo
lan kontratudun finkoa izatea, A maila edo taldekoa.
b) Medikuntzako gradudun edo lizentziadun titulua izatea, edo baliokidea, eta I. eranskinean adierazten den espezialitatekoa.
Analisi Klinikoetako barrutiko fakultatibo espezialisten kasuan, honako titulu hauetako bat izatea: Medikuntzako eta Kirurgiako gradua edo
lizentzia, Farmaziako gradua edo lizentzia, Kimikako gradua edo lizentzia,
Biokimikako gradua edo lizentzia, Biologiako gradua edo lizentzia eta
I. eranskinean adierazitako espezialitateko titulua.
Ospitaleko Farmaziako barrutiko fakultatibo espezialistaren kasuan,
Farmaziako graduduna edo lizentziaduna izatea, eta I. eranskinean adierazitako espezialitateko titulua.
Mikrobiologia eta Parasitologiako barrutiko fakultatibo espezialistaren
kasuan, honako titulu hauetako bat izatea: Medikuntza eta Kirurgiako
gradua edo lizentzia, Farmaziako gradua edo lizentzia, Kimikako gradua
edo lizentzia, Biokimikako gradua edo lizentzia eta Biologiako gradua edo
lizentzia, eta I. eranskinean adierazitako espezialitateko titulua.
c) Izendatua izatea lanpostu baterako zeinetan sartzeko nahitaezkoa baitzen I. eranskinean aipatzen den espezialitateko tituluaren jabe
izatea.
d) Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren
28ko 26/2015 Legearen arabera, adingabeekin ohiko harremana duten
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lanpostuetan aritzeko baldintza da epai irmo baten bidez kondenatua ez
izatea sexu askatasunaren eta sexu ukigabetasunaren aurkako delitu
batengatik, ezta gizakien salerosketarengatik ere.
Baldintza hori frogatzeko, abenduaren 11ko 1110/2015 Errege Dekretuan arautzen den Sexu Delituen Egileen Erregistro Nagusiak emandako
ziurtagiri negatibo bat aurkeztu beharko da, edo Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuari baimena eman ziurtagiri hori Sexu Delituen Egileen
Erregistro Nagusiari eska diezaion.
2.1.2. Osasun Sistema Nazionaleko langileak:
a) Osasun Sistema Nazionaleko plantillako langile finkoa izatea, eta
hartan jardunean aritzea edo lanpostua erreserbatua izatea.
b) Lehiaketan parte hartzen duen unean daukan lanpostuan urtebeteko zerbitzualdia egina izatea lanpostuaren jabea izanda, deialdi honetan parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean
kontatua.
c) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde
autonomoetako plantillako langileentzat 2.1.1.b), c) eta d) ataletan aipatzen
diren baldintzak betetzea.
2.2. Parte hartzen duten pertsona guztiek, jardunean ez beste
egoera batean badaude, frogatu beharko dute deialdi honetako eskaerak
aurkezteko epea bukatzen den egunean jardunean hasteko legezko eta
erregelamenduzko baldintzak betetzen dituztela.
2.3. Azaroaren 15eko 103/2017 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera euskarazko jakite maila zehatz bat frogatzeko betebeharra duten eta
arau bidez ezarrita dauden lanpostu elebidunak eskuratu nahi izanez gero,
jakite maila hori 1.13 oinarrian adierazitakoaren arabera egiaztatuko da.
2.4. Eskabidea aurkezten den unean bete beharko dira baldintzak,
eta horien jabe izan prozedura osoan, lanpostua esleitzen den arte.
2.5. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako plantillako langileak, erreserbarik gabeko eszedentzia
egoeran badaude, jardunera itzultzen ahalko dira lekualdatze lehiaketa
honetan parte hartuz.
2.6. Beren estamentu eta espezialitateko lanpostu huts bati atxikita
behin-behinekoz itzuli direnek nahitaez aurkeztu beharko dute lekualdatze
lehiaketa honetara, behin betiko destinoa adjudikatzearen ondorioetarako,
eta ezin izanen diote destino horri uko egin.
3.–Eskabideak aurkezteko epea eta tokia.
3.1. Izena ematea eta merezimenduak aurkeztea.
Lekualdatze lehiaketa honetan parte hartu nahi dutenek inskripzio
eskaera telematika bidez aurkeztu beharko dute www.empleosalud.navarra.
es/eu web orriaren bidez, esteka honetan: “Lekualdatzeak”, “Osasun arloko kategoriak”, “Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua”, “Barrutiko
Fakultatibo Espezialista”, espezialitate zehatz bat hautatuta (LPEa: 2019),
eta gero hemen sakatuta: “Eskabidea”.
Merezimenduak ere telematika bidez aurkeztu beharko dira, goian
adierazitako webgunearen bidez eta deialdiaren baremoan zehaztutako
atalei jarraikiz. Aski izanen da dokumentazioaren kopia soilak aurkeztea,
baina aurkeztutako datuak edo agiriak ez-zuzenak edo faltsuak badira,
behar diren erantzukizun penal, zibil edo administratiboak eskatuko dira.
Honako merezimendu hauek ez dira aurkeztu beharko, izangai bakoitzaren espedientean zuzenean sartuko baitira, eta epaimahaiaren eskura
jarri, baremazioa egin dezan:
–Nafarroako Gobernu osoan egindako zerbitzuak.
–Web orriaren bidez izangaiei erakusten zaizkienak, aurreko deialdiren
batean baloratuak izateagatik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
deialdien datu basean daudelako.
3.2. Baldintzak betetzen direla frogatzea.
3.2.1. Lehenago frogatu ez bada, 2.1.1.d) atalean eskatzen den
baldintza frogatzen ahalko da O‑NOZi baimena emanez (horretarako,
parte hartzeko eskabidean dagoen atala beteko da) edo bide telematiko
beretik dagokion ziurtagiria bidaliz.
3.2.2. Euskara jakitearen betebeharra, hala bada, egoki den titulu
ofizialaren bidez frogatu beharko da.
3.2.3. Espainiako lekualdatzearen bidez parte hartzen duten langileek deialdiaren 2.1.2 oinarrian eskatzen diren betebeharren frogagiriak
aurkeztu beharko dituzte eskabidearekin batera, horretarako ere prozedura
telematiko bera erabiliz.
3.3. Aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea hamabost egun naturalekoa izanen da,
deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita.
Eskaerak aurkezteko epea luzaezina da.
Merezimendu guztiak agiri bidez frogatu beharko dira, eta lekualdatze
lehiaketa honetan parte hartzeko eskabidea aurkezteko epearen barruan
igorri, telematika bidez.
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4.–Onartuen eta baztertuen zerrenda.
Eskaerak aurkezteko epea amaiturik, O‑NOZko Profesionalen zuzendariak onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onetsiko du,
eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila aginduko, ohartaraziz
hurrengo bost egun balioduneko epean izangaiek erreklamazioak aurkezten
ahalko dituztela, eta, hala behar izanez gero, akatsak zuzendu. Ezarritako
epean eskaerarik aurkezten ez bada, organo eskudunak lehiaketa hutsik
gelditu dela adierazteko ebazpena emanen du. Ebazpena Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
Erreklamazioak aurkezteko epea bukatu eta horien gainean ebazpena emanda dagoela, O‑NOZko Profesionalen zuzendariak onartuen eta
baztertuen izangaien behin betiko zerrenda onetsiko du, eta Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratzeko aginduko.
Izangai bazterturik ez bada, onartuen behin betiko zerrenda zuzenean
onetsiko da, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko aginduko.
5.–Kalifikazio epaimahaia.
5.1. I. eranskinean zerrendatzen dira deialdiko espezialitate bakoitzari
dagokion prozeduran aritzeko izendatutako epaimahaietako kideak.
Izangai onartu eta baztertuen zerrendarekin batera osatuko eta argitaratuko da epaimahaiko kideen zerrenda.
Kalifikazio epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta organo eskudunari horren berri eman, baldin badaude urriaren
1eko 40/2015 Legean abstentziorako aipatzen diren egoeretako batean
(lege horren bidez jorratu zen Sektore Publikoaren Araubide Juridikoa).
Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea, egoera
horietako bat gertatzen denean.
5.2. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ez eta jardun ere, kideen
gehiengo osoa gutxienez bildu ezean.
5.3. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiko oinarrien interpretazioaren eta aplikazioaren inguruan sortzen diren arazoak.
5.4. Onartuen behin betiko zerrendan izangai bakarra badago,
deialdia egin duen organoak deialdi honen 8. oinarria aplikatuko du
zuzenean. Beraz, ez da beharrezkoa izanen epaimahaia eratzea, ezta
jardutea ere.
5.5. Epaimahaiak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
Zerbitzu Zentraletan izanen du egoitza: Tutera kalea 20, 31003 Iruña.
6.–Merezimenduen kalifikazioa.
6.1. Epaimahaiak II. eranskineko baremoaren arabera baloratuko ditu
izangaiek aurkeztutako merezimenduak. Deialdi hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzen den egunera arteko merezimenduak baloratuko
dira, eta ez geroago lortutakoak.
6.2. Merezimenduen baremoaren 1. ataleko balorazioan kontuan
hartuko da deialdiko lanpostuak sailkaturik daudela “Fakultatibo espezialistak” estamentuan eta I. eranskinean aipatzen diren espezialitateetan,
estamentu eta espezialitateetako izendapenen indarreko sailkapenaren
arabera (urriaren 20ko 11/1992 Foru Legea, O‑NOZi atxikitako langileen
berariazko araubidea erregulatzen duena, eranskina). Balorazioa egitean,
izangaiaren lanpostuaren izena ez badator bat aipatutako eranskinean
agertzen den izendapenarekin, tratamendu bera emanen zaio, baldin eta,
deialdian iragarritako lanpostuekin alderatuta, titulazio bera eskatu bazen,
sartzeko probak berdinak izan baziren, eta eginkizunak, antzekoak.
Egindako zerbitzuak frogatzeko, aurkeztu beharko dira zentroko
zuzendariak edo langileriaren buruak egindako ziurtagiriak, eta bertan
nahitaez datu hauek jarri:
–Lantokia.
–Estamentua eta/edo espezialitatea.
–Zerbitzualdiaren iraupena, egunetik egunera, guztira zenbat egun
diren zehaztuta.
6.3. Epaimahaiak ez du behin ere onartuko alegatu ez den merezimendurik, edo agiri bidez frogatu ez denik.
7.–Izangaien zerrenda, lortutako puntuazioaren araberakoa.
Epaimahaiak lehiatzaile guztien merezimenduak kalifikatuko ditu.
Ondoren, lehiatzaileen behin-behineko zerrenda argitaratuko du Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren iragarki taulan (Tutera kalea
20, 31003 Iruña) eta web orrian, bakoitzak guztira lortutako puntuazioa
adierazita. Bi zerrenda argitaratuko dira, merezimendu lehiaketa honetan
parte hartzen duen esparru bakoitzerako bat (barnekoa eta Estatukoa).
Puntuazioetan berdinduz gero, lehentasuna izanen du OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuan lehiaketako estamentuan eta espezialitatean lanean langile finko gisa denbora gehien daramala frogatzen duen
izangaiak, eta, berdinketak hala ere jarraitzen badu, izangai zaharrenak.
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Izangaiek bost egun balioduneko epea izanen dute, zerrenda horiek
argitaratzen direnetik, alegazioak aurkezteko. Alegazio horiek telematika
bidez eginen dira, deialdiaren web orriaren bitartez.
Interesdunek aurkezten dituzten alegazioak ebatzi ondoren, kalifikazio
epaimahaiak merezimenduen behin betiko balorazioa argitaratuko du, oinarri honetan adierazitako moduan eta aipatutako hedabideen bitartez.
8.–Lanpostu hutsak aukeratzea.
8.1. Merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzea honako kasu
hauetan erabiltzen ahalko da langileak beren borondatez mugitzeko
prozedura gisa:
a) Langileen atxikipen zentro batetik bestera igarotzeko, azaroaren
22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 1.2 artikuluan xedatutakoarekin bat.
b) Lanaldi arrunt edo osoa duen lanpostu batetik lanaldi partziala
duen lanpostu batera joateko eta alderantziz.
8.2. Hona hemen jarraitu beharreko prozedura:
a) Lanpostuak aukeratu aurretik, aukeratzen ahal diren zentroen
zerrenda (edo, hala badagokio, lanpostuena) jarriko da parte hartzaileen
eskura, hasieran iragarritakoak eta lekualdatzearen ondoriozkoak sartuta.
Informazio hori O‑NOZko organo zentralen iragarki taulan eta web orrian
agertuko da.
b) Parte hartzaileek telematika bidez eginen dituzte eskaerak 10 egun
balioduneko epean, baremoaren behin betiko emaitza argitaratu eta biharamunetik aurrera. Horretarako, deialdiaren fitxan adierazitako estekara
jo beharko dute, eta lehentasun ordenaren arabera adieraziko dute zer
lanpostu edo/eta zentro nahi dituzten, bai hasierakoak, bai OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuko lanpostuetako lekualdatzearen ondorioz
sortutakoak.
c) Destino berria lortu nahi duten guztiek eginen dute eskaera,
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen barreneko lekualdatze lehiaketako lanpostuak izan, edo
Estatuko lekualdatze lehiaketakoak.
d) Estatuko lekualdatze lehiaketako izangaiek Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko plantillakoak diren eta LPEari lotuta dauden
lanpostuak bakarrik edukiko dituzte aktibatuta hautatzeko.
e) Organo deitzaileak puntuazio ordenari eta ezarri diren gainerako irizpideei jarraikiz eginen du lanpostuak hautatu eta esleitzeko egintza.
Hautatzeko orduan, kontuan hartuko da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eremuko izangaiek lehentasuna dutela Estatuko
lekualdatze prozesuko izangaien aldean.
f) Emaitzari buruzko informazioa O‑NOZko organo zentralen iragarki
taulan eta web orrian agertuko da.
Lanpostu huts bat hautatzeak berekin dakar izangaiak esleitzen zaion
lanpostua berariaz onartzea, eta ezin izanen dio uko egin.
8.3. Aski justifikatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik, aipatutako
epean lanpostua aukeratzen ez duten lehiatzaileek lehiaketaren xede diren
lanpostuetan aritzeko eskubide guztiak galduko dituzte.
8.4. Lanpostu hutsak hautatzeko ezarritako epean, Espainiako lekualdatze prozesuko izangaiek beren oraingo administrazio egoera azaltzeko
ziurtagiria aurkeztu beharko dute Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Sarrerarako, Lanpostuak Betetzeko eta Barne Igoerarako Atalean,
kasuan kasuko jatorrizko administrazioak luzatua.
9.–Lanpostuak esleitzea eta betetzea.
9.1. Organo eskudunak, behar den ebazpenaren bitartez, lehiaketan
eskuratutako lanpostuak esleituko dizkie lehiatzaileei, eta Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratuko du. Argitalpen horrek interesdunei egin
beharreko jakinarazpena ordeztuko du urriaren 1eko 39/2015 Legearen
40. artikuluan aipatzen diren ondorioetarako.
Unitate organiko batean aldi baterako beteta dauden ezaugarri bereko
lanpostu hutsen kopurua handiagoa bada unitate horretan lanpostua eskatu
duten izangaiena baino, deialdiaren xedeko lanpostu batean denbora
gehien kontrataturik daraman langilearen lanpostua adjudikatuko da,
zein den ere plantillan lanpostu horri dagokion zenbakia eta, kasua bada,
lehiatzaileak egindako hautaketa.
9.2. Lehiatzaileek hamar egun naturaleko epea izanen dute lanpostuaren jabetza hartzeko, lanpostua esleitzeko ebazpena jakinarazi edo
argitaratzen denetik hasita. Dena den, izendatutako izangai asko izateagatik
eta administrazio eraginkortasunerako beste arrazoi batzuengatik egokia
denean, deialdia egin duen organoak lanpostuaren jabetza hartzeko egun
jakin bat finkatzen ahalko du.
9.3. Adjudikazioaren gainean eragina izan dezakeen errekurtsoren
bat aurkezten bada, eta horren ondorioz deialdia edo merezimendu lehiaketaren garapena edo ebazpena aurkaratzen bada, jabetza hartzea
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ez da irmo bilakatuko, eta errekurtso horiek administrazio bidean edo
administrazioarekiko auzien jurisdikzioan izaten duten ebazpenaren baldintzapean geldituko da.
10.–Errekurtsoak.
Deialdi honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta deialdiaren,
oinarrien eta egintzen kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko
da, Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren
xedeko egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita, hori
guztia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore
publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen
126.1.c) eta 126.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, eta Lehendakaritzako,
Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariaren abuztuaren 23ko 118/2019 Foru Aginduaren bidez eskuordetutako eskumenak
erabiliz.
Kalifikazio epaimahaiaren behin betiko egintzen kontra (zeinek ez
baitute administrazio bidea amaitzen) gora jotzeko errekurtsoa jartzen
ahalko da, O‑NOZko zuzendari kudeatzaileari zuzendua, hilabeteko
epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita, Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari
buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.2 artikuluarekin
bat.
I. ERANSKINA
Barrutiko fakultatibo espezialisten lanpostu hutsak
eta kalifikazio epaimahaien osaera
1.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Analisi Klinikoetakoa.
Lanpostu kopurua: 2.
Destinoa:
–Lanpostu huts bat Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakia:
70947).
–Lanpostu huts bat Tuterako Osasun Barrutian (lanpostu zenbakia:
71726).
Espezialitatea: Analisi Klinikoak.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurrekoan 7 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 9 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
Ordezko idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen
Ataleko burua.
2.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Anatomia Patologikokoa.
Lanpostu kopurua: 2.
Destinoa:
–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 62455
eta 65151).
Espezialitatea: Anatomia Patologikoa.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurrekoan 5 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 7 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
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Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
Ordezko idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen
Ataleko burua.
3.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Anestesiologia eta Erreanimaziokoa.
Lanpostu kopurua: 5.
Destinoa:
–3 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 65502,
65721 eta 65879).
–2 lanpostu Tuterako Osasun Barrutian (lanpostu zenbakiak: 64345
eta 64605).
Espezialitatea: Anestesiologia eta Erreanimazioa.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 4 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurretik 8 lanpostu huts zeuden metatuak. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan lanpostu bat eskaintzen da Estatuaren esparrurako, eta 2 lanpostu
geldituko dira metatuak hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: Ion Ariceta Iraola jauna, Nafarroako Ospitaleguneko
zuzendariorde asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako
APTa.
Ordezko idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
4.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Digestio Aparatukoa.
Lanpostu kopurua: 3.
Destinoa:
–3 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 67492,
71252 eta 71792).
Espezialitatea: Digestio Aparatua.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 3 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurrekoan lanpostu huts bat metatu zen. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 4 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: Estrella Petrina Jauregui andrea, Nafarroako
Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.
5.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Kardiologiakoa.
Lanpostu kopurua: 2.
Destinoa:
–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 61817
eta 71794).
Espezialitatea: Kardiologia.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
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eta aurrekoan 3 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 5 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
Ordezko idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen
Ataleko burua.
6.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Kirurgia Orokorra eta Digestio
Aparatukoa.
Lanpostu kopurua: 2.
Destinoa:
–Lanpostu bat Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakia:
67458).
–Lanpostu bat Tuterako Osasun Barrutian (lanpostu zenbakia:
64550).
Espezialitatea: Kirurgia Orokorra eta Digestio Aparatukoa.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurrekoan 2 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 4 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: Ion Ariceta Iraola jauna, Nafarroako Ospitaleguneko
zuzendariorde asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako
APTa.
Ordezko idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen
Ataleko burua.
7.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Dermatologia Mediko-kirurgikokoa
eta Benereologiakoa.
Lanpostu kopurua: 2.
Destinoa:
–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 63861
eta 71798).
Espezialitatea: Dermatologia Mediko-kirurgikoa eta Benereologia.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurrekoan 4 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 6 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: Ana Beamonte Aréjula, Tuterako Osasun Barrutiko
kudeatzailea.
Ordezko epaimahaiburua: Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko
burua.
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Ordezko idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
8.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Endokrinologia eta Nutriziokoa.
Lanpostu kopurua: 2.
Destinoa:
–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 71239
eta 71799).
Espezialitatea: Endokrinologia eta Nutrizioa.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurrekoan ez zen lanpostu hutsik metatu. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 2 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: Daniel Sánchez Zalabardo jauna, Tuterako
Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.
9.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Ospitaleko Farmaziakoa.
Lanpostu kopurua: 2.
Destinoa:
–Lanpostu bat Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakia:
71254).
–Lanpostu bat Zerbitzu Zentraletan (lanpostu zenbakia: 71752).
Espezialitatea: Ospitaleko Farmazia.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurrekoan 6 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 8 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: Antonio López Andrés jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Farmaziako zuzendariordea.
Ordezko epaimahaiburua: Cristina Agudo Pascual andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Farmazia Prestazioaren Zerbitzuko
burua.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.
10.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Hematologia eta Hemoterapiakoa.
Lanpostu kopurua: 5.
Destinoa:
–5 Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 61715, 63400,
66484, 71255 eta 71256).
Espezialitatea: Hematologia eta Hemoterapia.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 4 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurretik 9 lanpostu huts zeuden metatuak. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan lanpostu bat eskaintzen da Estatuaren esparrurako, eta 3 lanpostu
geldituko dira metatuak hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: Estrella Petrina Jauregui andrea, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.
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Ordezko epaimahaiburua: Ana Beamonte Aréjula andrea, Tuterako
Osasun Barrutiko kudeatzailea.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.
Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.
11.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Medikuntza Fisikokoa eta Errehabilitaziokoa.
Lanpostu kopurua: 1.
Destinoa:
–Lanpostu bat Lizarrako Osasun Barrutian (lanpostu zenbakia:
71132).
Espezialitatea: Medikuntza Fisikoa eta Errehabilitazioa.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, lanpostu baterako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurrekoan lanpostu huts bat metatu zen. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 2 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.
12.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Medikuntza Intentsibokoa.
Lanpostu kopurua: 2.
Destinoa:
–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 62100
eta 65322).
Espezialitatea: Barne Medikuntza.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, LPEko 2 lanpostu eskaintzen dira, eta lanpostu bat
dago metatua. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik
eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 3 lanpostu metatuta geldituko
dira hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: Ion Ariceta Iraola jauna, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.
Ordezko idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
13.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Barne Medikuntzakoa.
Lanpostu kopurua: 5.
Destinoa:
–3 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 71071,
71260 eta 71261).
–Lanpostu bat Lizarrako Osasun Barrutian (lanpostu zenbakia:
71850).
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–Lanpostu huts bat Tuterako Osasun Barrutian (lanpostu zenbakia:
70743).
Espezialitatea: Barne Medikuntza.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, LPEko 5 lanpostu eskaintzen dira, eta 4 lanpostu daude
metatuta. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 9 lanpostu metatuta geldituko dira
hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.
Ordezko epaimahaiburua: Ana Beamonte Aréjula andrea, Tuterako
Osasun Barrutiko kudeatzailea.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.
Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.
14.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Mikrobiologia eta Parasitologiakoa.
Lanpostu kopurua: 3.
Destinoa:
–3 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 71240,
71262 eta 71805).
Espezialitatea: Mikrobiologia eta Parasitologia.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 3 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurrekoan 5 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 8 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko kudeatzailea.
Ordezko epaimahaiburua: Ana Beamonte Aréjula andrea, Tuterako
Osasun Barrutiko kudeatzailea.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.
Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.
15.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Nefrologiakoa.
Lanpostu kopurua: 2.
Destinoa:
–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 69745
eta 71263).
Espezialitatea: Nefrologia.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurrekoan lanpostu huts bat metatu zen. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 3 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.
Epaimahaiburua: Daniel Sánchez Zalabardo jauna, Tuterako Osasun
Barrutiko zuzendari asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako
APTa.
Ordezko idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
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16.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Pneumologiakoa.
Lanpostu kopurua: 1.
Destinoa:
–Lanpostu bat Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakia:
67625).
Espezialitatea: Pneumologia.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, lanpostu baterako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurrekoan 5 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 6 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: Yolanda Montenegro Prieto andrea, Lizarrako Osasun
Barrutiko kudeatzailea.
Ordezko epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.
Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.
17.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Neurofisiologia Klinikokoa.
Lanpostu kopurua: 5.
Destinoa:
–5 Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 63150, 63290,
63540, 71124 eta 71807).
Espezialitatea: Neurofisiologia Klinikoa.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurretik 9 lanpostu huts zeuden metatuak. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan lanpostu bat eskaintzen da Estatuaren esparrurako, eta beste
lanpostu bat geldituko da metaturik hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: Estrella Petrina Jauregui andrea, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: Ion Ariceta Iraola jauna, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.
Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.
18.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Neurologiakoa.
Lanpostu kopurua: 1.
Destinoa:
–Lanpostu bat Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakia:
71265).
Espezialitatea: Neurologia.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, lanpostu baterako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurrekoan 8 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 9 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: Estrella Petrina Jauregui andrea, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: Daniel Sánchez Zalabardo jauna, Tuterako
Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.

2020ko martxoaren 16a, astelehena
Idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako
APTa.
Ordezko idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
19.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Oftalmologiakoa.
Lanpostu kopurua: 2.
Destinoa:
–2 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 61699
eta 67209).
Espezialitatea: Oftalmologia.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, LPEko 2 lanpostu eskaintzen dira, eta lanpostu 6 dago
metatua. Hortaz, lekualdatze lehiaketa honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 8 lanpostu metatuta geldituko dira
hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: Daniel Sánchez Zalabardo jauna, Tuterako
Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
Ordezko idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen
Ataleko burua.
20.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Onkologia Medikokoa.
Lanpostu kopurua: 3.
Destinoa:
–3 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 70245,
71808 eta 71809).
Espezialitatea: Onkologia Medikoa.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 3 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurrekoan 2 lanpostu huts metatu ziren. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta 5 lanpostu metatuta geldituko dira hurrengo deialdietarako.
Estrella Petrina Jauregui andrea, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendariorde asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: Daniel Sánchez Zalabardo jauna, Tuterako
Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.
Ordezko idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa.
21.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Otorrinolaringologiakoa.
Lanpostu kopurua: 3.
Destinoa:
–3 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 62877,
62991 eta 71268).
Espezialitatea: Otorrinolaringologia.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurretik 9 lanpostu huts zeuden metatuak. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan lanpostu bat eskaintzen da Estatuaren esparrurako, eta beste
lanpostu bat geldituko da metaturik hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: Ion Ariceta Iraola jauna, Nafarroako Ospitaleguneko
zuzendariorde asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: Ana Beamonte Aréjula andrea, Tuterako
Osasun Barrutiko kudeatzailea.
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Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako
APTa.
Ordezko idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
22.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Psikiatriakoa.
Lanpostu kopurua: 9.
Destinoa:
–Lanpostu bat Osasun Mentaleko IA sektorean, Alde Zaharrean (lanpostu zenbakia: 62286).
–2 lanpostu Osasun Mentaleko IB sektorean, Burlatan (lanpostu
zenbakiak: 71574 eta 71575).
–2 lanpostu Osasun Mentaleko IIA sektorean, Arrosadian (lanpostu
zenbakiak: 61459 eta 62144).
–4 lanpostu Osasun Mentaleko Sarean (lanpostu zenbakiak: 61166,
61458, 70084 eta 71736).
Espezialitatea: Psikiatria.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 7 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurretik 3 lanpostu huts zeuden metatuak. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan lanpostu bat eskaintzen da Estatuaren esparrurako, eta ez da
lanposturik metatuko hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: Begoña Flamarique Chocarro andrea, Osasun
Mentaleko zuzendari kudeatzailea.
Ordezko epaimahaiburua: Sara Chivite Lasheras andrea, Arreta Komunitarioaren eta Osasun Mentaleko Zentroen Arloko Zerbitzuko burua.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Javier Alecha Hernández jauna, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako
APTa.
Ordezko idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen
Ataleko burua.
23.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Erreumatologiakoa.
Lanpostu kopurua: 3.
Destinoa:
–3 lanpostu Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakiak: 64257,
66689 eta 71271).
Espezialitatea: Erreumatologia.
Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2 lanpostutarako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurretik 8 lanpostu huts zeuden metatuak. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan lanpostu bat eskaintzen da Estatuaren esparrurako, eta ez da
lanposturik metatuko hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: Daniel Sánchez Zalabardo jauna, Tuterako Osasun
Barrutiko zuzendari asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: Ana Beamonte Aréjula andrea, Tuterako
Osasun Barrutiko kudeatzailea.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua.
Ordezko idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
24.–Barrutiko fakultatibo espezialista, Urologiakoa.
Lanpostu kopurua: 1.
Destinoa:
–Lanpostu bat Nafarroako Ospitalegunean (lanpostu zenbakia:
63639).
Espezialitatea: Urologia.
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Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 21.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, lanpostu baterako deia egin da lan publikoaren eskaintzan,
eta aurrekoan ez zen lanpostu hutsik metatu. Hortaz, lekualdatze lehiaketa
honetan ez da lanposturik eskaintzen Estatuaren esparrurako, eta lanpostu
bat metatuta geldituko da hurrengo deialdietarako.
Kalifikazio epaimahaia:
Epaimahaiburua: María Zandio Zorrilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari asistentziala.
Ordezko epaimahaiburua: Ana Beamonte Aréjula andrea, Tuterako
Osasun Barrutiko kudeatzailea.
Batzordekidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen
ordezkariek izendatu beharrekoa.
Ordezko epaimahaikidea: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
langileen ordezkariek izendatu beharrekoa.
Idazkaria: Esther Eraso Goñi andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen zuzendariordea.
Ordezko idazkaria: Nieves Roda Movilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileen Antolamendu eta Araubidearen
Ataleko burua.
II. ERANSKINA
Baremazioa
1. atala.–Egindako zerbitzuak.
Honako hauek baloratuko dira:
1.1. Lehiaketaren xedeko estamentu eta espezialitatean edozein
administrazio publikotako zentroetan egindako zerbitzuak. Urte bakoitzeko,
2 puntu.
1.2. Edozein administrazio publikotan, beste estamentu batean
egindako zerbitzuak. Urte bakoitzeko, 0,3 puntu.
1.3. Egoiliar gisa edo egonaldia bitartean egindako zerbitzuak. Urte
bakoitzeko, 0,9 puntu.
1.4. Administrazio publiko batean, fakultatibo gisa egindako zerbitzuak: urte bakoitzeko, 0,9 puntu.
Egindako zerbitzu gisa hartuko dira funtzionario, estatutupeko edo lan
kontratudun finko gisa egindako zerbitzuak, baita aldi baterako egindakoak
ere.
Ondorio horietarako, egindako zerbitzuak kalkulatzean, jarraikiko
zaie Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde
autonomoetan egindako zerbitzuen aitorpenari buruz ezarrita dauden
irizpideei.
Egindako zerbitzuek urte natural oso bat hartzen ez badute,
kontratuaren hasiera egunaren eta bukaera egunaren arabera dagokion puntuazio proportzionala esleituko da, egindako lanaldi mota edozein
dela ere.
Aurreko azpiataletan emandako puntuazioak bateraezinak izanen dira
epe berari dagozkionean. Kasu bakoitzean, haietarik handiena emanen
da.
Zerbitzu eginkizunetan edo goragoko kategoria batean egindako lanak
benetan egin direneko lanpostuan eginak bezala kontatuko dira.
Zerbitzu berezietan egindako zerbitzuak jatorrizko lanpostuan eginak
balira bezala kontatuko dira.
Atal honetan, guztira, 50 puntu emanen dira gehienez.
2. atala.–Prestakuntza, irakaskuntza, ikerkuntza eta hizkuntzak:
Atal honetako merezimenduak baloratuko dira aukeratu nahi den
lanpostuarekin zerikusia baldin badute, eta kontuan harturik azaroaren
22ko 347/1993 Foru Dekretuan xedatutakoa, horren bidez arautu baitzen
nola sartu Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan eta nola bete
bertako lanpostuak.
2.3, 2.5 eta 2.7 azpiatalei dagokienez, komunikazioak, txostenak eta
argitalpenak baloratuko dira ikerketa lan beraren gainekoak badira ere,
eta puntuazio horiek bateragarriak izanen dira.
Akta liburuetan edo “abstract” direlakoetan egiten diren txostenak,
afixak eta komunikazioak ez dira argitalpentzat hartuko.
2.1. Hirugarren zikloko edo graduatu ondoko ikasketak.
a) Ikerkuntzako masterra edo ikertzeko nahikotasuna/Ikasketa aurreratuen diploma: 2 puntu.
b) Doktore gradua: 5 puntu.
c) Cum laude: 2 puntu gehituko dira.
Atal honetako a) eta b) letretan jasotako puntuazioak bateraezinak
dira.
2.2. Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatutako
edo egiaztatutako prestakuntza jardueretan ikasle gisa parte hartzea.
Ikasketa kreditu bakoitzeko, 0,10 puntu.
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Ikastaroaren egiaztapena ordutan egiten bada, kreditu bat kontatuko
da hamar orduko. Egiaztagirian orduak eta kredituak agertzen badira,
ikastaroa baloratzeko, kredituak hartuko dira aintzat.
Ziurtagirian jardueraren iraupena ageri ez bada, ez da baloratuko;
ikaslea ikasturte osoan aritu dela agertzen bada, 12 kreditu kontatuko
dira.
Zatikiak proportzionalki puntuatuko dira.
Laneko arriskuen prebentzioaren arloko eta informatikako prestakuntza
baloratuko da.
Atal honetan, erakunde antolatzailearen gaineko betekizunak betetzen
ez dituzten prestakuntza ekintzak ere baloratuko dira, baldin eta Administrazioak aginduta egin badira edo hark homologatu baditu. Horien artean
espresuki sartzen dira sindikatuek “Administrazio Publikoetako Etengabeko
Prestakuntzarako Akordioen” barrenean antolatuak.
Titulu ofizialak ez dira merezimendu gisa baloratuko.
Osasun zientzietako espezialistek ikasle egoiliar gisa egindako prestakuntzaldiko orduak ez dira atal honetan kontatuko.
Gehienez ere 7 puntu emanen dira.
2.3. Biltzarretan, jardunaldietan edo bilkura zientifikoetan idatzizko
txostenak, posterrak edo komunikazioak aurkeztea:
–Nazioartean: Lehen hiru sinatzaileak: 0,2 puntu. Hurrengo hirurak:
0,1 puntu.
–Estatuan: Lehen hiru sinatzaileak: 0,1 puntu. Hurrengo hirurak: 0,05
puntu.
–Autonomia erkidegoan: Lehen hiru sinatzaileak: 0,05 puntu. Hurrengo
hirurak: 0,025 puntu.
Baloratu ahal izateko, sinatzailearen ordena agertu beharko da.
Ahozko komunikazioak ez dira baloratuko haien idatzizko onarpena
ere aurkezten ez bada, ez eta mahai inguruetan parte hartu izana ere.
Gehienez ere 5 puntu emanen dira.
2.4. Administrazioen edo erakunde publikoen beka edo saria jaso
duten zientzia edo ikerketa lanak egitea:
–Nazioartean: 1 puntu.
–Estatuan: 0,5 puntu.
–Autonomia erkidegoan: 0,3 puntu.
Lan zientifikoagatik edo ikerketa lanagatik emandako bekaren edo
sariaren jasotzailea baizik ez da baloratuko.
Gehienez ere 3 puntu emanen dira.
2.5. ISSNa duten aldizkari espezializatuetan argitaratutako lanak,
eragin faktorearen arabera (EF), Journal Citation Reports‑ek jasotakoari
jarraikiz:
–EFa 3tik gorakoa bada, lehenengo hiru sinatzaileak: 0,5 puntu. Hurrengo hirurak: 0,25 puntu.
–EFa 3 bada, edo hortik beherakoa, lehenengo hiru sinatzaileak:
0,3 puntu. Hurrengo hirurak: 0,15 puntu.
–Eragin faktorerik ez badu, lehenengo hiru sinatzaileak: 0,1 puntu.
Hurrengo hirurak: 0,05 puntu.
Eragin faktorea izangaiak berak frogatu beharko du, eta lanaren argitalpen urtearen gainekoa izanen da.
Gehienez ere 5 puntu emanen dira.
2.6. Irakasle lana:
a) Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatu edo
egiaztatutako prestakuntza jardueretan: 10 orduko: 0,2 puntu.
Iraupena agertzen ez duten ziurtagiriak ez dira baloratuko.
Baremoko b) atalean adierazitako irakasle lana ez da atal honetan
baloratuko.
Gehienez ere 2 puntu emanen dira.
b) Irakasle lana honelako eremu hauetan: osasun laguntzako praktiken tutore edo koordinatzaile gisa, osasun laguntzako praktiken irakasle
koordinatzaile gisa, irakasle kliniko elkartu gisa, irakasle elkartu gisa,
unibertsitateko ikastaroetako, masterretako edo adituen tutore gisa, osasun
laguntzako praktiketako kolaboratzaile gisa eta langile egoiliarren tutore
eta irakasle kolaboratzaile gisa. Ikasturte oso bakoitzeko: 0,25 puntu.
Ziurtagiriaren arabera ikasturte osoa frogatua ez badago, egindako
denborari dagokion puntuazio proportzionala emanen da.
Gehienez ere 3 puntu emanen dira.
2.7. ISBNa duten liburu zientifikoetan laguntzaile gisa agertzea:
0,3 puntu argitaratutako liburu bakoitzeko.
Gehienez ere 3 puntu emanen dira.
2.8. Frantsesez, ingelesez edo alemanez jakitea, ofizialki egiaztaturik,
Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak diren aldetik: hizkuntza bakoitzeko,
5 puntu gehienez.
Gaitasun agiririk edo balio bereko titulurik izan ezean, dagokion puntuazio proportzionala emanen da.
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Tituluak eta ziurtagiriak Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuan ezarritako mailen arabera baloratuko dira. Maila horiek
Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen
irailaren 13ko 210/2010 Ebazpenean jasotzen dira, horren bidez ezarri
baitziren euskararen eta Europar Batasuneko hizkuntzen jakite maila
egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliozkotzeak, Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera (2010eko
117. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, irailaren 27koa).
2.9. Izangaiek, 2.2 azpiataletik 2.7 azpiatalera bitartean ezarritakoari
jarraikiz egokitzen zaien puntuazioaren ordez, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuan aitortua duten lanbide karreraren mailari dagokion
puntuazioa aukeratzen ahalko dute, honen arabera:
I. maila: 0 puntu.
II. maila: 15 puntu.
III. maila: 25 puntu.
IV. maila: 40 puntu.
V. maila: 50 puntu.
Honako atal honengatik gehienez ere 50 puntu emanen dira.
3. atala.–Euskaraz jakitearen balorazioa.
Euskaraz jakitearen balorazioa azaroaren 15eko 103/2017 Foru
Dekretuan xedatutakoari jarraikiz eginen da. Foru dekretu horren bidez
arautu zen euskararen erabilera Nafarroako Administrazio Publikoetan,
haien erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko
entitateetan.
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1.7. BESTELAKOAK
ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko martxoaren 4an hartua,
foru intereseko inbertsio deklaratzen duena Nafarroan bi eguzkiinstalazio fotovoltaiko abian jarri eta ustiatzeko enpresa-proiektua,
Suno Energía 4 SL eta Suno Energía 5 SL enpresek sustatua.
Suno Energía 4 SL eta Suno Energía 5 SL enpresek eskatu dute foru
intereseko inbertsio deklaratzea bi eguzki-instalazio fotovoltaiko abian jarri
eta ustiatzeko enpresa-proiektua; ezaugarri hauek dituzte:
–“Cierzo” 24,84 MW‑ekoa, Corellako udal-mugartean.
–“Guardian” 37,17 MW‑ekoa, Corellako udal-mugartean.
Energia ateratzeko linea elektrikoak Corellako, Castejongo eta Tuterako
udal-mugarteak ukituko ditu.
Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza
Nagusiak enpresa proiektu hori ebaluatu du, eta, kontuan harturik proiektuaren ezaugarriak, proposatu du foru intereseko inbertsio deklaratzea
abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritako ondorioetarako; foru lege horrek administrazioa errazteko neurriak ezarri zituen
enpresa edo lanbide jarduerak abian jartzeko xedearekin.
Adierazitakoarekin bat, Nafarroako Gobernuak, Garapen Ekonomikorako kontseilariak proposaturik,
ERABAKITZEN DU:
1. Abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritako
ondorioetarako, foru intereseko inbertsio deklaratzea bi eguzki-instalazio
fotovoltaiko, erabaki honen azalpen zatian identifikatutakoak, abian jarri eta
ustiatzeko enpresa-proiektua, Suno Energía 4 SL eta Suno Energía 5 SL
enpresak sustatua; foru lege horrek administrazioa errazteko neurriak ezarri
zituen enpresa edo lanbide jarduerak abian jartzeko xedearekin. Deklarazio
honek inbertsio proiektua bukatu arte izanen ditu ondorioak.
2. Erabaki hau Nafarroako Parlamentuko Garapen Ekonomiko eta
Enpresarialeko Batzordera igortzea, abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritako ondorioetarako.
3. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan, eta Suno Energía 4 SLri eta Suno Energía 5 SLri jakinaraztea,
behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 4an.–Nafarroako Gobernuko kontseilariidazkaria, Javier Remírez Apesteguía.
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ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko martxoaren 4an hartua,
foru intereseko inbertsio deklaratzen duena Nafarroan bost parke
eoliko abian jarri eta ustiatzeko enpresa-proiektua, Enerfin Sociedad de Energía SL enpresak sustatua.
Enerfin Sociedad de Energía SL enpresak eskatu du foru intereseko
inbertsio deklaratzea bost parke eoliko hauek, guztira 171 MW egiten
dutenak, abian jarri eta ustiatzeko enpresa-proiektua:

–“Corral del Molino I”, Tuterako udal-mugartean.
–“Corral del Molino II”, Tuterako udal-mugartean.
–“La Senda” parke eolikoa, Corellako, Castejongo eta Tuterako udalmugarteetan.
–“El Montecillo”, Corellako udal-mugartean.
–“Volandín”, Ablitasko, Fontellasko, Tuterako eta Murchanteko udalmugarteetan.
Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza
Nagusiak enpresa proiektu hori ebaluatu du, eta, kontuan harturik proiektuaren ezaugarriak, proposatu du foru intereseko inbertsio deklaratzea
abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritako ondorioetarako; foru lege horrek administrazioa errazteko neurriak ezarri zituen
enpresa edo lanbide jarduerak abian jartzeko xedearekin.
Adierazitakoarekin bat, Nafarroako Gobernuak, Garapen Ekonomiko
eta Enpresarialeko kontseilariak proposaturik,
ERABAKITZEN DU:
1. Abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritakoaren
ondorioetarako, foru intereseko inbertsio deklaratzea bost eguzki-instalazio
fotovoltaiko, erabaki honen azalpen zatian identifikatutakoak, abian jarri eta
ustiatzeko enpresa-proiektua, Enerfin Sociedad de Energía SL enpresak
sustatua; foru lege horren bidez administrazioa errazteko neurriak ezarri
ziren enpresa edo lanbide jarduerak abian jartzeko xedearekin. Deklarazio
honek inbertsio proiektua bukatu arte izanen ditu ondorioak.
2. Erabaki hau Nafarroako Parlamentuko Garapen Ekonomiko eta
Enpresarialeko Batzordera igortzea, abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritako ondorioetarako.
3. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan, eta Enerfin Sociedad de Energía SL jakinaraztea, behar diren
ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 4an.–Nafarroako Gobernuko kontseilariidazkaria, Javier Remírez Apesteguía.
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ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko martxoaren 4an hartua,
foru intereseko inbertsio deklaratzen duena prototipoetarako
zortzi parke eoliko abian jarri eta ustiatzeko enpresa-proiektua,
Nordex Energy Spain SAU enpresak sustatua.
Nordex Energy Spain SAU enpresak eskatu du foru intereseko inbertsio
deklaratzea prototipoetarako zortzi parke eoliko hauek, guztira 51,5 MW
egiten dutenak, abian jarri eta ustiatzeko enpresa-proiektua:
–“Cortes”, Cortesko udal-mugartean.
–“Ribaforada”, Ribaforadako udal-mugartean.
–“Murieta”, Olexoako udal-mugartean.
–“Tafalla”, Tafallako udal-mugartean.
–“Judas”, Irunberriko udal-mugartean.
–“Orkoien”, Oltza Zendeako udal-mugartean.
–“Torres del Río”, Torres del Ríoko eta Santsoleko udal-mugarteetan.
–“Quel”, Azagrako udal-mugartean.
Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza
Nagusiak enpresa proiektu hori ebaluatu du, eta, kontuan harturik proiektuaren ezaugarriak, proposatu du foru intereseko inbertsio deklaratzea
abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritako ondorioetarako; foru lege horrek administrazioa errazteko neurriak ezarri zituen
enpresa edo lanbide jarduerak abian jartzeko xedearekin.
Adierazitakoarekin bat, Nafarroako Gobernuak, Garapen Ekonomikorako kontseilariak proposaturik,
ERABAKITZEN DU:
1. Abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritako
ondorioetarako, foru intereseko inbertsio deklaratzea prototipoetarako zortzi
parke eoliko, erabaki honen azalpen zatian identifikatutakoak, abian jarri
eta ustiatzeko enpresa-proiektua, Nordex Energy Spain SAU enpresak
sustatua; foru lege horren bidez administrazioa errazteko neurriak ezarri
ziren enpresa edo lanbide jarduerak abian jartzeko xedearekin. Deklarazio
honek inbertsio proiektua bukatu arte izanen ditu ondorioak.
2. Erabaki hau Nafarroako Parlamentuko Garapen Ekonomiko eta
Enpresarialeko Batzordera igortzea, abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritako ondorioetarako.
3. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan, eta Nordex Energy Spain SAUri jakinaraztea, behar diren
ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 4an.–Nafarroako Gobernuko kontseilariidazkaria, Javier Remírez Apesteguía.
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ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko martxoaren 4an hartua, zeinaren bidez presakoa deklaratzen baita “Cintruenigoko
Hondakin Uren Araztegia (HUA) handitzea, ur araztuak findu eta
kontrolatzeko” izeneko proiektuaren lanek ukitutako ondasun eta
eskubideen okupazioa, nahitaez desjabetzeko.
Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiaren
abenduaren 30eko 913/2019 Ebazpenaren bidez (2020ko 18. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratua, urtarrilaren 28koan), behin betiko onetsi
zen “Cintruenigoko Hondakin Uren Araztegia (HUA) handitzea, ur araztuak
findu eta kontrolatzeko” izeneko proiektua, bai eta ukitutako ondasun eta
eskubideen zerrenda ere, proiektua jendaurrean egon den aldian egindako
alegazioei erantzun ondoren.
2020ko urtarrilaren 28an, Nafarroako Toki Azpiegiturak SAk, Cintruenigoko Udalarekin ezarrita duen lankidetza araubideaz baliatuz, eskaera egin
zion Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiari
presakoa deklara zezan aipatu proiektuaren lanen ondoriozko desjabetze
espedientea. Era berean, egiaztagiri bidez frogatu du aurrekontu-kontsignazio egokia ukitutako eskubide eta ondasunak okupatzeagatiko balio
justuari aurre egiteko.
Instantzia bidez, zeina 2020ko otsailaren 4an sartu baitzen Erregistro
Orokorrean, justifikazio txosten bat igorri zuen Nafarroako Toki Azpiegiturak
SAk desjabetze prozedura hori tramitatzeko presari buruz.
Hona zeri zor zaion proiektuaren lanek ukitutako ondasunak eta eskubideak okupatzeko presa: beharrezkoa da araztutako urak findu eta
kontrolatzeko sistema bat ezartzea; izan ere, araztegi horrek Alhama ibaira
isurtzen ditu bere urak, eta arro hori oso sentikorra da ingurumenaren
aldetik. Nafarroako geografian, Alhama ibaiaren arroa sentikorrenetako bat
da; horrexegatik, jarduketa hau estrategia orokor baten barnean sartzen
ahal da, hain zuzen ere, existitzen diren plantetan segurtasun neurriak
ezartzea xedetzat duen estrategia baten barnean, ur ibilgu hartzailera
egindako isurketen inpaktua murrizteko ingurumenaren arloko balizko
larrialdietan.
Era berean, Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru
Legearen 2.5 artikuluan oinarrituz, foru lege honen menpeko entitateek
kontratazio publikorako jarduera programatu beharra dute, zeina aurrekontu-ekitaldi batean edo urte anitzeko epeetan garatuko duten; aldez
aurretik jakinaraziko dute beren kontratazio-plana, beren aurrekontuen
onespenarekin batera. Zentzu horretan, proiektu hau programatu eta onetsi
zen aipatu sozietatearen 2019rako jarduketa planaren barnean. Plan hori
“Nafarroako Hiri Erabilerarako Uraren Ziklo Osoaren Plan Zuzentzailea Goi saneamendua” izenekotik dator, zeina Nafarroako Gobernuak onetsi
baitzuen 2019ko maiatzaren 8an.
Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Toki Azpiegiturak SAk alegatutako
arrazoiak ikusita eta aurrekontuan balio justua ordaintzeko kreditu nahikoa
badela egiaztatuta, bidezkotzat jo du desjabetzeak ukitutako ondasun eta
eskubideen okupazioa presakoa dela adieraztea.
Horrenbestez, txosten juridikoa ikusirik, eta Nafarroako Foru Eraentza
Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 57.b) artikuluak eta
Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluak emandako
ahalmenak erabiliz, Nafarroako Gobernuak, Lurralde Kohesiorako kontseilariak proposaturik,
ERABAKITZEN DU:
1. Presakoa deklaratzea “Cintruenigoko Hondakin Uren Araztegia
(HUA) handitzea, ur araztuak findu eta kontrolatzeko” izeneko proiektuaren
lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaez desjabetzeko.
2. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, argitalpenaren egunetik beretik ondorioak izateko, eta aditzera ematea erabaki
honek administrazio bidea amaitzen duela eta haren aurka, hautara,
berraztertzeko errekurtsoa jartzen ahal dela, Nafarroako Gobernuari
zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita; edo, bestela, zuzenean aurkaratzen ahal dela
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan,
bi hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.
Administrazio publikoek, berraztertzeko errekurtsoaren ordez, aurretiazko errekerimendua egin dezakete, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan
ezarritako moduan eta epean.
3. Erabaki hau jakinaraztea Nafarroako Toki Azpiegiturak Sari eta
Cintruenigoko Udalari, eta igortzea Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiko Toki Entitateentzako Aholkularitza
Juridikorako eta Lankidetzarako Zerbitzuko Tokiko Kudeaketaren Atalera.
Iruñean, 2020ko martxoaren 4an.–Nafarroako Gobernuko kontseilari-idazkaria, Javier Remírez Apesteguía.
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21/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 31koa, Hezkuntzako zuzendari
nagusiak emana, araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzetako
ziurtapen probak egiteko zehaztapenak onesten dituena.
Abuztuaren 29ko 68/2018 Foru Dekretuaren bidez (haren bidez egokitu zen abenduaren 22ko 1041/2017 Errege Dekretua Nafarroako Foru
Komunitatean) ezarri ziren Nafarroan Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko
2/2006 Lege Organikoak ezarritako hizkuntzen irakaskuntzen oinarrizko
mailako, tarteko mailako eta maila aurreratuko curriculumak.
Urtarrilaren 11ko 1/2019 Errege Dekretuak oinarrizko ebaluazio printzipio komunak ezartzen ditu araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzetako
B1 eta B2 tarteko mailak eta C1 eta C2 maila aurreratuak ofizialki ziurtatzeko probetarako.
2018‑2019 ikasturtean moratoria aplikatu ondoren, nahitaez aplikatu
behar da errege dekretu hori 2019‑2020 ikasturtean, eta beharrezkoa da
ikasturte honetatik aurrera ebaluazioa egitean kontuan hartzea hartan
deskribatzen diren hizkuntza jarduerak eta modalitateak.
Beraz, Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuko buruak aldeko
txostena egin du Nafarroako hizkuntza eskola ofizialen azterketarako
zehaztapenak argitara daitezen, aipatutako curriculumek eta ebaluazioari
buruzko oinarrizko araudiak ezartzen dutena kontuan hartuz.
Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren
30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzetako ziurtapen probak
egiteko zehaztapenak onestea. Ebazpen honen 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,
9., 10.,11. eta 12. eranskinetan azaltzen dira.
2. Ebazpen honen kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal
da, Hezkuntza Departamentuko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean,
argitaratu eta biharamunetik aitzina.
3. Ebazpen hau eta bere 1., 4., 7. eta 10. eranskinak Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
4. Ebazpen hau eta bere eranskin guztiak Eleaniztasunaren eta
Arte Ikasketen Zerbitzura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Atzerriko
Hizkuntzen Atalera, Ikasketak Antolatzeko Atalera eta Nafarroako hizkuntza
eskola ofizialetara igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 31n.–Hezkuntzako zuzendari nagusia,
Gil Sevillano González.
I. ERANSKINA
Nafarroako hizkuntza eskola ofizialetako ziurtapen probetako azterketa
gida (PDFa).
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26/2020 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Lanbide Heziketaren zuzendari
nagusiak emana, zeinaren bidez deialdia egiten baita 2020. urtean
Lanbide Heziketako heziketa zikloetan, Arte Plastikoetako eta
Diseinuko heziketa zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan
sartzeko probetarako.
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak
emandako idazkeran, ezartzen du 41. artikuluan ezen Lanbide Heziketako
erdi eta goi mailetako heziketa zikloetan sartzeko baldintza bat dela sarrera
proba bat gainditzea; 52. artikuluan, berriz, Arte Plastikoetako eta Diseinuko
lanbide irakaskuntzetako erdi eta goi mailetako zikloetan sartzen ahal direla,
baldintza akademikoak bete ez arren, sarrera proba gainditzen dutenak;
eta, azkenik, 64. artikuluan ezartzen du Kirol Irakaskuntzetako erdi eta goi
mailetan sartzen ahal direla, eskatzen diren titulu edo ziurtagiriak izan ez
arren, sarrera proba bat gainditzen dutenak.
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa garatuz, erdi eta goi mailako zikloetan sartzeko modua honako hauetan dago
arautua: uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretua, hezkuntza sistemako
Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena; maiatzaren
4ko 596/2007 Errege Dekretua, Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide
irakaskuntzen antolamendu orokorra ezartzen duena; eta urriaren 24ko
1363/2007 Errege Dekretua, araubide bereziko Kirol Irakaskuntzen antolamendu orokorra ezartzen duena. Horietan guztietan ezarrita dago zilegi
izanen dela ziklo horietan sartzea hezkuntzako administrazioek araututako
sarrera proba bat gaindituz.
Ebazpen honen bidez deialdia egiten da 2020. urtean hezkuntza
sistemako Lanbide Heziketako heziketa zikloetan, Arte Plastikoetako eta
Diseinuko lanbide irakaskuntzetako heziketa zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probetarako, gehitzen diren eranskinetako
oinarriekin bat.
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan
xedatutakoarekin bat, prozesuaren zatiren batean parte hartzen duten
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pertsona guztiek inprimakien bidez ematen dituzten datuak Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioaren Hezkuntza Departamentuko fitxategietan
sartuko dira, estatistika aldetik lantzeko eta prozedura horren ondorioz sor
daitezkeen egiaztagiriak kudeatzeko. Datuetan sartzeko, zuzentzeko, aurka
egiteko eta ezerezteko eskubideak erabili ahal izanen dira, Hezkuntza
Departamentuko Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzura joz. Zerbitzu hori San Domingo kaleko 8. zenbakian dago, Iruñean.
Berariaz horrela adierazten duten pertsonak beren datuen tratamenduaren
aurka ager daitezke, arrazoi sendorik eta bidezkorik badago.
Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuak aldeko
txostena aurkeztu du ebazpen bat eman dadin, hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako irakaskuntzetan, Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide
irakaskuntzetan eta araubide bereziko Kirol Irakaskuntzetan sartzeko
2020ko proben deialdia onesteko, eta deialdiaren epeak, inskripzioak,
epaimahaien eraketa eta, oro har, sarrera proben garapenaren gaineko
arauak finkatzeko.
Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren
30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Erdi eta goi mailako zikloetan sartzeko 2020ko probetarako deia
egitea, ebazpen honen eranskinetan ageri diren oinarrien arabera; proba
horiek hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako irakaskuntzei, Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzei eta araubide bereziko Kirol
Irakaskuntzei dagozkie.
2. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea.
3. Ebazpen hau eta eranskinak igortzea, behar diren ondorioak izan
ditzaten, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Antolamendu, Prestakuntza
eta Kalitate Zerbitzura, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura,
Lanbide Kualifikazio, Enpresa eta Enplegurako Zerbitzura, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzura; eta, halaber, Enplegua Sustatzeko eta Enpresentzako Zerbitzuetarako Zerbitzura, Lanbide
Gaitasunak Garatzeko Zerbitzura eta Lan Aktibaziorako eta Lurralde
Koordinaziorako Zerbitzura (horiek denak Nafar Lansare-Nafarroako
Enplegu Zerbitzukoak); Ikasketak Antolatzeko Atalera, Inklusio Atalera,
Arte Ikasketen Atalera, Kudeaketa Juridiko-administratiboaren Atalera;
Eskolatze Bulegora, Orientazio Bulegora eta Ikastetxeetako Informazioa
Kudeatzeko Bulegora.
Iruñean, 2020ko otsailaren 25ean.–Lanbide Heziketaren zuzendari
nagusia, Tomás Rodríguez Garraza.
1. ERANSKINA
Alderdi orokorrak
1. Proba hauen helburua da baldintza akademikoak betetzen ez
dituztenek edo exijitutako egoera akademikoan ez daudenek prestakuntza
jasotzen jarraitu ahal izatea eta aukera izatea sartu ahal izateko Lanbide
Heziketako heziketa zikloetan, Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide
irakaskuntzetako zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan, betiere
zikloak probetxuz egiteko moduan.
2. Proba motak eta modalitateak:
a) Erdi mailako zikloetako sarrera proba: proba modalitate bakar
bat dago.
b) Goi mailako zikloetako sarrera proba: bost proba modalitate
daude:
–Zientziak eta Ingeniaritza.
–Osasun Zientziak.
–Gizarte Zientziak.
–Giza Zientziak.
–Arteak.
c) Araubide bereziko Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan
sartzeko proba.
Aipatutako probak gaztelaniaz edo euskaraz egiten ahalko dira; aukera
hori inskribatzeko unean adierazi beharko da.
3. Erdi mailako zikloetan sartzeko proba gaindituz gero, ikasketa
hauek egin daitezke:
–Lanbide Heziketako erdi mailako heziketa ziklo guztiak.
–Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzetako erdi mailako heziketa ziklo guztiak; horretarako, gainera, gaitasun artistikoaren
proba gainditu beharko da.
–Araubide bereziko Kirol Irakaskuntzetako erdi mailako ziklo guztiak;
horretarako, gainera, berariazko baldintzak bete beharko dira.
4. Goi mailako zikloetan sartzeko proba gaindituz gero, ikasketa
hauek egin daitezke:
–Erdi mailako zikloetan sartzeko proba gaindituz egin daitezkeen
ziklo guztiak.
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–Hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako goi mailako heziketa ziklo
guztiak.
–Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzetako goi mailako
ziklo guztiak, edozein proba modalitatetatik. Horrez gain, beharrezkoa izanen da gaitasun artistikoaren proba gainditzea, salbu goi mailako zikloetan
sartzeko probaren Arteak modalitatea gainditzeagatik sartzen bada.
Nafarroan gainditzen den proba modalitatearen arabera, lehentasuna
izanen da lanbide arlo batzuetako goi mailako zikloetan sartzeko, ebazpen
honen 5. eranskinean ezarritakoari jarraikiz. Lehentasun hori aplikatuko da
2008tik aurrera (2008. urtea barne) Nafarroan gainditutako probetan.
2008a baino lehenagoko deialdietan Nafarroan gainditutako proben
kasuan, zein den gainditutako proba, horren ziurtagirian adierazitakoaren
arabera erabakiko da goi mailako zein heziketa ziklotan sartu.
5. Goi mailako zikloetan sartzeko probaren zati batzuk gainditu dituzten ikasleak salbuetsi daitezke goi mailako irakaskuntza artistikoetan
sartzeko heldutasun proba egitetik. Heldutasun proben deialdia egiten
duen ebazpenean ezarriko da salbuespen hori.
6. Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan sartzeko proba gaindituz gero, ikasketa hauek egin daitezke:
–Araubide bereziko Kirol Irakaskuntzetako goi mailako ziklo guztiak;
gainera, kirol teknikari titulua izan behar da, behar den modalitatean, eta
kirol arloko berariazko baldintzak bete beharko dira.
–Araubide bereziko Kirol Irakaskuntzetako erdi mailako ziklo guztiak; horretarako, gainera, kirol arloko berariazko baldintzak bete beharko dira.
7. Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 21.5 artikuluan
ezarritakoari jarraikiz, ikasturte berean ezin izanen da sarrera probetan
parte hartu autonomia erkidego batean baino gehiagotan.
Zikloetan sartzeko proba gaindituz gero, Estatuko lurralde osoan izanen
du balioa.
8. Hezkuntzako kontseilariaren apirilaren 29ko 54/2016 Foru Aginduak, ikasleak heziketa zikloetan onartzeko prozedura arautzen duenak,
berariaz ezartzen du sarrera talde bat deialdi honen xedeko sarrera probaren bidez sartzen direnentzat.
9. 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko proba gainditua dutenek ez dute erdi eta goi mailako heziketa zikloetan sartzeko proba egin
beharko, eta, beraz, ez dute inskribatu beharrik izanen.
25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko proba gainditzeak aukera
ematen du erdi mailako zikloetan eta goi mailako zikloetan sartzeko proba
gaindituta egin daitezkeen ziklo guztietan sartzeko.
Lanbide Heziketako goi mailako heziketa zikloetan sartzeko orduan,
unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako proba modalitateetako
zein gainditu den, lehentasun batzuk izanen dira ziklo horietara sartzeko,
ebazpen honen 6. eranskinean ezarritakoari jarraikiz.
Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako heziketa zikloetan sartzeko, gainera, beharrezkoa izanen da gaitasun artistikoaren proba gainditzea,
salbu 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko probaren Arteak eta Giza
Zientziak modalitatea gainditzeagatik sartzen direnen kasuan.
Izena emateko tasak
10. Honako hauek dira probetan inskribatzeko tasak, bat etorriz
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren Erakunde
Autonomoen Tasei eta Prezio Publikoei buruzko martxoaren 27ko 7/2001
Foru Legearen 99. artikuluarekin, kontuan harturik foru lege horren 99. bis
artikuluan ezarritako onura fiskalak:
–Sarrera probetarako izena ematea: 18 euro.
–Familia ugari orokorreko kideak eta %33ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua duten pertsonak: 9 euro.
–Familia ugari bereziko kideak; ekintza terroristen biktimak (baita
ezkontidea eta seme-alabak ere); genero indarkeriako ekintzen biktimak
(baita seme-alabak ere); gutxienez %65eko desgaitasun aitortua duten
pertsonak; langabeak, frogatzen baldin badute langabe izan direla gutxienez sarrera-probetan izena eman aurreko hilabetean (erakunde eskudunak
emandako kartillaren bidez): doan.
11. Probetan inskribatzeko tasa ordaintzeko, dagokion ordainketagutuna bete beharko da Interneten, Nafarroako Gobernuaren tramiteen
katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako, Arte Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probak” fitxan, helbide
honetan:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3104/Pruebas-de-acceso-a-ciclos-de-FP-de-Artes-Plasticas-y-Diseno-y-de-Ensenanzas-Deportivas
12. Tasaren kuota inskripzioan ezarritako epean ez pagatzea edo
osorik ez pagatzea baztertzeko arrazoia izanen da; orobat, bazterturik
geldituko da tasa ordaintzetik erabat salbuetsita egoteko edo tasaren
hobaria izateko behar diren agirietako bat aurkezten ez bada edo agiri
horietan faltsukeriaren bat atzematen bada.
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13. Tasa itzultzea, interesdunak eskaturik, bidezko izanen da, bakarbakarrik, bitan ordaindu bada edo behar baino gehiago ordaindu bada.
14. Tasa itzultzeko eskaeretan, Nafarroako Gobernuaren tramiteen
katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako, Arte Plastikoetako eta Diseinuko
eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probak” fitxan dagoen eredua
erabiliko dute interesdunek.
Tasa itzultzeko eskaera Hezkuntza Departamentuaren erregistroan
aurkeztu behar da, sarrera probak koordinatzen dituen epaimahaiari
zuzendua. Eskabidearekin batera, bertan aipatzen den dokumentazioa
aurkeztu beharko da nahitaez. Itzulketaren ebazpena, bidezkoa denean,
2020ko irailetik aurrera emanen da.
Proba egiteko egokitzapenak
15. Honako hauek eska ditzakete egokitzapenak sarrera proba
egiteko:
–Desgaitasunen bat frogatzen duten pertsonak. Izena emateko eskabidean proba egiteko eskatzen den egokitzapena adierazi beharko da.
–Hezkuntza laguntzako berariazko premiak dituztela frogatzen duten
pertsonak, dela ikasteko zailtasun berariazkoak dituztelako dela arretadefizitaren eta hiperaktibitatearen nahasmendua izateagatik edo hezkuntza-premia bereziak izateagatik. Egokitzapenak indarra duten arauetan
xedaturikoari jarraikiz eginen dira.
16. Inskripzioak jasotzen dituzten ikastetxeek proben epaimahai
koordinatzaileari bidaliko dizkiote, 2020ko apirilaren 3a baino lehen, probak
egokitzeko eskaerak desgaitasuna dutenentzat, behar diren egiaztagiriekin
batera.
17. Ikasteko zailtasun berariazkoak, arreta-defizitaren eta hiperaktibitatearen nahasmendua edo hezkuntza-premia bereziak izateagatik
hezkuntza laguntzako berariazko premiak dituztela frogatzen duten pertsonentzat egokitzapenak eskatzeko prozedura honako hau izanen da,
bai erdi mailarako bai goi mailarako:
a) 2019-2020 ikasturtean ikaslea zer ikastetxetan dagoen matrikulaturik, hango orientatzaileak “Erdi eta goi mailako heziketa zikloetan sartzeko
probak egokitzeari buruzko txostena” bete beharko du, 8. eranskineko
ereduari jarraikiz, eta nolako egokitzapena behar den adierazi.
b) Ikasleek hezkuntza laguntzako berariazko premiak dituztenean
ikasteko berariazko zailtasunengatik, edo arreta-defizitaren eta hiperaktibitatearen nahasmendua dutenean, orientatzaileak 2020ko apirilaren 3a baino
lehen igorriko du txosten hori Inklusio Ataleko Orientazio Bulegora.
Egokitzapenei buruzko txostenean jasota egon behar du ebazpen
honen 8. eranskinaren amaierako jarraipenetan aipatutako informazio
gehigarria.
c) Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen kasuan, orientatzaileak 2020ko apirilaren 3a baino lehen bidali beharko du txosten hori
Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentrora (NHBBZ).
Txostenean jasota egon behar du ebazpen honen 8. eranskineko
amaierako jarraibideetan jasotako informazio gehigarria.
d) Orientazio Bulegoak sarrera proben epaimahai koordinatzaileari komunikatuko dio, 2020ko apirilaren 9a baino lehen, ea egokitzapen
eskaera onartu den edo ez. NHBBZk sarrera probak koordinatzen dituen
epaimahaiari komunikatuko dio, 2020ko apirilaren 9a baino lehen, egokitzapen eskaera onartu den edo ez, eta, behar denean, behar diren baliabide
bereziak zehaztu eta helaraziko ditu.
e) Egokitzapenen behin-behineko zerrenda 2020ko apirilaren 17an
argitaratuko dira Hezkuntza Departamentuaren web orrian eta Nafarroako
Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako, Arte
Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko
probak” fitxan.
Erreklamazioak jartzen ahalko dira 2020ko apirilaren 20tik 22ra bitartean (biak barne), Hezkuntza Departamentuko Erregistro Orokorrean
(San Domingo kalea 8, Iruña):
–Orientazio Bulegora zuzenduko dira, egokitzapena eskatzen denean hezkuntza laguntzako berariazko premiengatik, ikasteko berariazko
zailtasunak izateagatik eta arreta-defizitaren eta hiperaktibitatearen nahasmenduengatik.
–Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentrora (NHBBZ)
zuzenduko dira, egokitzapena eskatzen denean hezkuntza-premia bereziengatik.
Orientazio Bulegoak eta NHBBZk erreklamazioen ebazpena igorriko
diote, 2020ko apirilaren 24a baino lehen, proben koordinazio epaimahaiari.
Erreklamazioen ebazpenaren behin betiko zerrenda 2020ko apirilaren
27an argitaratuko da Hezkuntza Departamentuaren web orrian eta Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako, Arte
Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko
probak” fitxan.
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Salbuespenak probako esparru edo parte batzuei dagokienez
18. Probaren esparru edo zati batzuk egitetik salbuestea eskatzen
ahalko da, ebazpen honen 2. eranskinean ezarritakoari jarraikiz (erdi
mailan sartzeko probarako) eta 3. eranskinean ezarritakoari jarraikiz (goi
mailan sartzeko probarako).
Sarrera proben baliokidetzak ondorio profesionaletarako,
eta profesionaltasun ziurtagiriak lortzea
19. Bat etorriz 3.1 artikuluan ekainaren 10eko EDU/1603/2009
Aginduak ezarritakoarekin (martxoaren 7ko EDU/520/2011 Aginduak aldatutakoa), erdi mailako eta goi mailako zikloetan sartzeko probak gainditzea baliokidea da, ondorio profesionaletarako, Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako graduatu titulua izatearekin, betiere baldintza hauetako bat
ere betetzen baldin bada:
a) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenbiziko bi ikasmailetako
irakasgai guztiak gaindituak izatea.
b) Erdi mailako heziketa zikloa ikasten hasia izatea eta lanbide modulu batzuk gaindituak izatea, betiere modulu horien iraupena heziketa
zikloaren iraupen osoaren erdia baldin bada gutxienez.
c) Goi mailako heziketa zikloa ikasten hasia izatea eta lanbide modulu
batzuk gaindituak izatea, betiere modulu horien iraupena heziketa zikloaren
iraupen osoaren herena baldin bada gutxienez.
d) Goi mailako arte irakaskuntzetako 10 ECTS kreditu edo gehiago gainditurik izatea, edo, hala badagokio, EDU/1603/2009 Aginduaren
5. xedapen gehigarrian xedatutakoa (EDU/520/2011 Aginduaren bidez
aldatua).
e) Atzerrian egindako ikasketak egiaztatzea, hain zuzen, DBHko
hirugarren ikasmailan sartzeko Espainiako hezkuntza sisteman eskatzen
den mailaren balio berekoak.
f) Helduen Bigarren Hezkuntzaren I. mailako esparru guztiak gaindituak izatea.
20. Bat etorriz 3.2 artikuluan ekainaren 10eko EDU/1603/2009 Aginduak ezarritakoarekin (martxoaren 7ko EDU/520/2011 Aginduak aldatutakoa),
goi mailako zikloetan sartzeko probak gainditzea baliokidea da, ondorio
profesionaletarako, Batxilergo titulua izatearekin, betiere egiaztatzen bada
pertsonak baduela Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua
edo titulu baliokideren bat.
21. Aurreko bi oinarrietan aipatutako baliokidetzek aukera ematen
diete eskatutako ikasketa titulurik ez duten helduei lanpostu horietan
sartzeko. Baliokidetza horiek ezartzen dira, bakar-bakarrik, lanpostu
publiko edo pribatuen deialdietan eskatzen diren betebeharrei dagokienez.
22. Bat etorriz Profesionaltasun ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 20.2 artikuluan ezarritakoarekin, erdi
mailako zikloetan sartzeko probak gainditzeak 2. mailako profesionaltasun
ziurtagiria eskuratzeko lortzeko bidea ematen du.
Goi mailako zikloetan sartzeko proba gainditzeak, halaber, 3. mailako
profesionaltasun ziurtagiria lortzeko bidea ematen du.
2. ERANSKINA
ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOETARAKO SARRERA PROBA
Izena emateko baldintzak
1. Erdi mailako zikloetako sarrera proban inskribatzeko, beharrezkoa da gutxienez hamazazpi urte izatea edo proba egiten den urtean
betetzea.
2. Eskuarki, erdi mailako zikloetan sartzeko probarako izena emateko
unean frogatuko da hartarako behar diren baldintzak betetzen direla.
3. Hezkuntza Departamentuak, bere eskumenen esparruan, eskura
dituen datuak egiaztatu ondoren, izena emateko baldintzak betetzen ez
dituzten izangaiak proba egitetik baztertzen ahalko ditu, edo haien probaren
emaitzak baliogabetzen, edonoiz.
Izena ematea
4. Erdi mailako heziketa zikloetako sarrera proban izena emateko
epea 2020ko martxoaren 23ko 27ko 14:00etara bitarte izanen da.
5. Aurrez aurre egin daiteke inskripzioa, Nafarroako Foru Komunitatean Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko erdi
mailako eta goi mailako heziketa zikloak ematen dituzten ikastetxe publiko
eta itunduetako edozeinetan. Ikastetxe horiek Nafarroako Gobernuaren
tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako, Arte Plastikoetako
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eta Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probak” fitxan
zehazten dira, helbide honetan:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3104/Pruebas-de-acceso-a-ciclos-de-FP-de-Artes-Plasticas-y-Diseno-y-de-Ensenanzas-Deportivas
6. Telematika bidez ere egin daiteke inskripzioa, on line, aurreko
atalean aipatutako tramiteen fitxaren bidez, hots, “Lanbide Heziketako, Arte
Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko
probak” izeneko fitxatik abiatuta. Horretarako, han zehazten diren bideetako
edozein baliatu daiteke (ziurtagiri digitala, NAN elektronikoa, NANa eta
PINa, edo cl@ve).
7. Izangai bakoitzak izena emateko eskabide bakar bat bete beharko du, Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide
Heziketako, Arte Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako
zikloetan sartzeko probak” fitxako ereduen araberakoa.
8. Izen emateak jasotzen dituzten ikastetxeek eskatzaileari eskabidearen fotokopia emanen diote, hori noiz sartu den adierazita eta zigilua
jarrita.
Dokumentazioa
9. Izangaiek dokumentazio hau erantsi beharko diote inskribatzeko
eskabideari:
a) Nahitaezko agiriak:
–Nortasun agiri nazionalaren fotokopia, pasaportearena, nortasuna
frogatzen duen bidaia agiri batena, bisarena edo atzerritarren identifikazio
txartelarena.
–Sarrera probetan izena emateko tasaren kontzeptu gisa ezarritako
diru kopurua Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren diru-bilketa
kontuan sartu izanaren gordekina.
–Behar denean, tasaren salbuespenaren edo hobariaren frogagiria:
familia ugariaren tituluaren fotokopia, Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen
Institutuak (IMSERSO) edo Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako
Nafarroako Agentziak emandako ziurtagiriaren edo ebazpenaren fotokopia, terrorismoaren biktima izatearen ziurtagiriaren fotokopia, edo genero
indarkeriaren biktima izatearen aintzatespenaren fotokopia.
b) Egokitzapenetarako dokumentazioa:
–Desgaitasunaren egiaztagiriaren fotokopia.
c) Salbuespenetarako dokumentazioa:
–Erdi mailako zikloetan sartzeko probaren esparruren bat egitetik
salbuesteko eskatuz gero, eranskin honen 15. oinarrian zehaztutako
frogagiriak erantsiko dira.
10. Inskripzioak jasotzen dituzten ikastetxeek proben epaimahai
koordinatzaileari bidaliko dizkiote, 2020ko apirilaren 3a baino lehen, probak

desgaitasuna dutenentzat egokitzeko eskaerak, behar diren egiaztagiriekin
batera.
Onartutako izangaien zerrendak
11. Onartuen behin-behineko zerrendak 2020ko apirilaren 17an argitaratuko dira Hezkuntza Departamentuaren web orrian eta Nafarroako
Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako, Arte
Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko
probak” fitxan.
Zerrenda horietan, honako hauen gainean erabakitakoa azalduko
da: salbuespenak, Nafarroan aurreko deialdietan gainditutako arloen
eta esparruen araberako esparruen kalifikazioak, eta izangaiek proba
egokitzeko egindako eskaerak.
Erreklamazioak toki hauetan jar daitezke, 2020ko apirilaren 20tik 22ko
14:00etara arte:
–Inskripzioa egin den ikastetxean, baldin eta, eranskin honen 16.
oinarriaren arabera, onarpenak eta salbuespenak egitea ikastetxeko idazkaritzaren eskumena bada. Erreklamazioa egiteko, Nafarroako Gobernuaren
tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako, Arte Plastikoetako eta
Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probak” fitxan
dagoen ereduari jarraituko zaio.
–Hezkuntza Departamentuko erregistroan (San Domingo kalea, 8),
sarrera probak koordinatzeko epaimahaiko buruari zuzenduak, egokitzapen
eskaeretarako eta salbuespenetarako eta aurreko deialdietan gainditutako
arloen araberako esparruen kalifikazioetarako. Erreklamazioa egiteko,
Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako, Arte Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan
sartzeko probak” fitxan dagoen ereduari jarraituko zaio.
12. Behin erreklamazioak ebatzirik, onartuen behin betiko zerrendak
2020ko apirilaren 27an argitaratuko dira Hezkuntza Departamentuaren web
orrian eta Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide
Heziketako eta Arte Plastikoetako zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako
zikloetan sartzeko probak” fitxan.
Zerrenda horietan, honako hauen gainean erabakitakoa azalduko
da: salbuespenak, Nafarroan aurreko deialdietan gainditutako arloen
eta esparruen araberako esparruen kalifikazioak, eta izangaiek proba
egokitzeko egindako eskaerak.
Probaren egitura eta edukia
13. Erdi mailako zikloetako sarrera proba komuna izanen da, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako oinarrizko gaitasunen inguruan, ikasleek
dagozkion ikasketak probetxuz egiteko behar diren ezagutzak eta trebetasunak dituztela egiaztatzeko.

Proba esparru eta ariketa hauek egituratzen dute:
ESPARRUA

Komunikazioa
Gizartea
Zientifiko-teknologikoa

GAITASUNA

ARIKETAK

Hizkuntza komunikazioa
Gaztelaniako edo Euskarako ariketa bat
Gaitasun sozial eta zibikoa
Gizarte Zientzietako, Geografiako eta Historiako ariketa bat
Matematika eta Zientziako eta Teknologiako Matematikako ariketa bat
Oinarrizko Gaitasunak
10 galderako ariketa bat: 5 galdera Natur Zientziei buruz eta 5 galdera Teknologiari buruz

Erdi mailako zikloetara sartzeko probaren hiru esparruen curriculum erreferentzia, probaren urratsak, edukiak eta ebaluazio irizpideak ebazpen
honen 9. eranskinean daude ezarrita.
14. Gaztelaniako ariketa eta euskarako ariketa gaztelaniaz eta euskaraz erantzun beharko dira, hurrenez hurren, zein den ere proba egiteko
aukeratu den hizkuntza.
Salbuespenak
15. Erdi mailako zikloetan sartzeko probako esparruren batetik salbuetsia izatea nahi duten izangaiek berariaz eskatu beharko dute, izena emateko
eskabidean azalduz. Era berean, esparru bakoitzean, taula honetako betebeharren bat betetzen dutela egiaztatu beharko dute, eta, horretarako, izena
emateko eskabidearekin batera, taula honetan adierazten den dokumentazioa aurkeztu:
ESPARRUETATIK
SALBUESTEA

FROGATU BEHARREKO BETEBEHARRA

Komunikazioaren es- Gainditua izatea Helduen Bigarren Hezkuntzako komunikazioaren
parrutik salbuestea
esparruko 4. modulua
Gainditua izatea arlo soziolinguistikoa edo komunikazio esparrua 2008.
urtetik aurrera (hori barne) Nafarroako Foru Komunitatean antolatutako
deialdiren batean
Gaindituak izatea Hizkuntzako 2. mailako gako-gaitasunak ebaluatzeko
probak
Gaindituak izatea Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa bateko
derrigorrezko moduluak edo gainditua izatea Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat DBHko graduatu titulua lortu gabe (Arte Plastikoetako
eta Diseinuko erdi mailako zikloetan edo Kirol Irakaskuntzetako zikloetan
sartzeko)
Lanbide Lantegi bat gainditua izatea

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Ikasketen ziurtagiriaren fotokopia
Ez da agiririk aurkeztu behar, koordinazio epaimahaiak ofizioz egiaztatuko
baitu
Hizkuntzako 2. mailako gako-gaitasunak frogatzen dituen ziurtagiriaren
fotokopia
Ikasketen ziurtagiriaren fotokopia

Ikasketen ziurtagiriaren fotokopia

3612. orrialdea - 54. zenbakia
ESPARRUETATIK
SALBUESTEA

2020ko martxoaren 16a, astelehena

FROGATU BEHARREKO BETEBEHARRA

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Gizarte esparrutik sal- Gainditua izatea Helduen Bigarren Hezkuntzako gizarte esparruko 4.
buestea
modulua
Gainditua izatea arlo soziolinguistikoa edo gizarte esparrua 2008. urtetik aurrera (hori barne) Nafarroako Foru Komunitatean antolatutako
deialdiren batean
Gaindituak izatea Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa bateko
derrigorrezko moduluak edo gainditua izatea Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat DBHko graduatu titulua lortu gabe (Arte Plastikoetako
eta Diseinuko erdi mailako zikloetan edo Kirol Irakaskuntzetako zikloetan
sartzeko)
Lanbide Lantegi bat gainditua izatea
Esparru zientifiko-tek- Lanbide Hastapeneko Programaren bat gainditua izatea, Lanbide
nologikotik salbues- Lantegia edo Lanbide Hastapena modalitatean
tea
Gaindituak izatea Helduen Bigarren Hezkuntzako esparru zientifikoteknologikoko 4. moduluak
Gainditua izatea matematika arloa edo arlo zientifiko-teknologikoa
edo esparru zientifiko-teknologikoa 2008. urtetik aurrera (hori barne)
Nafarroako Foru Komunitatean antolatutako deialdiren batean
Lan esperientzia frogatzea, gutxienez urtebetekoa (lanaldi osokoa)

Ikasketen ziurtagiriaren fotokopia
Ez da agiririk aurkeztu behar, koordinazio epaimahaiak ofizioz egiaztatuko
baitu
Ikasketen ziurtagiriaren fotokopia

Ikasketen ziurtagiriaren fotokopia
Ikasketen ziurtagiriaren fotokopia
Ikasketen ziurtagiriaren fotokopia
Ez da agiririk aurkeztu behar, koordinazio epaimahaiak ofizioz egiaztatuko
baitu

Besteren konturako langileak:
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren edo Lan Mutualitatearen
ziurtagiria (lan bizitzaren txostena), enpresa, lan kategoria (kotizazio taldea)
eta kontratazioaldia jasotzen dituena
Langile autonomoak:
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiria (lan bizitzaren
txostena), autonomoen araubide berezian afiliatuta egondako aldiak
jasota
Gutxienez 1. mailako profesionaltasun ziurtagiria baduela frogatzea. Lan administrazioak emandako profesionaltasun ziurtagiriaren fotokopia
Gaindituak izatea Matematikako 2. mailako gako-gaitasunak ebaluatzeko Matematikako 2. mailako gako-gaitasunak frogatzen dituen ziurtagiriaren
probak
fotokopia
Gaindituak izatea Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa bateko Ikasketen ziurtagiriaren fotokopia
derrigorrezko moduluak edo gainditua izatea Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat DBHko graduatu titulua lortu gabe (Arte Plastikoetako
eta Diseinuko erdi mailako zikloetan edo Kirol Irakaskuntzetako zikloetan
sartzeko)
Lanbide Lantegi bat gainditua izatea
Ikasketen ziurtagiriaren fotokopia

Oinarri honetan jasotzen ez diren salbuespenak sarrera probak koordinatzen dituen epaimahaiak ebatziko ditu.
16. Honako hauei dagokie salbuesteko eskaeren gaineko ebazpena ematea:
Proben koordinazio epaimahaia

2008. urtetik aurrera (hori barne) Nafarroako Foru Komunitatean antolatutako deialdiren batean probaren arloren edo
esparruren bat Nafarroan gainditua izateagatik esparruren batetik salbuesteko eskaerak.
Salbuespen eskaerak 2019-2020 ikasturtean Lanbide Lantegia gainditzeagatik.
Salbuespen eskaerak 2019-2020 ikasturtean Oinarriko LH gainditzeagatik DBHko graduatu titulua lortu gabe.
Izena emateko eskabidea non aurkeztu du- Eranskin honen 15. oinarrian aipatutako salbuespenak egiteko eskaerak.
ten, ikastetxe horretako idazkaritzak

Onartuen behin-behineko eta behin betiko zerrendetan, EDUCA aplikazioan, salbuespenaren ebazpena adieraziko da, eta ukoaren arrazoia
emanen da.

2019-2020 ikasturtean lanbide lantegi bat gainditu duten ikasleak
edo lanbide lantegi bat egiten ari direnak
17. Baldin eta ikasle batek 2019-2020 ikasturtea baino lehen lanbide
lantegi bat gainditu badu eta aurreko ikasturteetan ez bada Nafarroan
sarrera proben deialdi batean inskribatu, proban inskribatu beharko du
sarrera proba gainditu izanaren ziurtagiria lortzeko, eta eskatu beharko
du probaren hiru esparruak egitetik salbuesteko. Sarrera proba gainditu
izanaren ziurtagirian jasoko den nota izanen da lanbide lantegian lortutako
batez besteko azken nota.
18. 2019-2020 ikasturtean lanbide lantegi bat egiten ari diren ikasleek
proban inskribatu beharko dute eta eskatu beharko dute probaren hiru
esparruak egitetik salbuesteko. Erdi mailako zikloetan sartzeko probaren
ariketak egiten direnez lanbide lantegia amaitu baino lehen, ikasleek aukeratu behar dute probaren ariketak egitea, uste badute lanbide lantegia ez
dutela gaindituko; edo, bestela, probaren ariketak ez egitea, uste badute
lanbide lantegia gainditu behar dutela.
Lanbide lantegi bat egiten ari diren ikasleen egoera hauetakoren bat
izanen da:
–Probaren ariketetara aurkezten badira eta lanbide tailerra gainditzen
badute: sarrera proba gainditu izanaren ziurtagirian jasoko den nota izanen
da lanbide tailerrean lortutako batez besteko azken nota.
–Ez badira probaren ariketetara aurkezten eta lanbide tailerra gainditzen badute: sarrera proba gainditu izanaren ziurtagirian jasoko den nota
izanen da lanbide tailerrean lortutako batez besteko azken nota.
–Probaren ariketetara aurkezten badira eta lanbide tailerra gainditzen
ez badute: sarrera proba gainditu izanaren ziurtagirian jasoko den nota
izanen da egindako proban lortutakoa.

–Ez badira probaren ariketetara aurkezten eta lanbide tailerra gainditzen ez badute: sarrera probaren ziurtagirian jasoko den nota EZ GAI
izanen da.
Oinarrizko LHko ziklo bat gainditu duten ikasleak DBHko graduatu
titulurik gabe eta 2019-2020 ikasturtean Oinarrizko LHko ziklo bateko
2. maila egiten ari diren ikasleak
19. Aurreko ikasturteetan Oinarrizko LHko ziklo bat gainditu duten
ikasleak edo 2019-2020 ikasturte honetan gainditzen dutenak, bi kasuetan
DBHko graduatu titulua lortu gabe:
a) Lanbide Heziketako erdi mailako zikloetan sartzeko baldintzak
betetzen dituzte.
b) Ez dituzte betetzen Arte Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol
Irakaskuntzetako erdi mailako zikloetan sartzeko baldintzak.
Aurreko b) atalean aipatutako irakaskuntzetan sartzeko baldintza
da erdi mailako zikloetara sartzeko proba gainditu izanaren ziurtagiria
izatea.
20. Baldin eta DBHko graduatu titulua lortu gabe aurreko ikasturteetan
Oinarrizko LHko ziklo bat gainditu duten ikasleek ez badute betetzen Arte
Plastikoetako eta Diseinuko edo Kirol Irakaskuntzetako erdi mailako ziklo
batera sartzeko baldintza bat eta haietan inskribatu nahi badute, proban
inskribatu beharko dute gainditu izanaren ziurtagiria lortzeko, eta probaren
hiru esparruak egitetik salbuesteko eskatu beharko dute.
Sarrera proba gainditu izanaren ziurtagirian jasoko den nota izanen
da Oinarrizko LHko zikloan lortutako batez besteko azken nota.

2020ko martxoaren 16a, astelehena
21. 2019-2020 ikasturtean Oinarrizko LHko ziklo bateko bigarren
maila egiten ari diren ikasleek nahi badute inskribatu Arte Plastikoetako
eta Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako erdi mailako ziklo batean, proban
inskribatu ahal izanen dira.
–Gainditzen badute Oinarrizko LHko zikloa eta DBHko graduatu
titulua lortzen badute, ez da kontuan hartuko sarrera probako ariketetan
lortutako kalifikazioa, betetzen baitituzte erdi mailako zikloetara sartzeko
baldintzak.
–Gainditzen badute Oinarrizko LHko zikloa baina DBHko graduatu
titulua lortu gabe, sarrera proba gainditu izanaren ziurtagirian jasoko den
nota izanen da Oinarrizko LHko zikloan lortutako batez besteko azken
nota. Ziurtagiri horrek balioko du Arte Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol
Irakaskuntzetako zikloetara sartzeko.
–Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloa gainditu ez badute, sarrera
proba gainditu izanaren ziurtagirian jasoko den nota izanen da probako
ariketetan lortzen dena.
Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa bateko nahitaezko
moduluak gainditu dituzten baina borondatezko moduluak gainditu
ez dituzten ikasleak
22. Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa bateko nahitaezko
moduluak, oinarrizko modalitatekoak eta lanbide lantegi batekoak, gainditu
dituzten ikasleak, baina DBHko graduatu titulua lortu gabe:
a) Lanbide Heziketako erdi mailako zikloetan sartzeko baldintzak
betetzen dituzte.
b) Ez dituzte betetzen Arte Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol
Irakaskuntzetako erdi mailako zikloetan sartzeko baldintzak.
Aurreko b) atalean aipatutako irakaskuntzetan sartzeko baldintza
da erdi mailako zikloetara sartzeko proba gainditu izanaren ziurtagiria
izatea.
23. Baldin eta DBHko graduatu titulua lortu gabe Hasierako Lanbide
Kualifikazioko Programa bateko nahitaezko moduluak, oinarrizko modalitatekoak eta lanbide lantegi batekoak, gainditu dituzten ikasleek ez badute
betetzen Arte Plastikoetako eta Diseinuko edo Kirol Irakaskuntzetako erdi
mailako ziklo batera sartzeko baldintza bat eta haietan inskribatu nahi badute, proban inskribatu beharko dute gainditu izanaren ziurtagiria lortzeko,
eta probaren hiru esparruak egitetik salbuesteko eskatu beharko dute.
Sarrera proba gainditu izanaren ziurtagirian jasoko den nota izanen
da Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programako nahitaezko moduluetan
lortutako batez besteko azken nota.
Probaren kalifikazioa eta balorazioa
24. Hiru esparruetako bakoitza 0tik 10era kalifikatuko da.
–Komunikazioaren esparruko nota izanen da Hizkuntzako ariketan
lortutakoa.
–Gizarte esparruaren nota izanen da Gizarte Zientzietako, Geografiako
eta Historiako ariketan lortutakoa.
–Esparru zientifiko-teknologikoaren nota izanen da Matematikako
ariketaren eta Natur Zientzietako eta Teknologiako ariketaren batezbesteko
aritmetikoa.
25. Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko erdi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probaren azken kalifikazioa 0tik 10era
adieraziko da, bi dezimalekin zehaztuta. Hiru esparruen batezbesteko
aritmetikoa eginez aterako da, betiere bakoitzean lau puntu edo gehiago
atera badira. Azken kalifikazioan 5 puntu edo gehiago lortuz gero, proba
gainditutzat joko da.
26. Araubide bereziko Kirol Irakaskuntzetako erdi mailako zikloetan sartzeko probaren azken kalifikazioaren kasuan, 1etik 10era bitarte
adieraziko da, bi dezimalekin. Hiru esparruen batezbesteko aritmetikoa
eginez aterako da, betiere bakoitzean lau puntu edo gehiago atera badira.
Azken kalifikazioan 5 puntu edo gehiago lortuz gero, proba gainditutzat
joko da.
27. Probaren esparruren batetik salbuetsi bada, azken kalifikazioa
ateratzeko, salbuetsita ez dauden esparruen kalifikazioak baizik ez dira
aintzat hartuko, salbu Nafarroan egindako aurreko deialdiren batean arlo
edo esparru bat gainditua izateagatik egin bada salbuespena, kasu horretan dagokion arloaren edo esparruaren kalifikazioa aintzat hartuko baita
probaren azken kalifikazioa kalkulatzeko.
28. Salbuespena sortu badu Lanbide Tailer bat edo Oinarrizko LHko
ziklo bat gainditu izanak DBHko graduatu titulua lortu gabe, edo Hasierako
Lanbide Kualifikazioko Programako nahitaezko moduluak gainditu izanak
DBHko graduatu titulua lortu gabe, sarrera probaren azken kalifikazioa
izanen da Lanbide Lantegian edo Oinarrizko LHko zikloan edo Hasierako
Lanbide Kualifikazioko Programako nahitaezko moduluetan lortutako batez
besteko azken nota, hurrenez hurren.

54. zenbakia - 3613. orrialdea
Azken kalifikazioan 5 puntu edo gehiago lortuz gero, proba gainditutzat
joko da.
Probak egiteko egutegia
29. Erdi mailako zikloetan sartzeko proba 2020ko maiatzaren 19an
eginen da, “Virgen del Camino” IBPan (Imarkoain kalea 1, Iruña).
30. Proba egiteko, aldean izan behar da nortasun agiri nazionala,
pasaportea, nortasuna egiaztatzen duen bidaia agiri bat, bisa edo atzerritarren identifikazio txartela, eta, horretaz gain, ariketak egiteko behar
den materiala. Nortasuna egiaztatzeko behar den agiriren bat ekartzen
ez bada, ezin izanen da proba egin.
Informazio hori 2020ko maiatzaren 12an argitaratuko da, izangaien
gelaz gelako banaketarekin batera, Hezkuntza Departamentuaren weborrian eta Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide
Heziketako eta Arte Plastikoetako zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako
zikloetan sartzeko probak” fitxan.
31. Izangaiak egin beharreko esparruetako ariketetara soilik joanen
dira, jarraian zehazten denaren arabera:
a) Komunikazioaren esparrua (Hizkuntzako ariketa) eta gizarte esparrua (Gizarte Zientzietako, Geografiako eta Historiako ariketa): 2020ko
maiatzaren 19an, 15:30ean, deia eta dokumentazioa egiaztatzea.
b) Esparru zientifiko-teknologikoa (Matematikako ariketa eta Natur
Zientzietako eta Teknologiako ariketa): 2020ko maiatzaren 19an, 18:00etan,
deia eta dokumentazioa egiaztatzea.
Erdi mailako zikloan sartzeko probaren ariketak honela eginen dira:
EGUNA

Maiatzaren 19a

ESPARRUA

ARIKETA

Komunikazioa

Hizkuntza

Gizartea

Gizarte Zientziak, Geografia eta
Historia

Zientifiko-teknologikoa

Matematika
Natur Zientziak eta Teknologia

IRAUPENA

2 ordu (ordu bat ariketa
bakoitzerako)
2 ordu (ordu bat ariketa
bakoitzerako)

32. Salbuetsita egon gabe ariketaren bat egitera aurkezten ez direnak
“ez aurkeztutzat” joko dira ariketa horretan, eta, batez besteko nota kalkulatzearen ondorioetarako beharrezkoa denean, ariketa horren puntuazioa
0 izanen da.
Proben emaitzak eta erreklamazioak
33. Emaitzak Hezkuntza Departamentuaren web-orrian eta Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako eta
Arte Plastikoetako zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko
probak” fitxan argitaratuko dira, ondoren azaltzen diren egunetan:
Behin-behineko emaitzak

2020ko maiatzaren 28a

Erreklamazioak

2020ko maiatzaren 29tik ekainaren 2ra (14:00ak arte), biak
barne.

Behin betiko emaitzak

2020ko ekainaren 12a
2019-2020 ikasturtean Lanbide Lantegi bat egiten ari diren ikasleak
eta Oinarrizko LHko ziklo bateko bigarren maila egiten ari direnak:
2020ko ekainaren 25a

34. Erreklamazioak Hezkuntza Departamentuaren Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira (San Domingo kalea 8), koordinazio epaimahaiko
buruari igorriko zaion idazki baten bidez, eta hark dagokion ebaluazio
epaimahaiari igorriko dio. Erreklamazioa egiteko, Nafarroako Gobernuaren
tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako, Arte Plastikoetako eta
Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probak” fitxan
dagoen ereduari jarraituko zaio.
Erreklamazioak aurkezteko epea bukatuta, kasuan kasuko ebaluazio
epaimahaiak aztertu eta ebazteko bilduko dira.
35. Emaitzen behin betiko aktak jendaurrean jartzearekin betetzat
joko da ebaluazio epaimahaiek eta proben koordinazio epaimahaiak aurkeztutako erreklamazioen gainean hartzen dituzten erabakien berri emateko
prozedura. Aktaren eranskin bat ere argitaratuko da, non adieraziko baita,
modu arrazoituan, ea kontuan hartu al diren izandako erreklamazioak.
Egiaztagiriak
36. Erdi mailako zikloetan sartzeko proba gainditzen duenak eskubidea izanen du ziurtagiri bat jasotzeko, non adieraziko baita gai dela eta
zein kalifikazio lortu duen, zenbakitan emana, bi dezimal eta guzti.
37. Interesdunek probarako inskripzioa egin zuten ikastetxean eskuratzen ahalko dituzte erdi mailako zikloetan sartzeko proba gainditu izanaren ziurtagiriak. Inskripzioa modu telematikoan egin denean, Hezkuntza
Departamentuan (Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako
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Zerbitzuan) eskuratzen ahalko dute izangaiek ziurtagiri hori. Bi kasuetan,
ziurtagiriak 2020ko ekainaren 15etik aurrera egonen dira eskuragarri, data
hori barne, behin betiko emaitzak 2020ko ekainaren 12an argitaratuko
dituztenentzat; eta 2020ko ekainaren 26tik aurrera, hori barne, emaitzak
2020ko ekainaren 25ean argitaratuko dituztenentzat.
38. Erdi mailako zikloetan sartzeko probaren esparru bat edo gehiago
gainditzen duenak eskubidea izanen du ziurtagiri partzial bat egin dakion.
Bertan adieraziko da zein esparru gainditu dituen eta lortutako kalifikazioa,
5etik 10era, bi dezimal eta guzti.
Gainditutako esparruak gainditutzat hartuko dira Nafarroako Foru
Komunitateko hurrengo deialdietan, baldin eta Lanbide Heziketan sartzeko
araudi orokorrak hala egiten uzten badu.
39. Probaren zein esparru gainditu diren egiaztatzen duten agiriak
2020ko urriaren 22tik aurrera eskuratuko dira Hezkuntza Departamentuko Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuan (San
Domingo kalea 8, Iruña).
3. ERANSKINA
GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOETARAKO SARRERA PROBA
Kirol Irakaskuntzen goi mailako zikloetan sartzeko probak
Izena emateko baldintzak
1. Lanbide Heziketako goi mailako zikloetan sartzeko proban izena
emateko, baldintza hauek bete beharko dira:
–Gutxienez 19 urte izatea edo proba egiten den urtean adin hori
betetzea.
2. Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzetako goi
mailako zikloetan sartzeko proban izena emateko, baldintza hauek bete
beharko dira:
–Gutxienez 19 urte izatea edo proba egiten den urtean adin hori
betetzea, edo
–18 urte izatea edo proba egiten den urtean betetzea eta goi mailako
zein ziklotan sartu nahi den, harekin lotutako teknikari titulu bat izatea.
3. Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan sartzeko proban izena
emateko, baldintza hauek bete beharko dira:
–19 urte izatea edo proba egiten den urtean betetzea, eta kirol teknikari
titulua izatea, behar den kirol modalitate edo espezialitatekoa, edo
–18 urte izatea edo proba egiteko urtean betetzea, eta, horretaz gain,
kirol teknikari titulua izatea (behar den kirol modalitate edo espezialitatekoa)
eta gorputz eta kirol jardueren lanbide arloko teknikari titulu bat izatea.
4. Eskuarki, goi mailako zikloetan sartzeko probarako izena emateko
unean frogatuko da hartarako behar diren baldintzak betetzen direla.
5. Hezkuntza Departamentuak, bere eskumenen esparruan, eskura
dituen datuak egiaztatu ondoren, izena emateko baldintzak betetzen ez
dituzten izangaiak proba egitetik baztertzen ahalko ditu, edo haien probaren
emaitzak baliogabetzen, edonoiz.
Izena ematea
6. Goi mailako zikloetako sarrera proban izena emateko epea 2020ko
martxoaren 23tik 27ko 14:00etara bitarte izanen da.
7. Goi mailako zikloetan sartzeko proban aurrez aurre eman daiteke izena: Nafarroako Foru Komunitatean Lanbide Heziketako eta Arte
Plastikoetako eta Diseinuko erdi mailako eta goi mailako heziketa zikloak
ematen dituzten ikastetxe publiko eta itunduetako edozeinetan. Ikastetxe
horiek Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide
Heziketako, Arte Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako
zikloetan sartzeko probak” fitxan zehazten dira, helbide honetan:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3104/Pruebas-de-acceso-a-ciclos-de-FP-de-Artes-Plasticas-y-Diseno-y-de-Ensenanzas-Deportivas
8. Telematika bidez ere egin daiteke inskripzioa, on line, aurreko
atalean aipatutako tramiteen fitxaren bidez, hots, “Lanbide Heziketako, Arte
Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko
probak” izeneko fitxatik abiatuta. Horretarako, han zehazten diren bideetako
edozein baliatu daiteke (ziurtagiri digitala, NAN elektronikoa, NANa eta
PINa, edo cl@ve).
9. Izangai bakoitzak izena emateko eskabide bakar bat bete beharko du, Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide
Heziketako, Arte Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako
zikloetan sartzeko probak” fitxako ereduen araberakoa.
10. Izen emateak jasotzen dituzten ikastetxeek eskatzaileari eskabidearen fotokopia emanen diote, hori noiz sartu den adierazita eta
zigilua jarrita.
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Dokumentazioa
11. Goi mailako zikloetan sartzeko proban izena emateko eskabidearekin batera, izangaiek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:
a) Nahitaezko agiriak:
–Nortasun agiri nazionalaren fotokopia, pasaportearena, nortasuna
frogatzen duen bidaia agiri batena, bisarena edo atzerritarren identifikazio
txartelarena.
–Sarrera probetan izena emateko tasaren kontzeptu gisa ezarritako
diru kopurua Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren diru-bilketa
kontuan sartu izanaren gordekina.
–Hala badagokio, 18 urteko izangaiak: teknikari tituluaren fotokopia
edo erdi mailako heziketa ziklo bateko bigarren kurtsoa ikasten ari dela
frogatzeko ziurtagiria, matrikulatua dagoen ikastetxeak egina. 18 urteko
ikasleek, Nafarroako ikastetxeren batean matrikulatuak badaude, ez dute
dokumentazio hori aurkeztu beharrik izanen.
–Behar denean, tasaren salbuespenaren edo hobariaren frogagiria:
familia ugariaren tituluaren fotokopia, Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen
Institutuak (IMSERSO) edo Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako
Nafarroako Agentziak emandako ziurtagiriaren edo ebazpenaren fotokopia, terrorismoaren biktima izatearen ziurtagiriaren fotokopia, edo genero
indarkeriaren biktima izatearen aintzatespenaren fotokopia.
b) Egokitzapenetarako dokumentazioa:
–Desgaitasunaren egiaztagiriaren fotokopia.
c) Salbuespenetarako dokumentazioa:
–Goi mailako zikloetan sartzeko probaren zatiren bat egitetik salbuesteko eskatuz gero, eranskin honen 23. oinarrian zehaztutako frogagirien
fotokopiak erantsiko dira.
12. Araubide bereziko Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan
sartzeko proban izena emateko eskabidearekin batera, izangaiek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:
a) Nahitaezko agiriak:
–Nortasun agiri nazionalaren fotokopia, pasaportearena, nortasuna
frogatzen duen bidaia agiri batena, bisarena edo atzerritarren identifikazio
txartelarena.
–Kirol teknikari tituluaren fotokopia, dagokion kirol modalitate edo
espezialitatekoa.
–Kirol Irakaskuntzetako erdi mailako zikloko ikasketa ziurtagiriaren
fotokopia, zikloko batez besteko azken nota jasotzen duena.
–Sarrera probetan izena emateko tasaren kontzeptu gisa ezarritako
diru kopurua Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren diru-bilketa
kontuan sartu izanaren gordekina.
–18 urteko izangaiek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:
gorputz eta kirol jardueren lanbide arloko teknikari tituluaren fotokopia edo
lanbide arlo horretako erdi mailako heziketa ziklo bateko bigarren kurtsoa
ikasten ari dela frogatzeko ziurtagiria, matrikulatua dagoen ikastetxeak
egina. 18 urteko ikasleek, Nafarroako ikastetxeren batean matrikulatuak
badaude, ez dute dokumentazio hori aurkeztu beharrik izanen.
–Behar denean, tasaren salbuespenaren edo hobariaren frogagiria:
familia ugariaren tituluaren fotokopia, Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen
Institutuak (IMSERSO) edo Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako
Nafarroako Agentziak emandako ziurtagiriaren edo ebazpenaren fotokopia, terrorismoaren biktima izatearen ziurtagiriaren fotokopia, edo genero
indarkeriaren biktima izatearen aintzatespenaren fotokopia.
b) Egokitzapenetarako dokumentazioa:
–Desgaitasunaren egiaztagiriaren fotokopia.
c) Salbuespenetarako dokumentazioa:
–Araubide bereziko Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan sartzeko probatik salbuesteko eskatuz gero, eranskin honen 25. oinarrian
zehaztutako frogagirien fotokopiak erantsiko dira.
13. Inskripzioak jasotzen dituzten ikastetxeek bidaliko dizkiote proben
koordinazio epaimahaiari, 2020ko apirilaren 3a baino lehen, probaren
berariazko zatia egitetik salbuesteko eskaerak, gutxienez bi urteko lan
esperientzia duelako (lanaldi osoan), eta horri dagozkion egiaztagiriak.
Onartutako izangaien zerrendak
14. Onartuen behin-behineko zerrendak 2020ko apirilaren 17an
argitaratuko dira Hezkuntza Departamentuaren web-orrian eta Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako eta
Arte Plastikoetako zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko
probak” fitxan.
Zerrenda horietan, orobat, hau azalduko da: salbuespenen ebazpena, dagozkion proba zatien kalifikazioak eta izangaiek proba egokitzeko
egindako eskaerak.
15. Erreklamazioak toki hauetan jar daitezke, 2020ko apirilaren 20tik
22ko 14:00etara arte:
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–Hezkuntza Departamentuko Erregistroan (San Domingo kalea 8,
Iruña) aurkeztuko dira salbuespen hauekin lotuta dauden erreklamazioak:
probaren zati batzuen salbuespena, Nafarroan sarrera proben aurreko
deialdietan zati horiek gaindituta izateagatik; lan esperientziaren salbuespena; eta 2019-2020 ikasturtean erdi mailako ziklo bateko bigarren maila
egitearen salbuespena.
Sarrera probako koordinazio epaimahaiko buruari zuzenduko zaizkio
erreklamazio horiek. Erreklamazioa egiteko, Nafarroako Gobernuaren
tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako, Arte Plastikoetako
eta Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probak” fitxan
dagoen ereduari jarraituko zaio.
–Gainerako erreklamazioak, 23. oinarritik 25.era bitarte aipatzen
direnak, inskripzioa egin den ikastetxean aurkeztuko dira.
Ikastetxeko idazkariari zuzenduko zaizkio erreklamazio horiek. Erreklamazioa egiteko, Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen
“Lanbide Heziketako, Arte Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probak” fitxan dagoen ereduari jarraituko zaio.
16. Behin erreklamazioak ebatzirik, onartuen behin betiko zerrendak
2020ko apirilaren 27an argitaratuko dira Hezkuntza Departamentuaren

web-orrian eta Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen
“Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probak” fitxan.
Zerrenda horietan, orobat, honako hauen gainean erabakitakoa azalduko da: salbuespenak, dagokion proba zatien kalifikazioak eta izangaiek
proba egokitzeko egindako eskaerak.
Proben egitura eta edukia
17. Goi mailako zikloetan sartzeko probaren bidez frogatuko da, alde
batetik, izangaiak Batxilergoaren helburuei dagokienez duen heldutasuna,
eta, bestetik, kasuan kasuko lanbide arloan dituen gaitasunak.
Probak bi zati izanen ditu:
a) Zati komuna: izangaiek goi mailako zikloak gainditzeko duten
heldutasuna eta egokitasuna baloratzen du.
b) Berariazko zatia: oinarrizko gaitasunak baloratzen ditu, dena
delako lanbide arloari buruzkoak.
18. Goi mailako zikloan sartzeko probak, modalitate bakoitzean, zati,
irakasgai eta ariketa hauek ditu:

ZIENTZIAK ETA INGENIARITZA MODALITATEA
PROBAREN ZATIAK

Zati komuna

Berariazko zatia (**)

Ezagutza instrumentalak

Lanbide arloaren ezagutzak

IRAKASGAIAK

Gaztelania edo Euskara

Ariketa bat

Hauen artean aukeratzeko (*):
–Espainiako Historia
–Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa edo Frantsesa

Ariketa bat

Matematika

Ariketa bat

Fisika eta Kimika

Ariketa bat

Marrazketa Teknikoa

Ariketa bat

Teknologia Industriala

Ariketa bat

(*) Inskripzio inprimakian Espainiako Historia edo Atzerriko Hizkuntza (Ingelesa edo Frantsesa) aukeratu behar da.
(**) Inskripzio inprimakian berariazko zati honetako hiru irakasgaietatik bi aukeratu behar dira.

GIZARTE ZIENTZIAK MODALITATEA
PROBAREN ZATIAK

Zati komuna

Berariazko zatia (**)

Ezagutza instrumentalak

Lanbide arloaren ezagutzak

IRAKASGAIAK

Gaztelania edo Euskara

Ariketa bat

Hauen artean aukeratzeko (*):
–Espainiako Historia
–Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa edo Frantsesa

Ariketa bat

Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika

Ariketa bat

Enpresaren Ekonomia

Ariketa bat

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak

Ariketa bat

Geografia

Ariketa bat

(*) Inskripzio inprimakian Espainiako Historia edo Atzerriko Hizkuntza (Ingelesa edo Frantsesa) aukeratu behar da.
(**) Inskripzio inprimakian berariazko zati honetako hiru irakasgaietatik bi aukeratu behar dira.

GIZA ZIENTZIAK MODALITATEA
PROBAREN ZATIAK

Zati komuna

Zati berariazkoa (*)

Ezagutza instrumentalak

Lanbide arloaren ezagutzak

IRAKASGAIAK

Gaztelania edo Euskara

Ariketa bat

Espainiako Historia

Ariketa bat

Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa edo Frantsesa

Ariketa bat

Psikologia

Ariketa bat

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak

Ariketa bat

Geografia

Ariketa bat

(*) Inskripzio inprimakian zati berariazko honetako hiru irakasgaietatik bi aukeratu behar dira.

OSASUN ZIENTZIAK MODALITATEA
PROBAREN ZATIAK

Zati komuna

Berariazko zatia (**)

Ezagutza instrumentalak

Lanbide arloaren ezagutzak

IRAKASGAIAK

Gaztelania edo Euskara

Ariketa bat

Hauen artean aukeratzeko (*):
–Espainiako Historia
–Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa edo Frantsesa

Ariketa bat

Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika

Ariketa bat

Biologia

Ariketa bat

Kimika eta Fisika

Ariketa bat

Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak

Ariketa bat

(*) Inskripzio inprimakian Espainiako Historia edo Atzerriko Hizkuntza (Ingelesa edo Frantsesa) aukeratu behar da.
(**) Inskripzio inprimakian zati berariazko honetako hiru irakasgaietatik bi aukeratu behar dira.
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ARTEAK MODALITATEA

PROBAREN ZATIAK

Zati komuna

Zati berariazkoa (*)

IRAKASGAIAK

Ezagutza instrumentalak

Lanbide arloaren ezagutzak

Gaztelania edo Euskara

Ariketa bat

Artearen Historia

Ariketa bat

Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa edo Frantsesa

Ariketa bat

Marrazketa Artistikoa

Ariketa bat

Bolumena

Ariketa bat

Marrazketa Teknikoa

Ariketa bat

(*) Inskripzio inprimakian zati berariazko honetako hiru irakasgaietatik bi aukeratu behar dira.

19. Ebazpen honen 10. eranskinean ezarrita daude goi mailako
zikloetara sartzeko dauden proba modalitate bakoitzeko irakasgaien
curriculum erreferentzia, edukiak eta ebaluazio irizpideak.
20. Araubide bereziko Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan
sartzeko, goi mailako zikloetan sartzeko edozein modalitatetako probaren
zati komuna egin beharko da.
21. Goi mailako irakaskuntza artistikoetan sartzeko heldutasun proben deialdia egiten duen ebazpenean ezarriko da heldutasun proba horien
salbuespena, egokitzen ahal zaiena aurretik goi mailako sarrera-probaren
zati batzuk gainditu dituzten ikasleei.
22. Gaztelaniako ariketa eta euskarako ariketa gaztelaniaz eta euskaraz erantzun beharko dira, hurrenez hurren, zein den ere proba egiteko
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aukeratu den hizkuntza. Atzerriko hizkuntzaren ariketa kasuan kasuko
atzerriko hizkuntzan erantzun beharko da.
Salbuespenak
23. Goi mailako zikloetan sartzeko probaren zatiren bat egitetik salbuetsia izatea nahi duten izangaiek berariaz adierazi beharko dute inskripzio
eskabidean. Era berean, zati bakoitzean, taula honetako betebeharren bat
betetzen dutela egiaztatu beharko dute, eta, horretarako, izena emateko
eskabidearekin batera, taula honetan adierazten den dokumentazioa
aurkeztu:

FROGATU BEHARREKO BETEBEHARRA

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Modalitate hauetako zati komunetik Aipatutako proba modalitateetako edozeinen zati komuna gaindi- Ez da agiririk aurkeztu behar, koordinazio epaimahaiak ofizioz
salbuestea:
tua izatea 2008. urtetik aurrera (urte hori barne) Nafarroako Foru egiaztatuko baitu.
–Zientziak eta Ingeniaritza
Komunitatean antolatutako deialdiren batean.
–Osasun Zientziak
–Gizarte Zientziak
–Giza zientziak
Modalitate hauetako zati komunetik Nafarroan goi mailako arte irakaskuntzetan sartzeko heldutasun Ez da agiririk aurkeztu behar, koordinazio epaimahaiak ofizioz
proba gainditurik izatea.
salbuestea:
egiaztatuko baitu.
–Giza zientziak
Modalitate hauetako zati komunetik Arteak modalitateko zati komuna gainditua izatea 2008. urtetik Ez da agiririk aurkeztu behar, koordinazio epaimahaiak ofizioz
aurrera (urte hori barne) Nafarroako Foru Komunitatean antola- egiaztatuko baitu.
salbuestea:
tutako deialdiren batean.
–Arteak
Nafarroan goi mailako arte irakaskuntzetan sartzeko heldutasun Ez da agiririk aurkeztu behar, koordinazio epaimahaiak ofizioz
proba gainditurik izatea.
egiaztatuko baitu.
Modalitate hauetako berariazko zatitik Kasuan kasuko modalitateko berariazko zatia gainditua izatea Ez da agiririk aurkeztu behar, koordinazio epaimahaiak ofizioz
salbuestea:
2008. urtetik aurrera (urte hori barne) Nafarroako Foru Komuni- egiaztatuko baitu.
–Zientziak eta Ingeniaritza
tatean antolatutako deialdiren batean.
–Osasun Zientziak
–Gizarte Zientziak
–Giza Zientziak
–Arteak
Modalitate hauetako berariazko zatitik
salbuestea:
–Osasun Zientziak
–Gizarte Zientziak
Gorputz eta kirol jardueren lanbide arloko goi mailako ziklo bat egin behar duten
goi mailako edo errendimendu handiko
kirolarientzat.

Goi mailako eta errendimendu handiko kirolari izaera frogatzea, Goi mailako edo errendimendu handiko kirolari izaera frogatzen
Goi Mailako eta Errendimendu Handiko Kirolariei buruzko uz- duen dokumentazioaren fotokopia.
tailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat,
edo Nafarroako Foru Komunitateko errendimenduko kirola eta
goi mailako kirolarien zerrenda arautzen dituen otsailaren 22ko
9/2012 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Modalitate hauetako berariazko zatitik –Kirol teknikari titulu bat izatea.
salbuestea:
–Osasun Zientziak
–Gizarte Zientziak
–Giza zientziak

Kirol teknikari tituluaren fotokopia.

Modalitate hauetako berariazko zatitik Lanbide Heziketako lanbide arlo hauetako batean Lanbide Hezisalbuestea:
ketako teknikari titulua izatea, edo 2019-2020 ikasturtean titulua
–Arteak
lortzeko egoeran egotea:
–Ostalaritza eta Turismoa
–Irudia eta Soinua
–Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza
–Beira eta Zeramika
–Arte Grafikoak
Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari titulua izatea, edo
2019-2020 ikasturtean titulua lortzeko egoeran egotea.

Teknikari tituluaren edo, hala badagokio, Arte Plastikoetako
eta Diseinuko teknikari tituluaren fotokopia.
Nafarroan 2. mailan dauden ikasleen kasuan, ez da agiririk
aurkeztu behar, koordinazio epaimahaiak ofizioz egiaztatuko
baitu.

Edozein proba modalitatetako berariazko Teknikari/Teknikari laguntzaile titulu bat izatea, 5. eranskinean Tituluaren fotokopia edo teknikari laguntzailearena.
zatia egitetik salbuestea
proba modalitate bakoitzerako adierazitako lanbide arloetako
batekoa.
2. mailako edo goragoko profesionaltasun ziurtagiria izatea, 5. Lan administrazioak emandako profesionaltasun ziurtagiriaren
eranskinean proba modalitate bakoitzerako adierazitako lanbide fotokopia, kualifikazio maila berariaz adierazita.
arloetako batekoa.

2020ko martxoaren 16a, astelehena
SALBUESTEN DEN ZATIA

54. zenbakia - 3617. orrialdea
FROGATU BEHARREKO BETEBEHARRA

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Edozein proba modalitatetako berariazko 5. eranskinean proba modalitate bakoitzerako aipatzen diren Besteren konturako langileak:
zatia egitetik salbuestea
lanbide arloetako batean gutxienez ere bi urteko lan esperientzia –Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren edo Lan
frogatzea, lanaldi osoan.
Mutualitatearen ziurtagiria (lan bizitzaren txostena), enpresa,
lan kategoria (kotizazio taldea) eta kontratazioaldia jasotzen
dituena, eta
–Lantoki izandako enpresaren ziurtagiria, datu hauek agertzen
dituena berariaz: kontratuaren iraupena, egindako lana eta noiz
aritu den lan horretan.
Langile autonomoak:
–Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiria (lan
bizitzaren txostena), langile autonomoen araubide berezian
kotizatutako aldia jasotzen duena, eta
–Ekonomia-jardueren gaineko zergan altan egondako aldiaren
ziurtagiria.

24. Araubide bereziko Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloan sartzeko proba egitetik salbuetsia izatea eskatzeko, betebehar hau betetzen
dela frogatu beharko da:
PROBA EGITETIK SALBUESTEA

FROGATU BEHARREKO BETEBEHARRA

Proba egitetik salbuestea

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Goi mailako zikloetan sartzeko probaren zati komuna gaindi- Ez da agiririk aurkeztu behar, koordinazio epaimahaiak ofizioz
tua izatea 2008. urtetik aurrera (urte hori barne) Nafarroako egiaztatuko baitu.
Foru Komunitatean antolatutako deialdiren batean.

25. Aurreko oinarrietan jasotzen ez diren salbuespenak sarrera probak koordinatzen dituen epaimahaiak ebatziko ditu.
Salbuesteko eskaeren gaineko ebazpena ematea honako hauei dagokie:
Proben koordinazio epaimahaia

2008. urtetik aurrera (hori barne) Nafarroako Foru Komunitatean antolatutako deialdiren batean probaren zatiren bat Nafarroan
gainditua izateagatik egiten diren salbuesteko eskaerak.
Lan esperientzia izateagatik egiten diren salbuesteko eskaerak
Salbuespena egiteko eskaerak Lanbide Heziketako, Arte Plastikoetako eta Diseinuko edo Kirol Irakaskuntzetako erdi mailako ziklo
bateko bigarren maila egiten aritzeagatik Nafarroan 2019-2020 ikasturtean, eranskin honen 23. oinarrian ezarritakoari jarraikiz.

Izena emateko eskabidea non aurkez- Eranskin honen 23. eta 24. oinarrietan aipatutako salbuespenak egiteko gainerako eskaerak.
tu duten, ikastetxe horretako idazkaritzak

Onartuen behin-behineko eta behin betiko zerrendetan, EDUCA aplikazioan, salbuespenaren ebazpena adieraziko da, eta ukoaren arrazoia
emanen da.
Teknikarien baldintza eta eskakizunak betetzea goi mailako zikloetara sartzeari dagokionez.
26. Lanbide Heziketako teknikariaren, Arte Plastikoetako eta Diseinuko edo Kirol Irakaskuntzetako tituluak dituzten izangaiek, edo Batxilergo
titulua dutenek garai bateko Batxilergo Bateratu Balioaniztuna egin ondoren, honako egoera honetan daude honako hiru irakaskuntzen goi mailako
zikloetara sartzeko:
LANBIDE HEZIKETAKO TEKNIKARI TITULUA

BETETZEN DITU SARTZEKO
BALDINTZA/ESKAKIZUN AKADEMIKOAK

SARBIDEA

Lanbide Heziketako goi mailako zikloetara sartzea

BAI

Lanbide Heziketako teknikariaren titulua

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako zikloetara
sartzea

EZ

Goi mailako sarrera proba + Gaitasun artistikoko proba

Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetara sartzea

EZ

Goi mailako sarrera proba + Kirol Teknikaria + Kirol proba/Merezimendua

ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO TEKNIKARI TITULUA

BETETZEN DITU SARTZEKO
BALDINTZA/ESKAKIZUN AKADEMIKOAK

SARBIDEA

Lanbide Heziketako goi mailako zikloetara sartzea

EZ

Goi mailako sarrera proba

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako zikloetara
sartzea

EZ

Goi mailako sarrera proba + Gaitasun artistikoko proba (Nafarroan
gaitasun proba honetatik salbuetsiak)

Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetara sartzea

EZ

Goi mailako sarrera proba + Kirol Teknikaria + Kirol proba/Merezimendua

KIROL IRAKASKUNTZETAKO TEKNIKARIAREN TITULUA

BETETZEN DITU SARTZEKO
BALDINTZA/BEHARKIZUN AKADEMIKOAK

SARBIDEA

Lanbide Heziketako goi mailako zikloetara sartzea

EZ

Goi mailako sarrera proba

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako zikloetara
sartzea

EZ

Goi mailako sarrera proba + Gaitasun artistikoko proba

Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetara sartzea

EZ

Goi mailako sarrera proba + Kirol Teknikaria + Kirol proba/Merezimendua

BATXILERGO TITULUA, BBB-KO 3. MAILA EGIN ONDOREN

BETETZEN DITU SARTZEKO
BALDINTZA/ESKAKIZUN AKADEMIKOAK

SARBIDEA

Lanbide Heziketako goi mailako zikloetara sartzea

BAI

Batxilergoa, BBBko 3. maila egin ondoren

Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako zikloetara
sartzea

EZ

Goi mailako sarrera proba + Gaitasun artistikoko proba

Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetara sartzea

EZ

Goi mailako sarrera proba + Kirol Teknikaria + Kirol proba/Merezimendua

3618. orrialdea - 54. zenbakia
Lanbide Heziketako teknikari titulua izanik edo 2019-2020 ikasturtean
lortzeko moduan egonik goi mailako zikloetan izena eman nahi dutenak
27. Aurreko ikasturteetan Lanbide Heziketako erdi mailako ziklo bat
gainditu dutenak, edo 2019‑2020 ikasturtean gainditzen dutenak:
a) Lanbide Heziketako goi mailako zikloetan sartzeko baldintzak
betetzen dituzte
b) Ez dituzte betetzen Arte Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol
Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan sartzeko baldintzak.
Aurreko b) atalean aipatutako irakaskuntzetan sartzeko baldintza da goi
mailako zikloetara sartzeko proba gainditu izanaren ziurtagiria izatea.
Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako zikloetan sartzeko, gainditu beharko da, gainera, gaitasun artistikoko proba bat, deialdi berariazko
baten xede izanen dena, salbu gainditu bada Arteak modalitatea goi mailako
zikloetan sartzeko proban.
Kirol irakaskuntzetako goi mailako zikloetan sartzeko, gainera, frogatu
beharko dira indarreko araudiak eskatutako gainerako beharkizunak eta
baldintzak.
28. Ikasle horiek nahi baldin badute izena eman Nafarroako Lanbide
Heziketako goi mailako ziklo batean, ez dute izenik eman behar goi mailako
ziklo baterako sarrera proban, jada betetzen baitute horietan sartzeko
baldintza bat.
29. Ikasle horiek nahi baldin badute izena eman Arte Plastikoetako
eta Diseinuko goi mailako ziklo batean, honako aukera hauetako bat egin
beharko du:
–Goi mailako zikloetara sartzeko proban izena ematea, Zientziak eta
Ingeniaritza, Osasun Zientziak, Gizarte Zientziak edo Gizarte Zientziak
modalitateetan, eta berariazko zatiaren salbuespena eskatzea, segun eta
zer erlazio ezarri den 5. eranskinean tituluari dagokion lanbide arloaren
eta probaren modalitatearen artean; eta gaitasun artistikoaren proban ere
izena ematea; deialdi berariazko baten xede izanen da.
–Arteak modalitateko goi mailako zikloetarako sarrera-proban izena
ematea eta probaren bi zatietako ariketak egitea, eta ez da nahitaezkoa
izanen gaitasun artistikoaren proban izena ematea.
30. Kirol Irakaskuntzetako goi mailako ziklo batean izena eman nahi
izanez gero, izena eman beharko da araubide bereziko kirol irakaskuntzetako goi mailako zikloetarako sarrera proban.
Ikasle horiek, Kirol Irakaskuntzetara sartzean, frogatu behar dute,
halaber, betetzen dituztela indarreko araudiak eskatzen dituen gainerako
kirol baldintzak eta eskakizunak.
Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari titulua izanik edo 2019-2020
ikasturtean lortzeko moduan egonik, goi mailako zikloetan izena eman
nahi dutenak
31. Aurreko ikasturteetan Arte Plastikoetako eta Diseinuko erdi
mailako ziklo bat gainditu dutenak, edo 2019‑2020 ikasturtean gainditzen
dutenak:
a) Ez ditu betetzen Lanbide Heziketako goi mailako zikloetan sartzeko
baldintzak.
b) Ez ditu betetzen Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako
zikloetan sartzeko baldintzak.
c) Ez ditu betetzen Kirol irakaskuntzetako goi mailako zikloetan
sartzeko beharkizun akademikoak.
Aipatutako irakaskuntzetan sartzeko baldintza da goi mailako zikloetara
sartzeko proba gainditu izanaren ziurtagiria izatea.
Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako zikloetarako sarbidean,
gainera, gaitasun artistikoko proba bat gainditu behar da, berariazko deialdia izanen duena, baina Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikariaren
titulua daukana salbuetsi eginen da proba horretatik.
Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan sartzeko, gainera, frogatu
beharko dira indarreko araudiak eskatutako gainerako beharkizunak eta
baldintzak.
32. Ikasle horiek nahi badute Lanbide Heziketako goi mailako ziklo
batean izena eman, izena eman beharko dute goi mailako zikloetarako
sarrera proban, edozein modalitatetan.
33. Ikasle horiek nahi baldin badute izena eman Arte Plastikoetako
eta Diseinuko goi mailako ziklo batean, sarrera proban eman beharko dute
izena. Arteak modalitatean izena ematen badute, eska dezakete probaren
berariazko zatia egitetik salbuestea, eta lehentasunezko sarbidea izanen
dute. Beste modalitateetan izena emanez gero, ez dute lehentasunezko
sarbiderik izanen. Ikasle horiek ez dute gaitasun artistikoaren proba egin
beharrik, salbuetsita baitaude Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari
titulua izateagatik.
34. Kirol Irakaskuntzetako goi mailako ziklo batean izena eman nahi
izanez gero, izena eman beharko da araubide bereziko kirol irakaskuntzetako goi mailako zikloetarako sarrera proban.
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Ikasle horiek, Kirol Irakaskuntzetara sartzean, frogatu behar dute,
halaber, betetzen dituztela indarreko araudiak eskatzen dituen gainerako
kirol baldintzak eta eskakizunak.
Kirol teknikari titulua izanik edo 2019-2020 ikasturtean lortzeko moduan
egonik, goi mailako zikloetan izena eman nahi dutenak
35. Aurreko ikasturteetan Kirol Irakaskuntzetako erdi mailako ziklo
bat gainditu dutenak, edo 2019‑2020 ikasturtean gainditzen dutenak:
a) Ez dituzte betetzen Lanbide Heziketako goi mailako zikloetan
sartzeko baldintzak.
b) Ez dituzte betetzen Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako
zikloetan sartzeko baldintzak.
c) Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan sartzeko beharkizun
akademikoak ere ez dituzte betetzen.
Aipatutako irakaskuntzetan sartzeko baldintza da goi mailako zikloetara
sartzeko proba gainditu izanaren ziurtagiria izatea.
Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako zikloetarako sartzeko,
gainditu beharko da, gainera, gaitasun artistikoko proba bat, deialdi berariazko bat izanen duena.
Kirol irakaskuntzetako goi mailako zikloetan sartzeko, gainera, frogatu
beharko dira indarreko araudiak eskatutako gainerako beharkizunak eta
baldintzak.
36. Ikasle horiek nahi baldin badute izena eman Lanbide Heziketako
goi mailako ziklo batean, sarrera proban eman beharko dute izena.
Osasun Zientziak, Gizarte Zientziak edo Giza Zientziak modalitateetan
izena ematen badute, eska dezakete berariazko zatia egitetik salbuestea, Zientziak eta Ingeniaritza edo Arteak modalitateetan izena ematen
badute, berriz, ezin dezakete eskatu probaren berariazko zatia egitetik
salbuestea.
37. Ikasle horiek nahi baldin badute izena eman Arte Plastikoetako
eta Diseinuko goi mailako ziklo batean, sarrera proban eman beharko
dute izena. Arteak modalitatean izena ematen badute, ez dute gaitasun
artistikoaren proban izena eman beharrik eta lehentasunezko sarbidea
izanen dute; beste modalitateetan izena emanez gero, berriz, gaitasun
artistikoaren proban inskribatu beharko dute (berariazko deialdia izanen
du), eta ez dute lehentasunezko sarbiderik izanen.
38. Kirol Irakaskuntzetako goi mailako ziklo batean izena eman nahi
izanez gero, izena eman beharko da Araubide Bereziko Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetarako sarrera proban.
Ikasle horiek, Kirol Irakaskuntzetara sartzean, frogatu behar dute,
halaber, betetzen dituztela indarreko araudiak eskatzen dituen gainerako
kirol baldintzak eta eskakizunak.
Goi mailako zikloetan sartzeko ikastaroko ikasleak
39. Honako hauek izanen dira goi mailako zikloetarako sarbide
ikastaroaren eraginak, zer teknikari titulu edukitzen den eta goi mailako
zer ziklotan sartu gogo den:
40. Lanbide Heziketako teknikari titulua izanik, Arte Plastikoetako eta
Diseinuko goi mailako zikloetan edo araubide bereziko kirol irakaskuntzen
goi mailako zikloetan inskribatu nahi duten ikasleak. Sarbide ikastaroa goi
mailako zikloetan sartzeko probatzat hartuko da, eta hobari bat emanen
du (0,15 x sarbide ikastaroko batez besteko nota). Ikasle horiek zikloetan
sartzeko probetan eman beharko dute izena.
Sarbide ikastaroa gainditu duen ikasleak:
a) Izena ematen badu probaren Arteak modalitatean:
–Ez du zati komuna egin behar. Zati komun horren nota izanen da
sarbide ikastaroko irakasgai komunen batez besteko nota.
–Probako berariazko zatia egin behar du. Berariazko zati horren nota
izanen da egiten dituen ariketetan lortzen duena.
Sarrera probaren azken kalifikazioa kalkulatzeko, zati komunaren
kalifikazioa, berariazko zatiarena eta sarbide ikastaroak ematen duen
hobaria batu eta batezbestekoa eginen da.
Arteak modalitateak lehentasunezko sarbidea emanen du ebazpen
honen 5. eranskinean zehaztutako lanbide arloetako zikloetarako. Gaitasun
artistikoaren proba egitetik salbuetsita egonen da.
b) Izena ematen badu egin duen sarbide ikastaroaren modalitate
bereko sarrera proban: Ez du probako zati komuna ez berariazkoa egin
behar.
Probaren azken kalifikazioa kalkulatzeko, sarbide ikastaroaren batez
besteko nota eta ikastaro horrek ematen duen hobaria batuko dira.
Ebazpen honen 5. eranskinean zehaztutakoa da modalitate bakoitzerako sarbide lehentasuna.
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c) Izena ematen badu sarrera probaren Giza Zientziak modalitatean:
–Ez du zati komuna egin behar. Zati komun horren nota izanen da
sarbide ikastaroko irakasgai komunen batez besteko nota.
–Probako berariazko zatia egin behar du. Berariazko zati horren nota
izanen da egiten dituen ariketetan lortzen duena.
Sarrera probaren azken kalifikazioa kalkulatzeko, zati komunaren
kalifikazioa, berariazko zatiarena eta sarbide ikastaroak ematen duen
hobaria batu eta batezbestekoa eginen da.
Ebazpen honen 5. eranskinean zehaztutakoa da modalitate horren
sarbide lehentasuna.
d) Izena ematen badu Kirol Irakaskuntzen goi mailako zikloetan
sartzeko proban:
–Ez du egin behar Kirol Irakaskuntzen goi mailako zikloetan sartzeko
proba.
–Probaren azken kalifikazioa kalkulatzeko, ikastaroaren irakasgai
komunen batez besteko nota eta ikastaroak ematen duen hobaria batuko
dira.
41. Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari titulua izanik, Arte
Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako zikloetan, Lanbide Heziketakoetan edo araubide bereziko kirol irakaskuntzetakoetan sartu nahi duten
ikasleak. Sarbide ikastaroa goi mailako zikloetan sartzeko probatzat
hartuko da, eta hobari bat emanen du (0,15 x sarbide ikastaroko batez
besteko nota). Ikasle horiek zikloetan sartzeko probetan eman beharko
dute izena.
Sarbide ikastaroa gainditu duen ikasleak:
a) Izena ematen badu probaren Arteak modalitatean: Ez du probako
zati komuna ez berariazko zatia egin beharrik (salbuetsita egonen da arte
plastikoetako eta diseinuko teknikari titulua izateagatik).
Probaren azken kalifikazioa kalkulatzeko, sarbide ikastaroaren batez
besteko nota eta ikastaro horrek ematen duen hobaria batuko dira.
Arteak modalitateak lehentasunezko sarbidea emanen du ebazpen
honen 5. eranskinean zehaztutako lanbide arloetako zikloetarako. Gaitasun
artistikoaren proba egitetik salbuetsita egonen da.
b) Izena ematen badu egin duen sarbide ikastaroaren modalitate
bereko sarrera proban: Ez du probako zati komuna ez berariazkoa egin
behar.
Probaren azken kalifikazioa kalkulatzeko, sarbide ikastaroaren batez
besteko nota eta ikastaro horrek ematen duen hobaria batuko dira.
Ebazpen honen 5. eranskinean zehaztutakoa da sarbide lehentasuna.
c) Izena ematen badu sarrera probaren Giza Zientziak modalitatean:
–Ez du zati komuna egin behar. Zati komun horren nota izanen da
sarbide ikastaroko irakasgai komunen batez besteko nota.
–Probako berariazko zatia egin behar du. Berariazko zati horren nota
izanen da egiten dituen ariketetan lortzen duena.
Sarrera probaren azken kalifikazioa kalkulatzeko, zati komunaren
kalifikazioa, berariazko zatiarena eta sarbide ikastaroak ematen duen
hobaria batu eta batezbestekoa eginen da.
Ebazpen honen 5. eranskinean zehaztutakoa da sarbide lehentasuna.
d) Izena ematen badu Kirol Irakaskuntzen goi mailako zikloetan
sartzeko proban:
–Ez du egin behar Kirol Irakaskuntzen goi mailako zikloetan sartzeko
proba.
–Probaren azken kalifikazioa kalkulatzeko, ikastaroaren irakasgai
komunen batez besteko nota eta ikastaroak ematen duen hobaria batuko
dira.
42. Kirol teknikariaren titulua izanik, Arte Plastikoetako eta Diseinuko
goi mailako zikloetan; Lanbide Heziketakoetan edo araubide bereziko Kirol
Irakaskuntzetakoetan sartu nahi duten ikasleak. Sarbide ikastaroa goi
mailako zikloetan sartzeko probatzat hartuko da, eta hobari bat emanen
du (0,15 x sarbide ikastaroko batez besteko nota). Ikasle horiek zikloetan
sartzeko probetan eman beharko dute izena.
Sarbide ikastaroa gainditu duen ikasleak:
a) Izena ematen badu probaren Arteak modalitatean:
–Ez du zati komuna egin behar. Zati komun horren nota izanen da
sarbide ikastaroko irakasgai komunen batez besteko nota.
–Probako berariazko zatia egin behar du. Berariazko zati horren nota
izanen da egiten dituen ariketetan lortzen duena.
Sarrera probaren azken kalifikazioa kalkulatzeko, zati komunaren
kalifikazioa, berariazko zatiarena eta sarbide ikastaroak ematen duen
hobaria batu eta batezbestekoa eginen da.
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Arteak modalitateak lehentasunezko sarbidea emanen du ebazpen
honen 5. eranskinean zehaztutako lanbide arloetako zikloetarako. Gaitasun
artistikoaren proba egitetik salbuetsita egonen da.
b) Izena ematen badu egin duen sarbide ikastaroaren modalitate
bereko sarrera proban: Ez du probako zati komuna ez berariazkoa egin
behar.
Probaren azken kalifikazioa kalkulatzeko, sarbide ikastaroaren batez
besteko nota eta ikastaro horrek ematen duen hobaria batuko dira.
Ebazpen honen 5. eranskinean zehaztutakoa da sarbide lehentasuna.
c) Izena ematen badu sarrera probaren Giza Zientziak modalitatean:
–Ez du zati komuna egin behar. Zati komun horren nota izanen da
sarbide ikastaroko irakasgai komunen batez besteko nota.
–Probako berariazko zatia egin behar du. Berariazko zati horren nota
izanen da egiten dituen ariketetan lortzen duena.
Sarrera probaren azken kalifikazioa kalkulatzeko, zati komunaren
kalifikazioa, berariazko zatiarena eta sarbide ikastaroak ematen duen
hobaria batu eta batezbestekoa eginen da.
Ebazpen honen 5. eranskinean zehaztutakoa da sarbide lehentasuna.
d) Izena ematen badu Kirol Irakaskuntzen goi mailako zikloetan
sartzeko proban:
–Ez du egin behar Kirol Irakaskuntzen goi mailako zikloetan sartzeko
proba.
–Probaren azken kalifikazioa kalkulatzeko, ikastaroaren irakasgai
komunen batez besteko nota eta ikastaroak ematen duen hobaria batuko
dira.
43. Koordinazio epaimahaiak dagozkion neurriak hartuko ditu goi
mailako zikloetara sartzeko ikastaroko ikasleei edo goi mailako zikloetara
sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroko ikasleei dagokienez gerta
litezkeen gorabeheren gainean.
Goi mailako zikloetara sartzeko proban izena eman duten 18 urteko
ikasleak eta teknikari titulua. Erdi mailako zikloa gainditu izanaren
egiaztapena
44. Proba egiteko urtean 18 urte betetzen dituzten ikasleek zilegi
dute proban izena ematea, betiere teknikari titulu bat baldin badute edo
lortuko badute goi mailako zikloetara sartzeko proba egin behar duten
ikasturtean.
45. Kasu hauetan, koordinazio epaimahaiak egiaztatuko du ea ikasleek gainditu duten erdi mailako zikloa eta ea, beraz, betetzen dituzten
goi mailako zikloetara sartzeko proban inskribatzeko baldintzak. Honako
kasu hauetan eginen da egiaztatze hori:
–Ikasleak erdi mailako heziketa ziklo baten bigarren maila ikasten ari
badira Nafarroatik kanpoko beste autonomia erkidego batean, heziketa
ziklo hori gainditu dutela dioen ikasketa ziurtagiriaren fotokopia aurkeztu
beharko dute 2020ko ekainaren 24ko 14:00ak baino lehen.
–Erdi mailako heziketa ziklo baten bigarren maila Nafarroan ikasten
ari diren ikasleek ez dute inolako agiririk aurkeztu beharrik. Koordinazio
epaimahaiak behar bezala egiaztatuko du ikasleak gainditu duen matrikulaturik dagoen erdi mailako heziketa zikloa. Horretarako, ikastetxeek
2020ko ekainaren 24ko 14:00ak baino lehen EDUCAn jarri beharko dituzte
erdi mailako heziketa zikloaren azken kalifikazioak.
46. Ikasle horiek erdi mailako zikloa gainditzen ez badute, probako
emaitzen behin betiko zerrendan “BALIORIK GABEKO PROBA” agertuko
da.
Batxilergo titulua dutenak garai bateko Batxilergo Bateratu
Balioaniztuna (BBB) egin ondoren, goi mailako zikloetan inskribatu
nahi dutenak
47. Batxilergoko titulua dutenak garai bateko Batxilergo Bateratu
Balioaniztuna (BBB) egin ondoren:
a) Lanbide Heziketako goi mailako zikloetan sartzeko baldintzak
betetzen dituzte.
b) Ez dituzte betetzen Arte Plastikoetako eta Diseinuko eta Kirol
Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan sartzeko baldintzak.
Aurreko b) atalean aipatutako irakaskuntzetan sartzeko baldintza
da goi mailako zikloetara sartzeko proba gainditu izanaren ziurtagiria
izatea.
Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako zikloetarako sartzeko,
gainditu beharko da, gainera, gaitasun artistikoko proba bat, deialdi berariazko bat izanen duena.
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Kirol irakaskuntzetako goi mailako zikloetan sartzeko, gainera, frogatu
beharko dira indarreko araudiak eskatutako gainerako beharkizunak eta
baldintzak.
48. Ikasle horiek nahi baldin badute izena eman Nafarroako Lanbide
Heziketako goi mailako ziklo batean, ez dute izenik eman behar goi mailako
ziklo baterako sarrera proban, jada betetzen baitute horietan sartzeko
baldintza bat.
49. Ikasle horiek nahi baldin badute izena eman Arte Plastikoetako
eta Diseinuko goi mailako ziklo batean, honako aukera hauetako bat egin
beharko du:
–Izena ematea goi mailako zikloetara sartzeko proban, Zientziak eta
Ingeniaritza modalitatean, Osasun Zientziak modalitatean, Gizarte Zientziak
modalitatean edo Giza Zientziak modalitatean; eta izena ematea, halaber,
gaitasun artistikoko proban, berariazko deialdi bat izanen duena.
–Izena ematea Arteak modalitateko goi mailako zikloetarako sarrera
proban, eta ez da nahitaezkoa izanen gaitasun artistikoaren proban izena
ematea.
50. Kirol Irakaskuntzetako goi mailako ziklo batean izena eman nahi
izanez gero, izena eman beharko da Araubide Bereziko Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetarako sarrera proban.
Ikasle horiek, Kirol Irakaskuntzetara sartzean, frogatu behar dute,
halaber, betetzen dituztela indarreko araudiak eskatzen dituen gainerako
kirol baldintzak eta eskakizunak.
Proben kalifikazioa eta balorazioa
da.

51.

Probaren bi zatietako bakoitza 0tik 10era bitarte kalifikatuko

–Zati komuna: irakasgai bakoitza 0tik 10era kalifikatuko da. Hautatzen
den proba modalitatean egin beharreko ariketetan lortutako noten batezbesteko aritmetikoa izanen da zati horren azken nota.
–Berariazko zatia: irakasgai bakoitzeko azterketa 0tik 10era kalifikatuko
da, eta bi ariketetan lortutako noten batezbesteko aritmetikoa izanen da
zati honen azken nota.
52. Goi mailako zikloetan sartzeko probaren azken kalifikazioa 0tik
10era adieraziko da, bi dezimalekin zehaztuta. Bi zatien batezbesteko
aritmetikoa eginez aterako da azken kalifikazioa, betiere bakoitzean lau
puntu edo gehiago atera badira. 5 puntu edo gehiago lortuz gero gaindituko
da proba.
53. Sarbide ikastaroa egin duten eta goi mailako zikloetara sartzeko
proban izena eman duten ikasleen kasuan, probaren azken kalifikazioa
kalkulatzerakoan, dagokion hobaria gehituko da, sarbide ikastaroan lortutako kalifikazioa bider 0,15 eginda lortzen dena. Sarrera probaren azken
kalifikazioa ezin da 10 puntutik gorakoa izan, inola ere ez.
54. Izangaia probaren zatietakoren bat egitetik salbuetsia badago,
salbuetsi gabeko zatiko kalifikazioa bakarrik hartuko da aintzat azken
kalifikazioa kalkulatzeko. Izangaia zatietakoren bat egitetik salbuetsia
badago Nafarroan aurretik egindako deialdietan gainditu zuelako, zati
horren kalifikazioa aintzat hartuko da probaren azken kalifikazioa kalkulatzeko.
55. Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan sartzeko probaren
azken kalifikazioaren kasuan, 1etik 10era bitarte adieraziko da, bi dezimalekin zehaztuta. Sarrera probako kalifikazioaren eta kirol teknikariaren
irakaskuntzetako azken kalifikazioaren arteko batezbesteko aritmetikoa
eginen da, baldin biak laukoak badira edo handiagoak. Batezbestekoa
bost puntukoa edo altuagoa izanez gero, azken kalifikazioa positiboa
izanen da.
Probak egiteko egutegia
56. Egun hauetan eginen da goi mailako zikloetan sartzeko proba:
–“Zientziak eta Ingeniaritza”, “Gizarte Zientziak”, “Osasun Zientziak”
eta “Giza Zientziak” modalitateen zati komuna eta berariazko zatia: 2020ko
maiatzaren 20a.
–“Arteak” modalitatearen zati komuna: 2020ko maiatzaren 20a. “Arteak”
modalitatearen berariazko zatia: 2020ko maiatzaren 21a.
Araubide bereziko Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan sartzeko
proba 2020ko maiatzaren 20an eginen da.
Proba ikastetxe hauetan eginen da:
–Virgen del Camino IBP (Imarkoain kalea 1, Iruña): goi mailako zikloetan
sartzeko proba: zati komuna eta berariazko zatia (Zientziak eta Ingeniaritza,
Gizarte Zientziak, Giza Zientziak eta Osasun Zientziak modalitateak) eta
Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan sartzeko proba.
–Iruñeko Arte eta Goi Mailako Diseinu Eskola (Amaia kalea 27, Iruña):
goi mailako zikloetan sartzeko proba: zati komuna eta berariazko zatia
(“Arteak” modalitatea).
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57. Proba egiteko, aldean izan behar da nortasun agiri nazionala,
pasaportea, nortasuna egiaztatzen duen bidaia agiri bat, bisa edo atzerritarren identifikazio txartela, eta, horretaz gain, ariketak egiteko behar
den materiala. Nortasuna egiaztatzeko behar den agiriren bat ekartzen
ez bada, ezin izanen da proba egin.
Informazio hori 2020ko maiatzaren 13an argitaratuko da, izangaien
gelaz gelako banaketarekin batera, Hezkuntza Departamentuaren weborrian eta Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide
Heziketako eta Arte Plastikoetako zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako
zikloetan sartzeko probak” fitxan.
58. Izangaiak jarraian zehazten denari jarraikiz joanen dira egin
beharreko probaren zatiko edo zatietako ariketetara:
a) Kirol Irakaskuntzen goi mailako zikloetan sartzeko proba eta probaren zati komuna: 2020ko maiatzaren 20an, 15:00etan. Ordu horretan
hasiko da izangaiei dei egiten eta dokumentazioa egiaztatzen.
b) “Zientziak eta Ingeniaritza”, “Gizarte Zientziak”, “Giza Zientziak”
eta “Osasun Zientziak” modalitateen probaren berariazko zatia: 2020ko
maiatzaren 20an, 18:00etan. Ordu horretan hasiko da izangaiei dei egiten
eta dokumentazioa egiaztatzen.
c) “Arteak” modalitatearen probaren berariazko zatia: 2020ko maiatzaren 21ean, 15:30ean. Ordu horretan hasiko da izangaiei dei egiten eta
dokumentazioa egiaztatzen.
Goi mailako zikloan sartzeko probaren ariketak ondotik zehazten den
iraupenaren arabera eginen dira:
EGUNA

Maiatzaren
20a

ZATIA/PROBA

IRAKASGAIAK

ARIKETEN IRAUPENA

Gaztelania edo Euskara
Zati komuna
2:30 ordu (Hiru azterketak
(Zientziak eta Ingeniabanatuta, ikasleek denbora
Espainiako Historia edo Atzeritza, Osasun Zientziak,
hori dute egiteko)
rriko Hizkuntza (ingelesa edo
Gizarte Zientziak)
frantsesa)
Matematika edo Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika

Maiatzaren
20a

Zati komuna
(Giza Zientziak)

Gaztelania edo Euskara
Espainiako Historia
Atzerriko Hizkuntza (ingelesa
edo frantsesa)

Maiatzaren
20a

Zati komuna
(Arteak)

Gaztelania edo Euskara
Artearen Historia
Atzerriko Hizkuntza (ingelesa
edo frantsesa)

2:30 ordu (Hiru azterketak
banatuta, ikasleek denbora
hori dute egiteko)

2:30 ordu (Hiru azterketak
banatuta, ikasleek denbora
hori dute egiteko)

Maiatzaren
20a

Modalitate bakoitzean: Hiru 02:00 ordu (Bi azterketak
Berariazko zatia
(Zientziak eta Ingenia- irakasgaietatik bi aukeratu banatuta, ikasleek denbora
ritza, Gizarte Zientziak, behar dira
hori dute egiteko)
Giza Zientziak, Osasun
Zientziak)

Maiatzaren
21a

Berariazko zatia
(Arteak)

Hiru irakasgaietatik bi hautatu 3:30 ordu bi azterketak egiteko
behar dira

59. Salbuetsita egon gabe probako zatien ariketaren bat egitera
aurkezten ez direnak “ez aurkeztutzat” joko dira zati horretan, eta, batez
besteko nota kalkulatzearen ondorioetarako beharrezkoa denean, ariketa
horren puntuazioa 0 izanen da.
Proben emaitzak eta erreklamazioak
60. Emaitzak Hezkuntza Departamentuaren web-orrian eta Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako eta
Arte Plastikoetako zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko
probak” fitxan argitaratuko dira, ondoren azaltzen diren egunetan:
Behin-behineko emaitzak

2020ko maiatzaren 28a

Erreklamazioak

2020ko maiatzaren 29tik ekainaren 2ra (14:00ak arte), biak
barne.

Behin betiko emaitzak

2020ko ekainaren 12a
2019-2020 ikasturtean erdi mailako ziklo bateko bigarren maila edo
sarbide ikastaroa egiten ari diren ikasleentzat: 2020ko ekainaren
25a

61. Erreklamazioak Hezkuntza Departamentuaren Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira (San Domingo kalea), koordinazio epaimahaiko
buruari igorriko zaion idazki baten bidez, eta hark dagokion ebaluazio
epaimahaiari igorriko dio. Erreklamazioa egiteko, Nafarroako Gobernuaren
tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako, Arte Plastikoetako eta
Diseinuko eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probak” fitxan
dagoen ereduari jarraituko zaio.
Erreklamazioak aurkezteko epea bukatuta, kasuan kasuko ebaluazio
epaimahaiak aztertu eta ebazteko bilduko dira.
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62. Emaitzen behin betiko aktak jendaurrean jartzearekin betetzat
joko da ebaluazio epaimahaiek eta proben koordinazio epaimahaiak aurkeztutako erreklamazioen gainean hartzen dituzten erabakien berri emateko
prozedura. Aktaren eranskin bat ere argitaratuko da, non adieraziko baita,
modu arrazoituan, ea kontuan hartu al diren izandako erreklamazioak.
Egiaztagiriak
63. Goi mailako zikloetan sartzeko proba edo Kirol Irakaskuntzetako
goi mailako zikloetan sartzeko proba gainditzen duenak eskubidea izanen du ziurtagiri bat jasotzeko. “GAI” dela adieraziko da bertan, eta zein
kalifikazio lortu duen, zenbakitan emana, bi dezimalekin. Goi mailako
zikloetan sartzeko probaren ziurtagirien kasuan, adieraziko da Nafarroan
lehentasunez zein lanbide arlotan sartzeko balio duten ere.
64. Interesdunek probarako izena eman zuten ikastetxe berean eskuratzen ahalko dituzte aurreko oinarrian aipatu goi mailako zikloetara sartzeko probak gainditu izanaren ziurtagiriak. Izen-ematea modu telematikoan
egin duten izangaiek Hezkuntza Departamentuan (Lanbide Heziketaren
Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuan) jasotzen ahalko dute ziurtagiri
hori. Bi kasuetan, ziurtagiriak 2020ko ekainaren 15etik aurrera egonen dira
eskuragarri, data hori barne, behin betiko emaitzak 2020ko ekainaren 12an
argitaratuko dituztenentzat; eta 2020ko ekainaren 26tik aurrera, hori barne,
emaitzak 2020ko ekainaren 25ean argitaratuko dituztenentzat.
65. Interesdunek Hezkuntza Departamentuko Lanbide Heziketaren
Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuan (San Domingo kalea; Iruña)
eskuratzen ahalko dituzte Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan
sartzeko proba gainditu izanaren ziurtagiriak, 2020ko ekainaren 15etik
aurrera, hori barne, baldin eta beren behin betiko emaitzak 2020ko ekainaren 12an argitaratu baziren; eta 2020ko ekainaren 26tik aurrera, hori
barne, baldin eta beren behin betiko emaitzak 2020ko ekainaren 25ean
argitaratu baziren.
66. Goi mailako zikloetan sartzeko probaren zati bat gainditzen
duenak eskubidea izanen du ziurtagiri partzial bat izateko. Bertan adieraziko da zein zati gainditu den, eta lortutako kalifikazioa, 5etik 10era, bi
dezimalekin zehaztuta.
Gainditutako zatia gainditutzat hartuko dira Nafarroako Foru Komunitateko hurrengo deialdietan, baldin eta Lanbide Heziketan sartzeko araudi
orokorrak hala egitea uzten badu.
67. Probaren zein zati gainditu den frogatzen duen dokumentua
2020ko urriaren 22tik aurrera eskuratuko da Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuan (San Domingo kalea, Iruña).
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d) Zehaztea zer prozedura eta/edo irizpide erabiliko den ebaluazio
epaimahaietan arituko direnak hautatzeko, ezarri bezala urtero berritu
daitezen.
e) Probak prestatzeaz arduratuko direnak izendatzea eta probak
ebaluatu eta kalifikatzeko irizpideak ezartzea.
f) Hezkuntza Departamentuko web orrian izangai onartuen behin-behineko eta behin betiko zerrendak argitaratzea, eta horiei buruz
aurkeztutako erreklamazioak ebaztea.
g) Sarrera probetan onartuak izateko epez kanpo aurkezten diren
eskabideak ebaztea.
h) Probaren egokitzapenak zehaztea desgaitasunen bat dutenentzat.
Bestalde, hezkuntza laguntzako berariazko premiak dituztenen kasuan
(ikastearen nahasmenduak, arreta-defizitaren eta hiperaktibitatearen
nahasmendua edo hezkuntza-premia bereziak izateagatik), koordinazio
epaimahaiak begiratuko du Orientazio Bulegoak eta Nafarroako Hezkuntza
Bereziko Baliabideen Zentroak emandako jarraibideak bete daitezen.
i) Zehaztea eta egiaztatzea, ebazpen honetan adierazitako uneetan,
sarbide probetan inskribatutakoen kasuan kasuko baldintzak.
j) Ebazpen honetan zehaztutako kalifikazioak egiaztatzea eta dagozkion neurriak hartzea. Prozesuko aktak betetzea.
k) Bidezkoa denean, probako esparru edo zatiren bat egitetik salbuesteko eskaerak ebaztea, aurreko deialdietan gaindituak daudelako,
bai eta lan esperientziari dagozkionak ere goi mailako zikloetan sartzeko
probetan, edo ebazpen honetan aipatutako beste edozein.
l) Desgaitasuna dela-eta egin beharreko egokitzapen eskaerei buruzko erreklamazioak ebaztea, bai eta aurreko deialdietan gainditutako
arloen edo zatien ziurtapen partzialei buruzkoak ere.
m) Egiten diren gainerako erreklamazioei buruz ebaztea, proben
kalifikazioari buruzkoak izan ezik, horiek ebaluazio epaimahaien eskumenekoak baitira.
n) Sarbide proben 2020ko deialdiaren memoria prestatzea.
o) Beste edozein eginkizun, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak edo Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko
zuzendariak zehaztutakoa.
Erdi mailan sartzeko proben ebaluazio epaimahaiak

Ebaluazio epaimahaiak

3. Ebaluazio epaimahaiak eratzean, honako hauek osatuko dituzte
oro har:
–Mahaiburu bat: Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak ebazpen
bidez izendatua, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako
Zerbitzuko zuzendariak proposatuta.
–Kide bat esparru hauetako bakoitzerako: komunikazio esparrua,
gizarte esparrua, esparru zientifiko-teknologikoa (matematika), esparru
zientifiko-teknologikoa (natur zientziak) eta esparru zientifiko-teknologikoa
(teknologia).

Sarbide proben koordinazio epaimahaia

Goi mailan sartzeko probaren ebaluazio epaimahaiak

1. Koordinazio epaimahai bat eratuko da, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak ebazpen bidez izendatua Lanbide Heziketaren Plangintza eta
Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariak proposaturik, kide hauek izanen
dituena: mahaiburu bat, idazkari bat eta lau mahaikide.
Hezkuntza Departamentuko Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuko
pertsona bat izanen da mahaiburua. Lanbide Heziketaren Plangintza,
Antolamendu eta Garapenerako Ataleko pertsona bat izanen da idazkaria,
eta mahaikide bat Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusiari atxikitako pertsona bat izanen da. Gainerako hiru mahaikideak, berriz, kidego
hauetakoak: Bigarren Hezkuntzako katedradunak eta irakasleak, Arte
Plastikoetako eta Diseinuko irakasleak, Arte Plastikoetako eta Diseinuko
tailer-maisuak eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoak.
Koordinazio epaimahaiak aukera izanen du, halaber, eskatzeko, modu
arrazoituan, koordinazio epaimahaiaren aholkulariak izendatzeko, Lanbide
Heziketaren zuzendari nagusiak izendatuko dituenak horiek ere.
Zikloetara sartzeko proben koordinazio epaimahaiko kideak izendatzeko ebazpenean, proben kudeaketarekin eta funtzioekin lotutako jarraibide
osagarriak jaso daitezke, nola koordinazio epaimahaiari dagokionez hala
ebaluazio epaimahaiei dagokienez.
2. Koordinazio epaimahaiaren eginkizunak:
a) Zikloetan sartzeko proben antolamendua, garapena, gauzapena
eta ebaluazioa koordinatzea.
b) Begiratzea zikloetan sartzeko probak egokitzen direla probaren
arlo eta esparruen curriculumetara.
c) Zehaztea zenbat ebaluazio epaimahai eta aholkulari behar diren
(hurrengo oinarrian deskribatzen dira) eta Lanbide Heziketaren Plangintza
eta Berrikuntzarako Zerbitzuari proposatzea epaimahai horietan arituko
direnen izendapena.

4. Ebaluazio epaimahai hauek eratuko dira oro har:
–“Zientziak eta Ingeniaritza” modalitatearen ebaluazio epaimahaia.
–“Osasun Zientziak” modalitatearen ebaluazio epaimahaia.
–“Gizarte Zientziak” eta “Giza Zientziak” modalitateen ebaluazio
epaimahaia.
–“Arteak” modalitatearen ebaluazio epaimahaia.
5. “Zientziak eta ingeniaritza” modalitatearen ebaluazio epaimahaia,
oro har, honako hauek osatuko dute:
–Mahaiburu bat: Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak ebazpen
bidez izendatua, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako
Zerbitzuko zuzendariak proposatuta.
–Kide bat irakasgai hauetako bakoitzeko: Gaztelania, Espainiako
Historia, Atzerriko Hizkuntza (Ingelesa), Matematika, Fisika eta Kimika,
Marrazketa Teknikoa eta Teknologia Industriala.
6. “Osasun Zientziak” modalitatearen ebaluazio epaimahaia, oro har,
honako hauek osatuko dute:
–Mahaiburu bat: Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak ebazpen
bidez izendatua, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako
Zerbitzuko zuzendariak proposatuta.
–Kide bat irakasgai hauetako bakoitzeko: Gaztelania, Espainiako
Historia, Atzerriko Hizkuntza (Ingelesa), Matematika, Biologia, Kimika
eta Fisika, Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak.
7. “Gizarte Zientziak” eta “Giza Zientziak” modalitateen ebaluazio
epaimahaia, oro har, honako hauek osatuko dute:
–Mahaiburu bat: Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak ebazpen
bidez izendatua, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako
Zerbitzuko zuzendariak proposatuta.
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–Kide bat irakasgai hauetako bakoitzeko: Gaztelania, Espainiako
Historia, Atzerriko Hizkuntza (Ingelesa), Matematika, Enpresaren Ekonomia, Geografia, Psikologia eta Informazioaren eta Komunikazioaren
Teknologiak.
8. “Arteak” modalitatearen ebaluazio epaimahaia, oro har, honako
hauek osatuko dute:
–Mahaiburu bat: Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak ebazpen
bidez izendatua, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako
Zerbitzuko zuzendariak proposatuta.
–Kide bat irakasgai hauetako bakoitzeko: Gaztelania, Artearen Historia, Atzerriko Hizkuntza (Ingelesa), Marrazketa Artistikoa, Bolumena eta
Marrazketa Teknikoa.
9. Oro har, epaimahaikide hauek izendatuko dira eta goi mailako
proben ebaluazio epaimahai guztietan zeharka ariko dira:
–Epaimahaikide bat Euskararako.
–Epaimahaikide bat Atzerriko Hizkuntzarako (frantsesa).
Ebaluazio epaimahaiei aplikatzen zaizkien xedapenak
10. Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko
zuzendariak izendatuko ditu epaimahaikideak, proben koordinazio epaimahaiak proposatuta.
Ebaluazio epaimahaiek beharrezko egonkortasuna izan dezaten sarrera probak behar bezala gauzatzeko, sarbide proben aurreko deialdian
epaimahaikide izan zirenen artetik eginen da hautapena.
Ebaluazio epaimahaiak osatzen dituztenak berritzeko, horietan aritzen
diren kideen %10 berrituko dira urtero, betiere izangairik badago urteroko
berritze hori gauzatu ahal izateko. Irakasle izangaien artetik eginen da
hautapena, koordinazio epaimahaiak finkatzen dituen prozedura eta/edo
irizpideak betez.
11. Ebaluazio epaimahaietako kide izan nahi duten irakasleek eskaera
aurkeztu behar dute, sarrera proben koordinazio epaimahaira zuzenduta,
Nafarroako Gobernuaren tramiteen katalogoan dagoen “Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako
zikloetan sartzeko probak” fitxan ezartzen diren epeen barnean. Honako
helbide honetan dago fitxa hori:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3104/Pruebas-de-acceso-a-ciclos-de-FP-de-Artes-Plasticas-y-Diseno-y-de-Ensenanzas-Deportivas
Eskaeran datu pertsonalak eta akademikoak adierazi behar dituzte
(zer ikastetxetan ari diren 2019-2020 ikasturtean, eta zer irakasgaitan
eta/edo modulutan).
Hauek dira baldintzak:
–Irakasle izatea ikasturte honetan,
–Epaimahaikide gisa zer esparru edo irakasgaitan eskatzen duen
parte hartzea, horretan izatea irakaslea, eta
–Bateraezintasunik ez izatea zikloetan sartzeko proba egin dezakeen
ikasle baten ahaidea izateagatik.
12. Ebaluazio epaimahai bakoitzean, badago aholkulariek parte
hartzea, koordinazio epaimahaiak proposatuta, zer premia dagoen antolamenduan eta zer irakasgai ebaluatu eta kalifikatu behar den. Lanbide
Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariak izendatuko ditu aholkulari horiek.
13. Ebaluazio epaimahaietako kideak eta aholkulariak kidego hauetakoak izanen dira: katedradunak, Bigarren Hezkuntzako irakasleak, Arte
Plastikoetako eta Diseinuko irakasleak, Arte Plastikoetako eta Diseinuko
lantegiko maisu-maistrak edo Lanbide Heziketako irakasle teknikoak,
2019-2020 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko Bigarren Hezkuntzako institutuetan, Lanbide Heziketako ikastetxe bateratuetan edo arte
eskoletan ari direnak (ahal delarik, sarbide ikastaroa ematen), edo, bestela,
Hezkuntza Departamentuari atxikitako langileak.
14. Ebaluazio epaimahaien eginkizunak:
a) Zikloetan sartzeko probak behar bezala egiteko ezartzen diren
epeak eta ordutegiak betetzea.
b) Nor bere ebaluazio epaimahaia eratzeko bilkurara joatea.
c) Ebaluazio epaimahaiko kide gisa berezko duen konfidentzialtasunari eustea.
d) Proben antolaketa eta garapena bermatuko duten neurri egokiak
hartzea, ikastetxeko baliabideen arabera.
e) Sarrera probetara joatea eta haiek modu egokian gauzatzen direla
zaintzea.
f) Izangaien nortasuna egiaztatzea.
g) Proben koordinazio epaimahaiak zehazten dituen epeen barnean
zuzendu eta kalifikatzea probak, ariketak zuzentzeko ezarri diren irizpideak
aplikatuz.
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h) Proben behin-behineko eta behin betiko emaitzen aktak osatzea
eta probak egin diren ikastetxean argitaratzea adierazitako epeetan.
i) Proben kalifikazioen aurka aurkezten diren erreklamazioak ebaztea
adierazitako epeetan.
j) Sarrera proben 2020ko deialdiaren memoria prestatzea, ebaluazio
epaimahaiari buruzkoa.
k) Beste edozein eginkizun, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak edo Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko
zuzendariak zehazten duena.
l) Bere helburuak egoki betetzeko, probetako koordinazio epaimahaiak agintzen dien beste edozein eginkizun.
Aholkulariak
15. Antolakuntza eta zuzenketa aholkulariek funtzio hauek izanen
dituzte:
a) Aholkulari zuzentzaileak:
–Probak zuzentzea eta kalifikatzea, eta ebaluazio epaimahaiak behar
duen informazio guztia ematea, zehaztutako epe eta moduan, ariketak
zuzentzeko ezarri diren irizpideak aplikatuz.
–Proben kalifikazioen aurka aurkezten diren erreklamazioen berri
ematea ebaluazio epaimahaiari eta ebazpenean parte hartzea.
–Ebaluazio epaimahai baten aholkulari gisa berezko duen konfidentzialtasunari eustea.
–Aurrekoekin lotutako beste edozein eginkizun, proben koordinazio
epaimahaiak zehazten dituenak.
b) Antolaketa beharrengatik izendatutako aholkulariak:
–Probak egiteko prozesua zaintzea eta kontrolatzea, bai eta probak
egitean gerta litezkeen beharrei erantzutea ere.
–Parte hartzea proben kudeaketa prozesuan, nola probak egin aurreko
kudeaketan, hala probak egin bitartean eta probak egin ondoko kudeaketan
ere.
–Ebaluazio epaimahai baten aholkulari gisa berezko duen konfidentzialtasunari eustea.
–Aurrekoekin lotutako beste edozein eginkizun, proben koordinazio
epaimahaiak zehazten dituenak.
Nahitaezkotasuna
16. Izendatzen diren koordinazio epaimahaikideek, ebaluazio
epaimahaikideek eta aholkulariek nahitaez parte hartu beharko dute
epaimahaietan.
Konpentsazioa
17. Koordinazio epaimahaikideen, ebaluazio epaimahaikideen
eta aholkularien lanak Unibertsitatez Kanpoko Irakaskuntza Hobetzeko
Neurriei buruzko uztailaren 2ko 26/2002 Foru Legearen 12.2 artikuluan
ezarritakoekin parekatuko dira.
18. Koordinazio epaimahaikideek, ebaluazio epaimahaikideek eta
aholkulariek dagozkion diru konpentsazioak izanen dituzte, Hezkuntzako zuzendari nagusiaren martxoaren 22ko 84/2016 Ebazpenean xedatutakoari jarraikiz; izan ere, han ezartzen da zer konpentsazio jasoko
duten, Hezkuntza Departamentuak Nafarroan garaturik, Lanbide Heziketako tituluak lortzeko proba libreetako eta hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako irakaskuntzetan eta Arte Plastikoetako lanbide irakaskuntzetan sartzeko probetako ebaluazio batzordeetako eta koordinazio
batzordeko kideek, bai eta araubide bereziko Kirol Irakaskuntzen probetakoek ere.
Errekurtsoak
19. Ebaluazio epaimahaiek eta koordinazio epaimahaiak ematen
dituzten egintza eta ebazpenen kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkezten
ahal da, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiari zuzendua, hilabeteko
epean, emaitzen behin betiko aktak argitaratu eta biharamunetik aurrera.
20. Deialdi honen, bere oinarrien eta horiek aplikatzeko egintzen
kontra, ebaluazio epaimahaiek edo koordinazio epaimahaiak hartutakoak
izan ezik, zilegi izanen da gora jotzeko errekurtsoa jartzea, Hezkuntzako
kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritu nahi den egintza
argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita.
Hori guztia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko
abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 57. artikuluarekin bat eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren
1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.
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5. ERANSKINA

Goi mailako zikloetan sartzeko probaren modalitate bakoitzak zer lanbide arlotarako lehentasuna ematen duen
PROBA MODALITATEA

HONAKO LANBIDE ARLO HAUETAN SARTZEKO LEHENTASUNA EMATEN DU

Zientziak eta Ingeniaritza

Nekazaritza
Arte Grafikoak
Eraikuntza eta Obra Zibila
Elektrizitatea eta Elektronika
Energia eta Ura
Fabrikazio Mekanikoa
Irudia eta Soinua
Elikagaien Industriak
Erauzketa Industriak

Informatika eta Komunikazioak
Instalazioa eta Mantentze-lanak
Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxogintza
Itsaso eta Arrantza arlokoak
Kimika
Segurtasuna eta Ingurumena
Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza
Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lanak
Beira eta Zeramika

Osasun Zientziak

Gorputz eta Kirol Jarduerak
Nekazaritza
Ostalaritza eta Turismoa
Irudi Pertsonala

Kimika
Osasuna
Segurtasuna eta Ingurumena
Gizarte eta Kultur Zerbitzuak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak

“Lanbideko arriskuen prebentzioa” goi mailako heziketa zikloa, Instalazioa eta Mantentze-lanak lanbide arlokoa
Gizarte Zientziak

Gorputz eta Kirol Jarduerak
Administrazioa eta Kudeaketa
Merkataritza eta Marketina
Ostalaritza eta Turismoa
Irudi Pertsonala

Informatika eta Komunikazioak
Osasuna
Segurtasuna eta Ingurumena
Gizarte eta Kultur Zerbitzuak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak

“Lanbideko arriskuen prebentzioa” goi mailako heziketa zikloa, Instalazioa eta Mantentze-lanak lanbide arlokoa
Giza zientziak

Gorputz eta Kirol Jarduerak
Arte Grafikoak

Ostalaritza eta Turismoa
Gizarte eta Kultur Zerbitzuak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak

“Lanbideko arriskuen prebentzioa” goi mailako heziketa zikloa, Instalazioa eta Mantentze-lanak lanbide arlokoa
Arteak

Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide arloak
Arte Grafikoak
Ostalaritza eta Turismoa

Irudia eta Soinua
Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza
Beira eta Zeramika

Teknikari titulu bat dutenek sarrera probaren zer modalitatetan eman behar duten izena, probaren zati berariazkoa egitetik salbuesteko
LANBIDE ARLOA

Gorputz eta Kirol Jarduerak. Kirol Teknikaria

PROBA MODALITATEA

Osasun Zientziak
Gizarte Zientziak
Giza zientziak

Administrazioa eta Kudeaketa

Gizarte Zientziak

Nekazaritza

Zientziak eta Ingeniaritza
Osasun Zientziak

Arte Grafikoak

Zientziak eta Ingeniaritza
Giza Zientziak
Arteak

Merkataritza eta Marketina

Gizarte Zientziak

Eraikuntza eta Obra Zibila

Zientziak eta Ingeniaritza

Elektrizitatea eta Elektronika

Zientziak eta Ingeniaritza

Energia eta Ura

Zientziak eta Ingeniaritza

Fabrikazio Mekanikoa

Zientziak eta Ingeniaritza

Ostalaritza eta Turismoa

Osasun Zientziak
Gizarte Zientziak
Giza Zientziak
Arteak

Irudi Pertsonala

Osasun Zientziak
Gizarte Zientziak

Irudia eta Soinua

Zientziak eta Ingeniaritza
Arteak

Elikagaien Industriak

Zientziak eta Ingeniaritza

Erauzketa Industriak

Zientziak eta Ingeniaritza

Informatika eta Komunikazioak

Zientziak eta Ingeniaritza
Gizarte Zientziak

Instalazioa eta Mantentze-lanak

Zientziak eta Ingeniaritza

Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxogintza

Zientziak eta Ingeniaritza

Itsaso eta Arrantza arlokoak

Zientziak eta Ingeniaritza

Kimika

Zientziak eta Ingeniaritza
Osasun Zientziak

Osasuna

Osasun Zientziak
Gizarte Zientziak

Segurtasuna eta Ingurumena

Zientziak eta Ingeniaritza
Osasun Zientziak
Gizarte Zientziak

Gizarte eta Kultur Zerbitzuak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak

Osasun Zientziak
Gizarte Zientziak
Giza Zientziak

Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza

Zientziak eta Ingeniaritza
Arteak
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LANBIDE ARLOA

PROBA MODALITATEA

Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lanak

Zientziak eta Ingeniaritza

Beira eta Zeramika

Zientziak eta Ingeniaritza
Arteak

Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide arloak

Arteak

6. ERANSKINA
25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko probaren aukera bakoitzak zer lanbide arlotarako ematen duen lehentasuna
25 URTETIK GORAKOAK UNIBERTSITATEAN SARTZEKO PROBAREN AUKERA

A aukera
(Arteak eta Giza Zientziak)

HONAKO LANBIDE ARLO HAUETAN SARTZEKO LEHENTASUNA EMATEN DU

Arte Grafikoak
Ostalaritza eta Turismoa
Irudia eta Soinua
Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza
Beira eta Zeramika
Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide arloak

B aukera
(Zientziak)

Nekazaritza
Elektrizitatea eta Elektronika
Energia eta Ura
Irudi Pertsonala
Elikagaien Industriak
Informatika eta Komunikazioak
Instalazioa eta Mantentze-lanak
Itsaso eta Arrantza arlokoak
Kimika
Osasuna

C aukera
(Osasun Zientziak)

Gorputz eta Kirol Jarduerak
Nekazaritza
Irudi Pertsonala
Kimika
Osasuna
Segurtasuna eta Ingurumena
Gizarte eta Kultur Zerbitzuak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak

D aukera
(Gizarte Zientziak eta Zientzia Juridikoak)

Gorputz eta Kirol Jarduerak
Administrazioa eta Kudeaketa
Merkataritza eta Marketina
Ostalaritza eta Turismoa
Informatika eta Komunikazioak
Gizarte eta Kultur Zerbitzuak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak

E aukera
(Ingeniaritza eta Arkitektura)

Arte Grafikoak
Eraikuntza eta Obra Zibila
Elektrizitatea eta Elektronika
Energia eta Ura
Fabrikazio Mekanikoa
Irudia eta Soinua
Elikagaien Industriak
Erauzketa Industriak
Informatika eta Komunikazioak
Instalazioa eta Mantentze-lanak
Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxogintza
Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze-lanak

7. ERANSKINA
2020an Nafarroan zikloetan sartzeko proben deialdiaren egutegia
JARDUKETA

EGUNAK

Izena emateko eskabideak aurkezteko epea

2020ko martxoaren 23tik 27ra (14:00ak arte)

Azken eguna ikastetxeek izen-emateak EDUCAN sar ditzaten

2020ko apirilaren 3a

Probaren egokitzapena: txostenak bidaltzea Orientazio Bulegora/NHBBZra

2020ko apirilaren 3ra arte.

Onartuen behin-behineko zerrenda argitaratzea

2020ko apirilaren 17a

Behin-behineko zerrendari erreklamazioak egiteko epea

2020ko apirilaren 20tik 22ra (14:00ak arte)

Onartuen behin betiko zerrenda argitaratzea

2020ko apirilaren 27a

Egokitzapenen behin-behineko zerrenda argitaratzea

2020ko apirilaren 17a

Egokitzapenen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egiteko epea

2020ko apirilaren 20tik 22ra (14:00ak arte)

Egokitzapenen behin betiko zerrenda argitaratzea

2020ko apirilaren 27a

Informazio webgunean argitaratzea: izangaien gelaz gelako banaketa

2020ko maiatzaren 12a (erdi mailako zikloen proba)
2020ko maiatzaren 13a (goi mailako zikloen proba)

Erdi mailako zikloetan sartzeko proba: ariketak egitea

2020ko maiatzaren 19a

Goi mailako zikloetan sartzeko proba: zati komunaren eta berariazko zatiaren ariketak egitea 2020ko maiatzaren 20a
(Arteak modalitatearen berariazko zatia izan ezik)
Kirol Irakaskuntzetako goi mailako zikloetan sartzeko proba
Goi mailako zikloetan sartzeko proba: Arteak modalitatetako berariazko zatiaren ariketak egitea 2020ko maiatzaren 21a
Erdi mailako eta goi mailako zikloetan sartzeko probaren behin-behineko emaitzak argitaratzea

2020ko maiatzaren 28a

Erdi mailako eta goi mailako zikloetan sartzeko probaren behin-behineko emaitzei erreklamazioak 2020ko maiatzaren 29tik ekainaren 2ra (14:00ak arte)
jartzeko epea
Ikastetxeek proban izena eman duten ikasleen azken kalifikazioak EDUCAN sartzeko azken 2020ko ekainaren 24ko 14:00ak
eguna
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JARDUKETA

EGUNAK

Erdi mailako eta goi mailako zikloetan sartzeko probaren behin betiko emaitzak argitaratzea

2020ko ekainaren 12a
2020ko ekainaren 25a
2019-2020 ikasturtean Lanbide Lantegi bat, edo Oinarrizko Lanbide
Heziketako edo erdi mailako Lanbide Heziketako ziklo bateko bigarren
maila edo sarrera kurtsoa egiten ari diren ikasleentzat

Proba gainditu izanaren ziurtagiriak (izena eman den ikastetxean jasotzeko)

2020ko ekainaren 15etik aurrera
2020ko ekainaren 26tik aurrera
2019-2020 ikasturtean Lanbide Lantegi bat, edo Oinarrizko Lanbide
Heziketako edo erdi mailako Lanbide Heziketako ziklo bateko bigarren
maila edo sarrera kurtsoa egiten ari diren ikasleentzat

Ziurtagiri partzialak (Hezkuntza Departamentuan jasotzeko)

2020ko urriaren 22a

8. ERANSKINA
Erdi edo goi mailako prestakuntza zikloetan sartzeko probetarako egokitzapenen gaineko txostena (PDFa).

9. ERANSKINA
Erdi mailako heziketa zikloetan sartzeko probaren curriculum erreferentzia, garapena, edukiak eta ebaluazio irizpideak
KOMUNIKAZIO ESPARRUA

Curriculum erreferentzia

24/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzetarako curriculuma
ezartzen duena.
–Gaztelania eta Literatura: DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailetako 1., 2. eta 3. blokeak
–Euskal Hizkuntza eta Literatura: DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailetako 1., 2. eta 3. blokeak.

Edukiak

Gaztelania / Euskara
1. Oinarrizko hiztegia, gramatika funtzionala eta estiloa eta hizkuntzaren funtzioak sendo ezagutzea.
2. Literatur testu motak eta haien ezaugarri nagusiak bereiztea. Idatziaren ulermena, konposizioa eta idazmena: maitagarrien ipuinak, mitoak,
elezaharrak, poemak, poesia lirikoa, antzerkia, ipuin laburrak, eleberriak, etab.
3. Testu ez-literario motak eta haien ezaugarri nagusiak bereiztea. Idatziaren ulermena, konposizioa eta idazmena: curriculum vitae-a,
inprimakiak, txostenak, editorialak, saiakerak, hitzaldiak, etab.
4. Hizkuntzak eta komunikazio moduek denboran zehar eta esparru geografiko, sozial eta komunikatibo desberdinetan duten aldagarritasunaren kontzientzia.

Ebaluazio irizpideak

Gaztelania / Euskara
–Izenburua edukiari eta testuaren izaera eta tonu orokorrari egokitzea.
–Edukia eta horren egokitzapen teknikoa. Era objektiboan eta zehatzean islatu beharko da egileak adierazi duena eta ideia nagusiak bildu
beharko ditu, eta ez osagarriak bakarrik.
–Norberaren argudioek barne-batasuna eduki beharko dute. Egilearen iritziaren alde edo kontra jarriko dira, argudio arrazoituak emanez.
–Zuzentasuna hizkuntzaren, ortografiaren eta sintaxiaren aldetik.

Probaren garapena

Gaztelania / Euskara
Proba honen abiaburua idatziz emanen den espezializatu gabeko gai zehatz bati buruzko informazioa izanen da. Proba honetan izangaiak
ondoko gaitasuna izan beharko du:
–Testuari zehatz egokitzen zaion izenburua jartzea.
–Informazio hori ulertu, aztertu eta idatziz laburtzea, hizkuntza egoki erabiliz.
–Gaiaren atalen batean adierazi denaren aldeko edo aurkako iritziak ematea, idatziz eta koherentziaz.

Curriculum erreferentzia

24/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzetarako curriculuma
ezartzen duena.
–Geografia eta Historia, DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak.

Edukiak

1. Gizarte Zientziak: gizarteak.
–Biztanleria. Biztanleriaren egitura eta banaketa Nafarroan, Espainian eta Europar Batasunean. Immigrazioaren eragina. Gaur egungo arazo
nagusiak eta joera demografikoak.
–Hiria. Hirien handitzea. Hirietako arazoak.
–Europar Batasuna. Oinarrizko erakundeak.
–Espainiako antolaketa politikoa eta administratiboa. Estatua eta autonomia erkidegoak. Nafarroako Foru Komunitatea.
–Jarduera ekonomikoak Espainian eta Nafarroan. Nekazaritza eta industria jardueren modernizazioa. Ekonomiak hirugarren sektorera jotzea:
zerbitzuen garapena.
–Ingurumeneko arazoak. Lurra suntsitzea. Uraren eta airearen kutsadura. Kutsadura akustikoa. Biodibertsitatearen galera.

GIZARTEAREN ARLOA

2. Geografia: gune geografikoak.
–Europa kontinentearen oinarrizko ezaugarri fisikoak. Erliebea. Kostaldea eta ibai sarea. Klima eta landaredia.
–Espainiako eta Nafarroako ezaugarri fisiko nagusiak. Aniztasun geografikoa. Erliebea eta hidrografia. Klima eta landaredia. Naturguneak.
–Espazioaren errepresentazioa eta koordenatu kartografikoak. Mapak. Eskalak. Latitudea eta longitudea.
3. Historia garaikidea eta gizartea.
–Industria iraultza. Ingalaterrako industria iraultza sortzeko faktoreak. Industria nagusiak eta energia iturriak. Industria iraultzaren 1. eta 2.
faseen arteko desberdintasunak. Liberalismo ekonomikoa: teoriaren oinarrizko printzipioak.
–Langileen mugimenduaren hastapenak: luditak, sindikalistak eta sozialista utopikoak. Langileen mugimenduaren ideologiak: marxismoa
eta anarkismoa.
–Inperialismoa eta Mundu Gerra: zabalkunde kolonialaren arrazoiak. Inperio kolonial nagusiak. Gerra piztu zuten faktoreak eta elkarren aurka
aritu ziren blokeak. Gerraren ondorio batzuk.
–Gerren arteko Europa: 1917ko Urriko Iraultza Errusian. 1929ko Krisia, Depresio Handia eta New Deal-a Estatu Batuetan. Faxismoen
ezaugarriak. Benito Mussoliniren faxismoa eta Adolf Hitlerren nazionalsozialismoa.
–II. Mundu Gerra: alderdiak eta ondorio nagusiak.
–Europa II. Mundu Gerraren ostean: Gerra Hotza: Gerra Hotzaren kontzeptua eta sistema bipolarra: aliantza militarrak eta piztutako gatazka
nagusiak. Deskolonizazioa: arrazoiak, sortutako estatu berriak. Neokolonialismoa eta Hirugarren Mundua.
–Gaur egungo mundua: Mundu kapitalista: demokratak eta errepublikazaleak Estatu Batuetan; Europar Batasunaren handitzeak eta Europako
politika sozio-ekonomikoa; Japonia eta bere ekonomia kapitalista.
Mundu komunista: SESB, superpotentzia Stalinekin, Perestroika, Berlingo Harresiaren erortzea eta EIE; Jugoslaviaren desegitea; Txina, XXI.
mendeko potentzia. XX. eta XXI. mendeetako gizartea eta zientzia: globalizazioa; munduko desberdintasunak; aurrerapen zientifiko-teknologikoa
genetikan, medikuntzan eta bioteknologian.
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Ebaluazio irizpideak

–Adieraztea, informazioa lortu eta era argi, labur, ordenatu eta zuzenean aurkeztea.
–Populazioaren egitura deskribatzea. Migrazio mugimenduen zergatiak aztertzea, gure gizarteetan (nafarra, espainarra eta europarra) duten
eragina baloratuta.
–Gure inguruko hirietan gaur egun dauden arazo nagusiak identifikatzea.
–Nafarroako, Espainiako eta Europar Batasuneko funtsezko antolaketa politiko-administratiboa identifikatzea.
–Lurreko natur ingurune handiak lokalizatu eta deskribatzea; nekazaritzako paisaia motak; lehengaiak eta energia baliabideak ekoizteko
guneak.
–Giza portaera eta ekintzetatik ondorioztatzen ahal diren zergatiak, ondorioak, harremanak (ingurumenekoak, sozialak) deskribatzea.
–Nafarroako, Espainiako eta Europako ezaugarri fisikoak eta naturguneak identifikatu eta deskribatzea.
–Testu, mapa, grafiko edo estatistika bateko informazioa ulertu, erkatu eta identifikatzea.
–Garrantzi handiko gertaerak eta prozesu historikoak denboran eta espazioan identifikatu eta interpretatzea.
–Etengabeko garapen zientifiko eta teknikoak gure gizartean duen eragina identifikatu, aztertu eta baloratzea, arlo politikoan, ekonomikoan
eta kulturalean dituen eraginak baloratuta.

Probaren garapena

Proban erantzun beharko dira Gizarte Zientzien lehen eduki blokeko 3 galdera, Geografiako bigarren blokeko beste 3 eta Historiako hirugarren
blokeko beste 4.

Curriculum erreferentzia

24/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzetarako curriculuma
ezartzen duena.
–Matematika, DBHko 1. eta 2. mailak.
–Ikaskuntza Aplikatuetara Bideratutako Matematika, DBHko 3. eta 4. mailak.
–Biologia eta Geologia, DBHko 1., 3. eta 4. mailak.
–Teknologia: DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak.
–Plastika eta ikus-hezkuntza: “3. blokea. Marrazketa Teknikoa”, DBHko 1., 2., 3. eta 3. mailetakoa. / “2. blokea. Marrazketa Teknikoa”, DBHko
4. mailakoa.

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA ESPARRUA

MATEMATIKAKO ARIKETA
Edukiak

1. Aritmetika eta aljebra.
–Zenbaki arruntak. Lerro zuzenean nola irudikatu. Eragiketak zenbaki arruntekin. Zenbaki sistema hamartarra.
–Magnitudeak eta haien neurpidea. Sistema metriko hamartarra. Luzeraren, masaren, edukieraren, azaleraren eta bolumenaren unitateak.
Magnitude bereko unitateak nola eraldatu. Edukieraren eta bolumenaren arteko erlazioa.
–N-rekiko zatigarritasuna. Zenbaki arrunt bat faktore lehenetan nola deskonposatu eta bi zenbakiren zatitzaile komunetako handiena eta
multiplo komunetako txikiena nola kalkulatu.
–Zatiki baliokideak. Zatiki laburtezinak nola kalkulatu. Izendatzaile komunera nola erreduzitu.
–Zenbaki osoen, zatikien eta zenbaki hamartarren bidezko eragiketa oinarrizkoak. Eragiketen hierarkia eta parentesiaren erabilera. Oinarri
arrazionaleko eta berretzaileko potentziak.
–Magnitude zuzenki proportzionalak eta alderantziz proportzionalak. Hirukotearen erregela sinple zuzenekoa eta alderantzizkoa.
–Portzentajeak: portzentajeen gehitze eta gutxitzeak nola kalkulatu. Problemen ebazpenean nola aplikatu.
–Lehen graduko ekuazioak eta bi ezezaguneko bi ekuazio linealeko sistemak aljebra bidez nola ebatzi. Bi ezezaguneko bi ekuazio linealeko
sistemak nola sailkatu.
–Bigarren graduko ekuazioak aljebra bidez nola ebatzi.
–Lehen eta bigarren graduko ekuazioak eta bi ezezaguneko bi ekuazio linealen sistemak nola erabili naturako fenomenoekin, eguneroko
bizitzarekin eta informazioaren munduarekin lotura duten problemak ebazteko. Ebazpena kritikoki interpretatzea.
2. Estatistika eta probabilitatea.
–Oinarrizko terminologia. Izaera estatistiko kualitatibo eta kuantitatiboa. Banaketa diskretuak.
–Datu kontaketa. Maiztasun taulak, barra eta sektore diagramak nola osatu eta interpretatu.
–Banaketa diskretu baten batezbesteko aritmetikoa, mediana eta moda datu gutxirekin nola kalkulatu eta interpretatu.
–Estatistikak eguneroko bizitzan dituen aplikazioak
3. Geometria.
–Planoaren geometriaren oinarrizko elementuak. Lerro zuzenen arteko intzidentzia, paralelismo eta zutasun erlazioak.
–Oinarriko irudi lauen azalera eta perimetroa nola kalkulatu. Nola kalkulatu azalerak irudi sinpletan deskonposatuz.
–Zirkunferentziak eta zirkuluak. Zirkunferentziako angelu eta arkuen arteko erlazioak. Zuzenen eta zirkunferentzien arteko posizio erlatiboak.
–Pitagoras-en teorema. Justifikazio geometrikoa. Triangelu angeluzuzen bateko aldeak sistematikoki nola kalkulatu.
–Azalera eta bolumenak nola kalkulatu.
–Talesen teorema eta haren aplikazioak: segmentu bat zati proportzionaletan nola zatitu.
–Triangelu antzekoak. Antzekotasun arrazoia eta azaleren arrazoia. Mapak eta planoak interpretatzea: eskalak.
–Angeluen neurketa: radiana. Edozein angeluren arrazoi trigonometrikoak. Arrazoi trigonometrikoen arteko harremanak. Triangelu angeluzuzenak
ebaztea. Kalkulagailu zientifikoa nola erabili kalkulu trigonometrikoetan.
4. Funtzioak eta grafikoak.
–Plano kartesiarra. Koordenatu-ardatzak. Koordenatu kartesiarrak nola erabili puntuak irudikatu eta identifikatzeko.
–Koordenatu kartesiarrak. Balio-taulak eta grafiko kartesiarrak. Enuntziatuetan edo balio-tauletan ematen diren erlazioak. Balio-taulak nola
osatu eta nola interpretatu. Balio-taula bat oinarri hartuta, grafiko bat nola egin.
–Naturako fenomenoekin, eguneroko bizitzarekin eta informazioaren munduarekin lotutako grafikoak interpretatu eta irakurtzea.

Ebaluazio irizpideak

–Ariketa guztietan neurketa unitateak zuzen erabiltzea.
–Traiektoriak, azalerak edo bolumenak beste sinpleago batzuetan xehakatzea.
–Oinarrizko kontzeptuak eta hiztegia egoki erabiltzea egoerak aztertzean eta problema praktikoak ebaztean.
–Estatistikako informazioak interpretatzea, irudikapen grafikoen egokitasuna eta parametroen adierazgarritasuna kontuan hartuta.

Ariketaren garapena

Ariketak 10 galdera izanen ditu.

ZIENTZIETAKO ETA TEKNOLOGIAKO ARIKETA
Edukiak

1. Zientziak.
–Magnitudeak eta neurriak (luzera, azalera, masa, kapazitatea, dentsitatea...) Multiploak eta azpimultiploak. Problemen aplikazio eta ebazpena.
–Energia kontzeptua. Energia, materiaren aldaketen zergatia. Energiaren jatorri desberdinak. Energia motak. Gizakiak erabiltzen dituen energia
iturriak: berriztagarriak eta berriztaezinak. Energiaren kontserbazioaren printzipioa.
–Materia mineralaren antolaketa. Mineralaren eta harriaren arteko bereizketa. Mineral elkarketen prozesu nagusiak harri osaketarako (harri
motak). Harrien erabilera (eraikuntza, erregai fosilak, mineral erabilgarriak...)
–Beroa eta tenperatura. Beroa aldaketen eragile. Beroa eta tenperatura bereiztea. Bero trukeak: oreka termikoa. Beroaren bestelako
ondorioak.
–Paisaia. Aldaketak paisaian. Meteorizazioa. Lurraren eraketa. Higadura. Higadura eragileak eta eragiten dituzten higadura mota nagusiak.
Arriskuak eta arazoak.
–Izaki bizidunen dibertsitatea. Bizidunen konposizioa: materia organikoa eta materia ez-organikoa. Biziaren jatorria. Zelula: izaki bizidunen
batasun funtzionala. Zelulen antolaketa mailak. Beren sailkapenerako irizpide eta elementuak. Talde nagusiak. Dibertsitatearen mantentzearen
garrantzia baloratzea.
–Gizakiak eta osasuna. Nutrizio, harreman eta ugalketa funtzioak: bakoitzaren helburuak, antolaketa aparatu eta organo desberdinetan.
Aurrekoa grafikoki irudikatuta, gizakiari aplikatzea. Defentsa immunologikoak. Bizi estiloa eta osasuna: gaitzen prebentzioa.
–Biosfera. Ekosistemaren kontzeptua eta antolaketa (ekoizleak, kontsumitzaileak, kateak eta elikasareak). Ekosistemen egonkortasuna
mantentzearen garrantzia.
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2. Teknologia.
a) Erabilera teknikoko materialak:
–Zura. Jatorria eta ezaugarriak. Erabilera arrunteko zurak: naturalak eta eraldatuak. Zuraren eratorriak: papera eta kartoia. Zuren aplikazio
arruntenak.
–Metala. Material ferrikoak (burdina, galdaketa eta altzairua), eta ferrikoak ez diren beste metal batzuk (kobrea, aluminioa). Propietate
mekanikoak, elektrikoak, termikoak.
b) Adierazpen eta komunikazio grafikoko teknikak:
–Marrazteko tresnak. Erregela, eskuaira, kartaboia eta konpasa erabiltzea.
–Zirriborroa eta krokisa.
–Trazadura geometriko oinarrizkoak.
–Perspektiba.
–Eskalak.
c) Egiturak eta mekanismoak:
–Makina sinpleak.
–Mugimenduak transmititu eta eraldatzen dituzten mekanismoen deskripzioa eta funtzionamendua: txirrikak, engranajeak, pinoi-katea, pinoia
eta kremailera.
–Transmisio erlazioa. Aplikazioak.
d) Elektrizitatea:
–Zirkuitu elektrikoa. Oinarrizko magnitude elektrikoak: erresistentzia, potentzial-diferentzia, intentsitatea. Ohmen legea.
–Muntaketa elektriko bakunak: zirkuitua seriean, paraleloan eta zirkuitu mistoak.
e) Informazioaren teknologiak:
–Ordenagailua: bere osagaiak, funtzionamendua eta erabilera oinarrizkoa. Periferikoak: inprimagailua, monitorea, teklatua, sagua...
–Testu prozesadoreak.
–Informazioa nola bilatu Internet sarearen bidez. Nabigatzaileen erabilera. Posta elektronikoa.
Ebaluazio irizpideak

1. Natur Zientziak
–Energiaren kontzeptu kualitatiboa erabiltzea gure ingurunean gertatzen diren aldaketetan energiak duen zeregina azaltzeko, eta energia
iturri berriztagarriek eta berriztaezinek gizartean eta ingurumenean duten garrantzia eta eragina hautematea.
–Beroa eta tenperatura bereiztea. Gorputz batek xurgatzen edo igortzen duen beroan eragina duten faktoreak ezagutu eta horren formulak
aplikatzea. Beroaren ondorio desberdinen arteko desberdintasunak ezartzea. Beroaren hedapen mota desberdinen oinarrizko ezaugarriak
ezagutzea.
–Paisaia desberdinak, beren aldaketak eta ingurunean duten eragina zein diren jakitea eta identifikatzea
–Zelularen funtsezko zatiak identifikatzea, eskemetatik edo irudikapen grafikoetatik abiatuta.
–Gorputzaren organoak, sistemak eta aparatuak egiten dituzten funtzioekin erlazionatzea eta nutrizio, harreman eta ugalketa prozesuetan
zenbait aldagaik sortzen dituzten ondorioak egiaztatzea.
–Osasunean alderdi fisikoek, psikologikoek eta sozialek eragiten dutela onartzea eta gaixotasunei aurrea hartzeko nahiz bizi kalitatea hobetzeko
bizimoduek eta zientzia biomedikoen ekarpen etengabeek garrantzia dutela kontuan hartzea.
–Izaki bizidunen dibertsitatearen garrantzia aztertu eta baloratzea, bai eta ekosistema desberdinena ere.
2. Teknologia.
–Produkzio prozesu batean, aparatu bat osatzen denean edo instalazio tekniko arrunt batean erabiltzen diren tresnak eta teknikak deskribatzeko
hitz egokiak erabiltzea.
–Produktu batek izan dezakeen fabrikazio prozesua eta materialak deskribatzea, eta horren produkzioaren eta erabileraren arrazoi ekonomikoak
eta ingurumeneko ondorioak baloratzea.
–Aplikazio praktiko jakin baterako materialak hautatzea, eta, berezko propietateekin batera, faktore teknikoak, ekonomikoak eta ingurumenekoak
kontuan hartzea.
–Oinarrizko eraikuntza geometrikoak parte hartzen duteneko formen konfigurazioari buruzko problemak ebaztea.
–Ulertzeko errazak diren industria elementuen irudikapena aztertzea, bista eta perspektiba sistemak erabilita.
–Baliabide grafiko eta idatzizko baliabide egokiak aplikatzea makina, zirkuitu edo sistema teknologiko jakin baten osaera eta funtzionamendua
deskribatzeko.
Erabilera ezaguneko produktu tekniko bat osatzen duten elementu funtzionalak identifikatzea, eta osotasunaren funtzionamenduan horietako
bakoitzak betetzen duen eginkizuna adieraztea.
–Zirkuitu elektriko bat interpretatzea, aplikazio bereizgarri baten plano edo eskematik abiatuta.
–Informazio teknologiek egungo gizartean dituzten eraginetako batzuk aztertu eta baloratzea, gertatu diren aldaketetatik eta lanbideetan izan
duten eraginetik abiatuta.
–Ordenagailua osatzen duten ezaugarri fisikoak identifikatzea eta beren funtzioak bereiztea. Oinarrizko biltegiragailuak eta periferikoak
(sarrerakoak eta irteerakoak) lotu eta erabiltzea.
–Informatikako baliabideak erabiliz, idatzizko dokumentu inprimatuak egitea.
–Testu-prozesadorea erabiltzea.

Ariketaren garapena

Ariketak izanen ditu 5 galdera 1. atalekoak (“Zientziak”) eta 5 galdera 2. atalekoak (“Teknologia”).

10. ERANSKINA
Goi mailako heziketa zikloetan sartzeko probaren curriculum erreferentzia, edukiak eta ebaluazio irizpideak
1.

Probako zati komuneko irakasgaiak.
GAZTELANIA / EUSKARA

Curriculum erreferentzia

319/2009 Ebazpena, urriaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroaren curriculuma.
–Gaztelania.

Kontsultarako curriculum 25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
erreferentzia
–Gaztelania eta Literatura I eta II: 1. , 2. eta 3. blokeak.
–Euskal Hizkuntza eta Literatura I eta II: 1. , 2. eta 3. blokeak.
Edukiak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Gaztelania irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Gaztelania irakasgairako ezarritakoak.

Curriculum erreferentzia

319/2009 Ebazpena, urriaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroaren curriculuma.
–Espainiako Historia.

ESPAINIAKO HISTORIA

Kontsultarako curriculum 25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
erreferentzia
–Espainiako Historia.
Edukiak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Espainiako Historia irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Espainiako Historia irakasgairako ezarritakoak.
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Curriculum erreferentzia

319/2009 Ebazpena, urriaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroaren curriculuma.
–Atzerriko hizkuntza: Ingelesa.

Kontsultarako curriculum 25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
erreferentzia
–Atzerriko Lehen Hizkuntza I eta II. Ingelesa.
Edukiak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa irakasgairako ezarritakoak.

Curriculum erreferentzia

25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
–Atzerriko Lehen Hizkuntza I. Frantsesa.

ATZERRIKO HIZKUNTZA: FRANTSESA

Kontsultarako curriculum
erreferentzia
Edukiak

Apirilaren 22ko 25/2015 Foru Dekretuan Atzerriko Lehen Hizkuntza I: Frantsesa irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Apirilaren 22ko 25/2015 Foru Dekretuan Atzerriko Lehen Hizkuntza I: Frantsesa irakasgairako ezarritakoak.

Curriculum erreferentzia

319/2009 Ebazpena, urriaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroaren curriculuma.
–Matematika.

MATEMATIKA

Kontsultarako curriculum 25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
erreferentzia
–Matematika I eta II.
Edukiak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Matematika irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Matematika irakasgairako ezarritakoak.

Curriculum erreferentzia

319/2009 Ebazpena, urriaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroaren curriculuma.
–Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika.

GIZARTE ZIENTZIEI APLIKATUTAKO MATEMATIKA

Kontsultarako curriculum 25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
erreferentzia
–Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika I eta II.
Edukiak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika I eta II irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika I eta II irakasgairako ezarritakoak.

Curriculum erreferentzia

25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
–Artearen historia.

ARTEAREN HISTORIA

Kontsultarako curriculum
erreferentzia
Edukiak

Apirilaren 22ko 25/2015 Foru Dekretuan Artearen Historia irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Apirilaren 22ko 25/2015 Foru Dekretuan Artearen Historia irakasgairako ezarritakoak.

2.

Probako berariazko zatiko irakasgaiak.
FISIKA ETA KIMIKA

Curriculum erreferentzia

319/2009 Ebazpena, urriaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroaren curriculuma.
–Fisika eta Kimika.

Kontsultarako curriculum 25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
erreferentzia
–Fisika eta Kimika.
Edukiak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Fisika eta Kimika irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Fisika eta Kimika irakasgairako ezarritakoak.

Curriculum erreferentzia

319/2009 Ebazpena, urriaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroaren curriculuma.
–Marrazketa Teknikoa.

MARRAZKETA TEKNIKOA

Kontsultarako curriculum 25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
erreferentzia
–Marrazketa Teknikoa I eta II.
Edukiak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Marrazketa Teknikoa irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Marrazketa Teknikoa irakasgairako ezarritakoak.

Curriculum erreferentzia

319/2009 Ebazpena, urriaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroaren curriculuma.
–Teknologia Industriala.

TEKNOLOGIA INDUSTRIALA

Kontsultarako curriculum 25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
erreferentzia
–Teknologia Industriala I eta II.
Edukiak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Teknologia Industriala irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Teknologia Industriala irakasgairako ezarritakoak.
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54. zenbakia - 3629. orrialdea
ENPRESAREN EKONOMIA

Curriculum erreferentzia

319/2009 Ebazpena, urriaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroaren curriculuma.
–Enpresaren Ekonomia.

Kontsultarako curriculum 25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
erreferentzia
–Ekonomia.
–Enpresaren Ekonomia.
Edukiak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Enpresaren Ekonomia irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Enpresaren Ekonomia irakasgairako ezarritakoak.

Curriculum erreferentzia

319/2009 Ebazpena, urriaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroaren curriculuma.
–Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak.

INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIAK

Kontsultarako curriculum 25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
erreferentzia
–Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak I eta II.
Edukiak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak irakasgairako ezarritakoak.

Curriculum erreferentzia

319/2009 Ebazpena, urriaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroaren curriculuma.
–Geografia.

GEOGRAFIA

Kontsultarako curriculum 25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
erreferentzia
–Geografia.
Edukiak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Geografia irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Geografia irakasgairako ezarritakoak.

Curriculum erreferentzia

25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
–Psikologia.

PSIKOLOGIA

Kontsultarako curriculum
erreferentzia
Edukiak

Apirilaren 22ko 25/2015 Foru Dekretuan Psikologia irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Apirilaren 22ko 25/2015 Foru Dekretuan Psikologia irakasgairako ezarritakoak.

Curriculum erreferentzia

319/2009 Ebazpena, urriaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroaren curriculuma.
–Biologia.

BIOLOGIA

Kontsultarako curriculum 25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
erreferentzia
–Biologia eta Geologia: 1. bloketik 6.era, biak barne.
–Biologia.
Edukiak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Biologia irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Biologia irakasgairako ezarritakoak.

Curriculum erreferentzia

319/2009 Ebazpena, urriaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroaren curriculuma.
–Kimika eta Fisika.

KIMIKA ETA FISIKA

Kontsultarako curriculum 25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
erreferentzia
–Fisika eta Kimika.
–Kimika.
Edukiak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Kimika eta Fisika irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Kimika eta Fisika irakasgairako ezarritakoak.

Curriculum erreferentzia

319/2009 Ebazpena, urriaren 23koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroaren curriculuma.
–Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak.

LURRAREN ETA INGURUMENAREN ZIENTZIAK

Kontsultarako curriculum 25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
erreferentzia
–Biologia eta Geologia.
–Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak.
–Geologia.
Edukiak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak irakasgairako ezarritakoak.

3630. orrialdea - 54. zenbakia
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MARRAZKETA ARTISTIKOA

Curriculum erreferentzia

25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
–Marrazketa Artistikoa I eta II.

Kontsultarako curriculum
erreferentzia
Edukiak

Apirilaren 22ko 25/2015 Foru Dekretuan Marrazketa Artistikoa I eta II irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Urriaren 23ko 319/2009 Ebazpenean Marrazketa Artistikoa I eta II irakasgairako ezarritakoak.

Curriculum erreferentzia

25/2015 Foru Dekretua, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen duena.
–Bolumena.

BOLUMENA

Kontsultarako curriculum
erreferentzia
Edukiak

Apirilaren 22ko 25/2015 Foru Dekretuan Bolumena irakasgairako ezarritakoak.

Ebaluazio irizpideak

Apirilaren 22ko 25/2015 Foru Dekretuan Bolumena irakasgairako ezarritakoak.
F2003000

36/2020 EBAZPENA, martxoaren 5ekoa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean ezarritako
araubide bereziko kirol irakaskuntzetara sartzeko proba espezifikoak arautzen dituena eta horietarako deialdia egiten duena,
2020-2021 ikasturterako.
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 3.
artikuluak xedatzen du kirol irakaskuntzak araubide bereziko irakaskuntza gisa integratuko direla hezkuntza sisteman. Halaber, I. tituluko VIII.
kapituluan irakaskuntza horien printzipio orokorrak ezartzen dira eta
hezkuntza administrazioen esku uzten da irakaskuntza mota bakoitzaren
curriculuma ezartzea, Gobernuak finkatutako oinarrizko alderdiak sartuta betiere.
Urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren bidez, araubide bereziko
kirol irakaskuntzen antolamendu orokorra ezarri zen. Horren 30.1 artikuluan
ezartzen denez, hezkuntza administrazioek antolatu eta kontrolatuko dituzte
kirol irakaskuntzetako zikloetara sartzeko proba espezifikoak. Artikulu
beraren 2. apartatuan xedatzen da titulua eta gutxieneko ikasketak ezartzen
dituen errege dekretuak egitura, irakastorduak, edukia eta proba espezifikoen ebaluazio irizpideak zehaztuko dituela, bai eta kasuan kasuko ziklora
sartzeko eskatzen diren kirol merezimenduak ere.
Urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren bigarren xedapen iragankorrak xedatzen du ezen, abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren
babesean ezarritako kirol espezialitateetako titulu eta irakaskuntza berriak
sortu artean, kasuan kasuko titulua eta gutxieneko ikasketak arautzen
dituen errege dekretuan aurreikusi bezala irakatsiko direla, salbu eta
aipaturiko bigarren xedapen iragankorreko 2. eta 3. puntuetan zehazten
diren alderdiei dagokienez.
Errege dekretu beraren 33. artikuluak goi errendimenduko kirolariak
kirol irakaskuntzetara sartzea arautzen du, eta 1. apartatuan xedatzen duenez, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 67.
eta 85. artikuluetan eta Kirolari buruzko urriaren 15eko 10/1990 Legearen
53. artikuluan aurreikusitakoarekin bat, goi errendimenduko kirolari izaera
egiaztatzen dutenak kasuan kasuko modalitateko edo espezialitateko kirol
irakaskuntzetara sartzeko baldintza espezifikoak betetzetik salbuetsiko
dira.
Urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen
gehigarriak ezartzen duenez, desgaitasuna duten pertsonak gainerako
ikasleen baldintza beretan sartuko dira kirol irakaskuntzetara, eta administrazio eskudunen betebeharra izanen da beharrezkoak diren doikuntzak
egitea sarbide horrek aukera berdintasunaren printzipioaren aurkako
murriztapenik ekar ez dezan.
Urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren bigarren xedapen iragankorrak abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren babesean
ezarritako irakaskuntzen indarraldia ezartzen du, eta 2. apartatuan, berriz, adierazten du honako hauek irakaskuntza horietara sartzeko proba
espezifikoetatik salbuetsiak egonen direla: kasuan kasuko modalitate edo
espezialitatean goi mailako kirolari izaera egiaztatzen dutenak; kasuan
kasuko modalitate edo espezialitatean, autonomia erkidegoek goi errendimenduko kirolaritzat edo baliokidetzat hartzen dituztenak; eta kasuan
kasuko modalitate edo espezialitateetan hautatuak izan direla edo sailkatu
direla egiaztatzen dutenak, aipatu 2. apartatuko c), e) eta f) puntuetan
adierazi bezala.
Nafarroako Foru Komunitatean araubide bereziko kirol irakaskuntzen
antolamendua eta garapena arautzen dituen abenduaren 28ko 248/2011
Foru Dekretuaren 8.3.a) artikuluak ezartzen du, irakaskuntza horietara
sartzeko, eskatzen ahalko dela Hezkuntza Departamentuak antolatu eta

kontrolatutako proba espezifiko bat gainditzea. Artikulu horren 4. apartatuarekin bat, goi mailako edo goi errendimenduko kirolari izaera frogatzen
dutenak baldintza espezifikoak betetzetik salbuetsiko dira, dagokien modalitate edo espezialitateko kirol irakaskuntzetan sartzerakoan.
Halaber, funtsezkoa da kirol administrazioarekin eta kirol federazioekin
batera lankidetzan aritzea Nafarroako kirola hobetzeko. Hori horrela, 25.
artikuluak adierazten duen bezala, Nafarroan araubide bereziko kirol irakaskuntzak ezartzeak berekin dakar Nafarroako Gobernuan hezkuntzaren
eta kirolaren arloetan eskumena duten departamentuen arteko lankidetzan
oinarritutako garapen eredu baten alde egitea, bai eta Nafarroako kirol
federazioekin lankidetzan aritzea ere.
Martxoaren 3ko 318/2000 Errege Dekretuak eta martxoaren 3ko
319/2000 Errege Dekretuak kirol teknikari eta goi mailako kirol teknikari
tituluak ezartzen dituzte Mendi-kiroletako eta Eskaladako espezialitateetan,
bai eta horiei dagozkien gutxieneko ikasketak eta horietara sartzeko probak
eta baldintzak ere.
Martxoaren 3ko 320/2000 Errege Dekretuak kirol teknikari eta goi
mailako kirol teknikari tituluak ezartzen ditu Futboleko eta Areto-futboleko
espezialitateetan, dagozkien gutxieneko ikasketak onesten ditu, eta horietan sartzeko probak eta baldintzak arautzen.
Martxoaren 3ko 319/2000 Errege Dekretuak kirol teknikari eta goi
mailako kirol teknikari tituluak ezartzen ditu Neguko kirolen espezialitateetan, dagozkien gutxieneko ikasketak onesten ditu, eta horietan sartzeko
probak arautzen.
Abenduaren 28ko 38/2013 Foru Legeak, zenbait zerga aldatu eta
beste tributu-neurri batzuk hartzekoak, 9. artikuluan (Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako Tasa
eta Prezio Publikoei buruzko Foru Legeari buruzkoa), martxoaren 27ko
7/2001 Foru Legearen zenbait manuren testu berria ezartzen du 2014ko
urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin; horietako bat “Bat bis. 99. artikulua”
da, 16. eta 17. tarifa sortzen dituena, hain zuzen ere, araubide bereziko
kirol irakaskuntzetara sartzeko proba espezifikoan izena emateari buruzkoa
eta araubide bereziko kirol irakaskuntzetara (“Mendi-kirol eta Eskalada”,
“Neguko Kirolak” eta “Hipika” modalitateak) sartzeko proba espezifikoan
izena emateari buruzkoa.
Ikusita Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko
zuzendariak emandako aldeko txostena, Nafarroako Foru Komunitatean
ezarrita dauden araubide bereziko kirol irakaskuntzetara sartzeko 20202021 ikasturteko proba espezifikoak egiteko deialdiari buruzkoa, eta Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko
267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Arautzea Nafarroako Foru Komunitatean ezarrita dauden araubide
bereziko kirol irakaskuntzetara sartzeko proba espezifikoak, 2020-2021
ikasturteari dagozkionak, eta horietarako deialdia egitea, ebazpen honi
atxikitako oinarrietan ezarritakoari jarraikiz.
2. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
3. Ebazpen hau eta eranskina igortzea Hezkuntzako Ikuskapen
Zerbitzuari, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuari, Lanbide Heziketaren Plangintza, Antolamendu eta Garapenerako
Atalari, Kudeaketa Juridiko-administratiboaren Atalari, Eskolatze Bulegoari,
Orientazio Bulegoari, Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegoari
eta ukitutako ikastetxeei, behar diren ondorioak izan ditzaten.
Iruñean, 2020ko martxoaren 5ean.–Lanbide Heziketaren zuzendari
nagusia, Tomás Rodríguez Garraza.

2020ko martxoaren 16a, astelehena
1. ERANSKINA

54. zenbakia - 3631. orrialdea
IKASTETXEA / HELBIDE ELEKTRONIKOA

OINARRIAK
Alderdi orokorrak
1.

Xedea eta aplikazio esparrua.

1. Ebazpen honen bidez, 2020. urterako deialdia egiten da Nafarroako
Foru Komunitatean ezarritako araubide bereziko kirol ikasketetara sartzeko
proba espezifikoetarako, 2020-2021 ikasturterako.
2. Araubide bereziko kirol irakaskuntza hauetara sar daiteke deialdi
honetako proben bidez:
a) Mendi-kiroletako eta Eskaladako erdi mailako lehen ikasmaila.
b) Mendi Ertainetako erdi mailako bigarren ikasmaila.
c) Eskaladako erdi mailako bigarren ikasmaila.
d) Futboleko erdi mailako lehen ikasmaila.
e) Iraupen-eskiko erdi mailako lehen ikasmaila.
f) Atletismoko erdi mailako lehen ikasmaila.
2.

Berariazko proba egitetik salbuetsiak.

1. Sartzeko proba espezifikoa egitetik salbuetsita egoteko baldintzak
betetzen dituztela uste dutenek hartan inskribatu beharko dute eta, inskribatzeko inprimakian, salbuespena eskatuko dute, horretarako adierazitako
atalean. Horretarako, behar diren frogagiriak aurkeztuko dituzte.
2. Kirol espezialitate bakoitzari dagokion sarrera proba arautzen duen
errege dekretu bakoitzean aurreikusitakoak dira salbuesteko arrazoiak, eta,
horretaz gain, urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren VIII. kapituluan
eta bigarren xedapen iragankorrean aurreikusitako arrazoiak, harik eta
abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuan xedatutakoaren babespean
ezarritako modalitate eta espezialitateetako titulu eta irakaskuntza berriak
sortzen diren arte.
3. Kirol espezialitate bakoitzeko epaimahai ebaluatzaileek ebatziko
dituzte salbuesteko eskaerak. Horretarako, inskripziorako ikastetxeek eskaera horien oinarri diren agiriak igorriko dizkiote epaimahai ebaluatzaileari,
inskribatzeko epea bukatu eta hurrengo lanegunean.
3.

Desgaitasuna duten pertsonei egokitutako sarrera probak.

1. Desgaitasuna duten pertsonek erakunde eskudunak luzatutako
minusbaliotasunaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute sarrera proba
espezifikoak egiteko inskripzioarekin batera.
2. Hezkuntza Departamentuak txostena eskatuko dio erakunde eskudunari, epaimahaiak baloratu ahal izan dezan izangaiak gai ote diren
irakaskuntza hauek probetxuz egiteko –bakoitzaren desgaitasunaren eta
mugen maila eta ezaugarriak kontuan harturik–, bai eta zikloari dagozkion
gaitasunak eskuratzeko eta lanbidean aritzeko ere.
3. Epaimahaiak baldintza horietan dauden izangaiek gainditu beharreko sarrera proba espezifikoak egokitzen ahalko ditu. Nolanahi ere, urriaren
24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren 2. artikuluan ezarritako helburu orokorrak errespetatu beharko dira, bai eta kasuan kasuko tituluak, gutxieneko
irakaskuntzak eta horietara sartzeko baldintzak ezartzen dituzten errege
dekretuetan kirol ikasketetarako definitzen diren helburuak ere.
Izena ematea
4.

Berariazko sarrera probetan izena ematea.

1. Honela eman daiteke izena:
a) Aurrez aurre: aukeratutako kirol ikasketak zer ikastetxetan dauden
ezarrita, hango bulego administratiboetan.
b) Telematika bidez, online, dagokion tramiteen fitxatik. Horretarako,
beharrezkoa izanen da ziurtagiri digital balioduna edukitzea:
–“Kirol ikasketetara sartzeko proba espezifikoak: Mendi-kirolak eta
Eskalada”.
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5869/Pruebas-de-acceso-especificas-para-ensenanzas-deportivas-Deportes-de-Montana-yEscalada
–“Kirol ikasketetara sartzeko proba espezifikoak: Futbola”.
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6035/Pruebas-de-acceso-especificas-para-ensenanzas-deportivas-Futbol
–“Kirol ikasketetara sartzeko proba espezifikoak: Iraupen-eskia”.
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6033/Pruebas-de-acceso-especificas-para-ensenanzas-deportivas-Esqui-de-Fondo
c) Posta elektronikoaren bidez, helbide hauetara igorriz:
IKASTETXEA / HELBIDE ELEKTRONIKOA

Altsasuko “Sakana LH” IIP:
iestexer@educacion.navarra.es

KIROL IRAKASKUNTZAK

Mendi-kiroletako eta Eskaladako erdi
maila, lehen ikasmaila

KIROL IRAKASKUNTZAK

Mendi Ertainetako kirol teknikaria, bigarren ikasmaila
Eskaladako kirol teknikaria, bigarren
ikasmaila
Irunberriko “FP Lumbier” IBP
ieslumbi@educacion.navarra.es

Iraupen-eskiko kirol teknikaria

Hezkuntza Departamentuko Erregistro
Orokorra (Lanbide Heziketaren Plangintza, Antolamendu eta Garapenerako
Atalari zuzendua)
ordenafp@navarra.es

Futboleko kirol teknikaria, lehen ikasmaila
Atletismoko kirol teknikaria, lehen ikasmaila

3. Izangai bakoitzak inskripzio eskabide bakar bat bete beharko du,
2. eranskineko eredua erabiliz. Eredu hori aipatutako kirol espezialitate edo
modalitate bakoitzari dagozkion tramiteen fitxan eskura daiteke.
Eskabidea hartzen duen ikastetxeak inskripzioa eskatu izanaren
frogagiri bat emanen du.
4. Taula honetan ageri da kirol irakaskuntza bakoitzean sartzeko
proba espezifikoetarako inskripzioa aurkezteko epea:
EPEA

KIROL IRAKASKUNTZAK

2020ko maiatzaren 6tik 15era (14:00ak Mendi-kiroletako eta Eskaladako erdi
mailako kirol teknikaria, lehen ikasmaila
arte), biak barne
Mendi Ertainetako kirol teknikaria, bigarren ikasmaila
Eskaladako kirol teknikaria, bigarren
ikasmaila
2020ko martxoaren 23tik 27ra (14:00ak Iraupen-eskiko kirol teknikaria
arte), biak barne
2020ko abuztuaren 31tik irailaren 4ra Futboleko kirol teknikaria, lehen ikas(14:00ak arte), biak barne
maila
2020ko abuztuaren 31tik irailaren 4ra Atletismoko kirol teknikaria, lehen ikas(14:00ak arte), biak barne
maila

5.

Dokumentazioa.

Inskripzio eskabidearekin batera, dagokion dokumentazioa aurkeztuko
da, kasuaren arabera, emandako datuak frogatzeko:
–Nortasun agiri nazionalaren fotokopia, pasaportearena edo atzerritarren nortasun txartelarena.
–Erdi mailako edo goi mailako, kasua zein den, kirol ikasketetan
sartzeko ikasketa eskakizuna betetzen dela frogatzen duen agiriaren
fotokopia.
–Kasua bada, desgaitasuna egiaztatzen duen dokumentazioa.
–Kasua bada, salbuesteko dokumentazioa.
6.

Inskribatzeko tasak.

Hauek dira probetan inskribatzeko tasak, bat etorriz Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen tasei eta
prezio publikoei buruzko martxoaren 27ko 7/2001 Foru Legean (Zenbait
zerga aldatu eta beste tributu neurri batzuk hartzeko abenduaren 28ko
38/2013 Foru Legeak aldatua), 99. artikuluan, xedatutakoarekin bat:
a) Futboleko erdi mailako lehen ikasmailara sartzeko proba:
–Tarifa arrunta: 45 euro.
–Familia ugari orokorreko edo 1. kategoriako familia ugariko kideak
eta %33ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua duten pertsonak: 22,50
euro.
–Familia ugari bereziko kideak; ekintza terroristen biktimak (baita
ezkontidea eta seme-alabak ere); genero indarkeriako ekintzen biktimak
(baita seme-alabak ere); gutxienez %65eko desgaitasun aitortua duten
pertsonak; langabeak, frogatzen baldin badute langabe izan direla gutxienez sarrera-probetan izena eman aurreko hilabetean (erakunde eskudunak
emandako kartillaren bidez), edo 2. kategoriakoak: doan.
b) Mendi-kiroletako eta Eskaladako erdi mailako lehen ikasmailara
sartzeko probak, Mendi Ertainetako erdi mailako bigarren ikasmailara
sartzekoak, Eskaladako erdi mailako bigarren ikasmailara sartzekoak eta
Iraupen-eskiko lehen ikasmailara sartzeko probak:
–Tarifa arrunta: 80 euro.
–Familia ugari orokorreko edo 1. kategoriako familia ugariko kideak
eta %33ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua duten pertsonak: 40
euro.
–Familia ugari bereziko kideak; ekintza terroristen biktimak (baita
ezkontidea eta seme-alabak ere); genero indarkeriako ekintzen biktimak
(baita seme-alabak ere); gutxienez %65eko desgaitasun aitortua duten
pertsonak; langabeak, frogatzen baldin badute langabe izan direla gutxie-
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nez sarrera-probetan izena eman aurreko hilabetean (erakunde eskudunak
emandako kartillaren bidez), edo 2. kategoriakoak: doan.
Onartu eta baztertuen zerrenda

tan:

7.

Onartu eta baztertuen zerrenda.

1.

Izangai kopuru hauek onartuko dira, gehienez, deitutako probe-

–60 izangai Mendi-kiroletako eta Eskaladako lehen ikasmailako
probetan, Mendi Ertainetako bigarren ikasmailan eta Futboleko lehen
ikasmailan.
–30 izangai Eskaladako bigarren ikasmailako probetan.
–30 izangai Iraupen-eskiko lehen ikasmailako proban.
2. Inskribatzen diren izangaien kopurua proba bakoitzerako adierazitakoa baino handiagoa bada, onartuen zerrenda prestatzeko, lehentasun
irizpide hauek erabiliko dira:
a) Mendi-kiroletako eta Eskaladako lehen ikasmailara, Iraupen-eskiko
lehen ikasmailara eta Futboleko lehen ikasmailara sartzeko probak:
–Lehenbizikoa: Nafarroako Mendi Kirol eta Eskalada Federazioak,
Nafarroako Neguko Kirolen Federazioak edo Nafarroako Futbol Federazioak emandako federazio lizentzia indarduna duten izangaiak, kasuaren
arabera.
–Bigarrena: mendi kiroletako eta eskaladako beste federazio batek,
neguko kiroletako beste federazio batek edo futboleko beste federazio
batek emandako federazio lizentzia indarduna duten izangaiak, kasuaren
arabera.
–Hirugarrena: federazio lizentzia indardunik ez duten izangaiak.
Adierazitako irizpideak aplikatuta sortzen den talde bakoitza ordenatzeko, Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusian, 2020-2021 ikasturteko
onarpen prozeduran, egindako zozketaren emaitzari jarraituko zaio.
b) Mendi Ertainetako bigarren ikasmailara eta Eskaladako bigarren
ikasmailara sartzeko probak.
–Lehenbizikoa: Mendi-kiroletako eta Eskaladako lehen maila Altsasuko
“FP Sakana LH” IBP ikastetxean egin duten ikasleak.
–Bigarrena: Mendi-kiroletako eta Eskaladako lehen maila beste ikastetxe batzuetan egin duten ikasleak.
Adierazitako irizpideak aplikatuta sortzen den talde bakoitza ordenatzeko, Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusian, 2020-2021 ikasturteko
onarpen prozeduran, egindako zozketaren emaitzari jarraituko zaio.
3. Izangai onartuen behin-behineko eta behin betiko zerrendak kasuan kasuko ikastetxeko iragarki-taulan argitaratuko dira, baita arestian
aipatutako kirol espezialitate eta modalitate bakoitzari dagozkion tramiteen
fitxetan ere.
Zerrenda horietan adieraziko da, halaber, izangaiek eskatutako salbuespenen eta probaren egokitzapenen gaineko ebazpena.
4. Erreklamazioak kasuan kasuko ikastetxean aurkezten ahalko
dira, kasuan kasuko tramiteen fitxako ereduaren arabera, eta ebaluazioaz
arduratu den epaimahaiko buruari zuzenduko zaizkio.
5. Erreklamazioak ebatzitakoan, onartuen behin betiko zerrendak
argitaratuko dira, oinarri honen 5. atalean adierazitako egunetan, kasuan
kasuko ikastetxeetan eta kasuan kasuko tramiteen fitxan.
6. Zerrendak argitaratzeko eta erreklamazioetarako egunak honako
hauek dira:
KIROL IRAKASKUNTZAK

PROZEDURAREN FASEA

EGUNAK

Mendi-kiroletako eta Eskalada- Behin-behineko zerrenda
ko erdi mailako kirol teknikaria, Erreklamazioak
lehen ikasmaila
Behin betiko zerrenda

2020ko maiatzaren 18a

Mendi Ertainetako kirol teknika- Behin-behineko zerrenda
ria, bigarren ikasmaila
Erreklamazioak

2020ko maiatzaren 18a

Behin betiko zerrenda
Eskaladako kirol teknikaria, Behin-behineko zerrenda
bigarren ikasmaila
Erreklamazioak
Behin betiko zerrenda
Iraupen-eskiko kirol teknikaria Behin-behineko zerrenda
Erreklamazioak
Behin betiko zerrenda
Futboleko kirol teknikaria, lehen Behin-behineko zerrenda
ikasmaila
Erreklamazioak
Behin betiko zerrenda
Atletismoko kirol teknikaria, Behin-behineko zerrenda
lehen ikasmaila
Erreklamazioak
Behin betiko zerrenda

2020ko maiatzaren 19tik 21era
2020ko maiatzaren 26a
2020ko maiatzaren 19tik 21era
2020ko maiatzaren 26a
2020ko maiatzaren 18a
2020ko maiatzaren 19tik 21era
2020ko maiatzaren 26a
2020ko martxoaren 31a
2020ko martxoaren 31tik apirilaren
2ra

Sarrera proba espezifikoak
8. Mendi-kiroletako eta Eskaladako erdi mailako ikasketen lehen
ikasmailara sartzeko proba espezifikoa.
Mendi-kiroletako eta Eskaladako erdi mailako ikasketen lehen ikasmailara sartzeko proba espezifikoa martxoaren 3ko 318/2000 Errege
Dekretuaren II. eranskineko 1., 2., 3. eta 4. ataletan dago zehaztua. Arau
horrek kirol teknikari eta goi mailako kirol teknikari tituluak ezartzen ditu
Mendi-kiroletako eta Eskaladako espezialitateetan, dagozkien gutxieneko ikasketak onesten ditu eta horietan sartzeko probak eta baldintzak
arautzen.
9. Mendi ertainetako erdi mailako ikasketen bigarren ikasmailara
sartzeko proba espezifikoa.
Mendi ertainetako erdi mailako ikasketen bigarren ikasmailara sartzeko
proba espezifikoa martxoaren 3ko 318/2000 Errege Dekretuaren II. eranskineko 1., 2., 3. eta 5. ataletan dago zehaztua. Arau horrek kirol teknikari
eta goi mailako kirol teknikari tituluak ezartzen ditu Mendi-kiroletako eta
Eskaladako espezialitateetan, dagozkien gutxieneko ikasketak onesten
ditu eta horietan sartzeko probak eta baldintzak arautzen.
10. Eskaladako erdi mailako ikasketen bigarren ikasmailara sartzeko
proba espezifikoa.
Eskaladako erdi mailako ikasketen bigarren ikasmailara sartzeko proba
espezifikoa martxoaren 3ko 318/2000 Errege Dekretuaren II. eranskineko
1., 2., 3. eta 5. ataletan dago zehaztua. Arau horrek kirol teknikari eta goi
mailako kirol teknikari tituluak ezartzen ditu Mendi-kiroletako eta Eskaladako
espezialitateetan, dagozkien gutxieneko ikasketak onesten ditu eta horietan
sartzeko probak eta baldintzak arautzen.
11.

Iraupen-eskiko lehen ikasmailara sartzeko proba espezifikoa.

Iraupen-eskiko erdi mailako ikasketen lehen ikasmailara sartzeko proba
espezifikoa martxoaren 3ko 319/2000 Errege Dekretuaren II. eranskineko
1., 2., 3. eta 5. ataletan dago zehaztua. Arau horrek kirol teknikari eta goi
mailako kirol teknikari tituluak ezartzen ditu Neguko kirolen espezialitateetan, dagozkien gutxieneko ikasketak onesten ditu eta horietan sartzeko
probak eta baldintzak arautzen.
12. Futboleko kirol teknikarien ikasketen lehen ikasmailara sartzeko
proba espezifikoa.
Futboleko erdi mailako ikasketen lehen ikasmailara sartzeko proba
espezifikoa martxoaren 3ko 320/2000 Errege Dekretuaren II. eranskineko
1., 2., 3., 4. eta 5. ataletan dago zehaztua. Arau horrek kirol teknikari
eta goi mailako kirol teknikari tituluak ezartzen ditu Futboleko eta Areto
Futboleko espezialitateetan, dagozkien gutxieneko ikasketak onesten ditu
eta horietan sartzeko probak eta baldintzak arautzen.
13.

Informazio bilera.

Sarrera proba espezifikoak egin baino lehen, informazio bilera bat
egiten ahalko da kasuan kasuko ikastetxeen instalazioetan, eta izangai
onartuek joateko aukera izanen dute. Bileran, honako alderdi hauei buruzko
argibideak emanen dira: proben edukia eta ezaugarriak, probak egiteko
behar diren jantziak eta kirol materiala, eta probekin loturiko beste alderdi
batzuk.
Informazio bilerarik egiten bada, garaiz eginen da horretarako deialdia,
kasuan kasuko ikastetxearen iragarki-taulan eta dagokion tramiteen fitxan
argitaratuz.
14.

Izangaientzako argibideak eta orientazioa.

Kirol ikasketak ematen dituzten ikastetxeek argibideak eta orientazioa eman beharko dizkiete interesdunei, honako hauei buruz: ikasketak,
inskribatzeko prozedura eta kirol modalitateetara sartzeko proba espezifikoak.

2020ko apirilaren 3a
2020ko irailaren 8a
2020ko irailaren 9tik 11ra
2020ko irailaren 15a
2020ko irailaren 8a
2020ko irailaren 9tik 11ra
2020ko irailaren 15a

15. Kirol irakaskuntzetara sartzeko proba espezifikoak egiteko eguna,
ordutegia eta tokia.
Proba espezifikoak egun batean baino gehiagotan egiten ahalko dira,
araudi indardunean xedatutakoaren eta inskribatutako izangai kopuruaren
arabera. Proba zenbait egunetan egiten bada, egun bakoitzean joan behar
duten izangaien zerrendak argitaratuko dira.
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Honako hauek izanen dira kirol irakaskuntzetara sartzeko proba espezifikoak egiteko egunak:
DATAK (1)

KIROL IRAKASKUNTZAK

2020ko ekainaren 9a eta 10a

Mendi-kiroletako eta Eskaladako erdi
mailako lehen ikasmaila

2020ko ekainaren 9a eta 10a

Mendi Ertainetako kirol teknikariaren bigarren ikasmaila

2020ko ekainaren 9a eta 11

Eskaladako kirol teknikariaren bigarren
ikasmaila

2020ko apirilaren 14tik apirilaren 17ra

Iraupen-eskiko lehen ikasmaila

2020ko irailaren 17a

Futboleko kirol teknikariaren lehen ikasmaila

2020ko irailaren 22a

Atletismoko lehen ikasmaila

(1) Datak inguruabarren arabera aldatzen ahalko dira. Nolanahi ere, datak
garaiz argitaratuko dira kasuan kasuko ikastetxearen iragarki-taulan eta “Kirol irakaskuntzetara sartzeko proba espezifikoak” fitxan (Hezkuntza Departamentuaren
www.educacion.navarra.es webgunean dago fitxa hori).

Proba egiteko eguna, ordua eta tokia proben aurreko informazio
bileretan jakinaraziko dira, eta, halaber, kasuan kasuko ikastetxearen
iragarki-taulan eta kirol modalitate eta espezialitate bakoitzari dagokion
tramite fitxan, behar den denborarekin.
Proba bakoitza hasteko ezartzen den ordua baino ordu erdi bat lehenago eginen da proba egiteko deialdia. Izangaiek nortasun agiri nazionala,
pasaportea edo atzerritarren identifikazio txartela aldean dutela agertu
beharko dute, eta ariketak egiteko beharrezkoa den materiala eta ekipamendua eraman.
16. Proba espezifikoak gidatzeko eta betebehar espezifikoak baloratzeko epaimahaiak.
1. Epaimahai espezifikoek antolatu, kontrolatu eta ebaluatuko dituzte
probak. Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko
zuzendariak izendatuko ditu epaimahai horiek.
2. Epaimahai bakoitzean, epaimahaiburu bat, idazkari bat eta hiru
ebaluatzaile izanen dira, ebazpen honen 8. oinarritik 12.era bitartekoetan
adierazitako errege dekretuetan xedatutakoaren arabera.
3. Kirol modalitate eta espezialitate guztiei dagozkien irakaskuntzak
Nafarroan guztiz ezarririk egon arte, Hezkuntza Departamentuak sarrera
proba espezifikoetako epaimahaietan goi mailako kirol teknikariei esleitutako eginkizunetarako izenda ditzake kasuan kasuko Espainiako Errege
Federazioak emandako goi mailako diploma edo ziurtagiria dutenak.
4. Epaimahai bakoitzeko buruaren zeregina izanen da bermatzea
sarrera proba garatzen dela ebazpen honetan ezarritakoari eta gainerako
araudi indardunari jarraikiz.
5. Epaimahai bakoitzeko idazkariaren zeregina izanen da sarrera
probari buruzko aktak egitea, eta egiaztatzea proba hori ebazpen honetan
ezarritakoarekin eta gainerako araudi indardunarekin bat egiten dela. Halaber, epaimahaiburuaren eginkizunak beteko ditu hura ez dagoenean.
6. Ebaluatzaileen zeregina izanen da proba egiteko tokiak antolatu
eta prestatzea hura modu egokian garatu ahal izateko, probaren garapen teknikoa kudeatzea eta izangaiak ebaluatzea proba osatzen duten
ariketetan, modu independentean, eta horretarako, kasu bakoitzerako
ezarritako irizpideak jarraituko dituzte. Hortaz, beraiek bakarrik baloratuko
dute proba.
7. Epaimahaiek proposatzen ahalko diote Lanbide Heziketaren
Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariari aholkulariak
izenda ditzan; horien zeregina izanen da probak prestatzeko eta egiteko
aholkularitza eta laguntza ematea. Lanbide Heziketaren Plangintza eta
Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendaria arduratuko da aholkulari horiek
izendatzeaz.
8. Epaimahaiei dagokie sarrera proba espezifikoak martxan jartzean
eta garatzean sortzen ahal diren kontu tekniko eta logistiko ororen berri
izatea eta horiek ebaztea. Halaber, epaimahaiek ebazpen honen edukia
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interpretatzeko ahalmena izanen dute proben garapenarekin lotutako
alderdietan eta, aipatutako gaiei dagokienez, oinarri arautzaileetan aurreikusi ez diren kasuetan.
9. Salbuesteko eskaerak ebaztea ere epaimahai ebaluatzaileei
dagokie.
10. Epaimahaikideei, baita epaimahaietan parte hartzen duten aholkulariei ere, Hezkuntzako zuzendari nagusiaren martxoaren 22ko 84/2016
Ebazpenean ezarritako diru konpentsazioak dagozkie. Ebazpen horren
bidez, proben epaimahaietako kideek jaso beharreko konpentsazioak
ezartzen dira.
Proben emaitzak eta erreklamazioak
17. Azken kalifikazioa.
Sarrera proba espezifikoak “Gai” edo “Ez gai” terminoekin kalifikatuko
dira. “Gai” balorazioak esan nahi du probaren zati guztiak gainditu direla,
kasu bakoitzean ezartzen diren irizpideen arabera.
18.

Proben emaitzak eta erreklamazioak.

1. Proben behin-behineko emaitzak kasuan kasuko ikastetxeko
iragarki-taulan argitaratuko dira, bai eta kirol espezialitate eta modalitate
bakoitzari dagokion tramite fitxan ere.
Proba bakoitza bukatu ondoko hiru eguneko epean argitaratuko dira
sarrera proba espezifikoen behin-behineko emaitzak.
2. Izangaiek hiru egun balioduneko epea izanen dute sarrera probaren
kalifikazioari buruzko erreklamazioa jartzeko, behin-behineko emaitzak
argitaratzen diren egunetik zenbatzen hasita. Erreklamazioak Hezkuntza
Departamentuaren Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira (San Domingo
kalea 8), eta dagokion epaimahaiburuari zuzenduko zaizkio, kirol espezialitate eta modalitate bakoitzari dagozkion tramiteen fitxetan dagoen
ereduaren arabera.
3. Erreklamazioen ebazpena eta probaren behin betiko emaitzak bi
eguneko epean argitaratuko dira, probaren kalifikazioaren aurkako erreklamazioak jartzeko epea bukatzen denetik kontatzen hasita, bai kasuan
kasuko ikastetxeko iragarki-taulan, bai kirol espezialitate eta modalitate
bakoitzari dagokion tramite fitxan.
Behin betiko emaitzak argitaratzearekin beteko da epaimahai ebaluatzaileak aurkezten diren erreklamazioei buruz hartutako ebazpena
jakinarazteko prozedura.
Egiaztagiriak
19.

Proba espezifikoen balioa eta egiaztapena.

Proba espezifikoa gainditzen duen izangaiak horren egiaztagiria
eskatzen ahalko du, zeinak Estatu osorako balioko baitu. Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariak luzatuko
du egiaztagiri hori.
Interesdunek, zer ikastetxetan egiten duten inskripzioa, hartan har
ditzakete ebazpen honen xedeko kirol irakaskuntzetan sartzeko proba
espezifikoa gainditu izanaren ziurtagiriak, zazpi egun iragandakoan behin
betiko emaitzak argitaratzen direnetik. Inskripzioa modu telematikoan
egiten duten izangaiek Hezkuntza Departamentuan (Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuan) jasotzen ahalko dituzte
ziurtagiriak, aurretik ezarritako epean.
Ez da inola ere emanen probaren zatiren bat gainditu izanaren frogagiririk edo egiaztagiririk.
Proba espezifikoak gainditzeak hemezortzi hilabeteko indarraldia
izanen du, proba horiek bukatzen direnetik zenbatzen hasita.
2. ERANSKINA
Eskabidea (PDFa).

F2003625
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN
ARABERA ANTOLATUAK
ANTZIN
Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik
Kontuan harturik Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamendua onesten duen
azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 44. eta 47. artikuluetan
xedatua.
Aplikatzekoa den araudiak ematen dizkidan eskumenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehenbizikoa.–Kanpoan izanen naizenez, Javier Azcona Zabalza
alkateordearen esku uztea Alkatetzaren eginkizunak 2020ko martxoaren
16tik 24ra, biak barne, karguari dagozkion eginkizun guztiak nire ordez
betetzeko.
Bigarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 44.2 artikuluan xedatuarekin bat.
Hirugarrena.–Ebazpen hau Javier Azcona Zabalzari igortzea, baita
Udalbatzari ere, egiten duen lehenbiziko osoko bilkura arruntean.
Antzinen, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Isaac Corres López.

L2003343

BARAÑAIN
Laburpena, 2020an Barañainen jarduera soziokulturalak
antolatzeko dirulaguntzen deialdiarena
Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren
17.3b) eta 20.8a) artikuluetan ezarritakoari jarraituz, argitara ematen da
deialdiaren laburpena; horren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/
eu/index) DDBN (identifikazioa): 499668.
A) Onuradunak: irabazi-asmorik gabeko entitate eta elkarteak, Barañainen helbidea edo ordezkaritza iraunkorra izanik, Udalaren intereseko
jarduera edo zerbitzu soziokulturalak egiten dituztenak. Eta helbidea Barañainen izanik edo ez, alor soziokulturalean udalaren intereseko zerbitzuak
eman edo jarduerak egiten dituzten pertsona fisikoak.
B) Xedea: antolatzea musika, antzerkia, zinema, dantza, argazkigintza, lirika, arte plastikoak eta justizia sozialeko balioak sustatzen
dituzten programa, proiektu eta jarduera artistikoak, eta bultzatzea bertako
aldarrikapen soziokulturalak.
C) Oinarri arauemaileak: Dirulaguntzen Base Nazionalean eta Udalaren webgunean.
D) Zenbatekoa: 20.000 euro.
E) Eskaerak aurkezteko epea: oinarriak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 15 eguneko epean.
Barañainen, 2020ko martxoaren 9an.–Alkate udalburua, María Lecumberri Bonilla.

L2003797

BARBARIN
Herri-larreak aprobetxatzeko eskaera
Barbaringo Udalak, 2020ko otsailaren 27an egin osoko bilkuran, erabaki
zuen belarrak adjudikatzeko espedienteari hasiera ematea. Adjudikazioa
8 urterako izanen da. Horregatik honako hau iragartzen da:
1. 15 eguneko epea irekitzen da, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita, finkak aprobetxamendutik kanpo utzi nahi dituzten jabeek
hala jakinarazi diezaioten Barbaringo Udalari, modu frogagarrian jakinarazi
ere.
2. 15 eguneko epea irekitzen da herritarrentzako zuzeneko adjudikazioan interesa duten herritarrek aprobetxamenduaren eskaera aurkezteko,
baldintzak betetzen badituzte.
Argitara ematen da, interesdunak jakinaren gainean egon daitezen.
Barbarinen, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, María Carmen Puerta
Extremera.
L2003539

BERRIOZAR
2020ko udal aurrekontua. Behin betiko onespena
Berriozarko Udalbatzak, 2019ko abenduaren 18an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen Udalaren aurrekontu orokorra. Hasierako
onespenaren iragarkia 2020ko urtarrilaren 28ko Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, eta jendaurrean egoteko epea iraganik inork
hasierako onespenari alegaziorik aurkeztu gabe, honako hauek behin
betiko onetsirik gelditu dira:
1.–Berriozarko Udalaren 2020ko aurrekontua, honela xehakaturik:
DIRU-SARRERAK:
KAPITULUA

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

1

Zuzeneko zergak

2

Zeharkako zergak

2.068.652,76
387.994,30

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

729.320,00

4

Transferentzia arruntak

5

Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamendua

7

Kapital-transferentziak

3.317.655,18
111.728,61
0,00
GUZTIRA

6.615.350,85

GASTUAK:
KAPITULUA

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

1

Langileria gastuak

3.717.279,49

2

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

2.015.476,36

3

Finantza-gastuak

4

Transferentzia arruntak

6

Inbertsio errealak

86.140,00

7

Kapital-transferentziak

45.000,00

8

Finantza-aktiboak

600,00
750.855,00

0,00
GUZTIRA

6.615.350,85

2.–Berrikilan SL enpresak aurkeztu duen 2020rako diru-sarrera eta
gastuen aurreikuspena, xehetasun honekin:
Diru-sarrerak: 1.126.328,35 euro.
Gastuak: 1.126.328,35 euro.
3.–Usalanda Gestión Pública SL enpresak aurkeztu duen 2020rako
diru-sarrera eta gastuen aurreikuspena, xehetasun honekin:
Diru-sarrerak: 328.992,00 euro.
Gastuak: 328.903,76 euro.
4.–2020ko aurrekontua betearazteko oinarriak.
Eta indarra duten xedapenen baldintzak beterik, argitara ematen da,
orok jakin dezan, 2020ko aurrekontu horren behin betiko onespena.
Berriozarren, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Raúl Maiza González.
L2003105

BURLATA
Plaza publiko bat “Clara Campoamor plaza” izendatzea
Burlatako Udalak, 2020ko otsailaren 27an egin bilkuran, hitzez hitz
honela dioen erabakia hartu zuen:
1. Burlatako Zangozako merindadea, San Blas eta San Migel kaleen
arteko plaza “Clara Campoamor plaza” izendatzea LIVARIOS/2020/14
espedienteari erantsi zaion planoaren arabera. Katastroko 1. poligonoko
284. lurzatian dago.
2. Erabaki honen berri ematea udal-katastroari, Posta eta Telegrafoen
Estatuko Sozietateari, EINi, Jabetza Erregistroari, Nafarroako Gobernuaren
Lurralde Aberastasunari eta San Blas kaleko 12. zenbakiko bizilagunei,
behar diren ondorioak izan ditzan.
3. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, indarrean
dagoen Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 45. artikuluan (urriaren 1eko 39/2015 Legea) eta aplikatu beharreko
gainerako legeetan ezarritakoaren ondorioak izan ditzan.
4. Alkatetzari ahalmena ematea, erabaki hau aplikatu eta garatzeko
behar diren agiri guztiak sina ditzan.
Burlatan, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Ana María Góngora
Urzaiz.
L2003306
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BURLATA

KAPITULUA

Plaza publiko bat “Hamahiru arrosa plaza” izendatzea
Burlatako Udalak, 2020ko otsailaren 27an egin bilkuran, hitzez hitz
honela dioen erabakia hartu zuen:
1. Burlatako udal-mugarteko Lisboa eta Paris kaleen arteko plaza
“Hamahiru Arrosa Plaza” izendatzea LIVARIOS/2020/15 espedienteari
erantsi zaion planoaren arabera. Katastroko 2. poligonoko 979. lurzatian
dago.
2. Erabaki honen berri ematea udal-katastroari, Posta eta Telegrafoen
Estatuko Sozietateari, EINi, Jabetza Erregistroari, Nafarroako Gobernuaren
Lurralde Aberastasunari, behar diren ondorioak izan ditzan.
3. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, indarrean
dagoen Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 45. artikuluan (urriaren 1eko 39/2015 Legea) eta aplikatu beharreko
gainerako legeetan ezarritakoaren ondorioak izan ditzan.
4. Alkatetzari ahalmena ematea, erabaki hau aplikatu eta garatzeko
behar diren agiri guztiak sina ditzan.
Burlatan, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Ana María Góngora
Urzaiz.
L2003307

CÁRCAR

GASTUAK

3

Finantzarioak

4

Transferentzia arruntak

6

Inbertsio errealak

7

Kapital-transferentziak

9

Finantza-pasiboak

4.200,00
64.525,00
227.620,00
0,00
74.900,00
GUZTIRA

KAPITULUA

1.145.400,00

DIRU-SARRERAK

ZENBATEKOA

1

Zuzeneko zergak

304.000,00

2

Zeharkako zergak

30.000,00

3

Tasak eta prezio publikoak

4

Transferentzia arruntak

453.950,00

5

Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretakoak

125.550,00

6

Inbertsio errealak besterentzea

138.000,00

7

Kapital-transferentziak

8

Finantza-pasiboak

52.600,00

37.700,00
3.600,00
GUZTIRA

1.145.400,00

Carcarren, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, M.ª Teresa Insausti
Sola.

L2003325

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Carcarko Udalak, 2020ko urtarrilaren 16an egin osoko bilkuran, hasiera
batean onetsi zuen 2020ko ekitaldiko aurrekontua.
Jendaurrean egon da hamabost egun baliodunean, aurretik 2020ko
27. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuta, otsailaren 10ean, eta
epe horretan inork ez du erreklamaziorik edo alegaziorik aurkeztu; beraz,
aurrekontua behin betiko onetsitzat jo da.
Hona hemen laburpena, kapituluz kapitulu:
KAPITULUA

ZENBATEKOA

GASTUAK

ZENBATEKOA

1

Langileria

326.655,00

2

Ondasun arruntak eta zerbitzuak

447.500,00

CÁRCAR
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Carcarko Udalak, 2020ko urtarrilaren 16an egin osoko bilkuran, hasiera
batean onetsi zuen 2020. urteko plantilla organikoa.
Jendaurrean egon da hamabost egun baliodunean, aurretik 2020ko
27. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuta, otsailaren 10ean, eta epe
horretan inork ez du ez erreklamaziorik ez alegaziorik aurkeztu; beraz,
2020ko plantilla organikoa behin betiko onetsitzat jo da.
Carcarren, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, M.ª Teresa Insausti
Sola.

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
Funtzionarioak
IZENA

KOP.

MAILA

MAILAKO
OSAGARRIA

LANALDIA
LUZATZEAGATIKO
OSAGARRIA

LANPOSTUKO
OSAGARRIA

BATERAEZINTASUNEKO
OSAGARRIA

SARBIDEA

EGOERA

%43,36

%35

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

Idazkaria / Kontu-hartzailea

1

A

Zerbitzu anitzetako arduraduna

1

C

%12

%10

% 6,00

Oposizio-lehiaketa

Hutsik

Zerbitzu anitzetako enplegatua 1

1

D

%12

%10

%19,00

Oposizio-lehiaketa

Jardunean.
Iraungitzekoa

Zerbitzu anitzetako enplegatua 2

1

D

%12

%10

%14,00

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

Lan-kontratudunak
IZENA

KOP.

MAILA

MAILAKO OSAGARRIA

LANPOSTUKO OSAGARRIA

SARBIDEA

EGOERA

Administrari laguntzailea 1

1

D

%12

%18,00

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

Administrari laguntzailea 2

1

D

%12

%18,00

Oposizio-lehiaketa

Jardunean

Funtzionarioen izen zerrenda
IZENA

LANPOSTUA

MAILA

ANTZINATASUNA

Alfredo Chalezquer Pellejero

Zerbitzu anitzetako enplegatua 1

D

2010/11/22

Domingo Mendoza Sola

Zerbitzu anitzetako enplegatua 2

D

2010/09/21

MAILA

ANTZINATASUNA

D

1999/08/20

MAILA

ANTZINATASUNA

Lan-kontratu mugagabekoen izenen zerrenda
IZENA

Mónica Pardo Pellejero

LANPOSTUA

Administrari laguntzailea

Administrazio-kontratudunen izenen zerrenda
IZENA

LANPOSTUA

José Joaquín Legarda Araiz.

Idazkaria / Kontu-hartzailea

A

1991/02/11

M.ª Asunción Gandarillas Palacios

Administrari laguntzailea 2

D

2008/10/19
L2003326
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DONEZTEBE
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Doneztebeko Udalak, 2020ko martxoaren 6ean egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen Udalaren eta Musika Eskolako Patronatuaren
2020ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluan xedatuari jarraikiz, onetsitako aurrekontua
Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki
hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
bizilagunek edo interesdunek espedientea azter dezaten eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Donezteben, 2020ko martxoaren 9an.–Alkatea, Santiago Uterga
Labiano.
L2003692

GESALATZ

Bakaikuko eta Iturmendiko Udalen Batasuneko idazkaria; lanaldi
osoa, lanaldiaren erdia Bakaikun. Maila: A. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.
Bateraezintasuneko osagarria: %35; lanpostuko osagarria: %5,72; beste
osagarri batzuk: %10. Egoera: hutsik. Euskaraz nahitaez jakin beharra:
EGA.
Funtzionarioen izenen zerrenda
Zerbitzu anitzetako enplegatua: Santiago Agirre Galartza. Antzinatasuna: 1991‑03‑01.
Administrazio araubideko bitarteko langileen izenen zerrenda
Administrari-ofiziala: Isabel Huarte Martija. Antzinatasun onartua:
2012‑02‑28. Egoera: jardunean.
Idazkaria: Eunate Nicuesa Txakon. Antzinatasun aitortua: 2006‑08‑31
Egoera: jardunean.

L2003578

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena
Gesalazko Udalak, 2020ko martxoaren 2an egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen honako aldaketa hau egitea: 1/2020.
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.
L2003354

GESALATZ
Dirulaguntzen ordenantza orokorra. Hasierako onespena
Gesalazko Udalak, 2020ko martxoaren 2an egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen Dirulaguntzen ordenantza orokorra.
Onetsitako ordenantza jendaurrean egonen da hogeita hamar egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta erreklamazioak, kexak edo oharrak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325.1 artikuluan xedatutakoarekin.
Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, ordenantza
behin betiko onetsirik geldituko da, eta testua osorik emanen da argitara
Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Muetzen, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, Pedro José Soto Eguren.

L2003356

ITURMENDI
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen
235. artikuluan xedatua betetzeko, eta jendaurreko epean inork alegaziorik
aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da Iturmendiko Udalaren 2020ko
plantilla organikoa.
Hasierako onespena 2019ko azaroaren 28an egin bilkuran erabaki zen
(2019ko 250. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abenduaren 23koa).
Iturmendin, 2020ko urtarrilaren 28an.–Alkatea, Victoriano Gabirondo
Lanz.
2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
Lanpostuen zerrenda
Funtzionarioak.
zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: D. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.
Egoera: jardunean. Lanpostuko osagarria: %13,69; arriskuko osagarria: %7;
mailako osagarri berariazkoa: %12; beste osagarri batzuk: %10; berariazko
baldintza: euskaraz jakitea.
Administrari-ofiziala: Bakaikuko Udalarekin partekatua. Buru den udala:
Iturmendi, lanaldi osoa. Lanaldiaren %40 Bakaikun. Maila: C. Sarbidea:
oposizioa. Mailako osagarria: %12. Egoera: hutsik. Euskaraz jakin beharra:
EGA.

ITURMENDI
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272.
artikuluan eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen
202. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, iraganik 2020ko ekitaldiko
aurrekontu orokor bakarraren espedientea jendaurrean izateko epea
alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsi da aipatu aurrekontua,
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202.1 artikuluaren edukiaren arabera.
2019ko azaroaren 28koa da hasierako onespenaren erabakia, eta
2019ko 250. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, abenduaren
23an.
Horrenbestez, eta bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Legearen 202.3 artikuluarekin, haren laburpena
ematen da argitara. Hona hemen:
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 116.420 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 7.000 euro.
3. kapitulua.–Tasak eta bestelako diru-sarrerak: 5.383 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 175.313,36 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 6.881 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 15.200 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 326.197,36 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileen ordainsaria: 99.630,36 euro.
2. kapitulua.–Zerbitzuak eta ondasun arruntak erostea: 93.470 euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 540 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 83.990 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 11.500 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 22.900 euro.
Gastuak, guztira: 312.030,36 euro.
Iturmendin, 2020ko urtarrilaren 28an.–Alkatea, Victoriano Gabirondo
Lanz.
L2003579

LEDEA
Udal ordenantza, Eskolaz kanpoko ekintzetarako
laguntzak arautzen dituena. Hasierako onespena
Ledeako Udalak, 2020ko otsailaren 27an egin osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen Eskolaz kanpoko ekintzetarako laguntzak arautzen
dituen udal ordenantza.
Onetsitako ordenantza jendaurrean egonen da hogeita hamar egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta erreklamazioak, kexak edo oharrak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325.1 artikuluan xedatutakoarekin.
Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, ordenantza
behin betiko onetsirik geldituko da, eta testua osorik emanen da argitara
Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Ledean, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Ricardo Murillo Delfa.
L2003555
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MURCHANTE
Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik
Deialdia iragarri da, udalerriko bake epaile titularraren eta ordezkoaren
kargu hutsak betetzeko. Eskabideak udalaren bulegoetan aurkeztuko
dira, eta interesdunek hamabortz egun balioduneko epea izanen dute
horretarako, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denetik hasita.
Aplikatu beharreko araudia: 6/1985 Lege Organikoa, uztailaren 1ekoa,
Botere Judizialari buruzkoa, eta Bake Epaileen gaineko ekainaren 7ko
3/1995 Erregelamendua.
Murchanten, 2020ko martxoaren 5ean.–Alkatea, Luis Sancho Martínez.

L2003553

IRUÑA
Iruñeko gazteendako literatur lehiaketa, 2020. urtea. Laburpena
Oharra: testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://
www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (Identif.): 499330.

Xedea: bizitokia edo ikastetxea Iruñean duten gazteek egindako literatur lanik hoberenak saritzea. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute
modalitate bakoitzeko. Idazlanek gai librea izanen dute –gaztelaniaz edo
euskaraz idatzita–, eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan beharko
dute. Lan bera ezin izanen da bi hizkuntzetan aurkeztu. Aurkeztutako lanek
ezin izanen dute ez bultzatu ez erreproduzitu jarrera baztertzaile, xenofobo
edota sexistarik, ezta pertsonen duintasunaren eta giza eskubideen kontra
doazen jarrerak ere.
Bai gaztelaniaz bai euskaraz, ezarritako modalitateak Poesia eta
Narrazio Laburra dira. Bi kategoria ezarri dira bakoitzerako:
14 eta 16 urte bitarteko gazteak (biak barne), eta 17 zein 18 urtekoak
(biak barne).
Iruñean, 2020ko martxoaren 5ean.–Hezkuntza, Herritarren Partaidetza
eta Gazteriako zinegotzi ordezkaria, Fernando Sesma Urzaiz.
L2003704

SANTAKARA
Aldaketa 2020ko plantilla organikoan. Hasierako onespena
Santakarako Udalak, 2020ko martxoaren 3an egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen aldaketa 2020ko plantilla organikoan.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluak 235.ari buruz xedatuari jarraikiz, onetsitako
plantilla Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
zenbatzen hasita, bizilagunek edo interesdunek espedientea aztertu eta
egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Santakaran, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Jesús Luis Caparroso
Ruiz.
L2003347

UXUE

Hortaz, Udalak, 2020ko otsailaren 28an egindako osoko bilkura arruntean, erabaki zuen aplikatu beharreko koefizienteak egokitzea 29/2019
Foru Legean onetsitakora; horrela, sortzealdi guztietarako aurreikusitako
gehieneko koefizienteak izanen dira.
Uxuen, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Rubén Sánchez Remón.
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ULTZAMA
Deialdia, GKE, lankidetza-proiektu eta irabazi-asmorik gabeko
erakundeendako 2020ko dirulaguntzak emateko
Ultzamako Udalak, 2020ko otsailaren hogeian egin osoko bilkuran,
“GKE, lankidetza-proiektu eta irabazi-asmorik gabeko erakundeendako
2020ko dirulaguntzak” emateko oinarri arautzaileak onetsi zituen, eta haien
testua ematen da jarraian, behar diren ondorioak izan ditzaten.
OINARRI ARAUTZAILEAK, GKE, LANKIDETZA-PROIEKTU ETA
IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENDAKO 2020KO
DIRULAGUNTZAK EMATEKO
1. Atarikoa.
Ultzamako Udalak xede du lan egitea bidezkotasun eta berdintasun
handiagoko gizarte baten alde, hurbileneko ekimenetatik hasi eta garapen globaleraino. Horregatik, bultzatu egin behar dira gizarte solidarioa,
inklusiboa eta bidezkoagoa bermatuko duten lanak.
Ultzamako Udalak, 2020ko aurrekontuetan, badu 4.000,00 euroko
gastu globaleko partida bat, “GKE, lankidetza-proiektu eta irabazi-asmorik gabeko erakundeendako dirulaguntzak” deritzona eta 9250 4820005
zenbakia duena, oinarri hauen 3. artikuluan azaltzen diren proiektuak
sustatzeko.
2.

3.

2020ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena
Udal honek, 2020ko otsailaren 28an egin bilkuran, 2020ko ekitaldirako
aurrekontu orokor eta bakarra eta plantilla organikoa onetsi zituen.
Espedienteak jendaurrean egonen dira hamabost egunean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, bizilagun edo
interesdunek azter ditzaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak
aurkez ditzaten.
Uxuen, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Rubén Sánchez Remón.
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UXUE
2020ko zerga-tasak
Uxueko Udalak, 2019ko urriaren 25ean egin osoko bilkuran, 2020rako
zerga-tasak onetsi zituen. Erabaki hori 2020ko 15. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 23an.
Gerora onetsi da 29/2019 Foru Legea, abenduaren 23koa, zeinak
hizpide baitu zenbait zerga aldatzea eta beste tributu-neurri batzuk hartzea, eta lege horrek aldatu egin ditu, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako
ondorioekin, martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 175.2 artikuluan
ezarritako gehieneko koefizienteak.

Deialdiaren xedea.

Deialdi honen xedea da dirulaguntzak ematea helburu hauetako bat
duten proiektu sozialei:
–Sektore diskriminatuen oinarrizko beharrizanei erantzuten dieten
programak.
–Emakumeen ahalduntzea sustatzen duten programak, haien garapen
pertsonala eta soziala helburu.
–Ekonomia solidarioa, kooperatibak, elikadura burujabetza, finantza
solidarioak eta abar, bai eta antolamendua indartzeko, parte-hartze politikorako eta giza eskubideak babesteko proiektuak ere.
–Komunitateei indartzen laguntzeko proiektuak, tokian tokiko ahalmenak garatuz eta kudeatuz.
–Haur eta gazteen hezkuntzarako programak.
–Sexu- eta ugalketa-osasuna hobetzeko programak. Hala prebentziofasean nola eritasunen tratamenduan.
–Bidezko merkataritza bultzatzeko helburua duten programak.
–Herri pobretuei edo garapen bidean daudenei laguntzen dieten
programak.
Entitate eskatzaileak.

Dedialdi honen dirulaguntza jasotzeko interesa duten entitate, erakunde
edo elkarteek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
–Irabazi asmorik gabekoak izatea.
–Estatutuetan edo aurreko urteetako jarduera memorietan berariazko
helburu hau adierazita edukitzea: garapenerako lankidetzarekin eta herrien
arteko elkartasuna sustatzearekin zerikusia duten jarduerak egitea.
–Egoitza soziala Nafarroan edukitzea, edo ordezkaritza bat.
–Era aktiboan jardutea Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan,
lankidetzako edo laguntza humanitarioko programak kudeatzen. Hori
frogatzeko, azken urtean Nafarroan egindako jardueren dokumentazioa
aurkeztu beharko dute.
–Helburu sozialak betetzeko adinako egitura edukitzea eta proposaturiko helburuak erdiesteko behar diren eskarmentua eta gaitasun operatiboa
frogatzea.
–Nafarroako Foru Ogasunari ordaindu beharreko zergak egunean
izatea.
Honako hauek deialdi honetatik kanpo daude espresuki:
–Enpresak edo irabazi-asmoa duten beste entitate batzuk.
–Lankidetzarako gobernu-entitateak.
–Aurreko urteetako deialdietan Ultzamako Udalaren laguntzak edo
dirulaguntzak eskuratu zituzten GKE edo elkarteak, baldin eta azken
urtean ez badute jarraipen txostenik aurkeztu (deialdi honetan proiektuak
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aurkezteko epearen muga-eguna kontuan harturik), edo hura behar bezala
justifikatu ez badute.
4.

Proiektuak.

Entitate eskatzaileen proiektu edo jarduerek baldintza hauek bete
beharko dituzte:
–Entitate eskatzaile bakoitzak garapen proiektuak kofinantzatzeko
eskabide bakarra aurkezten ahalko du.
–Bat etortzea deialdi honen 2. artikuluan adierazitako printzipioekin.
–Informazio nahikoa ematea helburuei, emaitzei eta jarduerei buruz,
bai eta proiektua egikaritzeko behar diren baliabideei buruz ere.
–GKEak edo entitateak proiektua sakonki ezagutzen duela erakustea
eta tokian tokiko GKEarekin edo komunitate hartzailearekin ezarriko diren harremanak azaltzea, diruz lagundutako ekintzaren jarraipena egite
aldera.
–Dirulaguntza egikaritzeko aurreikusten den iraupena 2020ko abenduaren 15a ez gainditzea.
5.–Balorazio irizpideak.
Hona hemen deialdian sartzen diren proiektuei aplikatuko zaizkien
balorazio irizpideak:
–Proiektuaren kalitate teknikoaren inguruko irizpideak: 26 puntu
gehienez.
a) Testuinguru orokorra: eskualdea, komunitatea, problematika, eskualdearen ezaguera, proiektuaren onuradun den populazioa edo publikoa
(zuzenean zein zeharka): 6 puntu gehienez.
b) Aurrera eramanen den proiektuari buruzko informazioa: helburuak,
baliabideak, beharrak, metodologia, lagundutako pertsonen kopurua, egiten
dituen ekarpenak: 7 puntu gehienez.
c) Proiektuaren jarraitutasuna eta autonomia: 7 puntu gehienez.
d) Genero-ikuspegia proiektuan: 6 puntu gehienez.
–Eskarmentu eta gaitasunaren inguruko irizpideak: 20 puntu gehienez.
a) Entitate eskatzailearen eskarmentua eta gaitasuna eta onuradun
den alderdiarekin duen lotura: 10 puntu gehienez.
b) Proiektura bideraturiko zuzeneko baliabideak: 10 puntu gehienez.
–Proiektuaren helburuen inguruko irizpideak: 30 puntu gehienez.
a) Genero berdintasuna edo ekitatea: 8 puntu gehienez.
b) Ingurumenaren jasangarritasuna eta zaintza: 7 puntu gehienez.
c) Oinarrizko osasuna eta hezkuntza: 7 puntu gehienez.
d) Ekonomia solidarioa, elikadura burujabetza eta giza eskubideak:
8 puntu gehienez.
–Aurrekontuaren inguruko irizpideak: 24 puntu gehienez.
a) Baliabide ekonomikoen banaketaren koherentzia, zehaztutako
helburuen arabera: 8 puntu gehienez.
b) Aurrekontuen xehetasuna, argitasuna, zehaztasuna: 8 puntu.
c) Beharrezkoak diren baliabideen lorpen maila: 8 gehienez.
Proiektuek 50 puntu eskuratu beharko dituzte gutxienez, aintzat
hartzeko.
6.

Laguntzaren finantzaketa eta zenbatekoa.

Laguntza edo dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa banatuko da,
gehienez ere, 3 entitate edo GKE eskatzaileren artean, hain zuzen ere,
puntuazio handiena lortu dutenen hiruen artean, baldin eta 50 puntuko
gutxieneko puntuazioa lortu badute. Banaketa proportzionala izanen da,
lortutako azken puntuazioaren arabera.
Hala, puntuazio handieneko hiru entitateek (gutxieneko 50 puntuetara
iritsiak, betiere) guztira lorturiko puntuen kopuruaz zatituko da banatzeko
dagoen zenbatekoa, eta gero, entitate bakoitzari dagokion zenbatekoa
esleituko zaio, lortu dituen puntuak kontuan harturik.
Nolanahi ere, laguntzaren edo dirulaguntzaren zenbatekoa txikiagoa
izanen da proiektuak guztira duen gastuaren zenbatekoa baino, gastu
horri kenduta entitate eskatzaileak berak dituen diru-sarrerak, halakorik
baldin badu.
7.

Eskabideak aurkeztea.

Deialdian parte hartu ahal izateko eskabideak Ultzamako udaletxean
aurkezten ahalko dira (San Pedro kalea 8, Larraintzar), 30 egun naturaleko
epean, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Aurrez aurre aurkezten ahalko dira, erregistro ofizialetako
batean, edota posta ziurtatuz. Baldin eskaera aurkezten bada posta bulego
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batean, aurkeztu beharko da gutun-azal ireki batean, postako langileek
eskabideari data eta zigilua jar diezazkioten, ziurtatu aurretik.
Eskaera egiteko, agiri hauek aurkeztu beharko dira:
–Eskabidea. (1. eranskina).
–Proiektua aurkezteko inprimakia. (2. eranskina). Inprimaki horretan,
nahitaez, proiektuaren diru-sarrera eta gastuen aurrekontu banakatua
jaso beharko da.
–Deskripzio-memoria laburra entitate eskatzaileari buruz: helburuak,
xedeak, jarduerak, eskarmentua, ibilbidea eta abar.
–Entitate eskatzailearen eta haren legezko ordezkariaren nortasun
juridikoa ziurtatzen duten agiriak:
• Eraketa akta.
• Estatutuak.
• Elkarteari dagokion elkarte-erregistroko inskripzioaren ziurtagiria.
• Identifikazio fiskaleko txartela.
• Entitatearen legezko ordezkariaren zehaztapena eta haren egiaztagiria.
• Legezko ordezkariaren Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea edo
pareko agiria.
• Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak
egunean izatearen ziurtagiria.
• Eskabidea, transferentzia bidez ordaintzeko entitate eskatzailearen
kontu korrontean, dagokion banku entitateak emana.
Eskabideekin batera ez bada aurkezten entitate eskatzaileari dagokionez oinarri honetan eskatzen den dokumentazioa, Ultzamako Udalak
10 eguneko epea emanen du, jakinarazi eta biharamunetik hasita, falta
diren agiriak aurkezteko edo akatsak zuzentzeko; hori guztia, bat etorriz
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren
1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluarekin. Errekerimendu hori ez bada
betetzen emandako epean, eskabidea artxibatu, eta entitate eskatzaileak
atzera egin duela iritziko zaio.
8.

Dirulaguntzak ematea.

Udal batzorde batek aztertuko eta ebaluatuko ditu proiektuak. Hona
hemen batzorde horretako kideak:
Udaleko alkatea.
Udalbatzako bi kide.
Ultzamako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko berdintasuneko teknikaria.
Ultzamako Udaleko idazkaria.
Hartzen den erabakia Ultzamako Alkatetzaren ebazpen baten bidez
formalizatuko da. Hura entitate eskatzaile guztiei jakinaraziko zaie eta
Ultzamako Udalaren webgunean argitaratuko da.
Emaniko laguntza 30 egun balioduneko epean ordainduko da, jakinarazpen hori egiten denetik zenbatuta.
9.

Egikaritzea, kontrolatzea eta justifikatzea.

Proiektua burutu beharko da 2020ko abenduaren 11rako.
Egun horretarako, hura barne, entitate onuradunek honako agiri hauek
aurkeztu beharko dituzte Ultzamako Udalaren bulegoetan:
–Azken memoria, diruz lagundutako proiektua egikaritzearen emaitzari
buruz.
–Ekonomia-txostena, aurrekontuaren egikaritze-egoerari buruz, dirusarrerak eta gastuak banakaturik.
–Fakturen eta ordainagirien fotokopiak.
Halaber, dirulaguntza lortu duten proiektuen kontrola eta jarraipena
egiten ahalko du Ultzamako Udalak, noiznahi, garatzen edo egikaritzen ari
diren bitartean, eta Ultzamako Udalak eskaturiko informazio eta agiri guztiak
eman beharko dituzte proiektuen ardura duten entitate edo erakundeek.
Azkenik, informazio hori jaso ondoren, Udaleko Alkatetzak azken
ebazpen bat emanen du, proiektuen egikaritzea eta laguntzaren emaitza
ontzat emateko.
10. Entitate onuradunen eta laguntza ematen duen administrazioaren
arteko harreman juridikoaren edukia.
A) Entitate onuradunen betebeharrak.
–Eskabidean adierazi bezala egikaritzea proiektua. 2020ko abenduaren
11rako bukatu beharko da proiektu hori, ezinezkoa izan ezean, salbuespenezko edo ezinbesteko arrazoiak direla medio; halakoak justifikatu
egin beharko dira.
–Laguntza kobratu aurretik, Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak aurkeztea.
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–Ultzamako Udalak dirulaguntzen gainean egiten dituen egiaztapen
jarduketei eta finantza kontroleko lanei men egitea.
–Dirulaguntza ematerakoan kontuan izandako inguruabar eta baldintzetan aldaketarik izanez gero, horiek guztiak Ultzamako Udalari jakinaraztea
eta, behar denean, Udalari baimena eskatzea.
Ultzamako Udalaren aurretiazko eta berariazko baimena beharko da
proiektuan funtsezko aldaketak egiteko; horri dagokionez, alderdi hauek
ukitzen dituzten aldaketak joko dira funtsezkotzat:
Helburuak.
Populazio onuraduna.
Proiektua egikaritzen den tokia.
Aurreikusitako partidetan %20 arteko aldaketak egitea.
Proiektuan funtsezko aldaketak egiteko eskabideak behar bezala arrazoitu beharko dira, eta aldaketa horiek justifikatzen dituzten inguruabarrak
sortu eta berehala aurkeztuko dira.
Halaber, entitate eskatzailearen nortasun juridikoan aldaketarik izanez
gero, proiektua aurrera eraman bitartean, Ultzamako Udalari horren berri
emanen zaio: estatutuak, entitatearen legezko ordezkaria, etab.
B) Jasotako dirua itzultzea:
Entitate onuradunak jasotako dirua itzuli beharko du, eta dirulaguntza
ordaindu zenetik aurrerako berandutze-interesak eskatu beharko zaizkio,
honako kasu hauetan:
–Justifikatzeko betebeharra ez betetzea.
–Dirulaguntza eskuratzea horretarako eskatzen ziren baldintzak bete
gabe.
–Dirulaguntza ematean ezarritako baldintzak ez betetzea.
Ikuskatzeko edo kontrolatzeko eginkizunak betetzean, zantzurik
atzematen bada jasotako laguntza edo dirulaguntza modu okerrean eskuratu, gastatu edo beste helburu baterako erabili dela, eginkizun horietaz
arduratzen direnek fakturak, horien pareko agiriak edo horien ordezkoak
atxikitzea erabaki dezakete.
Dirua zati batean itzuli beharko da, berandutze-interesekin, justifikatzen
ez badira ematean dirulaguntzaren helburu ziren gastuak, edo proiektua
egikaritzeko lorturiko diru-sarrerak, edozein motatakoak, gastuak baino
gehiago direnean.
C) Arau-hausteak eta zehapenak.
Dirulaguntza eta laguntza publikoen alorrean, honako jokabide hauek
dira administrazio arau-hausteak, baldin doloa, errua edo, besterik gabe,
zabarkeria gertatu bada:
a) Laguntza edo dirulaguntza eskuratzea horiek emateko baldintzen
inguruko datuak faltsututa edo laguntza hori baztertuko edo mugatuko
luketen datuak ezkutatuta.
b) Dirulaguntza ematean ezarririk zeuden helburuetarako ez erabiltzea jasotako dirua, salbu eta, errekerimendurik egin gabe, diru hori
itzuli egin bada.
c) Ez betetzea dirulaguntza ematearen ondorioz hartutako betebeharrak.
d) Jasotako funtsen erabilera ez justifikatzea.
e) Frogagiri faltsuak erabiltzea jasotako funtsen erabilera justifikatzeko.
Arau-hauste motak:
–Arau-hauste astunak: b, c eta d apartatuetakoak.
–Arau-hauste oso astunak: a eta e apartatuetakoak.
Zehapenen zenbatekoa:
Arau-hauste astunengatik, diruzko isuna ezarriko da, bidegabe eskuratu
edo aplikatu den edo justifikatu ez den zenbatekora artekoa; horrez gain,
eskubidea kenduko da hiru urtean deialdi honetan edo Ultzamako Udalak
onetsitako antzeko beste batean parte hartzeko.
Arau-hauste oso astunengatik, diruzko isuna ezarriko da, bidegabe
eskuratu edo aplikatu den edo justifikatu ez den zenbatekoa halako bi;
horrez gain, eskubidea kenduko da bost urtean deialdi honetan edo Ultzamako Udalak onetsitako antzeko beste batean parte hartzeko.
Agintaritza eskudunak erabakiko du zehapenen zenbatekoa, kasu
bakoitzeko egitate objektiboak aintzat harturik.
Itzuli beharraren eta –halakorik badago– zehapenaren erantzuleak
izanen dira, subsidiarioki, pertsona juridikoen egitezko edo zuzenbidezko
administratzaileak, zehazki, urratu diren betebeharrak betetzeko beren
eskuko beharrezko egintzak gauzatu ez dituzten, ez betetzeko bide eman
duten erabakiak hartu dituzten edo mendekoek ez betetzea onartu duten
horiek.
Nolanahi ere, ezartzen den diruzko isuna emaniko laguntza edo dirulaguntza itzuli beharraren gainetikoa izanen da.
Zehapenak ezartzeko, administrazio espedientea irekiko da, eta
hura Ultzamako Udaleko Alkatetzak ebatziko du; nolanahi ere, pertsona
edo entitate interesdunari entzunaldia emanen zaio, behar den erabakia
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hartu aurretik. Espediente hori izapidetuko da Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/15 Legean
xedatuarekin bat.
D) Dirulaguntzen gaineko araudia.
Proiektuetarako dirulaguntzak emateko irizpideak jarraiki behar zaizkio
honako arau hauek alor horretan ezarritakoari:
–7/85 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
–6/1990 Foru Legea, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa.
–40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa. 3. artikulua eta harekin bat datozenak.
–11/2005 Foru Legea, dirulaguntzei buruzkoa: 17.2.c) eta 25.2 artikuluak. 9, 14, 26.2, 27, 28.3 eta 3.1 artikuluak eta haiekin bat datozenak.
–2/95 Foru Legea, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa.
–13/07 Foru Legea, Nafarroako Ogasun Publikoari buruzkoa eta,
horren osagarri, Aurrekontuei buruzko Lege Orokorra.
–Dirulaguntzei buruzko estatuko legedia.
11.

Errekurtsoen araubidea.

Oinarri hauen aurka eta haiek betearazteko hartzen diren administrazio
ebazpenen aurka, errekurtso hauek aurkezten ahalko dira, hautara:
–Berraztertzeko errekurtsoa, administrazio egintzaren udal organo
egileari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritzen den egintza jakinarazi
edo argitaratu eta biharamunetik hasita.
–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, errekurritzen den egintza jakinarazi edo
argitaratzen denetik.
–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiari zuzendua, bi hilabeteko epean, errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratzen denetik.
12.

Eranskinak.

I.–Eskabidea (PDFa).
II.–Proiektua aurkezteko inprimakia (PDFa).
Larraintzarren (Ultzama), 2020ko otsailaren 20an.–Alkatea, Martín
M.ª Picabea Aguirre.
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ZIZUR NAGUSIA
Berdintasuneko Informazio Batzordeko burutza eskuordetzea
2020ko martxoaren 3an Alkatetzaren 167/2020 Ebazpena eman
zen.
Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamendua onesten duen azaroaren 28ko 2568/1986
Errege Dekretuaren 125. eta 38. artikuluekin bat eginez, Berdintasuneko
Informazio eta Jarraipenerako Udal Batzorde Iraunkorraren bilkuran egin
proposamena kontuan hartuta, eta legez dagozkidan eskudantziak erabiliz,
honako hau
EBAZTEN DUT:
1. Elena Petri Navarlazi eskuordetzea Berdintasuneko Informazio
eta Jarraipenerako Udal Batzorde Iraunkorraren burutza.
2. Udalbatzari ebazpen honen berri ematea, egiten duen hurrengo
osoko bilkuran.
Zizur Nagusian, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Jon Gondán Cabrera.
L2003322

ZIZUR NAGUSIA
Tokiko Gobernu Batzarreko kide baten izendapena
2020ko martxoaren 3an Alkatetzaren 168/2020 Ebazpena eman
zen.
Ikusirik Aitziber San Martín Lasa udalkideak (EH Bildu taldekoa eta
Tokiko Gobernu Batzarreko kidea) dimisioa aurkeztu zuela, eta horren
berri eman zitzaiola Udalbatzari 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko
bilkuran.
Kontuan izanik EH Bilduko eledunak aurkeztutako idazkia, zeinetan
proposatzen baita Tokiko Gobernu Batzarreko kide izateko Karlos Terés
Suescun.
Kontuan izanik Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko
7/1985 Legearen (TAOL) 20.1 b) artikulua, ondokoa xedatzen duena:
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Tokiko Gobernu Batzarra organo beharrezkoa dela 5.000 biztanle baino
gehiago dituzten udalerrietan.
Gainera, lege beraren 23.1 artikuluak honela dio: “Alkateak eta zinegotzien legezko kopuruaren herenak, gehienez ere, osatuko dute Tokiko
Gobernu Batzarra. Alkateak askatasun osoz izendatu eta kenduko ditu
zinegotzi horiek eta horren berri emanen dio Osoko Bilkurari”.
Horrenbestez, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen
23. artikuluak eta Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren
eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren 52. artikuluak eta
harekin bat datozenek gainerako artikuluak ematen dizkidaten ahalmenak
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Honako zinegotzi hau izendatzea Zizur Nagusiko Udalaren Gobernu Batzarreko kide:
–Karlos Terés Suescun.
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2. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea,
Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren 46. artikuluan, lege testu beraren 52.4.
artikuluari dagokionez, ezarritako ondorioak izan ditzan.
3. Erabaki hau izendatutako pertsonari jakinaraztea, Toki Entitateen
Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko
Erregelamenduaren 46. artikuluan ezarritako ondorioak izan ditzan, lege
beraren 52.4 artikuluari dagokionez. Erabakiak izenpetu eta biharamunean
izanen du indarra.
4. Erabaki honen berri ematea Udaleko Osoko Bilkurari, Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren
gaineko Erregelamenduaren 38. artikuluan ezarritakoari jarraikiz deituko
den bilkura berezian, haren edukiaren berri izan dezan.
Zizur Nagusian, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Jon Gondán Cabrera.
L2003323
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3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA
KANTAURIALDEKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
Jendaurreko informazioa. Espedientea: A/31/03823
Gaia: ur aprobetxamendurako eskaera.
Eskatzailea: Latadia Baztan SL.
Helbidea: Latadia etxea‑Ordoki auzoa, Arizkun, 31713 Baztan (Nafarroa).
Ibai edo errekaren izena: Latadia etxeko putzu bat.
Eskatutako emaria: 0,92 l/s.
Tokia: Arizkun.
Udal-mugartea eta probintzia: Baztan (Nafarroa).
Xedea: kanpin bat hornitzea.
Obren azalpen laburra eta helburua: Ura 4 metroko sakonera duen
putzu batetik hartuko da; 800 mm-ko diametroko hormigoizko hodi batez

estalirik dago. Ura ateratzeko, ur azpiko 0,20 ZP-ko ponpa bat eta dentsitate
handiko polietilenozko hodi bat, 63 mm-ko diametrokoa, erabiliko dira;
iragazte eta kloratze ekipoetatik iragan ondoren, ura 40na m³-ko 2 biltegi
aurrefabrikatutara doa.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten diela uste dutenek beren erreklamazioak aurkezteko aukera izan
dezaten hogei eguneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, Baztango udaletxean edo
Kantaurialdeko Konfederazio Hidrografikoan (Ur Komisaria, Errotaburuko
pasealekua 1, -8. solairua, 20018 Donostia), bertan egonen baita ikusgai
espedientea.
Donostian, 2020ko otsailaren 14an.–Idazkari nagusia. Eskuordez,
Zerbitzuko burua (2017ko irailaren 13ko Ebazpena, 2017ko urriaren 9ko
Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua), Jorge Villar Vázquez.
E2003071
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4. PROZEDURA JUDIZIALAK
KONSTITUZIO AUZITEGIA
7194‑2019 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, Kontsumitzaileak
eta erabiltzaileak babesteari buruzko ekainaren 20ko 7/2006 Foru
Legearen 40. artikuluari dagokionez, Espainiako Konstituzioaren
25.1. artikulua ustez urratzeagatik
Konstituzio Auzitegiak aurtengo otsailaren 25eko Osoko Bilkuran
emandako probidentziaren bidez, erabaki du tramitatzeko onartzea
7194‑2019 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, Iruñean egoitza duen
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak
adierazia, 53‑2019 prozedura arruntean, Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak

babesteari buruzko ekainaren 20ko 7/2006 Foru Legearen 40. artikuluari
dagokionez, Espainiako Konstituzioaren 25.1. artikulua ustez urratzeagatik,
eta, Konstituzio Auzitegiari buruzko Lege Organikoaren 10.1 c) artikuluan
xedatutakoarekin bat, beretzat hartzea arazo horren ardura.
Konstituzio Auzitegiari buruzko Lege Organikoaren 37.2 artikuluan
ezarritakoarekin bat, 53‑2019 prozedura arruntean alderdi direnak auzitegi honetan pertsona daitezke, ediktu hau Estatuko Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta hamabost eguneko epean.
Madrilen, 2020ko otsailaren 25ean.–Konstituzio Auzitegiko Osoko
Bilkurako Justiziako idazkaria, Herminia Palencia Guerra.

J2003648
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6. BESTELAKO IRAGARKIAK
6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Enajenación mediante adjudicación directa de bien inmueble
La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Foral
de Navarra,
Hace saber:
Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye frente
a Gap’s Comunicación Pamplona, SL, CIF B31725112, por medio de
Resolución del pasado 14 de junio de 2019 el Director del Servicio de
Recaudación de Hacienda Foral de Navarra acordó la venta mediante
subasta del bien inmueble embargado, resolviendo la celebración de la
misma.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y en la citada Resolución,
se publica el presente anuncio de venta mediante adjudicación directa
y se advierte a las personas que deseen participar en la misma de lo
siguiente:
1.º La venta mediante adjudicación directa se celebrará el día 3
de abril de 2020, a las 12:00 horas, en las dependencias del Servicio de
Recaudación de Hacienda Foral de Navarra, Avenida de Carlos III, número
4 (entrada por Cortes de Navarra), 4.º nivel, de Pamplona.
2.º La venta mediante adjudicación directa se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación del bien si se justifica adecuadamente
el pago de la deuda, intereses de demora y costas del procedimiento.
3.º Bien objeto de la venta mediante adjudicación directa:
Lote único:
Registral:
Única: Finca número 4693 de Erro, al tomo 2462, libro 68, folio 57,
del Registro de la Propiedad de Aoiz número 1.
Idufir: 31001000131084.
Urbana: Parcela de terreno denominada Berrau o Berragu sita en
Espinal, valle de Erro, al paraje conocido como Barakoain-Oyanilum que
es la número 5.13 de la urbanización Urcona, con una superficie de dos
mil ciento sesenta metros. Linda: norte y sur, resto de finca; este, terreno
comunal; y oeste, con resto de finca, calle interior de la urbanización y
parcela número 6 de la propia urbanización. Sobre dicha finca se ha
construido un chalet que consta de planta destinada a vivienda, con una
superficie útil de ciento veintitrés metros y cuarenta y nueve decímetros
cuadrados, más terraza de treinta y siete metros y treinta y tres decímetros
cuadrados, otra planta encima de la anterior, también para vivienda, con
una superficie útil de cincuenta y ocho metros y cuarenta y un decímetros
cuadrados; y debajo de la primera planta, otra superficie útil de sesenta
y tres metros y cuarenta y nueve decímetros cuadrados, destinado a
sala de juegos, garaje y bodega. Linda toda la finca: frente u oeste, calle
interior de la Urbanización, resto de finca y parcela 6; derecha e izquierda,
restos de la finca matriz; y fondo, terreno comunal, el resto del terreno sin
edificar se destina a jardín.
Catastral:
Finca en Urbanización Pirineo/Pirinio Auzunea, 15, bajo en Erro, Aurizberri / Espinal. Polígono 12, parcela 87. Constan los siguientes datos
descriptivos en la cédula parcelaria:
CÓDIGOS
LOCALIZADORES
(*)

DIRECCIÓN
O PARAJE

SUPERFICIES
(m²)
PRINCIPAL COMÚN

USO,
DESTINO
O CULTIVO

12, 87, 2, 1

UR Pirineo/Pirinio Auzunea,
15 BJ

372,00

Vivienda

12, 87, 2, 2

UR Pirineo/Pirinio Auzunea,
15 BJ

37,00

Porche

12, 87, 2, 3

UR Pirineo/Pirinio Auzunea,
15 BJ

2.596,00

12, 87, 2, 4

Ur Pirineo/Pirinio Auzunea,
15 BJ

70,00

Piscina

12, 87, 2, 5

Ur Pirineo/Pirinio Auzunea,
15 BJ

73,00

Pavimento

Jardineria

Nota: Se advierte expresamente, para pleno conocimiento de los
licitadores, que si bien la parcela catastral figura con una superficie de
2.905,41 m², dicha superficie está siendo motivo de estudio y revisión
por el Concejo de Aurizberri / Espinal, por cuanto existe lindancia con
parcelas comunales, siendo la superficie inscrita en el Registro de la
Propiedad 2.160,00 m².
Por este motivo la parcela está pendiente de un Deslinde Administrativo
por éste Concejo, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley

Foral 6/1990, de 2 de julio, de Régimen de la Administración Local de
Navarra y asimismo en los artículos 47 a 58 del Decreto Foral 280/1990,
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Navarra.
Éste procedimiento consiste en definir correctamente los límites físicos
de la parcela 87 del polígono 12, contemplando en qué medida queda
afectado el Comunal del Concejo de Aurizberri / Espinal.
El resultado del deslinde efectuado deberá incorporarse a los datos del
Registro de la Riqueza Territorial de Navarra conforme al procedimiento
establecido en los párrafos segundo y tercero del punto 6 del artículo 32 de
la Ley Foral 12/2006, del Registro de la Riqueza Territorial y los Catastros
de Navarra, previo informe preceptivo favorable de la unidad orgánica de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que tenga asignadas
las facultades de defensa de los bienes comunales.
La modificación de los límites del parcelario catastral no conllevará
en ningún caso alteración alguna en el Planeamiento Urbanístico del
Municipio de Erro.
Titularidad:
–Consta a nombre de DNI ***6133**, el pleno dominio de una mitad
y el usufructo de la otra mitad indivisa.
–Consta a nombre de DNI ***1893**, la nuda propiedad de una cuarta
parte indivisa.
–Consta a nombre de DNI ***4434**, la nuda propiedad de una cuarta
parte indivisa.
Valor de tasación: 312.203,28 euros.
Cargas preferentes inscritas:
–Hipoteca 4.ª, de rango compartido con la 5.ª, a favor de la Comunidad
Foral de Navarra, inscrita con fecha 10-6-2013, en garantía del pago de las
deudas por importe total fraccionado de 75.914,71 euros de principal, en
concepto de intereses generados en el propio aplazamiento de 10.379,52
euros, así como para cubrir el 20% de la suma de ambas partidas que
asciende al importe total de 17.258,85 euros.
–Hipoteca 5.ª, de rango compartido con la 4.ª, a favor de la Comunidad
Foral de Navarra, inscrita con fecha 10-6-2013, en garantía del pago de
las deudas por importe total fraccionado de 129.490,16 euros, en concepto
de intereses generados en el propio aplazamiento de 16.768,27 euros,
así como para cubrir el 20% de la suma de ambas partidas que asciende
al importe total de 29.251,69 euros.
Cargas preferentes no inscritas:
–Deudas por contribución territorial: 1.294,98 euros.
En el caso de existir, el bien a subastar está afecto por las cargas
y gravámenes preferentes señaladas anteriormente y que constan en
el expediente, las cuales quedarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta quedando subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate. Dado
el tiempo transcurrido, el importe de las cargas preferentes ha podido
variar. Todo ello sin perjuicio de la posible existencia de otras cargas no
preferentes por las que el bien objeto de la presente ejecución pueda
quedar afecto.
4.º Carga a ejecutar:
Hipoteca inmobiliaria sobre la finca descrita constituida mediante
escritura otorgada el 21 de marzo de 2014, ante la Notario de Pamplona,
don Enrique Pons Canet, número 554 de su protocolo, que se inscribió en
el Registro de la Propiedad número uno de Aoiz, el 18 de junio de 2014,
según consta al margen de la inscripción 6.ª
5.º Desarrollo de la enajenación mediante adjudicación directa:
La oferta mínima será de 52.870,39 euros, no admitiéndose ofertas
inferiores.
–Pueden tomar parte como licitadores todas las personas que tengan
capacidad de obrar con arreglo a derecho, que no tengan impedimento o
restricción legal, siempre que se identifiquen con el Documento Nacional
de Identidad o Pasaporte y con documento que justifique, en su caso, la
representación que ostente.
–Los licitadores podrán participar en la enajenación mediante adjudicación directa de la siguiente forma:
Participación mediante sobre cerrado: Se podrán presentar las ofertas
en las dependencias del Servicio de Recaudación de Hacienda Foral de
Navarra, Avenida de Carlos III número 4 (entrada por Cortes de Navarra),
6.º nivel, de Pamplona hasta las 14:30 horas del día 2 de abril de 2020,
procediéndose a la apertura de las mismas a las 12:00 horas del día 3
de abril de 2020 en las mismas dependencias en el 4.º Nivel. El sobre
cerrado deberá incluir en su interior:
–Resguardo de realización de oferta, que podrá descargar en este
link: http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/Hac/Resguardo_
Oferta_C.pdf.
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–Identificación de la persona o entidad ofertante, acreditando en su
caso el poder con el que actúa, NIF/CIF.
–Identificación del bien por el que se puja.
–Importe ofertado.
–Depósito de garantía en forma de cheque conformado o bancario
a favor de la Comunidad Foral de Navarra por al menos, del 20% de la
oferta mínima, es decir 10.574,08 euros.
En caso de que el sobre cerrado se remita por correo postal, las
condiciones de presentación serán las siguientes:
–Una vez remitido el sobre cerrado por correo postal, se enviará ese
mismo día comunicación escrita a la dirección recaudacion.ejecutiva@
navarra.es informando de la presentación de la oferta por correo postal y
adjuntando escaneado el resguardo de realización de oferta debidamente
firmado y sellado por la oficina de presentación.
–Remitir el sobre cerrado mediante servicio de correo que asegure la
entrega del mismo en la dirección señalada de nuestras dependencias, en
horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00h a 14:30h), y siempre antes de
las 14:30 horas del día anterior a la celebración de la adjudicación directa,
es decir, del 2 de abril de 2020.
–Sin la concurrencia de ambos requisitos no será aceptada la oferta
enviada.
Las ofertas tendrán el carácter de máximas.
La presentación de ofertas en sobre cerrado no impedirá la participación
presencial de los licitadores con posturas superiores a las del sobre.
Una vez abiertos los sobres, se partirá de la oferta más alta pudiendo
los postores presentes mejorar sus ofertas en tramos equivalentes en
tramos de 500,00 euros.
–No se admitirán depósitos en metálico.
–Se apercibe a los licitadores que la constitución del depósito supone
la presentación de oferta.
–El adjudicatario queda obligado a entregar en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación. De no efectuarse en plazo,
dicho depósito de garantía se ingresará en firme en la Tesorería de la
Comunidad Foral sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirían
por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.
–La Hacienda Foral de Navarra se reserva el derecho a pedir la adjudicación para la Comunidad Foral del bien que no hubiera sido objeto
del remate, conforme a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento
de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
6.º Cuando los bienes enajenados mediante adjudicación directa sean
susceptibles de inscripción en Registros públicos, los licitadores habrán
de conformarse con los títulos de propiedad aportados en el expediente,
no teniendo derecho a exigir otros.
7.º Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en los registros públicos y de la
tramitación del mandamiento de cancelación de cargas no preferentes
serán por cuenta del adjudicatario. Los bienes no serán entregados en
tanto no se acredite el pago, exención o no sujeción a dichos tributos.
8.º Consta en el expediente que el inmueble objeto de enajenación
se encuentra desocupado por no tratarse de la residencia habitual de
los titulares.
9.º El adjudicatario exonera expresamente a Hacienda Foral de
Navarra, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo de los mismos los gastos que queden
pendientes de pago.
10.º Según el Servicio de Vivienda (Departamento de Derechos
Sociales) el inmueble no dispone de cédula de habitabilidad.
11.º Este órgano de recaudación desconoce si el inmueble subastado
dispone de certificado de eficiencia energética. A los efectos del Real
Decreto 235/2013, de 5 de abril, sobre Procedimiento Básico para la
Certificación de Eficiencia Energética de los Edificios, la parte compradora
exonera expresamente a la parte vendedora de su exhibición y puesta
a disposición.
12.º En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el acto.
Para cualquier información adicional podrán comunicarse con el
personal de la Sección de Recaudación Ejecutiva (Teléfono 848-428-693
correo electrónico: recaudacion.ejecutiva@navarra.es).
Pamplona, a 3 de marzo de 2020. La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva, Sonia Ruiz Millán.
F2003296

CIZUR
Notificación de expediente por abandono de vehículo
No habiendo podido notificarse, en el último domicilio conocido, el
requerimiento de vehículo abandonado que se detalla a continuación,

al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se publica el presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido del interesado.
Expediente (14/2019), incoado por el Ayuntamiento de la Cendea de
Cizur, de fecha 17 de diciembre de 2019, por abandono de vehículo marca
Ford, modelo Mondeo, color azul, matrícula 6356-AY.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, si
en el plazo de 1 mes a contar a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, el citado vehículo no es retirado, o en todo
caso, cedido a gestor de residuos autorizado, o al propio Ayuntamiento, el
mismo se considerará residuo sólido urbano y se procederá a su tratamiento
para su posterior destrucción y descontaminación a su costa.
Gazólaz, 16 de febrero de 2020.–El Alcalde, Rafael Ansó Ansó.
L2003809

EZCABARTE
Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes
El Alcalde del Ayuntamiento de Ezcabarte, ha resuelto declarar la
caducidad de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de este municipio de las personas que se detallan en el anexo
adjunto. Estas bajas se realizaran en base al artículo 16 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local modificado
por la Ley Orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la notificación
al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra.
Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley.
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.
c) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta
resolución.
Ezcabarte, 2 de marzo de 2020.–El Alcalde, Pedro María Lezaun
Esparza.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente: -. Nombre y apellidos: Matthew James Wilson. Tarjeta
residencia o pasaporte: LH002006. Fecha nacimiento: 05/11/1974. País
de nacionalidad: Nueva Zelanda. Fecha caducidad: 27-11-2019.
L2003569

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 269/2019
Don Martín Corera Izu, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia número Uno de Pamplona/Iruña:
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Procedimiento Ordinario (LPH-249.1.8) con el número 269/2019, en cuyos
autos se ha dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición del
interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a doña Felisa Martínez
Asiáin, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra
dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá interponerse en
el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el fin
de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón
de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 24 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, Marín Corera Izu.
J2002921

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Juicio sobre delitos leves 2512/2018
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, habiendo recaído auto de 3 de febrero de 2020, que queda a
su disposición en este Juzgado.
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Y para que sirva de notificación a Luzmila Aguilar Cuenca hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona/Iruña, 27 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Angeles Ruiz de la Cuesta Muñoz.

J2003184

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Citación. Juicio de delitos leves 412/2020
Por tenerlo así acordado en el procedimiento referenciado, se cita
al denunciado Joel Almonte Núñez a fin de que comparezcan, al objeto
de asistir a la celebración del Juicio oral, que tendrá lugar el día 21 de
mayo a las 10:00 horas, en la Sala de vistas número 303 (planta tercera),
debiendo hacerlo con las pruebas de que intente valerse.
Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona, 29 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.
J2003334

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Despido objetivo individual 688/2019-D
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado sentencia de fecha 26 de febrero de
2020 en el proceso seguido en reclamación por despido objetivo individual,
registrado con el número 688/2019, cuya copia se encuentra a disposición
de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán
tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Olalla Motor,
Sociedad Microcooperativa, se expide la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de suplicación, en el plazo de
cinco días.
Pamplona/Iruña, 2 de marzo de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Escuadron de
Negocios, S.L. se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra, y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de reposición contra el Auto y revisión
contra el Decreto en el plazo de tres días.
Pamplona, 3 de marzo de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Aranzazu Ballesteros Pérez de Albeniz.
J2003350

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Citación. Reclamación de cantidad 800/2017
Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido por
reclamación de cantidad, registrado con el número 800/2017, cuya copia se
encuentra a disposición de los interesados en esta oficina Judicial, donde
los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de citación a en legal forma para la celebración de
los actos de conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia,
y en su caso a los actos de conciliación y juicio ante el Magistrado Juez
que tendrán lugar en única y sucesiva convocatoria, señalándose para
el acto de conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia el
día 28 de abril de 2020 a las 10:40 horas en el despacho de la Letrada de
la Administración de Justicia de este Juzgado y en su caso para el acto
de conciliación y juicio el día 28 de abril de 2020 a las 10:45 horas, en la
sala de vistas 104 (Planta 1), plaza del Juez Elío, 1.ª planta, Pamplona,
Malawi Directorship, S.L. se expide la presente cédula para su inserción
en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan final procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 3 de marzo de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J2003558

J2003196

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 123/2019

Procedimiento ordinario 467/2019-D
Doña Rosa María Valencia Ederra, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado sentencia de fecha 26 de febrero de
2020 en el proceso seguido en reclamación por procedimiento ordinario,
registrado con el número 467/2019, cuya copia se encuentra a disposición
de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán
tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Recubrimientos
de Logroño, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de suplicación, en el plazo de
cinco días.
Pamplona/Iruña, 2 de marzo de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa María Valencia Ederra.
J2003202

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 106/2019
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Decreto de fecha 3 de marzo de 2020
en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales,
registrado con el 106/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los
interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.

Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado decreto de declaración de insolvencia
de 28/2/20 en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos
judiciales, registrado con el número 123/2019, cuya copia se encuentra a
disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados
podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ac Sistemas de
Superficies, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 28 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración de Justicia, Lourdes García Ruiz.
J2003194

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Procedimiento de oficio número 987/2018
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento de oficio, registrado con el número
987/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Amal Barebita, Mohamed Barebita Boukrissa, Madalina Antonela Petra, Fatou Kine Badiane
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Diop, Rahma Bentgaj, Said Azzi e Ilyana Ilieva, se expide la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 27 de febrero de 2020.–La Letrada de la Administración
de Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2003201

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 130/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Decreto insolvencia de 3/3/20 en
el proceso seguido en reclamación por ejecución de títulos judiciales,
registrado con el número 130/2019, cuya copia se encuentra a disposición
de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán
tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Autocares Ibargoiti,
S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona, 3 de marzo de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2003241

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 76/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Decreto insolvencia de 3/3/20 en
el proceso seguido en reclamación por ejecución de títulos judiciales,
registrado con el número 76/2019, cuya copia se encuentra a disposición
de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán
tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Confi-Dulce, S.L.,
se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o
sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y
que contra esta resolución cabe interponer recurso de revisión, en el
plazo de tres días.
Pamplona, 3 de marzo de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2003244

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Procedimiento de oficio 987/2018
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido
en reclamación por procedimiento de oficio, registrado con el número
987/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Olga Ana Boiciuc,
se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona, 3 de marzo de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2003352

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 142/2019
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Decreto insolvencia de 5/3/20 en
el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales,
registrado con el número 142/2019, cuya copia se encuentra a disposición
de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán
tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Martatrans S.L., se
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona, 5 de marzo de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J2003583

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Procedimiento ordinario 179/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado sentencia en el proceso seguido
en reclamación por Procedimiento Ordinario, registrado con el número
0000179/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Recubrimientos
de Logroño S.L, expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 24 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Perez Ruiz.
J2002970

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 90/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales registrado con el número
0000090/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pablo César Cedeño
Andrade, expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de recurso de revisión, en el
plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 24 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2002975

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 7/2020
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
0000007/2020, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Clin Global Services, S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 2 de marzo de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2003238

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 90/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
0000090/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mikel Yoseba
Jauregui Medina, expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de Recurso de revisión, en el plazo
de plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 3 de marzo de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Perez Ruiz.
J2003291

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 146/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
0000146/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a TLC 2011, S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de Recurso de revisión, en el plazo
de plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 3 de marzo de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2003292

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 8/2020
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
0000008/2020, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la
misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Clin Global Services, S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra

esta resolución cabe interponer recurso de Recurso de Reposición, en el
plazo de plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 3 de marzo de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Perez Ruiz.

J2003293

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 13/2020
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en fechas 14 y 25 de febrero de 2020, se han dictado
resoluciones en el proceso seguido en reclamación por ejecución de títulos
judiciales, registrado con el número 13/2020, cuya copia se encuentra a
disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Reformas Cocinas y
Baños La Trave, S.L.U., expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia,
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días.
Pamplona/Iruña, 3 de marzo de 2020.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.
J2003318

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE TUDELA
Procedimiento de familia 230/2018
Don Raúl Asensio Echegoyen, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tudela:
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales no
consensuados con el número 230/2018, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Rafael Pérez
González, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con
el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y
Tablón de anuncios de este Juzgado.
Tudela, 24 de febrero de 2020.–El Letrado de la Administración de
Justicia, Raúl Asensio Echegoyen.
J2002934

BILBOKO LAN-ARLOKO 4 ZK.K0 EPAITEGIA
14/2020 betearazpeneko pieza
Nik, María José Marijuan Gallok, Bilboko. Lan-arloko 4 zk.ko Epaitegiko
Justizia.
Administrazioaren letradua naizen honek, honako hau ematen dut
aditzera:
Lan-arloko epaitegi honetan 14/2020 zenbakiarekin bideratzen ari diren
betearazpeneko piezaren autoetan, honako hau erabaki dela:
Itxasegur SL, Provinsa.
Construcciones SA eta Porkelur SLri ediktu bidez jakinaraztea goian
aipatutako prozesuan 2020ko otsailaren 20an emandako antolaketarako
eginbidea, Justizia Administrrazioaren Letraduaren dekretua eta autoa.
Horien kopia haren eskura dago bulego judizial honetan, eta berton ezagutu
ahal izango du haren eduki osoa.
Ebazpen horren aurka berraztertze-errekurtsoa jar dezake, hiru egun
balioduneko epean, ediktu hau argitaratzen denetik, argitalpenean jasota
dagoen moduan.
Interesdunei ohartarazten zaie hurrengo.
komunikazioak bulego judizial honetako.
iragarki-taulan egingo direla, salbu eta autoa, epaia edo prozesua
amaitzeko nahiz intzidentea ebazteko dekretua edo epatzea denean.
Eta, Itxasegur SL, Provinsa.
Construcciones SA eta Porkelur SL (A20646501, B71268296 eta
871268296) non den jakiterik ez dagoenez, haientzako komunikazio gisa balio dezan, hau idazten dut Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko.
Bilbo, 2020ko otsailaren 20an.–Justizia Administrazioaren Letradua,
María José Marijuan Gallo.
J2003265
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2020ko martxoaren 16a, astelehena

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRECE DE MADRID
Citación a juicio y a interrogatorio. Juicio 1350/2019
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número Trece de
Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 1350/2019, promovido por
don Newton Marcos Huaranga sobre despido.
Persona que se cita: Taparsa, S.L., en concepto de parte demandada
en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio y en,
su caso, responder al interrogatorio solicitado por don Newton Marcos
Huaranga sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el
tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado,
sito en calle Princesa, 3, planta 3 28008, sala de vistas número 4.2, el día
24 de marzo, a las 11:20 horas.
Advertencias legales:
1.–Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio,
que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).
2.–Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente
valerse (Art. 82.2 LJS).
3.–Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procurador o graduado social colegiado debe manifestarlo a
este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación
del presente edicto (Art. 21.2 LJS).
4.–Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia,
el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le
perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LEC–,
en relación con el artículo 91 de la LJS),
5.–La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la
parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del
Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
Madrid, 28 de enero de 2020.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Encarnación Gutiérrez Guío.
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