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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.3. Foru Aginduak
-- 5/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 6koa, Migrazio
Politiketako eta Justiziako kontseilariak emana, Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuaren
egitura garatzen duena bulegoen mailan.		

3655

-- 94/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 24koa, Eskubide
Sozialetako kontseilariak emana, 2020. urtean errenta
bermatuaren zenbatekoa eguneratzen duena.		

3657

-- 98/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 2koa, Eskubide
Sozialetako kontseilariak emana, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren egitura garatzen duena
bulegoen eta atala baino beheragoko unitateen eta
mailan.		

3657

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren
eskaintza
-- GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK zaintzaile gerontologiko izateko oposizioaren bigarren ariketaren
behin betiko emaitzen aurka.		

3660

-- DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko elikadurako teknikari izateko lanpostu 1 oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.		

3660

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK
-- 3E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 24koa, Kultura
eta Kiroleko kontseilariak emana. Honen bidez deialdi
bat onesten da, Nafarroako toki entitateei 2020an
dirulaguntzak emateko, artxibatze sistema propioa
abiarazi eta/edo finka dezaten. DDBN identifikazioa:
497503.		
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-- 2/2020 EBAZPENA, otsailaren 4koa, Etxebizitzako
zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten
baitira Alokairu Poltsa izeneko etxebizitza-programan
sartzeko asmoz Navarra de Suelo y Vivienda SAri
(NASUVINSA) etxebizitza lagatzen dioten etxejabeei
dirulaguntza emateko deialdia eta haren oinarri arautzaileak. DDBN identifikazioa: 496274.		

3663

-- 147E/2020 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Nafar
Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari
kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimentzen
baita deialdi honen gastua: “Nekazaritza sektorean
kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak.” DDBN identifikazioa: 497256.		

3665

-- 16/2020 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Ingurumeneko
zuzendari nagusiak emana, honako laguntza hauen
oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena 2020.
urterako: basogintzako teknologietan nahiz basoko
produktuen transformazio, mobilizazio eta merkaturatzerako jardueretan egiten diren inbertsioetarako
laguntzak (2014_2020 LGP-Landa Garapenerako Programaren 08.06.01 azpineurria). DDBN identifikazioa:
494766.		
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1.7. BESTELAKOAK
-- 18/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 13koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Nafarroako
Desjabetzeen Epaimahaiko kideek dietak direla-eta
jaso beharreko ordainsariak aldatzen dituena.		

3673

-- 151/2020 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Herri-lanen
eta Azpiegituren zuzendari nagusiak emana, zeinaren
bidez onesten baitira “Nafarroako Foru Komunitateko
bide ardatz handietako zaraten mapa estrategikoak
(3. fasea)”.		

3673
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-- 46E/2020 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Kalitatearen
eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana,
iraungita deklaratzen duena Ingurumen Kalitatearen
eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariaren
abuztuaren 10eko 247E/2016 Ebazpenaren bidez
baimendutako aldaketa.		
-- 186E/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen-txosten
estrategikoa egiten duena La Nava industrialdea
handitzeko UPSaren aldaketa xehatuari buruz. Sustatzailea AN Sociedad Cooperativa da.		
-- 188E/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen
inpaktuaren txostena egiten duena Deierriko “San
Martin” lauza harrobia ustiatu eta lehengoratzeko
proiekturako. Sustatzailea Francisco San Martin SL
da.		
-- Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen
Erregistroa. Tabachavana ENSari dagokion inskripzioa
(556-NA) deuseztatzea.		
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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.3. Foru Aginduak
5/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 6koa, Migrazio Politiketako eta
Justiziako kontseilariak emana, Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuaren egitura garatzen duena bulegoen mailan.
ATARIKOA
Urriaren 30eko 266/2019 Foru Dekretuaren bidez ezarri zen Migrazio
Politiketako eta Justiziako Departamentuaren egitura organikoa; orain,
berriz, departamentu horren egitura eta eginkizunak osatu eta egokitu
behar dira.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legeak 34.4
artikuluan ezartzen du ezen, bulegoak eta ataletatik beherako unitateak
sortu, aldatu eta kentzeko, unitate horiek zein departamentutan sartuko
diren, hango kontseilariaren foru agindua beharko dela.
Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuko Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak eta Ogasuneko
eta Finantza Politikako Departamentuko Aurrekontuaren Zuzendaritza
Nagusiak behar diren txostenak egin dituzte.
Horregatik, Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko kontseilari gisa dagozkidan ahalmenak erabiliz, agintzen dut:
I. KAPITULUA
Xedea eta egitura orokorra
1. artikulua. Xedea.
Foru agindu honen xedea da Migrazio Politiketako eta Justiziako
Departamentuaren egitura eta eginkizunak garatzea bulegoen mailan.
2. artikulua. Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusiaren egitura.
Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusiaren egituran daude:
–Europako Proiektuen eta Lankidetzaren Bulegoa, zuzendaritza nagusi
horri atxikita.
3. artikulua. Justizia Zuzendaritza Nagusiaren egitura.
Justizia Zuzendaritza Nagusiak bulego hauek ditu bere egituran,
atxikipen hauekin:
Giza Baliabideen eta Bulego Judizial eta Fiskal Berriaren Zerbitzuan:
–Langileriaren eta Bulego Judizial Berriaren Bulegoa, Justizia Administrazioko Lan Harremanen eta Langileriaren Kudeaketaren Atalari atxikia.
Azpiegitura Judizialen Zerbitzuan:
–Hornidura Bulegoa, zerbitzu horri atxikita.
–Mantentze-lanen Bulegoa, zerbitzu horri atxikita.
–Zerbitzu Orokorren Bulegoa, Informatikako Proiektu eta Sistemen
Atalari atxikita.
–Artxibo Judizialaren Bulegoa, Informatikako Proiektu eta Sistemen
Atalari atxikita.
Justiziako Gizarte Zerbitzuan:
–Kudeaketa eta Laguntza Administratiborako Bulegoa, zerbitzu horri
atxikita.
–Doako Justiziaren Bulegoa, zerbitzu horri atxikita.
–Gizarte Zerbitzuekiko Lankidetza Bulegoa, Nafarroako Delituen
Biktimei Laguntzeko eta Organo Judizialekin Aritzeko Atalari atxikita.
–Epaitegien arteko Bitartekaritza Bulegoa, Nafarroako Delituen Biktimei
Laguntzeko eta Organo Judizialekin Aritzeko Atalari atxikita.
II. KAPITULUA
Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusia
4. artikulua. Europako Proiektuen eta Lankidetzaren Bulegoa.
Europako Proiektuen eta Lankidetzaren Bulegoa Migrazio Politiketako
Zuzendaritza Nagusiari atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuarekin lotura
duten politika eta programa komunitarioen jarraipena.
b) Nafarroako Gobernua partaide duten Europako egituren zerrenda
eta jarraipena arlo hauetan: migrazioak, asiloa edo aterpea, kulturen arteko
elkarbizitza eta arrazakeriaren kontrako borroka.

c) Harremanak izatea, Europar Batasuneko Gaietarako Nafarroak duen Bulego Iraunkorrarekin eta Nafarroako Gobernuko Europako
Ekintzaren, Eskualdeen arteko Lankidetzaren eta Kanpoko Herritarren
Zerbitzuarekin.
d) Identifikatzea, batetik, lehentasuneko ildoak Migrazio Politiketako
Zuzendaritza Nagusiaren intereseko gaietan eta, bestetik, proiektuetarako
aukerak.
e) Proposamenak definitu eta prestatzea eta proiektuak dinamizatzea Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusiaren arlo estrategikoetan
baliabideak bereganatzeko.
f) Baliabide publikoak kudeatzea Migrazio Politiketako Zuzendaritza
Nagusiak sustatutako proiektuen finantzaketarako.
g) Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusia partaide duten Europako proiektuen jarraipena eta kontrola egitea.
h) Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusiaren intereseko eta
jardun eremuko arloetan Espainian eta nazioartean dauden sareetan parte
hartzea eta haien jarraipena egitea.
III. KAPITULUA
Justizia Zuzendaritza Nagusia
1. ATALA
Giza Baliabideen eta Bulego Judizial eta Fiskal Berriaren Zerbitzua

5. artikulua. Langileriaren eta Bulego Judizial Berriaren Bulegoa.
Langileriaren eta Bulego Judizial Berriaren Bulegoa Justizia Administrazioko Langileriaren Atalari atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen
ditu:
a) Nafarroako Justizia Administrazioko langileen ohiko kudeaketa,
Justizia Zuzendaritza Nagusiaren eskumenekin bat.
b) Nafarroako Justizia Administrazioko eta Justizia Zuzendaritza
Nagusiko langileen datu-baseak mantentzea eta eguneratzea, Funtzio
Publikoko Zuzendaritza Nagusiaren mendeko unitate organikoekin koordinatuta.
c) Sostengu administratiboa ematea antolaketa judizialaren eredu
berria ezartzeko.
d) Agintzen zaion beste edozein eginkizun.
2. ATALA
Azpiegitura Judizialen Zerbitzua

6. artikulua. Hornidura Bulegoa.
Hornidura Bulegoa Azpiegitura Judizialen Zerbitzuari atxikita dago,
eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Justizia Zuzendaritza Nagusiaren eta Nafarroako Justizia Administrazioaren material suntsikorraren, altzarien eta bulegoko materialaren
hornidurak bideratu eta kontrolatzea, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak erosketa zentralizatuetarako dituen organoen bitartez.
b) Horniduretako materialaren entrega kudeatzea eta haren jarraipena
eta kontrola egitea.
c) Agintzen zaion beste edozein eginkizun.
7. artikulua. Mantentze-lanen Bulegoa.
Mantentze-lanen Bulegoa Azpiegitura Judizialen Zerbitzuari atxikita
dago, eta eginkizun hauek ditu:
a) Eraikin judizialetako instalazio eta ekipoen funtzionamendu egokia
begiratzea, oreka geografikoa bilatuz bitartekoen eta giza baliabideen
banaketari dagokionez; horretarako, beste departamentu batzuetako
unitateen laguntza jasoko du, baliabideak zentzuz erabiltzeko.
b) Agintzen zaion beste edozein eginkizun.
8. artikulua. Justizia Administrazioaren Zerbitzu Orokorren Bulegoa.
Justizia Administrazioaren Zerbitzu Orokorren Bulegoa Informatikako
Proiektu eta Sistemen Atalari atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen
ditu:
a) Jendeari arreta eta argibideak ematea, dela zuzenean, dela
telefonoz, dela agiri bidez.
b) Justizia Zuzendaritza Nagusiaren posta eta paketeak jaso, banatu
eta sailkatzearekin loturiko lan guztiak.
c) Justizia Zuzendaritza Nagusiaren paperak eta liburuak jaso eta
banatzea eta Artxibo Judizialari laguntzea gaien banaketa eta funts bibliografikoen mailegua egiten organo judizialei eta Fiskaltzari.
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d) Garbitze eta mantentze-lanetan laguntzea.
e) Ate eta leihoak kontrolatzea eta organo judizialen bulegoetako
sarrerak irekitzea.
f) Justizia Auzitegian sartzen diren pertsonak egiaztatzea eta nortasun
agiriak eskaneatzea.
g) Beharrezkoa denean, Justizia Auzitegian sartzen diren pertsonei
lagun egitea.
h) Agintzen zaion beste edozein eginkizun.
9. artikulua. Artxibo Judizialaren Bulegoa.
Artxibo Judizialaren Bulegoa Informatikako Proiektu eta Sistemen
Atalari atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Artxibo Judizialeko dokumentazioaren erregistro, artxibo, zaintza
eta kontserbazio lanak gainbegiratzea.
b) Agiriak sortu edo eskatzen dituzten organo judizial baimenduei
bermatzea espedienteak lokalizaturik eta eskuragarri daudela, eta, orobat,
ikusteko, maileguan hartzeko edo kontsultatzeko moduan.
c) Nafarroako Agiri Judizialak Suntsitzeko Batzordearekin kolaboratzea.
d) Nafarroako organo judizialetan administrazio elektronikoa garatzen
laguntzea.
e) Artxibo digitalen ezarpenean laguntzea.
f) Organo judizialei eta Fiskaltzari ematen zaizkien funts bibliografikoaren mailegu zerbitzuari eta informazio buletinen harpidetzari dagozkion
lanak betetzea.
g) Artxiboari buruzko dibulgazio eta prestakuntza ekintzak proposatu
eta antolatzea.
h) Bulegoaren eginkizunei buruzko txosten teknikoak egitea.
i) Bere eremuari atxikitako langileen lanak gainbegiratzea.
j) Jardueren memoria prestatzea.
k) Agintzen zaion beste edozein eginkizun.
3. ATALA
Justiziako Gizarte Zerbitzua

10. artikulua. Doako Justiziaren Bulegoa.
Doako Justiziaren Bulegoak, Justiziako Gizarte Zerbitzuari atxikita,
eginkizun hauek izanen ditu:
a) Nafarroako Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeari sostengu
administratiboa ematea.
b) Doako justizia onartzeko ebazpenak interesdunei eta organo
eskudunei igortzea.
c) Ukitutako lanbide elkargoen fakturazioaren gainean ebaztea.
d) Justiziako prestazioen gaineko aholkuak ematea herritarrei eta
profesionalei.
e) Zerbitzuak edo Zuzendaritza Nagusiak agintzen dizkion guztiak.
11. artikulua. Kudeaketa eta Laguntza Administratiborako Bulegoa.
Kudeaketa eta Laguntza Administratiborako Bulegoa Justiziako Gizarte
Zerbitzuari atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Nafarroako organo judizialek eskatzen dituzten itzulpen eta interpretazio zerbitzuetarako eskaerak kudeatzea eta haien jarraipena eta
kontrola egitea.
b) Peritu judizialak izendatzeari buruzko informazioa eta orientazioa.
c) Justiziako Gizarte Zerbitzuaren fakturazioaren jarraipena, kontrola
eta tratamendu administratiboa, salbu eta doako justiziaren prozeduran
parte hartzen duten lanbide elkargoena.
d) Agintzen zaion beste edozein eginkizun.
12. artikulua. Gizarte Zerbitzuekiko Lankidetza Bulegoa.
Gizarte Zerbitzuekiko Lankidetza Bulegoa Nafarroako Delituen Biktimei
Laguntzeko eta Organo Judizialekin Aritzeko Atalari atxikita dago, eta
eginkizun hauek izanen ditu:
a) Justizia Administrazioari laguntza eta sostengu teknikoa ematea
gizarte lanari dagozkion arloen gainean, gizarte programa eta baliabideak
sustatuz.
b) Argibideak eta aholkuak ematea dauden baliabideei eta eskubideei
buruz.
c) Gizarte kontuei buruzko aholku espezializatuak ematea.
d) Gizarte-bazterketa egoeran dauden herritarrekin koordinazio lanak
egitea neurri judizialei eta gizarte eta osasun zerbitzuei dagokienez.
e) Gizarte lankidetza sustatzea, zabalkunde kanpainetan eta gizartea
sentsibilizatzeko kanpainetan sostengu teknikoa emanez eta Nafarroako
Unibertsitate Publikoko Gizarte Lanaren Sailarekin koordinatuz abian jartzen dela hango ikasleek praktikak justiziaren esparruan egiteko programa,
baita horren jarraipena eta ebaluazioa ere.
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f) Eskatzen zaizkion txosten eta aditu-irizpen guztiak egitea.
g) Agintzen zaion beste edozein eginkizun.
13. artikulua. Epaitegien arteko Bitartekaritza Bulegoa.
Epaitegien arteko Bitartekaritza Bulegoa Nafarroako Delituen Biktimei
Laguntzeko eta Organo Judizialekin Aritzeko Atalari atxikita dago, eta
eginkizun hauek izanen ditu:
a) Epaitegietatik bidalitako eskaerak jasotzea, bitartekaritza espedienteak egiteari dagokionez.
b) Abokatuen elkargoen eta bitartekarien eskura jartzea bitartekaritza
bat hasteko behar den dokumentazioa, hala badagokio.
c) Bitartekaritza kasuen gaineko estatistikak egitea, jurisdikzioen arabera eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren adierazleen arabera.
d) Justizia arloan bitartekaritzara jotzeko baliabideari buruzko informazioa ematea profesionalei eta herritarrei.
e) Agintzen zaion beste edozein eginkizun.
VI. KAPITULUA
Idazkaritza Tekniko Nagusia
14. artikulua. Ekonomiaren eta Kontabilitatearen Kudeaketa Bulegoa.
Ekonomiaren eta Kontabilitatearen Kudeaketa Bulegoa Idazkaritza
Tekniko Nagusiko Ekonomia Atalari atxikita dago, eta eginkizun hauek
izanen ditu:
a) Departamentuko gastuen eta diru-sarreren espedienteak kontrolatzea, haien jarraipena egitea eta kontabilizatzea.
b) Esleipen kodeak prestatzea fakturak kontabilizatzeko eta kodea
kudeaketa zentroari jakinaraztea.
c) Kutxako aurrerakinen kontuak eta justifikatu beharreko ordainketa-aginduen koordinazioa, jarraipena eta kontrola.
d) Herritarrek Justizia Zuzendaritza Nagusiarekin izaten dituzten
harremanak ukitzen dituen diruzaintzaren kudeaketa.
e) Aurrekontuaren betetzea kontrolatzen laguntzea.
f) Kontabilitateko informazioa artxibatu, gorde eta kontrolatzea.
g) Epaitegiei eta lekukoei informazioa ematea zigor arloko ahozko
judizioetara joateagatik sortutako bidaia eta mantenu gastuen ordainketari
buruz.
h) Perituei informazioa ematea minuten baldintzei, prestakuntzari
eta ordainketari buruz.
i) Agintzen zaion beste edozein eginkizun.
15. artikulua. Langileriaren Kudeaketarako Bulegoa.
Langileriaren Kudeaketarako Bulegoa Araubide Juridikoaren eta Langileriaren Atalari atxikita dago, eta eginkizun hauek beteko ditu:
a) Departamentuari atxikitako langileen arloko gaiak tramitatzea,
otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuan ezarritakoarekin bat. Dekretu
horrek Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako organo batzuetako langileriaren arloko eskudantziak
zehazten ditu.
b) Agintzen zaion beste edozein eginkizun.
Lehen xedapen gehigarria.–Izendapenak berrestea.
Bulegoburutza hauen izendapenak berresten dira, sortu ziren baldintza
beretan:
Justizia Zuzendaritza Nagusian:
–Langileriaren eta Bulego Judizial Berriaren Bulegoko burua;
–Hornidura Bulegoko burua;
–Mantentze-lanen Bulegoko burua;
–Zerbitzu Orokorren Bulegoko burua;
–Gizarte Zerbitzuekiko Lankidetza Bulegoko burua;
–Bitartekaritza Bulegoko burua;
–Kudeaketa eta Laguntza Administratiborako Bulegoko burua;
–Doako Laguntza Juridikoaren Bulegoko burua.
Idazkaritza Tekniko Nagusian:
–Justiziako Ekonomiaren eta Kontabilitatearen Kudeaketa Bulegoko
burua aurrerantzean Ekonomiaren eta Kontabilitatearen Kudeaketa Bulegoko burua izanen da.
Bigarren xedapen gehigarria.–Bulegoak kentzea
Bulego hauek kentzen dira:
–Justizia Zuzendaritza Nagusian, Artxibo Judizialaren eta Liburutegiaren Bulegoa.
–Idazkaritza Tekniko Nagusian, Justiziako Ekonomiaren eta Kontabilitatearen Kudeaketa Bulegoa.
Hirugarren xedapen gehigarria.–Bulegoak sortzea
Bulego hauek sortzen dira:
–Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusian, Europako Proiektuen
eta Lankidetzaren Bulegoa.
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–Justizia Zuzendaritza Nagusian, Artxibo Judizialaren Bulegoa.
–Idazkaritza Tekniko Nagusian, Ekonomiaren eta Kontabilitatearen
Kudeaketa Bulegoa eta Langileriaren Kudeaketarako Bulegoa.
Xedapen indargabetzaile bakarra.–Arauen indargabetzea.
Indargabetu egiten dira foru agindu honetan xedatutakoari aurka egiten
dioten maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak.
Azken xedapen bakarra.–Indarra hartzea.
Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko martxoaren 6an.–Migrazio Politiketako eta Justiziako
kontseilaria, Eduardo Santos Itoiz.
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94/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 24koa, Eskubide Sozialetako
kontseilariak emana, 2020. urtean errenta bermatuaren zenbatekoa
eguneratzen duena.
Gizarteratzerako eta errenta bermaturako eskubideen garapenari buruzko apirilaren 25eko 26/2018 Foru Dekretuaren 29.1 artikuluak honako
hau ezartzen du: “Urtero, kide bakarreko familia unitate batentzako errenta
bermatuaren zenbatekoa eguneratuko da, gizarte zerbitzuen arloko departamentu eskuduneko titularraren foru aginduaren bitartez, eta eguneraketa
urteko urtarriletik aurrera izanen ditu ondorioak”. Halaber, 29.2 artikuluak
hau dio: “Eguneraketa portzentajea, gutxienez ere, hauen artean baliorik
handiena duena izanen da: Nafarroan aurreko urtean Kontsumoko Prezioen
Indizeak (KPIak) izandako urteko batez besteko igoera eta Nafarroako
batez besteko soldatek izandakoa; lan kostuei buruzko hiru hilean behingo
inkestan ageri den soldaten kostu arruntaren arabera zenbatetsiko dira
azken horiek, aurreko urteko lehenbiziko hiru hiruhilekoak eta urte horren
aurreko urteko azken hiruhilekoa aintzat hartuta. Bi kasuetan, Estatistikako
Institutu Nazionalaren datuen arabera”. Hori guztia bat dator Gizarteratzeko eta errenta bermaturako eskubideak arautzen dituen azaroaren 11ko
15/2016 Foru Legearen 7.3 artikuluan adierazitakoarekin.
Diru-sarreren Bermearen eta Garapenerako Lankidetzaren Zerbitzuak
txosten bat egin du, eta bertan proposatu du kide bakarreko familia-unitate
batentzako errenta bermatuaren zenbatekoa egunera dadila 2020. urterako,
egungoari %2,1eko igoera aplikatuz; horren ondorioz, zenbatekoa 636,73
eurokoa izanen da hilean.
Ikusirik kontu-hartzailetza delegatuak horretarako adostasuna eman
duela, eta Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren
3ko 14/2004 Foru Legeak emandako ahalmenak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Kide bakarreko familia-unitate batentzako errenta bermatuaren
zenbatekoa eguneratzea, %2,1eko igoera aplikatuz; horren ondorioz,
2020. urtean zenbatekoa 636,73 eurokoa izanen da hilean.
2. Foru agindu hau igortzea Babes Sozialaren eta Garapenerako
Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiko Diru-sarreren Bermearen eta Garapenerako Lankidetzaren Zerbitzuari, Aurrekontuen Kudeaketarako Atalaren
Kontabilitate Zentroari eta Idazkaritza Tekniko Nagusiko Administrazio
Aferetarako Bulegoari, behar diren ondorioak izan ditzan.
3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Eskubide Sozialetako kontseilaria,
M.ª Carmen Maeztu Villafranca.
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98/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 2koa, Eskubide Sozialetako
kontseilariak emana, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren egitura garatzen duena bulegoen eta atala baino beheragoko
unitateen eta mailan.
ATARIKOA
Nafarroako Foru Komunitateko lehendakariaren abuztuaren 6ko
22/2019 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren departamentuen egitura ezarri zen, eta abuztuaren 14ko 92/2019
Foru Dekretuaren bidez, berriz, Eskubide Sozialetako Departamentuaren
oinarrizko egitura.
Azaroaren 6ko 302/2019 Foru Dekretuaren bidez onetsi ziren Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren estatutuak.
Aipatu foru dekretuetan departamentuaren beraren egitura organikoa
arautzeaz gain, NL-NEZarena ere ezartzen da, atalaren mailara bitarte.
Foru dekretu horiek egituran eragin dituzten aldaketak direla-eta,
beharrezkoa da bulegoen eta atala baino beheragoko unitateen egitura
ere horiei egokitzea.
Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren estatutuen 37. artikuluan Eskubide Sozialetako kontseilariari esleitzen zaizkio erakunde

horretako bulegoak eta atala baino beheragoko unitateak sortu, aldatu
eta kentzeko eginkizunak.
Horrenbestez, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren estatutuek emandako ahalmenak erabiliz, agintzen dut:
I. KAPITULUA
Xedea eta egitura orokorra
1. artikulua. Xedea.
Foru agindu honen xedea da Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren egitura garatzea bulegoen eta atala baino beheragoko unitateen
mailan.
2. artikulua. Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren egitura,
bulegoen eta atala baino beheragoko unitateen mailan.
Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuak bulego hauek ditu bere
egituran:
–Kudeaketako Zuzendaritzaren mende:
–Zuzendaritza Idazkaritzaren Bulegoa.
–Laguntza eta Kudeaketa Administratiboaren Zerbitzuaren mende.
–Prozesuak Koordinatzeko Bulegoa.
–Zentroak Koordinatu eta Egiaztatzeko Bulegoa.
–Kontrol Administratiboaren Bulegoa.
–Erregistro eta Langileriaren Bulegoa.
–Lanbide Gaitasunak Garatzeko Zerbitzuaren mende:
–Informatika Bulegoa.
–Jarraipen eta Ebaluazio Bulegoa.
–Neurriak Hedatzeko Bulegoa.
–Gaitasunak Egiaztatzeko Bulegoa.
–Energia Berriztagarrien eta Efizientzia Energetikoaren Erreferentziako
Zentro Nazionalaren Bulegoa-Enplegurako Prestakuntzaren Arloa.
–Programazioa Diseinatzeko Bulegoa.
–Enplegua Sustatzeko eta Enpresentzako Zerbitzuetarako Zerbitzuaren
mende:
–Enplegu eta Prestakuntza Programen Bulegoa.
–Kontratuen eta Enplegu Eskaintzen Bulegoa.
–Ekintzailetza Bulegoa.
–Lan Aktibaziorako eta Lurralde Koordinaziorako Zerbitzuaren mende.
–Nazioarteko Programen Bulegoa.
–Mantentze-lanen Bulegoa.
–Enplegu Bulegoa.
Era berean, atala baino beheragoko mailan, administrazio unitate
hauek ditu egituran:
–Tafallako, Lizarrako, Altsasuko, Lodosako, Doneztebeko eta Agoizko
enplegu agentziak.
Tafallako, Altsasuko eta Lodosako enplegu barrutiak.
II. KAPITULUA
Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua
I. kapitulua.–Kudeaketa zuzendaritza.
3. artikulua. Zuzendaritza Idazkaritzaren Bulegoa.
Zuzendaritza Idazkaritzaren Bulegoa Zuzendaritza Kudeatzailetzari
atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Kudeatzailetzako dokumentazioa antolatu eta mantentzea.
b) Kudeatzailetzaren informazioa egin eta koordinatzea.
c) Erakundeak ordezkaritza duen kide anitzeko organoen eta lantaldeen komunikazioak jasotzea eta horien jarraipena egitea.
d) Kudeatzailetzak administrazio publikoekin, entitate pribatuekin eta/
edo partikularrekin dituen harremanak koordinatzea eta haien jarraipena
egitea.
e) Kudeatzailetzaren agenda koordinatu eta kudeatzea.
f) Erakundeko langileen joan-etorriak kudeatzea.
g) Erakundeak ordezkaritza duen ekitaldiak koordinatzea.
h) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
II. kapitulua.–Laguntza eta Kudeaketa Administratiboaren Zerbitzua.
4. artikulua. Prozesuak Koordinatzeko Bulegoa.
Prozesuak Koordinatzeko Bulegoa Komunikaziorako eta Prozesuak
Hobetu eta Koordinatzeko Atalari atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen
ditu:
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a) Berrikuntzako eta zerbitzuak hobetzeko plan edo jarduketak
prestatzea eta haien jarraipena egitea, erakundeko administrazio unitate
guztiekin koordinatuta.
b) Erakundeko langileentzako parte-hartze eredu bat kudeatzea,
kanpoko zein barreneko zerbitzuak hobetzeko plan edo jarduketak prestatzeko.
c) Erakundearen aginte-koadroak koordinatzea eta haien jarraipena
egitea.
d) Erakundeko prozesu eta prozedurak koordinatzea eta haien
jarraipena egitea.
e) Erakundeari egindako kanpoko ebaluazio prozesuak koordinatzea
eta haien jarraipena egitea.
f) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
5. artikulua. Zentroak Koordinatu eta Egiaztatzeko Bulegoa.
Zentroak Koordinatu eta Egiaztatzeko Bulegoa Programen Jarraipenerako Atalari atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Enplegurako eta prestakuntzaren espezialitateetarako lanbide
prestakuntzako zentroak aztertu, tramitatu eta baimen daitezen proposatzea.
b) Lanbide-orientazioarekin eta ekintzailetzarekin lotutako zentro eta
entitateentzako baimenak aztertzea, tramitatzea eta proposatzea.
c) Inskribatutako eta egiaztatutako zentroen erregistroa kudeatzea.
d) Zentro eta entitateei egiaztapena eta/edo baimena emateak
dakartzan jarraipen lanak.
e) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
6. artikulua. Kontrol Administratiboaren Bulegoa.
Kontrol Administratiboaren Bulegoa Programen Jarraipenerako Atalari
atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Programak kontrolatzeko jarduerak koordinatzea.
b) Kontrolatzeko jardueretarako kronogramak diseinatzea eta horien
jarraipena egitea.
c) Egindako jarduerei buruzko txostenak eta memoriak prestatzea.
d) Kontrolatzeko jarduerak gauzatzean sortzen ahal diren gorabeherak ebaztea.
e) Kudeatzea eta artxibatzea atalaren espedienteak.
f) Zehapen-espedienteak kudeatu eta haien jarraipena egitea.
g) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
7. artikulua. Erregistro eta Langileriaren Bulegoa.
Erregistro eta Langileriaren Bulegoa Araubide Juridikoaren eta Langileriaren Atalari atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Erakundeari atxikitako langileen espedienteei jarraipena egitea.
b) Lanaldia betetzeko kontrolaren sistema aplikatzea.
c) Gaixotasuneko gorabeheren, amatasunagatiko atsedenaldiaren,
lizentzien, eszedentzien, oporren eta langileen araubidearen ondoriozko
gainontzekoen jarraipena eta kontrola egitea.
d) Erakundearen erregistroa eta artxiboak koordinatzea.
e) Langileen arloko aurrekontu kudeaketa kontrolatzea.
f) Erakundeak gauzatutako prestakuntza ekintzak kontrolatzea.
g) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
III. kapitulua.–Lanbide Gaitasunak Garatzeko Zerbitzua.
8. artikulua. Informatika Bulegoa.
Informatika Bulegoa Programen Kudeaketa, Balorazio eta Eraginaren
Atalari atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Erakundearen informazio sistemak eta aplikazio informatikoak
aztertzea, garatzea eta mantentzea.
b) Programak edo jarduketak kanpoan hedatzeko beharrezkoak
diren euskarriak eta informazio sistemak diseinatzea, prestatzea eta
sustatzea.
c) Enplegu Atariko edukiak eta enplegu arloari lotutako beste aplikazio
informatiko batzuk koordinatzea.
d) Erakundearen baliabideak eta euskarri informatikoak koordinatzea.
e) Erakundearen aplikazioetarako sarbidea izateko baimenak kudeatzea.
f) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
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9. artikulua. Jarraipen eta Ebaluazio Bulegoa.
Jarraipen eta Ebaluazio Bulegoa Programen Kudeaketa, Balorazio eta
Eraginaren Atalari atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Lanbide gaitasunak garatzeko programetan kudeatutako laguntzen
eta dirulaguntzen exekuzioaren, trazabilitatearen eta eraginaren jarraipena
egitea.
b) Garatzen diren ekintzen eta parte hartzen duten zentroen eta
entitateen jarraipen teknikoa, koordinazioa eta ebaluazioa egitea.
c) Lanbide gaitasunak garatzearen arloko neurriei buruzko adierazleak eta estatistikak prestatzea.
d) Neurrien jarraipena eta ebaluazioa egiteko behar diren tresna
informatikoen premiak atzematea.
e) Entitate onuradunei aholku eta laguntza ematea enplegurako
prestakuntzaren arloko laguntzen jarraipena egiteaz eta tresna informatikoak erabiltzeaz.
f) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
10. artikulua. Neurriak Hedatzeko Bulegoa.
Neurriak Hedatzeko Bulegoa Programen Kudeaketa, Balorazio eta
Eraginaren Atalari atxikita dago eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Lanbide gaitasunak garatzeko neurrietan bildutako laguntzak,
kontratuak eta dirulaguntzak arautzeko oinarri teknikoak prestatzen eta
proposatzen parte-hartze aktiboa izatea.
b) Lanbide gaitasunak garatzeko neurriak hedatzeko programak
prestatzea eta proposatzea.
c) Enplegurako lanbide prestakuntzako programetarako, enpresa
planetarako eta langileen lanbide gaitasunak garatzeko beste neurri batzuetarako laguntzen eta dirulaguntzen espedienteak kudeatu, kontrolatu
eta tramitatzea.
d) Enplegurako prestakuntza ekintzetan parte hartzen dutenentzako
beka eta laguntzen espedienteak kudeatzea, kontrolatzea eta tramitatzea.
e) Kudeaketako tresna informatikoen beharrak atzematea lanbide
gaitasunak garatzeko neurriak ezartzeko, kudeatzeko, kontrolatzeko eta
tramitatzeko.
f) Entitate onuradunei aholku eta laguntza ematea deialdien oinarriei
eta espedienteen kudeaketarako behar diren eta tresna informatikoei
dagokienez.
g) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
11. artikulua. Gaitasunak Egiaztatzeko Bulegoa.
Gaitasunak Egiaztatzeko Bulegoa Lanbide Gaitasunak Egiaztatzeko
eta Prestakuntza Propioaren Atalari atxikita dago, eta eginkizun hauek
izanen ditu:
a) Informazioa, aholkularitza eta laguntza teknikoa lanbide gaitasunen
egiaztapenaren arloan.
b) Lanbide gaitasunen ebaluazio eta egiaztapenerako prozesuak
sustatzea, garatzea eta kudeatzea.
c) Gako diren gaitasunak ebaluatzeko prozesuak sustatzea, garatzea
eta kudeatzea.
d) Esperientzia bidezko hobekuntzei eta egiaztapen prozesuei dagozkien espedienteen azterketa, tramitazioa eta ebazpen proposamena.
e) Gaitasunak egiaztatzeko prozesuak ebaluatzea.
f) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
12. artikulua. Energia Berriztagarrien eta Efizientzia Energetikoaren
Erreferentziako Zentro Nazionalaren Bulegoa-Enplegurako Prestakuntzaren Arloa.
Energia Berriztagarrien eta Efizientzia Energetikoaren Erreferentziako
Zentro Nazionalaren Bulegoa-Enplegurako Prestakuntzaren Arloa Lanbide
Gaitasunak Garatzeko Zerbitzuari atxikita dago, eta eginkizun hauek beteko
ditu:
a) Zentroko berrikuntza, prestakuntza eta teknologia arloko ekintzak
koordinatu, programatu eta gauzatzea, baita Estatuko Enplegu Zerbitzu
Publikoarekin energia berriztagarrien sektorean adosten diren lan planak
ere.
b) Enpresen prospekzioko jarduerak kudeatzea, energia berriztagarrien sektoreko lan merkatuaren bilakaerari egokitutako prestakuntza
ekintzak eskaintzeko.
c) Zentroko enplegurako prestakuntzaren arloan garatzen diren
prestakuntza jarduerei buruzko espedienteak tramitatzea.
d) Agintzen zaizkion programen kontrol, jarraipen eta ebaluazio lanak
egitea.
f) Zentroko langileen antolaketa eta zuzendaritza lana.
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g) Otsailaren 15eko 229/2008 Errege Dekretua aplikatuz enplegurako
prestakuntza eremuan dagozkiokeenak. Dekretu horren bidez, Erreferentziako Zentro Nazionalak arautu ziren lanbide prestakuntzaren arloan.
h) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
13. artikulua. Programazioa Diseinatzeko Bulegoa.
Programazioa Diseinatzeko Bulegoa Programen Garapen eta Berrikuntzarako eta Erreferentzia Nazionaleko Zentroaren Atalari atxikita dago,
eta eginkizun hauek beteko ditu:
a) Prestakuntza beharrak etengabe atzematea eta haien analisi
sistematikoa egitea gako iturrien eta gako informatzaileen bidez.
b) Erakundeak sustatzen duen prestakuntza planifikatu eta programatzea.
c) Sustatzen diren prestakuntza neurriak lehenesteko irizpideak
aplikatzea.
d) Lanbide heziketako irakasleentzako prestakuntza planak diseinatu
eta kudeatzea, haien lanbide gaitasunen eta gaitasun metodologikoen
garapenari dagokionez. Irakasleen fitxategia kudeatzea.
e) Espezialitateen katalogoak eguneratzea eta mantentzea. Sektoreek eta enpresek eskatzen dituzten prestakuntzako espezialitate berriak
garatzea eta horiei alta ematea.
f) Adimen desgaitasuna dutenentzako prestakuntza egiaztagarria bultzatu eta garatzea, bai eta irakurketa errazturako material didaktikoak ere.
g) Proiektu esperimentalak bultzatu, garatu eta balidatzea, espezialitateen katalogoetan sartzeko.
h) Enplegurako prestakuntza garatzen lagunduko duten ekintza
osagarriak sustatu eta garatzea.
i) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
IV. kapitulua.–Enplegua Sustatzeko eta Enpresentzako Zerbitzuetarako
Zerbitzua.
14. artikulua. Enplegu eta Prestakuntza Programen Bulegoa.
Enplegu eta Prestakuntza Programen Bulegoa Enplegu Programa
Integralen Atalari atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Prestakuntzako eta enpleguko proiektu integralen espedienteak
tramitatzea eta kudeatzea.
b) Garatutako proiektuak nola gauzatzen diren, jarraipen teknikoa,
laguntzea eta kontrolatzea.
c) Prestakuntza eta enplegu programa mistoen azterketa kualitatiboa
eta hobekuntza proposamenak.
d) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
15. artikulua. Kontratuen eta Enplegu Eskaintzen Bulegoa.
Kontratuen eta Enplegu Eskaintzen Bulegoa, Enpresentzako Zerbitzuen Atalari atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Sektore publikoari eta pribatuari dagozkien enplegu eskaintzak
kudeatzea.
b) Hautaketa teknikoaren prozesuak egitea.
c) Informazioa eta orientabideak kontratazio moten gainean.
d) Informazioa eta orientabideak enplegua sustatzeko neurrien
gainean.
e) Enplegu eskatzaileen historial profesionalak kudeatzea.
f) Contrat@ aplikazioaren sostengu teknikoa.
g) Nafarroako Gobernuaren kontratu administratiboen komunikazioa.
h) Urriaren 31ko 1543/2011 Errege Dekretuak aurreikusitako Lanekoak ez diren praktiken programa kudeatzea.
i) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
16. artikulua. Ekintzailetza Bulegoa.
Ekintzailetza Bulegoa Enpresentzako Zerbitzuen Atalari atxikita dago,
eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Ekintzaileei eta langile autonomoei informazioa, aholkularitza eta
laguntza ematea.
b) Ekintzailetza eta enplegu autonomoa sustatzeko neurriak eta
programak diseinatzea eta prestatzea.
c) Entitate laguntzaileek ekintzailetza arloan eskaintzen dituzten
zerbitzuak koordinatzea.
d) Toki garapena sustatzeko programak tramitatzea eta kudeatzea.
e) Enplegu autonomoa sustatzeko laguntzen espedienteak tramitatzea, kudeatzea, eta haien jarraipena egitea.
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f) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
V. kapitulua.–Lan Aktibaziorako eta Lurralde Koordinaziorako Zerbitzua.
17. artikulua. Nazioarteko Programen Bulegoa.
Nazioarteko Programen Bulegoak, Orientazio Atalari atxikita dago, eta
eginkizun hauek izanen ditu:
a) Lan eskaintzak kudeatzea, eta EURES Sareak Nafarroan dituen
beste eginkizun batzuk.
b) Europako Esparru Ekonomikoko herrialdeetako enplegu bilaketari
eta bizimodu eta lan baldintzei buruzko orientabideak.
c) EURES jarduera planak prestatu eta haien jarraipena egitea.
d) EURES jarduerak Nafarroako Foru Komunitatean hedatu eta
sustatzea.
e) Atzerriko enplegu eskaintzak kudeatzea.
f) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
18. artikulua. Mantentze-lanen Bulegoa.
Mantentze-lanen Bulegoa Lurralde Antolaketarako eta Agentzien
Koordinaziorako Atalari atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Erakundearen instalazioetako eta makineriaren prebentzio eta
konponketarako mantentze-lanak egitea.
b) Iturrondo Zentroko instalazioak eta makineria konpontzeko lanak
koordinatu eta betetzea.
c) Instalazioen eta makineriaren mantentze eta konponketa lanez
arduratzen diren kanpo enpresak koordinatzea.
d) Instalazioen eta makineriaren legezko mantentze-lan teknikoak
egitea industria edo osasun arloko erregelamendu, jarraibide, arau edo
gomendioetako zehaztapenei jarraikiz, eta bermeak tramitatzea.
e) Iturrondo Zentroko segurtasuna koordinatzea.
f) Erakundearen hondakin plana koordinatu eta betetzea.
g) Erakundearen instalazioetako laneko arriskuen prebentzioa koordinatzea.
h) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
19. artikulua. Enplegu Bulegoa.
Enplegu Bulegoa Tuterako Enplegu Agentziari atxikita dago, eta eginkizun hauek izanen ditu:
a) Enplegu eskatzaileak lanbidearen arabera sailkatzeko ekintzak
egitea.
b) Lan eskaintzak kudeatzea.
c) Hautaketa teknikoaren prozesuak kudeatzea.
d) Lanbiderako informazioa eta orientazioa emateko ekintzak kudeatzea.
e) Enplegurako lanbide prestakuntzaren eskaintzak kudeatzea.
f) Kontratuei eta enplegua sustatzeko neurriei buruzko informazioa
eta aholkuak ematea.
g) Lan merkatuko jarduketa sektorialen proposamena, prestaketa
eta jarraipena.
h) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
20. artikulua. Tafallako, Lizarrako, Altsasuko, Lodosako, Doneztebeko
eta Agoizko enplegu agentziak.
Tafallako, Lizarrako, Altsasuko, Lodosako, Doneztebeko eta Agoizko
enplegu agentziak Lurralde Antolaketarako eta Agentzien Koordinaziorako
Atalari atxikita daude, arduradun bat dago buru haietako bakoitzean, eta
eginkizun hauek izanen dituzte:
a) Erakundearen izenean solaskide izatea tokiko agenteekin, enplegurako politika aktiboen arloan.
b) Enplegu agentziako langileak zuzentzea eta antolatzea, esleituak
dituzten xedeak bete ditzaten.
c) Agintariekin, solaskide sozialekin eta enpleguari zein prestakuntzari
loturiko entitateekin koordinatzea jarduketaren lurralde eremuan.
d) Zerbitzuak eta aholku ematea enplegu eskatzaileei, langileei, enpresaburuei eta erakunde publikoei zein pribatuei enplegu eta prestakuntza
arloan, Nafarroako gainontzeko enplegu agentziekin koordinatuz.
e) Bakoitzaren jarduketako lurralde eremuan enplegu eta prestakuntza arloan dauden beharrak atzematea eta aztertzea.
f) Tokian tokiko lan merkatuetako jarduketak bultzatu, proposatu,
gauzatu eta koordinatzea, haietan atzemandako beharren arabera, eta
zerbitzuak herritarrengana gerturatzea.
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g) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
21. artikulua. Tafallako, Altsasuko eta Lodosako enplegu barrutiak.
Tafallako, Altsasuko eta Lodosako enplegu barrutiek, hurrenez hurren
Tafallako, Altsasuko eta Lodosako agentziei atxikita daude, arduradun bat
dago buru haietako bakoitzean, eta eginkizun hauek izanen dituzte:
a) Enplegu eskatzaileak eta eskaerak erregistratzearen ondoriozko
zereginak sistema informatikoan sailkatzea.
b) Lurralde eremuko informazioa, lanbide orientazioa eta prestakuntza
eskaintzaren ondoriozko ekintzak kudeatzea.
c) Lurralde eremuko enplegu eskaintzak kudeatu eta lan merkatua
aztertzea.
d) Kontratuei buruzko informazioa eta kontratazioaren erregistroa.
e) Esleitutako helburuak betetzeko behar diren baliabideak koordinatzea.
f) Beste edozein eginkizun, bere jarduketaren eremuan agintzen
zaiona.
Xedapen indargabetzaile bakarra.–Arauen indargabetzea.
Indargabetu egiten dira foru agindu honetan xedatutakoari aurka egiten
dioten maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak, eta zehazki Eskubide
Sozialetako kontseilariaren abenduaren 15eko 305/2015 Foru Aginduaren
6. artikulua eta VI. kapitulua. Haren bidez departamentu horretako eta haren
erakunde autonomoetako bulegoen eta atala baino maila beheragoko
unitateen egitura garatu zen.
Azken xedapen bakarra.–Indarra hartzea.
Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko martxoaren 2an.–Eskubide Sozialetako kontseilaria,
M.ª Carmen Maeztu Villafranca.
F2003381

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan
publikoaren eskaintza
GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK zaintzaile gerontologiko izateko
oposizioaren bigarren ariketaren behin betiko emaitzen aurka.
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren martxoaren 4ko 580/2019
Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zaintzaile gerontologiko
izateko 20 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia onetsi zen. Deialdi
horretan, Beatriz Beorlegui Navarlaz andreak eta Sandra María Pereda
Vidal andreak gora jotzeko errekurtsoak jarri dituzte bigarren ariketaren
behin betiko emaitzen aurka; 2020ko urtarrilaren 15ean argitaratu ziren
emaitza horiek.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 118. eta 45. artikuluei jarraituz, aditzera
ematen zaie interesdun guztiei, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hamar egun balioduneko epean alegazioak egin ditzaten, Erregistro
Orokorrean aurkeztuz (Nafarroako Jauregia, Karlos III.aren etorbidea
2, Iruña), edo aipatutako legearen 16. artikuluan adierazitako bideetako
bat erabiliz.
Jarritako errekurtsoen kopiak interesdunen eskura daude Funtzio
Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Araubide Juridikoaren Atalean (Karlos
III.aren etorbidea 2, 2. solairua, Iruña).
Iruñean, 2020ko martxoaren 5ean.–Funtzio Publikoko zuzendari
nagusia, Amaia Goñi Lacabe.
F2003529

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko elikadurako
teknikari izateko lanpostu 1 oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.
Izendapen proposamena.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko elikadurako teknikari
izateko lanpostu 1 oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdiaren (2018ko
245. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, abenduaren 21ekoan) 8.
oinarrian xedatutakoari jarraikiz, deialdi horretako kalifikazio epaimahaiak
probak gainditu dituzten izangaien izen zerrenda aurkeztu du, lortutako
puntuazioen ordenaren araberakoa, eta, horrekin batera, izendapen proposamena, probak puntuazio handienarekin gainditu eta deialdiko lanpostuen
kopuruan sartzen den izangaiaren aldekoa.

1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuko elikadurako teknikari izateko lanposturako
honako hau izendatzeko proposamena onetsi da:
Txanda irekia:
LALINDE CATALÁN, JENNIFER

2. Argitara bedi hori guztia Nafarroako Aldizkari Ofizialean, behar
diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 26an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko Profesionalen zuzendaria, Esteban Ruiz Álvarez.
F2003017

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA
BEKAK
3E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 24koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana. Honen bidez deialdi bat onesten da, Nafarroako
toki entitateei 2020an dirulaguntzak emateko, artxibatze sistema
propioa abiarazi eta/edo finka dezaten. DDBN identifikazioa:
497503.
Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak 28. artikuluan ezartzen duenez, Nafarroako Artxibo Sistemaren parte
izateagatik, toki entitateak behartuta daude tratamendu egokia bermatuko
duten arau eta prozedurak aplikatzera, beren jardunean sortu edo jasotzen
dituzten dokumentuak ekoitzi, kudeatu, antolatu, kontserbatu eta zabaltzean. Betebehar hori zuzenekoa da 15.000 biztanletik gorako udalerrientzat,
hau da, foru legearen arabera beren udal artxiboaren zerbitzua antolatzeko
gauza direnentzat, eta horregatik ematen zaie antolaketa arloko berariazko
eginkizun eta ezaugarri multzo bat (29. artikulua); aldiz, laguntza handiagoa emango die artxibo arloan eskuduna den departamentuak biztanle
gutxiagoko toki entitateei (30. artikulua).
Nafarroako Artxibo Sistemako kide diren aldetik, toki entitateek
eskubidea dute, aurrekontuko posibilitateen arabera, eta hitzarmen eta
laguntza publikoen bidez (11. artikulua), Foru Komunitateko Administraziotik
lankidetza jasotzeko honako hauetarako: agiriak kontserbatzea eta zaharberritzea, artxiboko langileen prestakuntza, artxiboen instalazio materialen
hobekuntza, dokumentazioa tratatzea fase guztietan, eta teknologia berriak
ezartzeko informazioa eta aholkularitza.
Foru agindu honen helburua da epe luzeko prozesu bat abiaraztea,
ahalbidetuko duena Nafarroako toki entitateek artxibatze sistema finkatu eta
eraginkorrak izatea, bermatuko dutenak toki entitate bakoitzak duen agiri
ondarearen gaineko ardura egokia, 15.000 biztanletik beherako Nafarroako
toki entitateen artxiboak antolatu eta kudeatzeko jarraibideak onetsi zituen
ekainaren 10eko 50/2016 Foru Aginduko jarraibideekin bat. Orobat, foru
agindu honen helburua da artxibatzeko zerbitzu jardueraren ikusmolde
zabala sustatzea, presentzia izanik tramitazio administratiboaren hasieratik
beretik, arreta emanez administrazio, informazio edo kultura beharrei.
Horren guztiaren ondorioz, egoki da lankidetza ematea bitarteko
ekonomikoz hornitzeko toki entitateek planteatutako ekimenak, horien
behar bereziekin bat, helburu dutela artxibatze sistemak araudira egokitzea, artxibatze zerbitzu publiko egonkorrak finkatzeko, batez ere agiri
funtsen antolakuntzari eta kudeaketari dagokienez, 50/2016 Foru Aginduko
jarraibideekin bat.
Foru agindu hau zuzen aplikatzearen eta garatzearen ondorioetarako,
hau joko da “toki entitate baten artxibatze sistematzat”: erakunde esparru
horretan gauzatzea agiriak tratatzeko politika baten definizioa eta aplikazioa, bere baitan hartuko dituena bulegoetatik hasi eta artxibo historikoraino,
ulerturik ezen agirien tratamenduari buruzko politika hori, entitate bakoitzak
aplikatuko duena, oinarrituko dela, oro har, 50/2016 Foru Aginduan agertzen
diren jarraibideetan. Honako honi esaten zaio “toki entitate baten artxibatze
sistemarako proiektua”: zehaztutako tratamendu politikaren arabera, toki
entitateak aurreikusitako faseen segida zehaztea, oraingo artxiboa egokitzeko 50/2016 Foru Aginduan oro har jasotako jarraibideetara. Azkenik,
“artxibatze programa” honako honi esaten zaio: dirulaguntza eskaeraren
xede den jarduketa zehatza, urtebetekoa edo gutxiagokoa, bat etorriko
dena artxibatzeko sistemaren proiektuko elementu bat edo batzuk osorik
edo partez betetzearekin.
Horrenbestez, Kultura eta Kirol Departamentuaren egitura organikoa
ezartzen duen urriaren 30eko 273/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan
eskudantziak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarri
arautzaileak onestea, artxibatze sistema propioa abiaraz eta/edo finka
dezaten. Oinarriak foru agindu honen eranskinean azaltzen dira.
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2. Deialdi honen konpromisoei aurre egiteko, aurrekontuko kreditu
hauek baimentzen dira:
AURREKONTUKO PARTIDA

EKITALDIA

ZENBATEKOA

A21002-A2200-7609-332100: Toki entitateen artxiboetarako dirulaguntzak

2020

60.000,00

3. Foru agindu hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea.
1. Foru agindu honek bide administratiboa amaitzen du, eta haren
kontra administrazio publikoek zilegi dute administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzea, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzien Salari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean.
Horrek ez du galarazten aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.
Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Kultura eta Kiroleko kontseilaria,
Rebeca Esnaola Bermejo.
ERANSKINA
Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarri
arautzaileak, artxibatze sistema propioa abiaraz eta/edo finka dezaten
1.

Oro har, proiektuak kanpoan geldituko dira baldin sarturik ez badaude
toki entitatearen artxibatze sistemarako proiektu batean, edo hartan sartzeko konpromisorik ez badute, halako moduz non bermatuko den mantenduko direla agiri funtsak antolatzeko, kontrolatzeko eta kontserbatzeko
gutxieneko baldintzak, baita horiek ikustekoak ere, orain eta etorkizunean,
50/2016 Foru Aginduko jarraibideekin bat.
2.

Entitate onuradunak eta betebeharrak.

2.1. Oinarri hauetan ezarritako dirulaguntzen onuradun izan daitezke
Nafarroako Foru Komunitateko toki entitateak, halakotzat harturik Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 2.
eta 3. artikuluetan deskribatutakoak.
2.2. Nafarroako Foru Komunitateko udalez gaindiko entitateen kasuan, onuradunak izan daitezke baldin laguntza eskatzen badute udalez
gaindiko edo mankomunatutako proiektuak edo programak egiteko.
2.3. Entitate eskatzaile guztiek Dirulaguntzei buruzko azaroaren
9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan ezarritako betebehar orokorrak
bete beharko dituzte.
2.4. Oraindik artxibatzeko sistemarako proiekturik izan gabe programa
baten onuradun diren toki entitateek frogatu beharko dute proiektua zehazteko konpromisoa, baita dirulaguntzaren xede den programa operatiboa
izatekoa ere.

Xedea.

1.1. Deialdi honen xedea da Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak emateko arauak ezartzea, artxibatze sistemetan inbertsioak egiteko,
15.000 biztanletik beherako Nafarroako toki entitateen artxiboak antolatu
eta kudeatzeko jarraibideak onetsi zituen ekainaren 10eko 50/2016 Foru
Aginduarekin bat. Helburu orokorrarekin bat, deialdia bi alderditan gauzatzen da:
–Artxibatze sistema propioa edukitzeko proiektuak egitea.
–Toki entitate baten artxibatze sistema baterako proiektu batean
txertaturik dauden programak gauzatzea, lagunduko dutenak artxibatze
sistema propioa ezartzen eta/edo finkatzen.
1.2. Honako hauek izango dira dirulaguntzaren xede:
1.2.1. Proiektu bat prestatzea toki entitateak artxibatze sistema propioa izateko, non zehaztuko baita agiriak tratatzeko politika berariazko
bat eta hura ezartzeko aurreikusitako fase segida bat, egungo egoeraren
diagnostikoarekin bat, erreferentziatzat hartuta 50/2016 Foru Aginduan
oro har jasotako jarraibideak.
1.2.2. Programa zehatzak gauzatzea, honako alderdi hauek jasoko dituztenak, erreferentziatzat hartuta 50/2016 Foru Aginduan oro har
jasotako jarraibideak:
a) Agiri funtsak antolatzea edo berrantolatzea, baita eguneratze
lanak egitea ere, lehendik dagoen agirien antolaketari jarraipena emateko
eguneratzearen bidez.
b) Artxibatze zerbitzuak mantentzea, hau da, artxiboa kudeatzeko,
erabiltzaileei arreta emateko eta bulegoei (baita toki entitate batzuek
partekatzen dutenei edo mankomunatuta daukatenei) aholkua emateko
lan egonkorra.
c) Deskribapen tresnak (inbentarioak edo katalogoak) sortzea,
eguneratzea edo hobetzea, funtsak deskribatzearen bidez, deskribapen
tresna informatizatuak lortzeko helburuarekin.
d) Deskribapen tresnak (inbentarioak eta katalogoak) eta sailkapen
koadroa egokitzea 50/2016 Foru Aginduko jarraibideetan jasotako formatuetara eta kodetzera.
e) Agiriak ebaluatzeko azterlanak, ulerturik funtsak kontserbatzeko
edo ezabatzeko politika orokor baten barnean daudela, Nafarroako toki
entitateen dokumentuak ebaluatzeko eta ezabatzeko jarraibideak onetsi
zituen ekainaren 14ko 51/2016 Foru Aginduarekin bat.
f) Balio historikoko agiriak edo bolumenak zaharberritzea eta prebentziozko kontserbaziorako ekintzak.
g) Zabalkunde kulturaleko jarduerak, artxiboko agiriei buruz.
h) Artxibatzeko agiriak digitalizatzea, soil-soilik jatorrizko agiria babesteko, inoiz ez haiek ordezteko, betiere agiri funtsa aldez aurretik euskarri
informatikoan antolatua eta deskribatua badago. Oro har, digitalizazioaren xedeko agiriak 40 urtetik gorakoak izango dira, baina antzinatasun
txikiagoko agiriak digitalizatzeko programa zehatzek ere har ditzakete
dirulaguntzak, baldin ebaluatu badira eta kontserbazio iraunkorreko serieen
zati badira. Kontserbazio iraunkorreko artxibo digital baten sorrera jasoko
dute programek, egoki diren segurtasuneko kopia digitalekin, eta Artxiboen
eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuaren web-orrian argitaratutako agindu
teknikoak beteko dituzte.
1.3. Eskaerak ez dira deialdi honen barnean sartuko baldin haien
xedeko artxibatze sistemarako proiektuek ez badituzte erreferentziatzat
hartzen 50/2016 Foru Aginduan oro har jasotako jarraibideak.

3.

Dirulaguntzaren zenbatekoa.

3.1. Dirulaguntzaren zenbatekoa proiektu edo programaren gastuen
%40 finantzatzeko behar dena izango da (BEZa barne). Aplikatu beharreko BEZa deialdia argitaratzen den egunean indarra duena izango da.
Onuradun bakoitzari ematen ahal zaion gehieneko laguntza 5.000 eurokoa
izango da. Eskaeraren xedea baldin bada arriskuan den agiri-ondarean
aplikatu beharreko proiektu bat, dirulaguntzaren zenbatekoa handitzen
ahalko da, %60 arte, betiere behar bezala justifikatzen bada eta ezarritako
gehieneko laguntza gainditzen ez bada (5.000 euro).
3.2. Toki entitate onuradunen batek laguntzari uko egiten badio edo,
edozein arrazoirengatik, hasiera batean emandako diru kopuruak askatzen
badira, kopuru hori dirulaguntzarik lortu ez duten toki entitateei ematen
ahalko zaie, deialdi honen 7. oinarrian adierazitako balorazio irizpideen
arabera lortutako puntuazioaren hurrenkeran, aurrekontu guztia banatu
arte, betiere 3.1 oinarrian onuradun bakoitzeko ezarritako diru-muga gainditu gabe. Kasu horretan, Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak
aukera horren berri emango die interesdunei, dirulaguntzaren proposamena
eskura dezaten hamar egun balioduneko gehieneko epean. Eskatzaileak
edo eskatzaileek proposamena onartu ondoren, Vianako Printzea-Kulturako
zuzendari nagusiak dirulaguntzak emateari buruzko ebazpena emanen du
eta jakinarazi eginen da.
3.3. Eskaera batzuen azken puntuazioan berdinketarik gertatzen
bada, berdinketa biztanle-kopuruaren arabera ebatziko da, lehentasuna
emanez biztanle-kopuru txikiena daukaten toki entitateei.
4. Aurrekontuko zuzkidura.
Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuaren 2020ko ekitaldirako
luzatutako gastu aurrekontuko “Toki entitateen artxiboetarako dirulaguntzak”
izeneko A21002 A2200 7609 332100 partidaren kargura finantzatuko dira
deialdi honen bidez ematen diren dirulaguntzak, 60.000 euroko mugarekin,
gehienez.
5. Eskaeren aurkezpena, eskatzen diren agiriak, eta betebeharrak
betetzeari buruzko ziurtagiriak.
5.1. Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdia
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
5.2. Eskaerak telematika bidez aurkeztuko dira nahitaez, Nafarroako
Gobernuak Interneten duen atariaren (www.nafarroa.eus) tramiteen katalogoko fitxa erabiliz (hemendik aurrera, laguntzen fitxa), edo Erregistro
Orokor Elektronikoaren bidez. Laguntza hauekin loturik, Artxiboen eta
Dokumentu Ondarearen Zerbitzuaren jakinarazpen eta komunikazio guztiak
telematikoki egingo dira, eta, horretarako, beharrezkoa da ziurtagiri digitala
eta gaitutako helbide elektroniko (DEH) bat izatea.
5.3. Laguntzen fitxan dagoen ereduaren araberakoa izango da
eskaera, eta, harekin batera, deialdi honetan parte hartzen duten toki
entitateek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:
a) Aurkezten den proiektuaren edo programaren helburuak, jarduerak, epeak, aurrekontu zehaztuak (BEZa barne) eta justifikazioa jasotzen
dituen memoria xehatua. Memoriak xehetasunez azalduko du zein den
hasierako egoera. Deialdiaren 1.2.2 a) apartatuan biltzen diren programak
betearazteko eskaeretan, azaldu beharko da, laburki, antolaketa-lana den
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(lehen esku-hartzea), berrantolaketa bat den (lehendik dagoen antolamendua erreferentziazko araudiak definitzen dituen irizpideetara egokitzea,
bere deskribapenarekin), edo gaurkotze bat den (artxiboa eguneratzeko
jarduketa planifikatua, aldez aurretik izan den esku-hartze egoki batetik
abiaturik).
Digitalizazio proiektuen kasuan, digitalizatu beharreko liburu edo espedienteak banan-banan eta argi identifikatuko dira, bakoitzaren izenburua,
data zaharrena eta berriena eta serie dokumentala adierazita, bai eta
jakinaraziz ere serie osoak diren edo serie baten zatia, hasitako edo jarraitu
beharreko proiektu baten jarraipena direlako, eta aurreikuspenen arabera
lortuko diren irudien kopurua.
b) Artxibatzeko lokalak deskribatzea, eta agiri funtsak identifikatzea,
baita toki entitatearen artxiboan kontserbatzen diren deskribapen tresnak
ere.
c) Eskaeraren xede diren artxibo lanak zer lantalderi edo enpresari
esleitu behar zaizkion, bertako langileek horiek gauzatzeko prestakuntza
teknikoa edo profesionala dutela frogatzea.
d) Beste edozein informazio osagarri, baita argazkiak ere, baldin
eskatzailearen ustez eskaera justifikatzeko balio badu.
e) Dirulaguntzaren xede den proiektua edo programa, behin zehazturik edo gauzaturik, operatibo mantentzeko konpromisoa frogatzea.
f) Entitate eskatzailearen adostasuna, eskaera aurkezteak bere baitan
duela ulertuta, Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak behar
diren egiaztapenak egin ditzan Ogasunean eta Gizarte Segurantzan, zerga
arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izateaz,
baita behar den beste edozein ere.
g) Toki entitatearen Idazkaritzaren ziurtagiria, adierazten duena
ea eskatu edo/eta jaso ote den deialdi honen xedeko lanetarako beste
laguntza publiko eta/edo pribaturik, horren bitartez ziurta dadin aurreikusitako dirulaguntza guztien zenbatekoak ez duela gainditzen aurkeztutako
proiektuaren kostu osoa.
5.4. Dirulaguntzarako eskabideak identifikazio datuak jasotzen ez
baditu, hala eskatutako laguntzarenak nola pertsona edo entitate eskatzailearenak, nahitaezko dokumentazioa aurkezten ez bada edo Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 66.1 artikuluan ezarritako baldintzaren bat betetzen ez bada, interesdunari eskatuko
zaio hamar egun balioduneko epean okerra zuzendu edo nahitaezko
dokumentuak aurkez ditzala, eta adieraziko zaio hala egiten ez badu
eskaerari uko egiten diola ulertuko dela, Dirulaguntzei buruzko azaroaren
9ko 11/2005 Foru Legearen 19.3 artikuluak dioen bezala.
6.

Gastu diruz lagungarriak.

6.1. Deialdi honen ondorioetarako, gastu diruz lagungarriak dira
inolako zalantzarik gabe diruz lagundutako jardueraren ezaugarriekin bat
datozenak eta 2020an egiten direnak, 10. oinarrian diruz lagundutako
lanak amaitzeko ezartzen den datara bitarte. Gastu diruz lagungarrien
eskuratze-kostua ez da inoiz izanen merkatuko balioa baino handiagoa.
6.2. Gastu hauek ez dira diruz lagungarriak izanen:
a) Artxiboko funtsei buruzko ikerketa historikoa.
b) Agirien transkripzioa.
c) Artxiborako lokalak egokitzeko edo hobetzeko obrak edo azpiegitura (apalategiak) eskuratzea.
d) Irudiak hartzeko edo agiriak erreproduzitzeko ekipamendu informatikoa, aplikazio informatikoa edo ekipoak eskuratzea.
e) Kutxak, karpetatxoak, etiketa itsasgarriak, usb memoriak/disko
gogorrak, argazkietarako gutun-azalak eta abar, bai eta antzeko beste
material batzuk ere.
7.

Laguntzak emateko prozedura eta adjudikazio irizpideak.

7.1. Dirulaguntzak norgehiagokako araubidea erabiliz emango
dira, oinarri honetan azaltzen diren balorazio irizpideak aplikatuz lortzen
den puntuazioaren ondoriozko lehentasun ordenari jarraikiz, 3. oinarrian
ezarritako mugekin.
7.2. Puntuazio handienetik txikienera arteko lehentasun hurrenkera
bat ezartzearen ondorioetarako, eskaerak irizpide hauen arabera baloratuko
dira:
7.2.1. Proposamenaren kalitatea. Irizpide honengatik balorazio
osoaren 40 puntu emango dira gehienez, eta balorazio elementu hauek
hartuko dira kontuan:
–40 puntu gehienez, oinarri hauen 1.2.1 ataleko zehaztapenak dituen artxibatze sistemarako proiektu bat prestatzeko proposamenetarako
(diagnostikoa, politika eta ezarpen faseen aurreikuspena), 50/2016 Foru
Aginduan jasotako jarraibideen arabera.
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–40 puntu gehienez, oinarri hauen 1.2.2 atalean jasotako programa
zehatzen proposamenetarako, 50/2016 Foru Aginduan jasotako jarraibideen arabera. Balio hauen arabera puntuatuko dira:
–Proposamenaren egokitasun maila 50/2016 Foru Aginduarekiko (20
puntu gehienez ere).
–Abiapuntuko egoeraren azalpen argi eta zabala, hasierako balorazioa
eta egin beharreko lanak barne (5 puntu gehienez ere).
–Jarraikortasuna. Irizpide hau 2018ko eta 2019ko dirulaguntza deialdietan emandako programa proposamenetara mugatuko da, aurrekoez
beste toki entitate batzuk onuradun izan daitezen (15 puntu).
7.2.2. Biztanleria, 15.000 biztanleren mugaren arabera. Irizpide honi
puntuazio osoaren 30 puntu dagozkio. Populazio tasa txikieneko toki
entitateek aurkeztutako proiektu edo programei emango zaie puntuazio
handiena, balio hauen arabera:
500 biztanle edo gutxiago

30 puntu

501 eta 1.000 biztanle bitarte

20 puntu

1.001 eta 2.000 biztanle bitarte

15 puntu

2.001 eta 5.000 biztanle bitarte

10 puntu

5.001 eta 14.999 biztanle bitarte

5 puntu

7.2.3. Toki entitateen arteko elkarlana. Irizpide honi puntuazio osoaren 20 puntu dagozkio. Puntuazio handiagoa emango da baldin proiektu
edo programa batek berarekin badakar toki entitate zenbaiten artxibatze
zerbitzuen elkarlana. Balio hauen arabera puntuatuko dira:
–Toki entitate baten kontzejuetarako proiektu edo programen proposamenetarako, 5 puntu gehienez.
–Toki entitate desberdinen bi artxibo zerbitzuk parte hartzen duten
proiektu edo programen proposamenetarako, 10 puntu gehienez.
–Toki entitateen hiru artxibo zerbitzu edo gehiago barne hartzen
dituzten mankomunitateen edo udalez gaindiko entitateen proiektu edo
programen proposamenetarako, 20 puntu gehienez.
7.2.4. Arriskuaren kalifikazioa. Irizpide honi puntuazio osoaren 10
puntu dagozkio. Arrisku handieneko kontserbazio-egoeran dagoen agiri
ondarean aplikatu beharreko programei puntuazio handiagoa emango zaie,
eta, betiere, 5.3 oinarrian jasotako memorian proposatzen diren soluzioak
50/2016 Foru Aginduan jasotako jarraibideen araberakoak izango dira.
Balio hauen arabera puntuatuko dira:

8.

Arrisku handia

10 puntu

Arrisku ertaina

5 puntu

Arriskurik gabe

0 puntu

Deialdiaren ebazpena.

8.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak txosten justifikatua emango du eskaera bakoitzari emandako puntuazioez.
8.2. Zazpigarren oinarrian ezarritako irizpideen araberako ebaluazioa
egin ondoren, Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak ebazpen
proposamena egingo du eta, horrekin batera, txosten bat, non adieraziko
baitu onuradunek dirulaguntzak hartzeko baldintza guztiak betetzen dituztela. Horrez gainera, zerrenda bat ere prestatuko du, baldintza guztiak
bete arren aurrekontuetako diru-mugak direla kausa deialditik kanpora
gelditzen direnekin.
8.3. Laguntzak Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari
nagusiaren ebazpen baten bidez emanen dira gehienez ere bi hilabeteko
epean, eskaerak aurkezteko epea bukatu eta biharamunetik hasita.
Epe hori iraganik berariazko ebazpenik argitaratu gabe, eskaera
ezetsitzat joko da.
8.4. Dirulaguntza hau emateko prozedurako ebazpenen jakinarazpen
guztiak Nafarroako Gobernuaren web-orrian argitaratuko dira:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios
Halaber, horren berri emanen zaio eskatzaile bakoitzari, hark emandako
gaitutako helbide elektronikoaren (DEH) bidez.
Kultura eta Kirol Departamentuko iragarki-taulan ere argitaratuko da
deialdiaren ebazpena (Navarrería kalea 39, Iruña).
8.5. Berariazko ezespenaren aurka, interesdunek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean,
errekurtsoaren xede den egintza jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik
hasita; presuntziozko ezespenaren aurka, berriz, interesdunek zilegi izanen
dute administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzea, Nafarroako Justizia
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, noiznahi
ere isiltasun administratiboak ondorioak izan eta biharamunetik hasita,
administrazio prozedurari buruzko legediari jarraikiz. Horrek ez du alde
batera uzten, kasua bada, Nafarroako Gobernuan aurretik errekerimendua
egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen
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uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan aurreikusitako moduan
eta epean.
9.

Onuradunek bete beharrekoak.

Dirulaguntzen onuradun diren toki entitateek betebehar hauek izango
dituzte:
9.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuari idatziz komunikatzea dirulaguntza onartu dela. Hala, baldin dirulaguntza eman dela
jakinarazten den egunetik hamabost eguneko epean onuraduna den toki
entitateak ez badu berariaz hura onartzen, ulertuko da ezetsi egin dela.
9.2. Dirulaguntzaren xede diren programa eta/edo proiektuak egiteko
bakarrik erabiltzea laguntza.
Ondorio horietarako, entitate onuradunak Artxiboen eta Dokumentu
Ondarearen Zerbitzuari komunikatu beharko dio programetan eta/edo
proiektuetan gertatzen den gorabehera oro, gertatzen den unean berean, baldin horiek aldaketa ekartzen badute. Dirulaguntza jasotzen duten
jardueretan edo haien kostuan edozein aldaketa egiteko, Artxiboen eta
Dokumentu Ondarearen Zerbitzuaren adostasuna beharko da, eta horrek
baimena emango du baldin eta aldaketak ez baditu funtsean aldatzen diruz
lagundutako jarduerak.
9.3. Jarduerak Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin egin direla
aipatzea egiten diren edozein eratako programetan, proiektuetan, agirietan
edo iragarkietan.
9.4. Noiznahi ere onartzea Kultura eta Kirol Departamentuko Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak jarduerak gauzatzen ari direla
ziurtatzeko egiten duen egiaztapen lana.
9.5. Lagundutako jarduerak finantzatzeko lortutako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea Artxiboen
eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuari. Jakin bezain laster emanen da
horren berri, eta, betiere, jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatu
baino lehen.
9.6. Organo emaileak egin beharreko egiaztatze lanak onartzea,
baita kontrol organo eskudunek finantzak egiaztatu eta kontrolatzeko
egiten ahal dituztenak ere.
9.7. Onuradunek, orobat, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko
11/2005 Foru Legearen 9. artikuluan ezarritako betebehar orokorrak bete
behar dituzte.
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12.2. Kultur mezenasgoaren arloko zerga-pizgarriak aplikatzeko,
onuradunek baldintzak bete beharko dituzte, maiatzaren 16ko 8/2014
Foru Legean ezarritakoak eta Kulturako, Turismoko eta Erakunde Harremanetako kontseilariaren irailaren 16ko 77/2014 Foru Aginduaren 22.
artikuluan ezarritakoak. Aipatutako foru aginduaren bidez, onetsi zen kultur
proiektu eta jarduerak interes sozialekotzat deklaratzeko prozeduraren
erregelamendua.
13.

Dirulaguntzen pilaketa eta bateragarritasuna.

Deialdi honetako dirulaguntzak bateragarriak dira Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioak, beste administrazio publiko batzuek, beste
erakunde publiko nahiz pribatu batzuek edo partikularrek, Espainiakoek
nahiz atzerrikoek, emandako beste laguntza batzuekin. Aplikatzekoa izango
da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 16.3
artikulua.
14.

Ez-betetzeak eta dirulaguntzen itzulketa.

Onuradunak behar bezala justifikatu ezean onartutako programa gauzatu dela, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen
35. artikuluan aurreikusitako kasuetan, ordaindutako laguntza osorik edo
hein batean itzul dezala eskatuko zaio, bai eta dirulaguntza ordaindu
zenetik dirua itzultzen duen egunera arte sortutako berandutze-interesak
ordaintzeko ere, proportzionaltasunaren irizpideari jarraikiz, aipatutako
35. artikuluarekin bat.
Entitate onuradunak ia betebehar guztiak betetzen dituenean eta bere
konpromisoak betetzeko jarrera garbia erakusten duenean, proportzionaltasun irizpideari jarraituz zehaztuko da itzuli beharreko zenbatekoa, ikusita
zenbat eta noraino bete diren dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak.
15. Arau hausteak eta zehapenak.
15.1. Arau-hauste eta zehapenetarako, aplikatuko da Dirulaguntzei
buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen IV. tituluan xedatutakoa
(42. artikulua eta hurrengoak).
15.2. Zehapen prozedura Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen V. tituluan
ezarritakoa izanen da.

10. Ordainketa egiteko modua eta epea.
Laguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, eta, diruz lagundutako lanak behin bukaturik, aldez aurretik honako agiri hauek bidali behar
dira telematikoki 2020ko abenduaren 15a baino lehen:
a) Dirulaguntza jaso duen programa eta/edo proiektu bakoitzaren
xedea betetzearen justifikazio-memoria xehea. Digitalizazio memorien
kasuan, tratamenduaren xede izan diren liburuak edo espedienteak xehetasunez azalduko dira, haien izenburuak eta data zaharrena eta berriena,
bai eta haietako bakoitzean lortutako irudi kopuru osoa ere. Dirulaguntza
eskatzeko aurkeztutako memorian azaldutako helburuak noraino bete diren
adieraziko da halaber, eta gertatu diren gorabeherak, baldin badaude.
b) Dirulaguntza jaso duen programa bakoitza gauzatzean sortu diren
material zientifikoak eta teknikoak (datu baseen kopiak, irudi fitxategien
kopiak, zaharberritze txostenak, digitalizazio txostenak, eta abar). Haien
formatuak Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuaren menpeko
informazio sistemetan txertatzeko modukoak izango dira, eta, horretarako,
harekin harremana izango da.
c) Egindako gastuaren fakturak edo horien kopia konpultsatuak.
d) Faktura horiek ordaindu izanaren frogagiriak.
11.

Diruz lagundutako programen jarraipena.

Dirulaguntza jaso duten programen gauzatzea ikuskatzen ahalko du
Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak, bai zuzenean bai berari
atxikitako teknikarien bidez, eta, ondorio horietarako, lanak egiten diren
tokietara sartzen ahalko dira, eta komenigarritzat jotzen duen informazio
guztia eskatzen ahalko du.
12. Diruz laguntzen diren proiektuen edo jardueren interes soziala,
kultur mezenasgoaren ondorioetarako.
12.1. Deialdi honetan diruz laguntzen diren proiektuak edo jarduerak
interes sozialekotzat hartuko dira, maiatzaren 16ko 8/2014 Foru Legean
aurreikusitako zerga-pizgarrien aplikazioaren ondorioetarako, bat etorriz
foru lege horren 5.1.b) artikuluarekin. Aipatutako foru legearen bidez,
arautu ziren Nafarroako Foru Komunitatean kultur mezenasgoa eta haren
zerga-pizgarriak.

16. Administrazio errekurtsoak.
Oinarri arautzaile hauek aplikatzeko ematen diren egintzen aurka
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko da, Nafarroako Justizia
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, errekurtsoaren xede den egintza jakinarazi edo argitaratu eta
biharamunetik hasita. Horrek ez du alde batera uzten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44.
artikuluan aurreikusitako moduan eta epeetan.
17.

Diru-laguntzen araubide orokorra.

Oinarri arautzaile hauetan espresuki ezarrita ez dagoen orotan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legeak xedatutakoa
aplikatuko da, bai eta aplikatu beharreko gainerako arauak ere.
F2003001

2/2020 EBAZPENA, otsailaren 4koa, Etxebizitzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira Alokairu Poltsa izeneko etxebizitza-programan sartzeko asmoz Navarra de Suelo y
Vivienda SAri (NASUVINSA) etxebizitza lagatzen dioten etxejabeei
dirulaguntza emateko deialdia eta haren oinarri arautzaileak. DDBN
identifikazioa: 496274.
Espainiako Konstituzioaren 47. artikuluak aitortzen du espainiar guztiek
etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea dutela eta botere publikoei
esleitzen die eskubide hori gauzatzeko zeregina.
Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 44.1 artikuluan ezartzen denez,
Nafarroako Foru Komunitateak etxebizitzari buruzko eskumena dauka
eta, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko
10/2010 Foru Legea aplikatuz, etxebizitza duin eta egokiaz gozatzeko
eskubide konstituzionala bermatzeko behar diren neurriak hartzen ditu.
Lege horren 13. artikuluak Alokairu Poltsaren programa aurreikusten
du, zeinaren bidez etxebizitza hutsak dituzten etxejabeek NASUVINSAri
lagatzen dizkioten, ondoren arrazoizko prezioetan errentan emateko.
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Egiaztatu denez etxebizitza babestuaren eskaintza ez dela nahikoa
eskaera osoari erantzuteko, ekimen honen bidez saritu edo sustatu nahi
da etxebizitzak Alokairu Poltsari eskaintzea. Beraz, ebazpen honen xedea
da etxebizitza hutsak lagatzen dituzten etxejabeei laguntza ekonomiko
zuzenak, ordainketa bakarrekoak, emateko deialdia eta haren oinarri
arautzaileak onestea. Etxebizitza horiek, gero, Alokairu Poltsan sartuko
dira, ondoren etxebizitza beharra duten pertsonei eta familiei arrazoizko
prezioetan errentan emateko.
Laguntza hauek banakako ebaluazioaren bidez emanen dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 17.1 artikuluan
ezarritakoarekin bat, espedienteak tramitatu eta ebatziko baitira eskaerak
aurkezten diren ordenari jarraikiz eta aurrekontuetan horretarako kreditua
den bitartean.
Espedientean dauden txosten tekniko eta juridikoak ikusirik, non agerian gelditzen baita laguntzak ematea egokia eta interes sozialekoa dela
eta oinarri arautzaileak legezkoak direla, eta ikusirik, orobat, Nafarroako
Gobernuaren 2019ko abenduaren 11ko Erabakia, laguntza hauek banakako
ebaluazio araubidearen bitartez tramitatzea baimentzen duena.
Horrenbestez, ikusirik Etxebizitza Zerbitzuko zuzendariaren proposamen-txostena, eta Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako
eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuaren egitura organikoa ezarri
zuen urriaren 30eko 262/2019 Foru Dekretuaren bidez eskuratu ditudan
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Alokairu Poltsa izeneko etxebizitza programan sartzeko asmoz
Navarra de Suelo y Vivienda SAri (NASUVINSA) etxebizitza lagatzen dioten
etxejabeei dirulaguntza emateko deialdia eta haren oinarri arautzaileak
onestea. Deialdiaren testua ebazpen honen I. eranskinean erantsi da.
2. 200.000 euroko gastua baimentzea 2020ra luzatu den 2019ko
gastu-aurrekontuko “Alokairu Poltsari atxikitako etxebizitzen jabeendako dirulaguntzak” izeneko 320000 - 32100-4809-261402 partidaren kargura.
3. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea.
4. Ebazpen hau igortzea Ekonomia eta Aurrekontuak Kudeatzeko
Atalari, Etxebizitza Zerbitzuari eta departamentuan dagoen kontu-hartzailetza delegatuari, behar diren ondorioak izan ditzan.
5. Adieraztea ebazpen honek ez duela administrazio bidea amaitzen
eta espedientean interesa dutenek, administrazio publikoek izan ezik,
gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dutela, Lurralde Antolamenduko,
Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean. Administrazio publikoek administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko
Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek
ez du galarazten Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin
ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.
Epeak ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aurrera kontatuko dira.
Iruñean, 2020ko otsailaren 4an.–Etxebizitzako zuzendari nagusia,
Eneko Larrarte Huguet.
I. ERANSKINA
Oinarri arautzaileak, etxebizitza Alokairu Poltsarako lagatzen
duten etxejabeei dirulaguntza emateko
Lehena.–Onura publikoko xedea eta helburua.
Oinarri hauen helburua da arautzea etxejabe partikularren etxebizitzak lortzeko dirulaguntzak, Alokairu Poltsan sartzeko banatzen direnak,
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legeak eta Nafarroan
Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko 10/2010 Foru Legearen 13. artikuluak xedaturikoarekin bat.
Etxebizitzak arrazoizko prezioetan errentan hartzeko eskari handia
dago, gero eta handiagoa, eta Alokairu Poltsan eskaintzeko etxebizitza
hutsak lortzeko aurreikuspenak ez dira betetzen ari. Gainera, Nafarroan
alokairuen prezioak igoera nabarmena izan du.
Premia hori asetzea da, gaur gaurkoz, Nafarroako Gobernuaren etxebizitza politikaren zeregin nagusia. Hori dela kausa, neurri sorta bat hartu da
eskura dauden etxebizitzen parkea handitzeko eta arrazoizko prezioetan
errentan emateko. Baina emaitzak ez dira esperotakoak izan.
Horregatik, dirulaguntza honekin sustatu nahi da etxebizitzak NASUVINSAri lagatzea, “Alokairu Poltsa” izeneko etxebizitza programan sartzeko.
Hala, onura publikoko helburua da hobeki erantzun ahal izatea etxebizitzak
arrazoizko prezioetan errentan hartzeko dagoen eskari handiari.
Bigarrena.–Onuradunak eta diruz lagungarria den jarduketa.
Laguntzen onuradunak izanen dira NASUVINSArekin (hura baita
Alokairu Poltsaren organo kudeatzailea) etxebizitza lagatzeko kontratua
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sinatzen duten etxejabeak, Alokairu Poltsan sartua izan dadin, baina,
betiere, etxebizitza hiru hilabeteko epean alokatzen bada, deusetan galarazi
gabe bederatzigarren klausulan ezarritakoa.
Hirugarrena.–Dirulaguntzaren zenbatekoa.
3.1. Deialdi honetarako 200.000 euro bideratu dira. Diru hori 2020ra
luzatu den 2019ko gastu-aurrekontuko “Alokairu Poltsari atxikitako etxebizitzen jabeendako dirulaguntzak” izeneko 320000-32100-4809-261402
partidan dago eskuragarri.
3.2. Etxebizitza bakoitzaren titularrak dirulaguntza gisa jasoko duen
zenbatekoa NASUVINSArekin adosturiko errentaren hiru hileko kuota
adinakoa izanen da, eta ordainketa bakarrean ordainduko da.
3.3. Etxebizitzaren titularrari hileko errenta gisa ordainduko zaizkion
kopuruak zehazteko, prezio hauek ezartzen dira:
ETXEBIZITZA

GARAJEA

TRASTELEKUA

5 euro/m² erabilgarri

50 euro

2 euro/m² erabilgarri

Prezio horiek zehaztu ziren Etxebizitzako zuzendari nagusiaren abenduaren 17ko 91/2019 Ebazpenaren bidez onetsi zenean NASUVINSAri esleitzea
erabilitako etxebizitzak alokatzeko programa garatzeko lanak 2020rako, aurkezturiko proposamenarekin eta klausula arauemaileen agiriarekin bat.
Etxebizitzaren titularrari hileko errenta gisa ordaindu beharreko gehieneko zenbatekoa aterako da taulan adierazitako prezioak etxebizitzaren
metro erabilgarriekin biderkatuz (90 metro gehienez ere), eta emaitzari
gehituta garaje bakar bati dagokion zenbatekoa (halakorik badago) eta
gehienez ere 15 metro erabilgarriko trastelekuari dagokiona. Zenbateko
hori bider hiru izanen da eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa.
NASUVINSAk etxejabeei hileko errenta gisa ordaintzen dien prezioan
gero batean gertatzen ahal diren gorabeherek ez dituzte inola ere aldatuko
hemen dirulaguntza gisa ezarrita dauden zenbatekoak.
Laugarrena.–Onuradunek bete beharreko baldintzak.
Dirulaguntza jasotzen duten pertsonek honako betebehar hauek izanen
dituzte:
a) Pertsona fisikoak eta adinez nagusiak izatea, bere buruari betebeharrak jartzeko legezko gaitasunarekin.
b) Beren jabetzako etxebizitza lagatzeko kontratua sinatu izana
NASUVINSArekin, etxebizitza Alokairu Poltsan sartzeko.
c) Lagatzen den etxebizitzaren titularra izatea, hura saltzeko edo
errentan emateko prezio mugarik izan gabe. Salmenta eta errenta prezioa
mugatua duten babes ofizialeko etxebizitzen kasuan, bost urte iragan
beharko dira behin betiko kalifikaziotik, oinarri hauek Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu aurretik.
d) Gizarte Segurantzarekiko betebehar guztiak eta zerga arlokoak
egunean izatea, baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
edo haren erakunde autonomoen aldeko zorrak ordaintzeko betebeharrak
ere.
e) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13.
artikuluko gainerako betebeharrak betetzea.
Bosgarrena.–Dirulaguntzak emateko prozedura.
Dirulaguntzak banakako ebaluazio sistemaren bidez emanen dira,
eskaerak aurkezteko ordenari zorrozki jarraikiz, Dirulaguntzei buruzko
azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 17.1 artikuluan ezarritakoarekin bat,
eta osoki ordainduko dira baldintzak betetzen dituzten eskaera guztiak,
kreditu erabilgarria agortu arte.
Eskaera aurkeztu arren aurreko deialdiko aurrekontua agortzeagatik
dirulaguntza lortzerik izan ez zuten eskaerak deialdi honetan aurkeztutzat
joko dira, haien sarrera-ordenari zorrozki jarraituz.
Seigarrena.–Eskaerak aurkezteko epea eta tokia.
1. Laguntza-eskaerak, eskatzaileak eta, zein den kasua, bere ordezkariak ere beteak eta sinatuak, eredu normalizatuan aurkeztuko dira (II.
eranskinean dago), eskatzen den dokumentazioarekin batera.
2. Eskaerak aurkezteko 90 egun naturaleko epea egonen da, etxebizitza lagatzeko kontratua NASUVINSArekin sinatzen den egunaren
biharamunetik kontatzen hasita. Nolanahi ere, eskaerak aurkezteko epea
oinarri hauek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean
hasiko da, eta 2020ko abenduaren 2an bukatuko, egun hori barne.
3. Eskaerak Etxebizitza Zerbitzuaren Erregistroan (Alondegi kalea
1, 1.a, 31002 Iruña) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatutako tokietan aurkez daitezke, Etxebizitza Zerbitzuari zuzenduak.
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4. Eskaerak aipatu diren baldintzak betetzen ez baditu, eskatzaileari
eskatuko zaio 10 egun balioduneko epean zuzendu dezan, eta hala egin
ezean, eskaera bertan behera geldituko da, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko
39/2015 Legeak ezarritako moduan ebazpena eman ondotik.
Zazpigarrena.–Antolamendua eta instrukzioa.
Etxebizitza Zerbitzuko Laguntzen eta Plangintzen Atalari esleitzen
zaizkio laguntzak emateko prozedura antolatzeko eginkizunak. Eskaeren
ebaluazioa ofizioz eginen du, oinarri hauetan ezarritakoarekin bat.
Laguntza hauek banakako ebaluazioaren bidez emanen dira, hau da,
espedienteak tramitatu eta ebatziko dira eskaerak aurkezten diren ordenari
jarraikiz eta aurrekontu-kreditua dagoen bitartean. Deialdi honetarako
aurrekontu erabilgarria agortzen bada, eskaerak ezetsi eginen dira.
Zortzigarrena.–Ebazpena.
Dirulaguntzak Etxebizitzako zuzendari nagusiaren ebazpen bidez
emanen dira, Etxebizitza Zerbitzuko zuzendariak proposaturik (azaroaren
9ko 11/2005 Foru Legearen 7. artikulua, honako hauekin bat: Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari
buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikulua eta Lurralde
Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako
Departamentuaren egitura organikoa ezarri zuen urriaren 30eko 262/2019
Foru Dekretuaren 4. artikulua). Eskaeran sarrera-datatik hiru hilabeteko
epean arrazoitutako ebazpena eman beharko da. Aipaturiko epean berariazko ebazpenik ez bada, ezetsita geldituko da eskaera, deusetan galarazi
gabe bederatzigarren klausulan ezarritakoa.
Bederatzigarrena.–Dirulaguntza nola eta noiz ordainduko den.
Behin dirulaguntzak ematea erabaki dela, ordainketa ofizioz eginen
da, ordainketa bakarrean, Etxebizitzako zuzendari nagusiaren ebazpen
bidez, Etxebizitza Zerbitzuko zuzendariak proposaturik (Nafarroako Foru
Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikulua, Lurralde Antolamenduko,
Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuaren
egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 262/2019 Foru Dekretuaren
4. artikuluarekin bat), behin NASUVINSAren eta dagokion maizterraren
artean sinaturiko errentamendu kontratua ikus-onetsita dagoenean.
Ez da dirulaguntza ordainduko errentamendu kontratua 2020ko abenduaren 20tik aurrera aurkezten bada ikus-onetsia izateko. Egun horretarako
dirulaguntza emateko ebazpena ez duten eskaerak ezetsitzat joko dira.
Etxebizitza lagatzen den egunetik hasi eta hiru hilabete iragaten
direnean ez bada errentamendu kontratua aurkeztu Administrazioak
ikus-onesteko, ez da dirulaguntza ordainduko.
Hamargarrena.–Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna.
Nafarroako Gobernuak emandako dirulaguntza bateraezina da berak
edo beste erakunde batzuek etxebizitza hutsak programa publikoen bidez
merkatuan jartzea eta errentan ematea errazte aldera eman ditzaketen
beste batzuekin.
Era berean, ez da dirulaguntzarik jasotzen ahal etxebizitza lagatzen
bada hiru urtetik beherako epe baterako.
Hamaikagarrena.–Onuradunaren betebeharrak eta horiek ez betetzearen ondorioak.
Etxebizitza NASUVINSAri laga beharko zaio alokairu poltsaren programan ezartzen den eperako. Maizterrak etxebizitza uzten badu lagapen
kontratua sinatu eta hiru urteko epea igaro baino lehen, etxebizitzaren
titularrak lagapen kontratu berri bat sinatu beharko du une horretan programak finkatua duen denborarako. Bestela, jasotako dirulaguntza itzuli
beharko du, oso-osorik.
Hamabigarrena.–Itzulketa.
Onuradunak oinarri hauetan berariaz ezarritako betebeharrak betetzen
ez baditu, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen
35. artikuluan aipatzen diren gainerako kausak gertatuz gero, hartutako
dirua itzuli beharko da, osorik edo hein batean.
Hamahirugarrena.–Errekurtsoen araubidea.
Oinarri arautzaile hauen kontra eta dirulaguntzak emateko ebazpenaren aurka, administrazio publikoak ez diren interesdunek gora jotzeko
errekurtsoa jartzen ahalko dute, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako,
Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariari zuzendua, hura
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argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015
Legean eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore
publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legean
ezarritakoarekin bat.
Hamalaugarrena.–Emandako dirulaguntzen publizitatea.
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 15.
artikuluan xedatutakoarekin bat, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako,
Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak etxebizitza gaietarako informazio webgunean (www.vivienda.navarra.es) argitaratuko ditu
2020. urtean zehar ematen diren dirulaguntzak, behar bezala identifikaturik
onuradunak (IFZ eta izen-deiturak) eta bakoitzak hartutako kopurua.
Hamabosgarrena.–Dirulaguntzen araubide orokorra.
Oinarri arautzaile hauetan ezarrita ez dagoen orotan, Dirulaguntzei
buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legeak xedatutakoari eta aplikatu
beharreko gainerako arauei jarraituko zaie.
II. ERANSKINA
Eskaera-orria (PDFa).
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147E/2020 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako
Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez
baimentzen baita deialdi honen gastua: “Nekazaritza sektorean
kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak.” DDBN identifikazioa:
497256.
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 30.1
artikuluak ezartzen duenez, dirulaguntzen deialdiek berekin ekarri beharko
dute gasturako baimena, Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren
4ko 13/2007 Foru Legean ezarritakoari jarraikiz.
Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak
urriaren 25ean emandako 2711/2018 Ebazpenaren bidez arautu ziren
nekazaritzaren sektorean kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak.
Horrexegatik, bidezkoa da 2020rako gastua baimentzea, aurretik
aipatutako dirulaguntzen deialdirako.
Horrenbestez, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua erakunde
autonomoaren estatutuak onesten dituen azaroaren 6ko 302/2019 Foru
Dekretuaren 12. artikuluaren bidez emandako ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. 100.000 euroko gastua baimentzea 2020ra luzatutako 2019ko
gastu-aurrekontuko partida honen kargura: “Nekazaritzako enpleguari
arreta emateko programetarako laguntzak” izeneko 950001 96100 4819
241108 partida, hain zuzen ere, nekazaritza sektorean langileen aldi baterako kontratazioak egiteko. DDBN identifikazioa: 497256.
2. 20.000 euroko gastua baimentzea 2020ra luzatutako 2019ko
gastu-aurrekontuko partida honen kargura: “Nekazaritzako enpleguari
arreta emateko programetarako laguntzak” izeneko 950001 96100 4819
241108 partida, hain zuzen ere, nekazaritzako enpleguarekin lotutako
sentsibilizazio, zabalkunde eta dibulgazio jarduketetarako. DDBN identifikazioa: 497256.
3. Ebazpen hau Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko
Enplegua Sustatzeko eta Enpresentzako Zerbitzuetarako Zerbitzura eta
kontu-hartzailetza delegatura igortzea.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
5. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Eskubide Sozialetako kontseilariari
zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.
Iruñean, 2020ko otsailaren 26an.–Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, Mirian Martón Pérez.
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16/2020 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Ingurumeneko zuzendari
nagusiak emana, honako laguntza hauen oinarri arautzaileak
eta deialdia onesten dituena 2020. urterako: basogintzako teknologietan nahiz basoko produktuen transformazio, mobilizazio
eta merkaturatzerako jardueretan egiten diren inbertsioetarako
laguntzak (2014_2020 LGP-Landa Garapenerako Programaren
08.06.01 azpineurria). DDBN identifikazioa: 494766.
Nafarroak, bere foru araubideari esker, eskumen esklusiboa du nekazaritza eta abeltzaintza gaietan, ekonomiaren antolamendu orokorra-
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rekin bat, hala ezarrita baitago Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta
Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoan, 50.1.a)
artikuluan.
Lege organiko horren 56.1.a) artikuluan ezarritakoaren arabera, eta
jarduera ekonomiko orokorraren oinarriekin eta antolamenduarekin bat,
Nafarroako Foru Komunitateari dagokio Nafarroaren barnean jarduera
ekonomikoa planifikatzeko eta garapen ekonomikoa sustatzeko eskumen
osoa.
Eskumen horien artean Nafarroako mendi publikoen kudeaketa dago.
Nafarroako Oihan Ondarea Babestu eta Garatzeari buruzko abenduaren
31ko 13/1990 Foru Legeak 2. eta 3. artikuluetan ezartzen ditu legearen
helburuak, eta horien artean honako hauek nabarmentzen dira:
1. Basoetako ingurune naturala eta egoera ekologikoa zaindu eta
hobetzea.
2. Nafarroako baso eremuetako zuhaiztien hedadura sustatzea, batez
ere birsortzearen eta eboluzioaren ondorioz jatorrizko baso bilakatzen ahal
diren landare-formazioak sortuz.
3. Toki entitateen lankidetza sustatzea, baso lurrak zaindu eta babesteko.
4. Mendiko produktuen lehen mailako transformaziorako jarduerak
bultzatzea.
Helburu horiek erdiesteak berekin ekarriko du Nafarroako Foru Komunitateko baso sistemek irautea eta horiek hobetzea, horrek dituen onura
zuzeneko eta zeharkako guztiekin, hasi landako populazioak finkatzearekin
eta buka baso suteen prebentzioarekin, higaduraren kontrako borrokarekin,
gai berriztagarrien erabilerarekin (egurra, konparazio batera) eta menpekotasun energetikoa gutxitzearekin. Horiek guztiak onura publikokoak eta
interes sozial handikoak dira.
Aurrekoa kontuan harturik, aipatutako arauaren 66. artikuluak hauxe
dio hitzez hitz: “Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak, dagozkion aurrekontuen mugen barnean, laguntza teknikoa eta ekonomikoa
emanen die mendi edo baso lur publiko nahiz pribatuen titularrei, baso
aprobetxamenduen titularrei, basogintzako elkarteei eta basogintzako
industria eta enpresei”.
Halaber, 63.1 artikuluak honako hau dio: “Nafarroako Gobernuak
basoko lan eta zerbitzuak egiten dituzten enpresen birmoldaketa eta hobekuntza sustatuko ditu, bai eta lehen transformazioko industriena ere;
besteak beste, zerrategiak eta xaflak, oholak, orea, papera eta kortxoa
lantzekoak.” Era berean, 63bis.3 artikuluak dio ezen basoko produktuak
merkaturatzeko baldintzak hobetzea sustatuko dela.
Nafarroako Oihan Ondarea Babestu eta Garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legearen 70., 71. eta 72. artikuluek laguntzen
mailaketari eta bateragarritasunari buruzko alderdi orokorrak ezartzen
dituzte, baita dirulaguntzako baremoei buruzkoak ere. Mendien Erregelamendua onesten duen otsailaren 17ko 59/1992 Foru Dekretuaren 104.,
105. eta 107. artikuluetan zehaztu dira alderdi horiek. Erregelamendu
horrek berak ezartzen du, 105.9 artikuluan, ebazpen batek garatuko duela
artikulu horren edukia.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko
1305/2013 (EB) Erregelamenduak landa garapenerako laguntza arautu
zuen, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF)
bidez ematen dena, eta indarrik gabe utzi zuen Kontseiluaren 1698/2005
(EE) Erregelamendua; 21. artikuluan “Baso eremuak garatzeko eta mendien
bideragarritasuna hobetzeko inbertsioak” izeneko neurria ezarri zuen, eta
artikulu horren e) puntuan, azpineurri gisa, berriz, honako hau: basogintzako teknologietako inbertsioak eta basoko produktuen transformazio,
mobilizazio eta merkaturatzerako inbertsioak.
1305/2013 (EB) Erregelamenduaren II. eranskinean basogintzako
teknologietan nahiz basoko produktuen transformazio, mobilizazio eta
merkaturatzerako jardueretan egiten diren inbertsioetarako gehieneko
laguntzak finkatzen dira; kopuru horiek, nolanahi ere, Nafarroako Foru
Komunitatearen parametro soziekonomikoen arabera zehaztu beharko
dira.
Nafarroako Landa Garapenerako Programak (Europako Batzordearen
2015eko azaroaren 18ko azken 8143 (2015) Erabakiaren bidez onetsia)
neurri hori biltzen du, eta, bereziki, 08.06.01 azpineurria, hots, basoko
produktuen transformazio, mobilizazio eta merkaturatzerako inbertsioak.
Haren definizioan kontuan hartu da, 1305/2013 Erregelamenduak berak
eskatu bezala, Nafarroako Foru Komunitateko AMIA (ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak), landa garapenari dagokionez, eta, bereziki,
basogintzaren sektoreari dagokionez.
Laguntza hauek bideratuko dira baso aprobetxamenduei aplikatutako
teknologia eta zuraren lehen transformaziorako industrietan erabiltzen den
teknologia hobetzeko jarduketei laguntzeko. Sostengu publiko horrek,
gainera, Nafarroako Oihan Planean du jatorria. Izan ere, plan horretan
aurreikusten da, sektore horretarako helburu berariazkoak aipatzen
direlarik, Nafarroan basogintzaren industria-sektore egoki eta lehiakor
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bat garatzea eta, horretarako, enpresen modernizaziorako, berrikuntza
teknologikorako eta proiekzio komertzialerako baldintzak sortzea; horrela, sektoreak toki nabarmena bereganatuko du Nafarroako ekonomian,
landa-eremuetako bizitza dinamizatzen eta herrietako biztanleria aktiboa
mantentzen lagunduko baitu, eta mendien baso-kudeaketa jasangarrian
ere modu eraginkorrean lagunduko du.
Sostengu publikoak basogintzako sektoreko enpresen bideragarritasun
ekonomikoa hobetzen lagunduko du, horrek baso aprobetxamenduen
exekuzioa erraztuko baitu, ustiapen kostuak murriztu eta ustiategietako
lanetan segurtasun eta osasun baldintzak hobetu.
Halaber, kontuan hartu da neurri horren ekarpena, Nafarroako testuinguruan, “Batasuneko landa garapenean dauden sei lehentasunak”
lortzeari eta haietan parte hartzeari begira; lehentasun horiek Europako
2020 Estrategiak landa garapenean ezartzen dituen helburuak lortzera
daude bideraturik, hazkunde zentzuzko, jasangarri eta bateratzaile baten
atzetik, eta islatzen dituzte Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 10. artikuluan jasotzen den “Esparru Estrategiko Komunari” dagozkion helburu tematikoak.
Erregelamendu horren bidez xedapen komun batzuk ezarri ziren Eskualde
Garapeneko Europako Funtsaz, Europako Gizarte Funtsaz, Kohesio Funtsaz, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaz eta Itsasoaren
eta Arrantzaren Europako Funtsaz, eta beste zenbait xedapen orokor ezarri
ziren Eskualde Garapeneko Europako Funtsaz, Europako Gizarte Funtsaz,
Kohesio Funtsaz eta Itsasoaren eta Arrantzaren Europako Funtsaz, eta
indarrik gabe utzi zen Kontseiluaren 1083/2006 (EE) Erregelamendua.
Zehazki, neurri hau, 1305/2013 Erregelamenduaren 5.5.c) artikuluari
jarraikiz, Batasuneko landa garapena lortzeko lehentasun honi dagokio:
“energia iturri berriztagarrien hornidura eta erabilera erraztea, baita azpiproduktuena, hondarrena, hondakinena eta jateko ez diren gainerako
lehengaiena ere, bioekonomiaren garapena sustatzeko”.
Beraz, honako esparru juridiko honen barnean dago:
–1305/2013 (EB) Erregelamendua, Landa Garapenerako Europako
Nekazaritza Funtsaren (LGENF) bidez landa garapenari laguntzeari buruzkoa, eta, orobat, hura garatzeko erregelamenduak:
–Batzordearen martxoaren 11ko 807/2014 (EB) Erregelamendu Delegatua, 1305/2013 (EB) Erregelamendua osatzen duena.
–Batzordearen uztailaren 17ko 808/2014 (EB) Exekuzio Erregelamendua, 1305/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen
dituena.
–Batzordearen uztailaren 17ko 809/2014 (EB) Exekuzio Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB)
Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen dituena, honako hauei
dagokienez: kudeaketaren eta kontrolaren sistema integratua, landa garapeneko neurriak eta baldintzazkotasuna.
–Batzordearen uztailaren 10eko 2017/1242 (EB) Exekuzio Erregelamendua, Batzordearen uztailaren 17ko 809/2014 (EB) Exekuzio Erregelamendua aldatzen duena. Azken honen bidez, Europako Parlamentuaren
eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak
ezarri ziren, honako hauei dagokienez: kudeaketaren eta kontrolaren
sistema integratua, landa garapeneko neurriak eta baldintzazkotasuna.
–Batzordearen martxoaren 31ko 640/2014 (EB) Erregelamendu Delegatua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB)
Erregelamendua osatzen duena kudeaketaren eta kontrolaren sistema
integratuari dagokionez, ordainketak ukatu edo kentzeko baldintzei
dagokienez eta zuzeneko ordainketei, landa garapenerako laguntzari
eta baldintzazkotasunari aplika dakizkiekeen zehapen administratiboei
dagokienez.
Basogintzako teknologietako inbertsioetarako laguntzak Nafarroako
Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren xedapenen menpe daude,
baita Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 (EB) Erregelamenduaren 41. artikuluaren menpe ere (erregelamendu horrek barne
merkatuarekin bateragarriak diren zenbait laguntza-kategoria deklaratzen
ditu, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107.
eta 108. artikuluak aplikatuta); izan ere, laguntza hauek ez daude tratatu
horren 42. artikuluaren aplikazio eremuaren barrenean. Aurretik, laguntza
honen berri eman zitzaion Europako Batzordearen Nekazaritzako eta
Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusiari. Organo horrek adierazi zuen
Espainiako agintariek igorritako informazio laburtuaren inprimakia jasoa
zuela, eta goian aipatutako arau-proiektua erregistratu, SA.43021 (2015/
XA) laguntza zenbakiarekin.
Ebazpen honi Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru
Legea aplikatzen zaio.
Ebazpen hau eman da urtarrilaren 23ko 7/2013 Foru Dekretuaren
azken xedapenetako lehenbizikoaren babespean (foru dekretu horren
bidez Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsak (NBEUF) eta Landa
Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak (LGENF) finantzatutako
gastuak Nafarroako Foru Komunitatean ordaintzen dituen erakundea bai-
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mendu zen eta haren antolamendua eta funtzionamendua ezarri ziren).
Izan ere, azken xedapen horrek ahalmena eman dio Landa Garapeneko,
Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariari, bere eskumenen
barruan, behar diren xedapen guztiak emateko foru dekretua garatu eta
betearazteko, eta bereziki, nekazaritzarako Europako funtsekin osorik edo
hein batean finantzatzen diren dirulaguntzei buruzko arauak, deialdiak eta
oinarri arautzaileak ezartzeko.
Ikusita ebazpen proposamen honek badituela Basoen eta Ehizaren
Zerbitzuko zuzendariaren aldeko txostena eta Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren kudeaketa agintaritzarena.
Ikusita ebazpen proposamen honek baduela Ekonomia eta Ogasun
Departamentuko kontu-hartzaile delegatuaren aldeko fiskalizazioa.
Horrenbestez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta
foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019
Foru Legearen 32. artikuluak eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko
Departamentuare egitura organikoa onesten duen urriaren 23ko 258/2019
Foru Dekretuak ematen dizkidaten eskumenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Oinarri arautzaileak onestea.
Onetsi egiten dira 2020. urtean basogintzako teknologietan nahiz basoko produktuen transformazio, mobilizazio eta merkaturatzerako jardueretan
egiten diren inbertsioetarako laguntzak emateko oinarri arautzaileak, I.
eranskinean jasotzen den moduan, baita ebazpen honen zati diren II.etik
IV.era bitarteko eranskinak ere.
2. Deialdiaren onespena.
Onetsi egiten da 2020. urteko basogintzako teknologietan nahiz basoko
produktuen transformazio, mobilizazio eta merkaturatzerako jardueretan
egiten diren inbertsioetarako laguntzen deialdia.
3. Aurrekontuko kredituak.
Guztira, 480.000 euroko gastua baimentzen da basogintzako teknologietan nahiz basoko produktuen transformazio, mobilizazio eta merkaturatzerako jardueretan egiten diren inbertsioetako laguntzetarako, 2020ra luzatu
den 2019 Gastu-aurrekontuaren 740002/74200/7709/456703 partidaren
kargura (“Eragile pribatuentzako dirulaguntzak. Basogintzako industria.
2014_2020 LGP”).
4. Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea hogeita hamar egun naturalekoa izanen da,
ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita.
5. Laguntzak aplikatzeko baldintza.
Ebazpen honetan xedatutakoa aplikatzeko, beharrezkoa izanen da
Europako Batzordeak Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren 08.06.01 neurriari buruz (Basoko produktuen transformazio,
mobilizazio eta merkaturatzerako inbertsioak) xedatutakoa betetzea. Ildo
beretik, Europako Batzordearen eskakizunei erantzuteko asmoz neurri
horretan egiten den edozein aldaketak berekin ekarriko du ebazpen honetako laguntzei buruzko oinarri arautzaileak egokitzea.
6. Eskualde behartsuak eta mendialdekoak.
Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadurako kontseilariak 2002ko maiatzaren 15ean emandako Foru Aginduaren zerrendan agertzen direnak
dira eskualde behartsuak eta mendialdekoak, edo, Nafarroako 2014-2020
Landa Garapenerako Programaren esparruan aplikatzearen ondorioetarako, foru agindu hori ordezten duten Nafarroako Foru Komunitateko
xedapenetan aipatzen direnak, deialdi honek indarra hartzen duenean
indarrean badaude.
7. Nafarroako Gobernuaren Dirulaguntzen Datu Baseari (NGDDB)
jakinaraztea.
Oinarri arautzaile hauek eta dagokien deialdia Nafarroako Gobernuaren
Dirulaguntzen Datu Basean erregistratu beharko dira.
8. Deialdiaren eta oinarri arautzaileen kontrako errekurtsoa.
Oinarri arautzaile hauen eta deialdiaren aurka gora jotzeko errekurtsoa
jartzen ahalko dute interesdunek, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko
kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita.
Iruñean, 2020ko otsailaren 27an.–Ingurumeneko zuzendari nagusia,
Pablo Muñoz Trigo.
I. ERANSKINA
Laguntzen oinarri arautzaileak, 2020. urtean basogintzako
teknologietan nahiz basoko produktuen transformazio, mobilizazio
eta merkaturatzerako jardueretan egiten diren inbertsioetarako
1. oinarria.

Xedea eta aplikazio-eremua.

1. Oinarri hauen xedea da Nafarroako Landa Garapenerako
2014-2020 Programan jasotzen diren “Basogintzako teknologietan eta
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basoko produktuen industrietan egiten diren inbertsioetarako laguntzak”
arautzea, honako hauek ezartzen duten esparruan: batetik, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013
(EB) Erregelamenduaren 21.1.e) eta 26. artikuluak (erregelamendu horrek
landa garapenerako laguntza arautu zuen, Landa Garapenerako Europako
Nekazaritza Funtsaren (LGENF) bidez ematen dena, eta indarrik gabe
utzi zuen Kontseiluaren 1698/2005 (EE) Erregelamendua) eta bestetik,
Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 Erregelamenduaren 41.
artikulua (erregelamendu horrek barne merkatuarekin bateragarriak diren
zenbait laguntza kategoria deklaratzen ditu nekazaritza eta basogintza
sektoreetan eta landa eremuetan, Europar Batasunaren Funtzionamenduari
buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuta).
2. Azpineurri honi jarraikiz, basoko produktuak aprobetxatzeko, eraldatzeko, mobilizatzeko eta merkaturatzeko eta mendien balio ekonomikoa
hobetzeko teknologiak, praktikak eta ekipamenduak hobetzea helburu
duten jarduketak lagunduko dira.
Basoko produktuen mobilizaziotzat hartuko dira zutikako egurraren
eta basoko beste produktu batzuen balioa nabarmentzeko praktika egokiak, baso kudeaketa jasangarri baten ondorioz haien aprobetxamendua
ikusgarri izan dadin. Praktika hauek garatzen ahalko dira bai mendian, bai
produktuak ekoizteko eta merkaturatzeko prozesuan.
2. oinarria.

Neurri hau aplikatzeko baldintza orokorrak.

1. Batzordearen erabaki baten ondorioz bateraezin deklaratutako
legez kanpoko laguntza batez baliatu diren enpresek ezin izanen dute
laguntzarik lortu, ez eta emandako laguntzengatiko ordainketarik jaso
ere, harik eta enpresak itzuli arte edo blokeatutako kontu batean sartu
arte legez kontra jasotako laguntza bateraezin horren zenbateko osoa
eta dagozkion errekuperazio-interesak.
2. Krisian dauden enpresek ezin dute laguntzarik jaso. Horretarako,
aintzat hartuko da nekazaritzako eta basogintzako sektoreetarako eta landa
eremuetarako estatu-laguntzei 2014tik 2020ra bitarte aplikatu beharreko
Europar Batasunaren zuzentarauen 35.15 puntuan dagoen definizioa
(2014/C 204/01, hemendik aurrera Zuzentarauak). Kontrola egiteko, Landa
Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak dituen kontrol tresna
informatikoetatik lortu beharreko altxortegi-koefizientearen balioak hartuko
dira aintzakotzat edo interesdunek laguntzen eskabidean emandako beste
datu batzuk. Gainera, enpresa eskatzaileak jardunean egon behar du.
Aipatu tresnek jasotzen duten 2018. eta 2019. urteetako negozio-zifra
garbiaren bidez egiaztatuko da hori.
3. oinarria.

Neurriaren helburua.

1. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren
17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduan eta Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko Batzordearen 702/2014 (EB) Erregelamenduan ezarritakoari
jarraikiz, eta Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programan
zehaztutakoarekin bat, neurri honen azken helburua da baso eremuen garapenean inbertitzea eta basoen bideragarritasuna hobetzea, eta azpineurri
honen helburua, bereziki, da Nafarroako Foru Komunitatearen lurralde
eremuan baso aprobetxamendurako, eraldakuntzarako, mobilizaziorako eta
merkaturatzerako erabiltzen diren teknologiak, praktikak eta ekipamenduak
hobetzeko jarduketetan inbertitzea.
2. Helburu estrategikotzat hartzen dira; izan ere, 1305/2013 Erregelamenduaren 5. artikuluan aipatzen diren Europar Batasunaren lehentasunak
lortzen laguntzen dute zalantzarik gabe, eta lagungarriak dira, orobat,
basogintzaren sektorean behar bezala prestatutako langileak sartzeko
eta, bereziki, belaunaldi aldaketa egiteko. Gainera, teknologia berritzaileen
ezarpena eta basoen kudeaketa jasangarria sustatzen dute.
4. oinarria.

Onuradunak.

Basoen titular diren pertsona fisiko eta juridikoak, publikoak zein
pribatuak, izan daitezke neurri honen onuradun, baita udalerriak, haien
elkarteak eta ETEak (enpresa txiki eta ertainak) ere, Nafarroan kokatuta
badaude eta basoak ustiatzeko lanetan eta lehen transformazioan aritzen
badira, baldin eta eskatutako hasierako baldintzak betetzen badituzte eta
hitz ematen badute oinarri arautzaile hauetan ezarritako konpromisoei
eutsiko dietela.
5. oinarria.

Onuradun gisa onartuak izateko irizpideak.

1. Neurri honen onuradun izan daitezke, aurreko artikuluan aipatutako
pertsonak izanik, inbertsio hauetako bat egiten dutenak:
a) Zura lehengai gisa edo energia iturri gisa erabiltzearekin lotutako
inbertsioak (adibidez, egurra txikitzeko edo zatikatzeko makinak), haren
lehen tratamenduarekin lotuta badaude, hau da, bigarren transformazio-
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aren aurrekoak, non ez baitira aldatuko zuraren ezaugarri kimikoak, eta,
bakar-bakarrik, enpresaren tamainari begiratuta, produktua eskala txikian
egiten bada, hots, ETE (enpresa txiki eta ertain) batek egina bada.
b) Zura prozesatzeko ekipamendu eta instalazio mugikorretan egiten diren inbertsioak, mozketa eremuen inguruetara eramateko diseinatuetan.
2. Aurreko puntuan adierazitako inbertsioak diruz lagungarriak izateko, gainera, onartua izateko honako irizpide hauek bete beharko dira
laguntza-eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean:
a) Eskatzaileak bere eskaera zehaztu eta baloratzeko dokumentazio teknikoa aurkeztu beharko du. Eragiketa diruz lagungarria izateko,
aurrerapen teknologiko bat aurkeztu beharko da enpresaren jardunean
gas kutsatzaileen emisioak murrizteari, lurzoruaren gaineko afekzioak
murrizteari eta segurtasun eta osasun baldintzak hobetzeari buruzkoa.
b) Enpresa diruz lagungarriak ETE gisa sailkatuak egon beharko
dira. Horren ondorioetarako, ETEtzat hartuko dira Batzordearen 2014ko
ekainaren 25eko 702/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskinean ezarritako irizpideak betetzen dituzten enpresak. Erregelamendu horrek barne
merkatuan bateragarriak diren zenbait laguntza kategoria deklaratzen
ditu nekazaritza eta basogintza sektoreetan eta landa eremuetan, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108.
artikuluak aplikatuta.
c) Jarduketa diruz lagungarriak bateragarriak izan behar dira Nafarroako Oihan Planarekin.
d) Zura lehengai gisa edo energia iturri gisa erabiltzearekin lotutako
inbertsioak, betiere, zuraren bigarren transformazioaren aurreko eragiketetakoak izanen dira.
e) Jarduketek ingurumen baimena beharko dute, eta behar diren
baimenak ere eduki beharko dituzte, jarduketa zein den eta horrela.
f) Sarturik ez egotea laguntzen onuradun izateko ezarritako debekuegoeretan, bat etorriz Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru
Legearen 13. artikuluarekin.
g) Foru Ogasunarekin bere zerga betebeharretan eta/edo Gizarte
Segurantzarekiko betebeharretan egunean egotea, Dirulaguntzei buruzko
azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluari jarraikiz.
6. oinarria.

Kostu diruz lagungarriak.

1. Honako hauek dira kostu diruz lagungarriak:
a) Ondasun higiezinak eraiki, eskuratu edo hobetzea. Lurretarako
dirulaguntza besterik ez da emanen, kasuan kasuko eragiketaren guztirako
kostu diruz lagungarrietatik %10 gehienez;
b) Makineria eta ekipamendu berria erostea, produktuaren merkatu-balioa gainditu gabe;
c) Goiko a) letran sartutako gastuei lotutako kostu orokorrak, hau
da, arkitekto, ingeniari eta aholkularien zerbitzu-sariak, ingurumen eta
ekonomia aldetiko jasangarritasunaren gaineko aholkularien zerbitzu-sariak, bideragarritasun azterlanak barne; bideragarritasun azterlanek diruz
lagungarriak izaten segituko dute, nahiz eta, azterlan horien emaitzen
ondorioak ikusita, ez egin a) letran adierazitako inolako gasturik.
Kostu orokorrak %100 izanen dira diruz lagungarriak, baina ezin izanen
dute gainditu inbertsio diruz lagungarriaren %4.
d) Programa informatikoak eskuratu edo garatzea, eta inbertsioari
lotutako patenteak, lizentziak, egile eskubideak eta marka erregistratuak
eskuratzea.
2. Kostuen moderazioa obra proiektuei aplikatuko zaie Nafarroako
basolanen prezio ofizialen tarifak kontuan hartuta.
3. Gastu hautagarrietan ez da BEZa sartzen.
4. Basoko zerbitzuetarako den makineria ez da diruz lagunduko.
7. oinarria.

Inbertsio plana.

1. Eskaerarekin batera, egoki den inbertsio plana aurkeztu beharko
da, eta hura izanen da laguntzarako eskubidea sortzeko oinarria.
2. Inbertsio plan horretan, besteak beste, honako hauek azalduko
dira: enpresaren hasierako egoera, haren deskribapena, bere jarduera
garatzeko behar dituen jarduketak eta laguntzaren xedeko inbertsioarekin
zein egoeratan egotea aurreikusten den.
3. Inbertsio plana prestatzeko, deialdi honen II. eranskinean jasotzen
den agiria erabiliko da, baita ezarrita dagoen eredua ere. Nafarroako
Gobernuaren Atarian eskuratu daiteke eredu hori, laguntza hauen gaineko
izapideen katalogoko web-orrian.
8. oinarria.

Laguntza motak eta zenbatekoa.

1. Basogintzako enpresentzako eta basoko produktuen industrientzako laguntzak prima bakarrekoak izanen dira.
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2. Espediente bakoitzeko gutxieneko inbertsio diruz lagungarria
20.000 eurokoa izanen da (BEZa kenduta), salbu basoen ziurtapen sistemak ezartzeko kasuetan eta kudeaketa-programa informatikoen kasuan,
horientzat ez baita gutxieneko inbertsiorik eskatuko.
Espediente bakoitzeko gehieneko inbertsio diruz lagungarria 425.000
eurokoa izanen da (BEZa kenduta), eta horren barnean sartzen da proiektuaren edo beste agiri tekniko batzuen kostua.
3. Laguntza kalkulatzeko, honako portzentaje hauek aplikatuko zaizkio onartzen den inbertsioaren zenbatekoari, BEZa kenduta. Onartzen den
inbertsioaren zenbatekoa, BEZa kenduta, bi hauen arteko txikiena izanen
da: batetik, onuradunak aurkezten duena, eta bestetik, instrukzio organoak
onartzen duena, laguntza-eskaera ebaluatu eta kontrola aplikatu ondoren,
bai laguntza emateko orduan, aurkeztutako inbertsioaren deskribapenaren
eta justifikazioaren arabera, bai ordaintzeko orduan, egindako inbertsioaren
arabera, eta betiere kostuen moderazioa aplikatuta bi une horietan.
Onartzen den zenbateko hori espediente bakoitzeko gutxieneko inbertsio diruz lagungarriaren zenbatekoa baino handiagoa izan beharko da (ikus
oinarri honen 2. puntua). Hala ez bada, laguntza-eskaera ukatuko da.
Dirulaguntzaren portzentajea kalkulatzeko, eskaera egin aurreko
urte naturalari edo Merkataritza Erregistroan egindako azken gordailuari
dagokion enpresaren batez besteko tamaina aplikatuko da.
ETEen (SALBU MIKROENPRESAK),
PERTSONA FISIKOEN ETA
AUTONOMOEN PORTZENTAJEAK

MIKROENPRESEN
PORTZENTAJEAK

1. transformazioa egiten duen industriaren
ezarpen berria

%40

%40

1. transformazioa egiten duen industria
handitzea/hobetzea

%25

%30

Baso ustiapenerako eta basolanetarako
makineria erostea (1)

%25

%30

Baso ustiapenerako eta basolanen enpresetarako makineria berritzea (2)

%20

%25

Ziurtapen sistemak eta kudeaketa-programa
informatikoak ezartzea

%40

%40

ESKAERA MOTA

(1) Laguntza hau 5 puntuz igoko da kasu hauetako bakoitzean:
a) Enpresa ezarri berria denean.
b) Enpresak plantilla handitu baldin badu laguntzaren aurreko urtean (kontuan
hartuko da igoera %5ekoa edo hortik gorakoa bada, eta 9. oinarriko 5) puntuan
adierazi bezala egiaztatuko da).
(2) Ordeztutako makineria hondakinen kudeatzaile baimendu bati eman zaiola
frogatuko da. Edo, hori saldu bada, horren balioa frogatuko da. Salbuespen gisa,
behar den akreditazioarekin edo justifikazioarekin batera, eta Balorazio Batzordeak
onartuz gero, onartzen ahal da ordezten den makineria ez entregatzea hondakinak
biltzeko kudeatzaile baimenduari, eta enpresaren esku gelditzea ustekabeko edo
matxura kasuetan erabiltzeko.

4. Laguntzaren intentsitatea eta kostu diruz lagungarriak kalkulatzeko,
ulertuko da erabiltzen diren zenbateko guztiak ezein kenkari fiskal edo karga
aplikatu aurrekoak direla. Kostu diruz lagungarriak abalatzeko, frogagiri
argiak, berariazkoak eta eguneratuak aurkeztu beharko dira. Espedienteren
batean inbertsio kontzeptu bat baino gehiago sartuz gero (“Eskaera mota”
gisa azaldutako sailkapenaren arabera), bakoitzari dagokion dirulaguntzaportzentajea aplikatuko zaio, enpresaren taminaren/motaren arabera.
9. oinarria.
pideak.

Dirulaguntzak emateko modua eta baloraziorako iriz-

1. Norgehiagokako prozedurari jarraikiz emanen dira laguntza hauek. Beraz, aurkezten diren eskaerak alderatuko dira haien hurrenkera
ezartzeko.
2. Eskaeren hurrenkera emandako puntuen baturaren arabera eginen
da, honako balorazio irizpide hauen arabera:
KONTZEPTUA

GEHIENEKO
PUNTUAZIOA

Aurrerapen teknologikoa dakarren makinerian inbertitzeko eskaera (1)

15 puntu

Instalazio berrietan edo instalazioak hobetzeko lanetan inbertitzeko eskaera
(2)

25 puntu

Enpresak badu zaintza katearen ziurtagiri bat, edo laguntza eskatzen du hura
ezartzeko baizik ez (3)

10 puntu

Egoitza soziala mendialdean edo mendialdetik kanpo baina naturak mugatutako eskualde batean dago, azken 8629 (2017) Erabakiaren bidez onetsitako
2014-2020 LGParen katalogazio berriari jarraikiz.

5 puntu

Enpresaren jarduera menditik hurbil dago (4)

10 puntu

Enpresako eskulanaren profesionalizazio maila (5)

10 puntu

Enpresak enplegua sortu du azken urtean (6)

10 puntu

(1) Makinerian egindako inbertsioak aurrerapen teknologikoa dakarrela egiaztatzeko, makinaren sistemak deskribatzen dituzten ezaugarri teknikoak aurkeztuko
dira, zehazki, gas kutsatzaileen emisioak eta lurzoruari egiten zaizkion afekzioak
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gutxitzekoak eta langileen osasuna eta segurtasuna hobetzekoak. Lehentasuna izanen
dute aurreko kanpainetan laguntzarik jaso ez duten titular berrien inbertsioek, modu
horretan profesionalizazioa, modernizazioa eta hobekuntza teknologikoa basogintzako
enpresa mota gehiagotara eramateko. Irizpide hau aplikatuta 15 puntu lortzen ahal
dira gehienez, graduazio honen arabera:
–15 puntu aurrerapen teknologikoa dakarren makineria erosteko, aurreko kanpainan laguntzarik jaso ez duten onuradunen kasuan.
–10 puntu aurrerapen teknologikoa dakarren makineria erosteko, aurreko kanpainan laguntza jaso duten onuradunen kasuan.
–5 puntu aurrerapen teknologikoa dakarren makineria erosteko, aurreko bi
kanpainetan laguntza jaso zuten onuradunentzat.
(2) Basogintza sektoreari lotutako enpresa berrien instalazioa sustatu nahi da
lehen transformazioaren esparruan, produkzio lerroak hobetzen dituzten jarduneko
enpresen aldean lehenetsiz. Enpresa horiek enplegua sortzen dute landa eremuan,
eta, horrela, landa ekonomiari eta basoetako baliabideen kudeaketari eusten laguntzen
diote. Gehienez ere 25 puntu emanen dira, graduazio honen arabera:
–25 puntu lehen transformazioko enpresen instalazio berriak ezartzeko.
–20 puntu jadanik jardunean dauden enpresak hobetzeko.
(3) Zaintza katea ziurtatzeko sistemak: PEFC, FSC edo antzeko beste arau
bat aplikatuz eman direnak.
(4) Hori egiaztatzeko, salmenten guztizko bolumena Excel orri batean bilduko
da. Orri horretan, gutxienez, eremu hauek agertuko dira, bereizita: faktura zenbakia,
data, kontzeptua eta zenbatekoa. Atal honetan, puntuazio hau esleituko da (10
puntu gehienez):
–Enpresaren salmenten bolumen osotik mendiko lanetatik datorrena %50etik
beherakoa bada: 3 puntu.
–Enpresaren salmenten bolumen osotik mendiko lanetatik datorrena %50etik
%75era bitartekoa bada: 7 puntu.
–Enpresaren salmenten bolumen osotik mendiko lanetatik datorrena %75etik
gorakoa bada: 10 puntu.
Laguntza-eskaerarekin batera aurkezten ez badira irizpide honetarako faktura edo
agiri guztiak, Baso Plangintzarako eta Ingurumen Hezkuntzarako Atalak eskatzaileari
eskatuko dio aurkez ditzala betebehar hau betetzen dela egiaztatzeko behar diren
fakturak (aurkeztutako zerrendan daudenetatik). 50 fakturatatik bat aztertuko da
gutxienez; hala, gehienez 20 faktura aztertuko dira, ausaz aukeratuak”.
(5) Irizpide hau frogatzeko, deialdiaren aurreko urtean jardunean zeuden langileen 1. edo 2. mailako Lanbide Heziketaren titulua edo erdi mailako edo goi mailako
unibertsitateko heziketa zikloen titulua aurkeztuko da. Ikasketa horiei dagokienez,
nahitaezkoa izanen da ikasketa planean jasotzea prestakuntza ematea basoen ustiapenaren buruz, egurraren teknologiari buruz edo egurraren transformazio prozesuei
buruz. Langilearen jardun denborari dagokionez, berriz, batez besteko plantillaren
gaineko txostena begiratuko da, Gizarte Segurantzak emandakoa, eta lan kontratua
ere aurkeztu beharko da. Puntuazio hau emanen da:
• Plantillako %15ek edo gehiagok badu prestakuntza hori: 3 puntu.
• Plantillako %35ek edo gehiagok badu prestakuntza hori: 7 puntu.
• Plantillako %60k edo gehiagok badu prestakuntza hori: 10 puntu
(6) Laguntza eskatu aurreko urtean plantillan izandako gehikuntza egiaztatzeko,
2018ko eta 2019ko batez besteko plantillaren gaineko txostenak aurkeztuko dira,
Gizarte Segurantzak luzatuak. Urte berean plantillaren txosten bat baino gehiago
aurkeztuz gero, gehikuntza baloratzeko, txosten horien batezbestekoa hartuko da
aintzakotzat, gehikuntza baloratzeko. Bi urteotan gertatzen den igoera portzentualaren
arabera honako puntuazio hau emanen da, balorazio hau kontuan hartuta:
• %5etik beherakoa: 0 puntu.
• %5 eta %10 artekoa: 5 puntu.
• %10etik gorakoa: 10 puntu.

10. oinarria.

Norgehiagokako prozeduraren aplikazioa.

1. Laguntzak norgehiagokako araubidearen bidez tramitatuko direnez,
eskaeren hurrenkera bat ezarriko da, 9. oinarrian zehaztutako balorazio
irizpideak aplikatuz, eta irizpide horiek aplikatuta laguntza emanen zaie
balorazio handiena lortzen duten eskaerei, betiere deialdian finkatutako
kreditua gainditu gabe.
2. Espedienteen gehieneko puntuazioan berdinketa gertatuz gero,
lehen transformazioko industrien instalazioak sortzea edo hobetzea eskatzen dutenak lehenetsiko dira makineria erosteko eskaeren aurretik. Berdinketak jarraitzen badu, 1. irizpidean puntuaziorik handiena lortzen duen
espedientea lehenetsiko da, eta horrela eginen da bata bestearen atzetik
oinarri honetan ezarritako irizpideak bukatu arte. Irizpide guztiak aplikatu
ondoren berdinketak jarraitzen badu makineria erosteko inbertsioetarako,
enpresei aurrerapen teknologikoa dakarkieten eskaerak lehenetsiko dira,
hau da, makineria erosteko egindako inbertsioak ordenatuko dira jarraian
zehazten den lehentasun ordenari jarraituta:
1.–Prozesagailua.
2.–Autokargagailua.
3.–Skidderra.
4.–Basolanetarako kamioia.
5.–Zura zatitzeko makina mugikorra.
6.–Erdiatoia eta garabia.
7.–Garabia.
8.–Basolanetarako bestelako makina mugikorrak.
Amaitzeko, aintzakotzat hartuko da, beharrezkoa bada, motorraren
watteko (W) potentzia, potentzia txikiagoko makineria nagusituta; izan ere,

56. zenbakia - 3669. orrialdea
haren eraginak potentzia handiko makinek eragindakoak baino txikiagoak
izanen dira.
3. Aurrekontuan zuzkidura nahikoa izanik ere, laguntzarako eskubidea
izateko nahitaezkoa izanen da gutxienez ere 25 puntu lortzea balorazio
irizpideak aplikatuta.
4. Deialdirako dagoen aurrekontu-kreditua nahikoa ez bada laguntzarako eskubidea duten eskaera guztiei dirulaguntza emateko, ezetsi
eginen dira aurrekontuan zuzkidura nahikoa ez izateagatik aintzat hartu
ezin direnak.
11. oinarria.
te:

Onuradunen betebeharrak.

Laguntza hauen onuradunek honako betebehar hauek izanen dituz-

a) Inbertsioak egin beharko dituzte Ingurumeneko zuzendari nagusiak laguntzak banatzeko emanen duen ebazpenean ezarritako baldintzei
jarraikiz, eta deialdian ezartzen den epearen barrenean. Zilegi da jarduketa
berean aldaketa partzialak egitea hasieran eskatutakoaren gainean, baldin
eta Basoen eta Ehizaren Zerbitzuak onesten baditu eta Nafarroako Baso
Planarekin bateragarriak badira.
b) Ordainketa ebatzi arte, lehenengo oinarrian ezarritako betebeharrei
eustea, baita 7. oinarrian jasotako balorazio irizpideen ondoriozkoei ere.
c) Behar diren argibideak ematea inbertsioaren alderdi tekniko eta
ekonomikoei buruz, baita neurri honen esparruan jasotako laguntzei buruz
ere, haren jarraipena eta ebaluazioa bideratzeko adierazleak prestatzeko.
d) Behar diren kontrolak onartzea, egiaztatzeko laguntza ongi eman
dela, inbertsioa ongi gauzatu dela eta konpromisoei eutsi zaiela.
e) Dirulaguntza jaso duten inbertsioak finantzatzeko beste dirulaguntza publiko eta laguntza batzuk eskatu edo lortu badira, horren berri
ematea Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuari. Jakin
bezain laster emanen da horren berri, eta, nolanahi ere, ordainketan
jasotako dirua zertan erabili den frogatu baino lehen. Dirulaguntza hauek
bateraezinak dira helburu bererako Eskualde Garapenerako Europako
Funtsaren kontura edo Nafarroako Gobernuko Garapen Ekonomiko eta
Enpresarialeko Departamentutik ematen direnekin.
f) Dirulaguntza ematen duen ebazpen proposamena egiten denean,
Dirulaguntzei buruzko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan onuradun
izateko ezarritako debekuetatik bat ere ez du urratu behar, eta, zehazki,
Gizarte Segurantzarekiko zorrak eguneratuak eta zerga guztiak pagatuak
izan behar ditu.
g) Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko langileei baimena ematea dirulaguntzen xede diren instalazioetan sar daitezen edo erositako makineria
lokaliza dezaten, lanak gainbegiratzeko eta, bidezko bada, inbertsioak hurrengo bost urtean (edo ondasunen balio-bizitza osoan, bizitza laburragoa
badute) mantentzeko konpromisoa bete ote den ikuskatzeko.
h) Diruz laguntzen den inbertsioa basolanetarako baizik ezin izanen
da erabili edo bideratu.
i) Jasotako diruaren erabilerari buruzko frogagiriak gordetzea, agiri
elektronikoak barne, egiaztatze eta kontrol lanen xede izan daitezkeen
bitartean.
j) Guztira 50.000 eurotik gorako laguntza publikoa (BEZa kenduta)
duten inbertsioen kasuan, onuradunak proiektuaren edo eragiketaren
deskribapena egiten duen erakusgarri bat jarri beharko du, gutxienez
haren %25 hartuko duena. Gainera, Europako ikurra agertuko da, orri
honetan dauden arau grafikoen araberakoa: http://europa.eu/about-eu/
basic-information/symbols/flag/index_es.htm Ikurrarekin batera, irakurgarri
hau: “Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa: Europak landa
eremuetan inbertitzen du”.
k) Jasotako funtsak itzultzea, oinarri arautzaile hauetan ezarritako
kasuetan.
l) Diruz laguntzen den inbertsioan ezbeharren bat gertatuz gero, onuradunak horren berri eman beharko dio Basoen eta Ehizaren Zerbitzuari,
eta ezbeharra eragin duten zergatien berri eman, zerbitzuak inbertsioei
eusteko konpromisoari buruz behar diren neurriak har ditzan.
12. oinarria.

Gerora bete beharreko konpromisoak.

1. Gerora bete beharreko konpromisoak izanen dira onuradunak bere
gain hartzen dituenak, laguntza likidatzen duen ordainketa-ebazpenaren
egunetik hasita bost urtez haiei eusteko konpromisoa hartuta.
2. Espediente eta onuradun guztientzat, gerora bete beharreko konpromisoa da inbertsioaren izaerari edo gauzatzeko baldintzei eragiten ez
dien inolako aldaketa garrantzizkorik ez egitea. Konpromiso hori ez zaie
aplikatuko basolanak bertan behera uzten badira iruzurrezkoa ez den
porrotarengatik.
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3. Horren ondorioetarako, honako hauek dira gerora bete beharreko
konpromisoak:
a) Basolanak egiteari ez uztea.
b) Inbertsioaren xedeko ondasunen jabetza aldaketak saihestea,
baita errentan ematea edo erabilera hirugarrenei lagatzea ere. Hala ere,
Administrazioak baimena ematen ahalko du inbertsioaren titulartasuna
eskualdatzeko, baldin eta titular hori oinarri arautzaile hauetan ezarritako
betebehar eta konpromisoetan subrogatzen baldin bada.
c) Funtsezko aldaketarik ez egitea, horren ondorioz eragiketaren
izaera, helburuak edo gauzatzeko baldintzak halako moduz ukitzen badira
non jatorrizko helburuak kaltetzen diren.
d) Diruz lagunduriko inbertsioak abian mantentzea epe horretan,
salbu eta ezinezkoa bada behar bezala justifikatutako arrazoiengatik,
besteak beste: onuradunaren eritasun luzea, makineriak funtzionaltasuna
galtzea titularrari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik (behar bezala eta behar
den epean jakinarazten baldin bazaio Basoen eta Ehizaren Zerbitzuari) eta
inbertsioen funtzionaltasunari kalte egiten dioten hondamendi naturalak.
13. oinarria.

Laguntza-eskaera eta dokumentazio osagarria.

1. Eskaerak Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren Erregistroan aurkeztuko dira (González Tablas kalea 9, Iruña),
Basoen eta Ehizaren Zerbitzuari zuzenduak, edo Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen
16.4 artikuluan aipatzen diren tokietatik edozeinetan.
Telematika bidez ere aurkez daitezke, Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariko zerbitzuen katalogoko fitxa erabiliz (http://www.navarra.
es/home_eu/Servicios/). Fitxa horretan, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren Erregistro Orokor Elektronikoan sartzeko esteka bat
izanen da. Bertan identifikatzeko, ziurtagiri digitala eduki behar da.
Eskabidea horretarako ezarritako ereduan aurkeztuko da. Eredu hori
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Erregistroan eta
Nafarroako Gobernuaren Internet atariko zerbitzuen katalogoan (www.
navarra.es) eskuratzen ahal da.
2. Eskaera aurkeztu aurretik egindako gastuak ez dira diruz lagungarriak izanen, eragiketa honek eragin pizgarria izan nahi duelako,
Zuzentarauen I) zatiko III. kapituluaren 3.4 puntuan eta Batzordearen
2014ko ekainaren 25eko 702/2014 (EB) Erregelamenduaren 6. artikuluan
erabakitakoarekin bat, salbu eta seigarren oinarriaren 1. puntuko c) atalean
aurreikusitakoari lotutako kostu orokorrak.
3. Eskaerarekin batera III. eranskinean (“Laguntza-eskaerari atxiki
beharreko inprimakiak”) zehazten diren agiriak aurkeztuko dira:
a) Laguntza eskatzeko inprimakia.
b) Enpresaren tamainari buruzko erantzukizunpeko aitorpena.
c) Zinpeko aitorpena eta eskatzaileak hartzen dituen konpromisoak.
d) Erantzukizunpeko adierazpena, hornitzailea aukeratzeko erabakia
justifikatzekoa.
–Makineria erosi eta programa informatikoak, patenteak, lizentziak,
egile eskubideak edo marka erregistratuak eskuratu edo garatuz gero,
proformako hiru faktura gutxienez erantsi behar dira, katalogoekin batera
(makinei dagokienez), eskatutakoaren ezaugarri teknikoak egiaztatu eta,
horrenbestez, hiru eskaintzak erkatu ahal izateko. Hornitzailea aukeratzeko
erabakiaren justifikazioa aurkeztuko da. Proformako fakturek produktu bera
edo antzeko prestazioak dituzten produktuak erakutsi beharko dituzte. Hiru
faktura aurkezteko modurik ez badago, hornitzailearen ziurtagiri baten
bidez justifikatu beharko da, markaren esklusibotasuna baldin badago,
edo antzeko beste agiri baten bidez. Beharrezkoa bada, Balorazio Batzordeak jakinaraziko du ea eskatutakoaren kostuak bat datozen merkatuko
kostuekin, haren irizpide teknikoaren arabera.
–Obra zibilaren kasuan, inbertsioa justifikatzen duen proiektua aurkeztu
beharko da, elkargo ofizialak zigilatua. Gainera, proiektuak bereiz gauzatzea aurreikusten duen atal bakoitzeko, sustatzaileak hiru eskaintza erantsi
beharko ditu, eta enpresa aukeratzeko erabakiaren justifikazioa.
e) Transferentzia bidez ordaintzeko eskaera, behar bezala betea,
beste banku batean helbideratuta kobratu nahi bada eta Administrazioak
haren daturik ez badu. Agiri hori helbide honetan eskuratu daiteke:
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm
f) IFKren kopia, enpresa berrien kasuan.
g) Eskatzailearen nortasuna frogatzen duen agiria (sozietatea eratzeko eta geroko aldaketen eskrituraren kopia) eta ordezkatzen dituen
pertsona fisikoaren ahalmena frogatzen duena. Baldin dokumentazio hori
2019. ekitaldiko laguntza-eskaeran aurkeztu bazen, ez da beharrezkoa
izanen berriz aurkeztea, Administrazioak jada izanen baitu, salbu agiri
horietan aldaketak izan badira.
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h) Egoera ekonomiko finantzarioa: ez da beharrezkoa izanen basoetako ziurtapen sistemak edo programa informatikoak ezartzeko eskaeretan,
ezta konturako gordailuak aurkeztu beharra duten enpresei dagokienez
ere. Gordailu horiek aurkeztu beharrik ez duten enpresek PFEZaren eta
BEZaren aitorpenak aurkeztuko dituzte, azkeneko bi urteotakoak.
Departamentuak horretarako gaituta dituen kontrol sistemetan enpresari buruzko daturik ez badago, horri buruzko informazioa eskatzen ahalko
da espedientea tramitatzean.
i) 9. oinarriko “Balorazio irizpideak” izeneko puntuan ezarritako
puntuazioak lortu ahal izateko eskatzen den dokumentazio beharrezkoa.
Balorazio irizpideak horretarako behar den dokumentazioaren bidez frogatu
ezean, dokumentazio hori zuzentzeko modukoa ez dela iritziko da, eta
horrek berekin ekarriko du dagokion irizpideari punturik ez ematea.
j) Inbertsioa eginen den lurren jabetza ziurtatzen duen eskrituraren
kopia, baita hura Jabetza Erregistroan inskribaturik dagoela ziurtatzen
duen agiria ere, eta, hala behar izanez gero, hirigintzako agiria, bertan
eraikitzen ahal dela ziurtatzen duena.
k) Obretako udal lizentzia, behar baldin bada.
l) Irekitzeko lizentzia edo, horrelakorik ezean, jarduera sailkatuarena,
bidezkoa bada.
m) Inbertsio plana (II. eranskina).
4. Eskabidearekin batera aipatutako dokumentazioa aurkeztu ezean,
dagokion instrukzio unitateak entitate eskatzaileari eskatuko dio hamar
egun balioduneko epean zuzendu dezala, eta adieraziko dio zuzendu ezean
eskaeran atzera egin duela ondorioztatuko dela. Kasu horretan espedientea
artxibatzeko ebazpena eman eta jakinaraziko da, Dirulaguntzei buruzko
azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 19.3 artikuluan xedatu bezala.
5. Kudeaketa organoaren errekerimenduei emandako erantzunak
erregistro elektronikoaren bidez tramitatuko dira.
6. Onuradunak eskaera bakarra aurkeztu beharko du deialdi bakoitzeko.
14. oinarria.

Instrukzio organoa.

Neurri honetan aurreikusitako laguntzak emateko prozeduren instrukzioa Baso Plangintzarako eta Ingurumen Hezkuntzarako Atalari dagokio;
atal hori Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiko Basoen eta Ehizaren
Zerbitzuari atxikita dago.
15. oinarria.

Balorazio Batzordea.

1. Instrukzio organoak, espedienteak ikusirik eta aurrekontuan dagoen kredituaren arabera, txosten bat eskatuko dio Balorazio Batzordeari,
egindako balorazioaren emaitza zehazteko. Txostena bi hilabete baino
gutxiagoko epean eginen da, eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik
hasita.
2. Balorazio Batzordea kide anitzeko organoa da, eta haren irizpena
loteslea izanen da. Kide hauek izanen ditu:
Batzordeburua: Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko zuzendaria.
Lehen batzordekidea: Baso Plangintzarako eta Ingurumen Hezkuntzarako Ataleko burua.
Bigarren batzordekidea: Basoak Kudeatzeko Ataleko burua.
Hirugarren batzordekidea: Baso Plangintzarako eta Ingurumen Hezkuntzarako Ataleko teknkari bat.
Idazkaria: Ingurune Naturaleko Plan eta Programen Bulegoko burua.
3. Batzordeko kide bakoitzak Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko beste
teknikari baten esku utz dezake bere ordezkaritza.
4. Eskaerak aztertu eta balorazio irizpideak aplikatu ondoren, Basoen
eta Ehizaren Zerbitzuko langileek aurreko landa-bisitak eta beharrezkotzat
jotzen dituzten adina jarduketa eginen dituzte jarduketak egokiak ote diren
erabakitzeko.
5. Aurkeztutako eskaerak kontuan harturik, Balorazio Batzordeak
proposatuko du ikuspuntu tekniko batetik beharrezkoak ez diren ekintzetarako dirulaguntza ukatzea, baita laguntzak arautzen dituzten Europar
Batasuneko eta Nafarroako araudietara egokitzen ez direnetarako ere.
16. oinarria.

Dirulaguntza emateko prozeduraren instrukzioa.

1. Basoen eta Ehizaren Zerbitzuak, egindako ebaluazioa, kontrolak
eta Balorazio Batzordearen txostena ikusita, laguntzak nori eman proposatzen duen txostena egingo du, eta Ingurumeneko zuzendari nagusiari
igorriko.
2. Txosten hori egitean, instrukzio organoak egiaztatuko du onuradunak egunean dituela bere zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta, halaber, ez dagoela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko
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11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan onuradun izateko ezarritako ezein
debeku egoeratan.
3. Kontrol horiek egiteko, instrukzio organoak joko du Foru Komunitatean eta/edo beste administrazio batzuetan dauden erregistro ofizialetara
edo eskura dauden bestelako informazio iturrietara, betiere laguntza-eskaera aurkezten den unean dagoen informazioaren arabera.
4. Ondoren, eskaerak ofizioz ebaluatuko dira norgehiagokako prozeduraren arabera eta arau hauetan ezarritako balorazio irizpide, modu
eta lehentasunen arabera.
5. Ebaluazioa ikusirik, Basoen eta Ehizaren Zerbitzuak ebazpen
proposamena eginen du, eta laguntzak esleitzeko espedientean jaso beharko da onuradunak betetzen dituela laguntza eskuratzeko behar diren
baldintza guztiak. Proposamenak honako hauek jasoko ditu: esleitutako
dirulaguntzaren zenbatekoa justifikatzeko nahikoa den informazioa eta
onuradunak bete behar dituen baldintzak eta konpromisoak.
17. oinarria.

Ebazpena.

1. Ebazpen proposamena ikusirik, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak dirulaguntzen gaineko ebazpena emanen du, gehienez ere hiru
hilabeteko epean, eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik hasita.
2. Ebazpena arrazoitua izanen da, eta hartutako ebazpenaren oinarriak frogaturik egonen dira beti.
3. Ebazpenean dirulaguntza jasoko duten eskatzaileen zerrenda
agertuko da, eta, kasua bada, berariaz adieraziko da gainerako eskaerak
ezetsi direla. Horien artean agertuko dira ezetsi direnak deialdian ezarritako
gehieneko kreditua gainditzeagatik, hau da, esleitutako aurrekontu-baliabideak mugatuak izatearen ondorioz, “Dirulaguntzak emateko modua eta
balorazio irizpideak” izeneko 9. oinarrian ezarritako balorazio irizpideen
arabera horietako bakoitzari emandako puntuazioa adieraziz. Horrela,
onuradunen batek dirulaguntzari uko eginez gero, laguntzak ematen dituen
organoak, deialdi berri bat egin behar izan gabe, zilegi izanen du puntuazio
hurrenkeraren arabera haren atzetik dagoen edo dauden eskatzaileari edo
eskatzaileei ematea, baldin eta onuradunaren ukoarekin batera kreditu aski
liberatu baldin bada ukatutako eskaera bat bederen aintzat hartzeko.
Ondorio horietarako, Basoen eta Ehizaren Zerbitzuak egoera horren
berri emanen die interesdunei, adieraz dezaten dirulaguntza jasotzeko
proposamena onartzen ote duten, hamar eguneko epe luzaezinean, komunikazioa jaso eta biharamunetik hasita. Epe horretatik kanpo aurkezten
bada laguntzen ukoa, betiere justifikazio teknikorik gabe, edo ezinbesteko arrazoiek eraginda ez bada, enpresak ezin izanen du xede bererako
laguntzarik eskatu hurrengo kanpainan. Eskatzaileak edo eskatzaileek
proposamena onartu ondoren, Ingurumeneko zuzendari nagusiak laguntzak
emateko ebazpena emanen du, interesdunei jakinaraziko die eta Nafarroako Gobernuaren webgunean argitaratuko du, dirulaguntza kanpainaren
prozesuaren emaitzarekin batera.
4. Laguntzen banaketaren gaineko ebazpena baliabide elektronikoen
bidez jakinaraziko da, Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015
Legean aurreikusi bezala.
5. Eskaera ezetsi egin dela ulertuko da baldin eta berariazko ebazpenik ematen ez bada dirulaguntzaren oinarri arautzaile hauetan ezarritako
ebazpena emateko epean.
18. oinarria.

Eskaerak aldatzea.

Eskaerak aldatzen ahalko dira, baldin eta eskaerak aurkezteko epea
amaitu eta hurrengo hamabost eguneko epearen barnean aurkezten badira,
eta, horiek onesteko, eskaeren instrukzio organoak baloratu beharko ditu.
Aldaketek honako irizpide hauek beteko dituzte:
–Ez dira nabarmenak izanen, hau da, ez da onartuko ekintza berririk
gehitzea, kalkulu errore material bati erantzun gabe eskatutako aurrekontua
gorantz aldatzen duenik, ezta hasierako eskaeran aipatutako makina
motak ordeztea ere (adibidez, ez da onartzen prozesagailu baten ordez
autokargagailu bat hartzea).
–Proiektua teknikoki hobetzeko aldaketak baizik ez dira onartuko,
eskatutako inbertsioaren helburuari eta izaerari kalte egiten ez dietenak.
19. oinarria. Inbertsioa gauzatzeko epeak, ordainketa egin aurretik
bete beharrekoak eta ordainketa-eskaera.
1. Inbertsioa bukatzeko eguna 2020ko urriaren 15a izanen da 2020ko
kanpainako laguntza-eskaerentzat.
2. Laguntza jasotzeko, onuradunak agiri hauek aurkeztu beharko
ditu 2020ko azaroaren 3a baino lehen:
a) Ordainketa eskatzeko inprimakia (IV. eranskina).
b) Jatorrizko fakturak edo horien kopia konpultsatuak, laguntza-eskaeraren ondotik datatuak.
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c) Fakturak banku transferentziaren bidez ordaindu izanaren frogagiriak. Bankuko karguak izanen dira, datu hauek agertuko dituztenak:
transferentziaren jaulkitzailearen izena, onuradunaren izena, zenbatekoa,
karguaren data eta kontzeptua, faktura zenbaki eta guzti. Salbuespen
gisa, ordainketa frogatzeko, enpresa hornitzaileak egindako ordainagiriak onartuko dira, 2.500 eurotik gorakoak ez badira. Gauzatan egindako
ordainketak ez dira onartuko.
Fakturen ordainketen frogagirien bidez inbertsio osoa ordaindu dela
frogatu beharko da.
d) Inbertsioen liburua edo emaitzen kontu nagusia, lagundutako
inbertsioen kontabilizazioa egiaztatzeko.
e) Salerosketaren eskritura publikoaren bidez frogatu beharko da
ondasun higiezinen erosketa.
f) Proposatutako kostuen moderazioa egin beharko da 2017/1242 EB
Exekuzio Erregelamenduaren 1. artikuluaren 2. puntuan ezarritakoarekin
bat (erregelamendu horren bidez 80972014 EB Exekuzio Aurrekontua
aldatu zen). Kostu horiek ebaluazio sistema egoki baten bidez ebaluatuko
dira, esate baterako, eskaintzak konparatuz, edo deialdiaren 15. oinarrian
ezarritako Balorazio Batzordeak esku hartuz.
g) Kontratista batekin azpikontratatutako lanen zenbatekoak dirulaguntzaren zenbatekoaren %20 gainditzen duenean eta 60.000 eurotik
goitikoa denean, idatzizko kontratu bat egin beharko da, ordainketa egiteko
gainerako dokumentazioarekin batera aurkeztuko dena.
h) Langileek lan ekipoak erabiltzeko segurtasun eta osasunerako
gutxieneko xedapenak ezartzen dituen uztailaren 18ko 1215/1997 Errege
Dekretua betetzeari buruzko egiaztagiriak. Makineria erosiz gero, EEEko
adostasun adierazpena eta makinaren jarraibideak.
3. Laguntzen ordainketen gaineko ebazpena baliabide elektronikoen
bidez jakinaraziko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko 39/2015 Legean aurreikusi bezala.
4. Salbuespen gisa, eta justifikatuz gero, inbertsioa bukatzeko eta
ordainketa-eskaera aurkezteko luzapen bat eskatzen ahalko da, baina,
betiere, 2020ko azaroaren 10etik hara joan gabe. Eskaera 2020ko urriaren
15a baino lehenago egin beharko da, eta laguntzak kudeatzen dituen
unitateak onetsi beharko du.
20. oinarria.
epeak.

Laguntzak ordaintzeko eskaera aurkezteko modua eta

1. Dirulaguntzak ordainketa bakarrean pagatuko dira, behin frogatu
ondoren esleipena eragin zuen inbertsioa burutu dela eskaera aurkeztu
zenetik gehienez hiru hilabeteko epean. Ondorio horietarako, ez da ulertuko inbertsioa burutua dagoela frogatu denik harik eta haren bukaeraren
ziurtapena amaitu arte eta ordainketen frogagiriak zuzen daudela egiaztatu
arte.
2. Instrukzio organoak behar adina kontrol eginen ditu egiaztatzeko onuradunak hartutako konpromisoak betetzen dituela eta inbertsioa
aurkeztutako proiektuarekin bat datorrela. Kontrolen emaitzak ikusirik,
bidezko ordainketak baimenduko ditu, eta laguntzak ordaintzeko ebazpen
proposamena prestatuko.
3. Laguntzak Ingurumeneko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez
ordainduko dira.
4. Kontrol horiek egiteko, instrukzio organoak joko du Foru Komunitatean eta/edo beste administrazio batzuetan dauden erregistro ofizialetara
edo eskura dauden bestelako informazio iturrietara, betiere laguntza ordaintzeko eskaera aurkezten den unean dagoen informazioaren arabera.
Kontrol horien barnean, in situ bisitak egiten ahal zaizkie onuradunei,
inbertsioak bukatu eta zuzen gauzatu direla egiaztatzeko edo instrukzio organoak beharrezkotzat jotzen duen beste edozein alderdi egiaztatzeko.
5. Instrukzio organoak egindako egiaztapenetan ondorioztatzen baldin bada beheranzko desbideraketak daudela onuradunak aurkeztutako
azkeneko ordainketa-eskaerarekin alderatuta, 21. oinarrian (Murrizketak
eta bazterketak ordainketetan) aipatzen diren murrizketak eta baztertzeirizpideak aplikatuko dira ordainketan.
6. Ez da onartuko hasieran baimendutako aurrekontuak gora egitea,
non ez dauden egitatezko akatsak eskaeran edo ez diren baso administrazioak eskatuta sartutako arrazoizko aldaketak.
7. Laguntzak emateko ebazpenean aurreikusitako ekitaldi bakoitzari dagozkion laguntzak eskuratzeko, onuradunak ordainketa-eskaera
aurkeztu beharko du. Ordainketa-eskaera deialdian zehazturiko datak
baino lehen aurkeztu beharko da, horretarako ezarritako inprimakiaren
bidez; eredua Nafarroako Gobernuaren web-orriko izapideen katalogoan
dago eskura (www.nafarroa.eus). Hala aurkeztu ezean, dagokion urtekoa
galduko da.
8. Fase edo tarte bakoitzeko jarduketak egin edo bukatu direla justifikatzeko agiriak ere aurkeztu beharko dira, eta konpromisoak bete izana-
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rena. Deialdian, oinarri arautzaileetan eta laguntzak emateko ebazpenean
xedatutakoaren ondoriozko frogagiriak erantsi beharko dira.
21. oinarria.

Murrizketak eta bazterketak ordainketetan.

1. Inbertsioa 19. oinarriko 1. puntuan adierazitako egunerako bukatzeko konpromisoa betetzen ez bada, laguntza galdu egingo da.
2. Hamaikagarren oinarriaren b) letran bildutako konpromisoa azkeneko ordainketa baino lehen betetzen ez bada, laguntza osoa galduko da.
3. Inbertsioa bukatu ondoren, gauzatu denaren kostua onetsitako
inbertsioaren %70etik beheitikoa bada, ordainketa doituko da benetan
gauzatu den inbertsioaren arabera, betiere %10eko penalizazioa aplikatuta doikuntzaren ondoriozko laguntzaren gainean, baina, bakar-bakarrik, Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko teknikarien iritziz, inbertsioak bere
funtsezko ezaugarriei eusten badie eta laguntzaren xedeko helburuak
betetzen segitzen badu.
4. Inbertsioa gauzatu ondoren, onartutako zenbatekoa txikiagoa bada
espediente bakoitzeko gutxieneko inbertsio lagungarria baino (8. oinarriko
2. puntuan adierazia), espediente horri ez zaio laguntzarik ordainduko.
5. Onuradunak eskatutako ordainketaren zenbatekoa %10 handiagoa
bada kudeaketa organoak egindako kontrolen ondotik onuradunari ordaindu
beharrekoa baino, zehapen bat ezarriko da, eskatutako zenbatekoaren
eta zehaztutakoaren arteko aldea adinakoa, eta laguntza osoa kentzetik
haratago ez da joanen.
6. Aipatutako murrizketak eta bazterketak ez dira aplikatuko baldin
eta onuradunak frogatzen badu ezinbesteko arrazoiengatik gertatu direla
aldaketak, edo egiaztagiriak aurkezten baditu, gerora sortutako eta onuradunari egotzi ezin zaizkion arrazoiak frogatzen dituztenak. Honako hauek
izanen dira ezinbesteko arrazoiak:
a) Hondamendi natural larria, diruz lagunduriko instalazioa edo
makineria nabarmen kaltetzen duena.
b) Inbertsioa nahi gabe hondatzea onuradunari egotzi ezin zaizkion
arrazoiengatik, garaiz eta behar bezala jakinarazten bazaio Basoen eta
Ehizaren Zerbitzuari.
c) Onuradunaren eritasun luzea.
7. Espediente baten bidez egiaztatzen bada onuradunak, nahita,
gezurrezko aitorpen bat egin duela, laguntzak bertan behera utziko dira.
Gainera, onuraduna neurri horretarako laguntzetatik baztertuko da, ekitaldi
horretan eta hurrengoan, deusetan galarazi gabe Dirulaguntzei buruzko
azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarririko zehapenak edo aitorpen
hori aurkezteko unean indarrean diren iruzurraren kontrako borrokako
prozeduretatik eratorritakoak.
8. Azken ordainketa egin aurretik egiaztatzen bada eskaeren hurrenkera finkatzeko puntuazioa ateratzeko aintzat hartutako balorazio irizpideak
aldatu direla, puntuazio txikiagoa zegokiola eta, horren ondorioz, onuradun
izaera galduko zukeela, onuradunak laguntza guztia galduko du.
9. Onuradunak, konpromisoaren aldian, hartutako konpromisoak bete
gabe uzten baditu bi urtez jarraian, laguntzaren %100 itzuli beharko du,
eta ezin izanen ditu laguntza berak eskatu bigarren ez-betetzea gertatu
eta hurrengo kanpainan.
22. oinarria.

Gerora bete beharreko konpromisoen murrizketak.

1. Oinarri arautzaile hauetan azaldutako gerorako konpromisoak
betetzen ez badira, laguntzak itzuli beharko dira osoki edo partez, Dirulaguntzei buruzko 11/2005 Foru Legearen 34. eta 35. artikuluekin bat.
2. Konpromiso horiek bete ezean jasotako laguntzaren portzentaje bat
itzuli beharko da, baita legez ezarritako berandutze-interesak ordaindu ere.
Bosgarren oinarriko 2. puntuan ezarritakoa ez dela bete egiaztatzen bada,
hartan finkatutako salbuespenak kenduta, ondorio hauek izanen dira:
–Basolanen jarduera uzten bada: jasotako laguntzaren %100 itzuli
beharko da.
–Diruz lagunduriko inbertsioen jabea aldatzen bada eta onuraduna ez
bada jada ondasunaren erabiltzaile bakarra, salmenta, lagapen, alokatze
edo antzeko beste sistema baten ondorioz: jasotako laguntzaren %100
itzuli beharko da.
–Funtsezko aldaketa bat gertatzen bada, inbertsioaren izaera, helburuak edo gauzatzeko baldintzak ukitzen dituena, eta horrek jatorrizko
helburuei kalte egiten badie: jasotako laguntzaren %100 itzuli beharko
da.
3. Konpromiso horiek bete gabe utzi direla ez da ondorioztatuko
baldin eta ezinbesteko arrazoi hauetako bat gertatzen bada:
a) Hondamendi natural larria, diruz lagunduriko instalazioa edo
makineria nabarmen kaltetzen duena.
b) Inbertsioa nahi gabe hondatzea onuradunari egotzi ezin zaizkion
arrazoiengatik, garaiz eta behar bezala jakinarazten bazaio Basoen eta
Ehizaren Zerbitzuari.
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c) Onuradunaren eritasun luzea.
4. Ezinbesteko kasuak edo salbuespenezko inguruabarrak gertatuz
gero, onuradunak idatziz jakinarazi beharko du, froga egokiak erantsita,
gertakaria izan eta hogeita hamar eguneko epean, eta, betiere, instrukzio organoak kontrola egin behar duela adierazi edo hura egin baino
lehenago.
23. oinarria.

Laguntzak metatzea.

Laguntza hauek metatzen ahalko dira:
1. Batasunaren organoek kudeatutako laguntzak eta landa garapenerako estatu-laguntzak, kostu diruz lagungarri berberetarako direnean, baldin
eta gainditzen ez badira Batasunaren Zuzenbidearen arau aplikagarrietan
laguntzetarako ezarritako gehieneko intentsitate portzentajeak.
2. Landa garapenerako estatu-laguntzak (kostu diruz lagungarri
identifikagarriak badituzte) eta estatuko beste laguntza batzuk, baldin eta
kostu diruz lagungarriak ezberdinak badira edo, kostu diruz lagungarriak
berdinak izanda ere, bien artean gainditzen ez badira landa garapenerako
estatu-laguntzetarako ezarritako gehieneko zenbatekoa edo laguntzarako
gehieneko intentsitate portzentajeak.
3. Estatuak landa garapenerako ematen dituen laguntzak, kostu
diruz lagungarri identifikagarririk ez dutenak, eta Estatuko beste edozein
laguntza, azken horrek kostu diruz lagungarri identifikagarriak baditu.
4. Landa garapenerako estatu-laguntzak (kostu diruz lagungarri
identifikagarririk ez dutenak) eta estatuko beste edozein laguntza, azken
horrek ere kostu diruz lagungarri identifikagarriak ez baditu, baldin eta
bien artean gainditzen ez badira landa garapenerako estatu-laguntza
handienarentzat ezarritako gehieneko zenbatekoa edo gehieneko intentsitate-portzentajeak.
5. Nekazaritza sektorearentzako landa garapenerako estatu-laguntzak eta LGENFren laguntzak, kostu diruz lagungarri berberetarako direnean, izan LGENFrekin batera finantzatzen ahal direnak, izan finantzaketa
nazionala baizik ez dutenak, eta bien artean gainditzen ez bada landa
garapenerako estatu-laguntzentzat ezarritako gehieneko laguntza edo
gehieneko intentsitatea.
6. Landa garapenerako estatu-laguntzak eta kostu diruz lagungarri
berberetarako gutxieneko laguntzak, baldin eta bien artean gainditzen
ez bada landa garapenerako estatu-laguntzarako ezarritako gehieneko
zenbatekoa edo gehieneko intentsitatea.
Laguntza hauek ezin dira metatu:
1.–Basogintzako sektoreko ekoizleen erakunde eta batasunentzako
landa garapenerako hasierako laguntzak eta, 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 27. artikuluan, ekoizleen erakundeak eta batasunak sortzeko
ezarrita dauden laguntzak.
2.–Nekazari gazteentzako eta ustiategi txikiak garatzeko hasierako
laguntzak eta 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 19.1 artikuluko a)
letraren i) eta iii) tartekietan nekazari gazteentzako enpresak sortzeko
edo ustiategi txikiak garatzeko aipatzen den laguntza, bien batuketa
702/2014 (EB) Erregelamenduan ezarritako kopurua baino handiagoa
baldin bada.
24. oinarria.

Emandako dirulaguntzen publizitatea.

1. Onuradunei emandako dirulaguntzak argitaratu eginen dira Nekazaritza Politika Erkidearen finantzaketari, kudeaketari eta jarraipenari
buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren
17ko 1306/2013 (EB) Erregelamenduaren 111. artikuluari jarraikiz. Batzordeko eta Estatuetako auditoretza eta ikerketa organismoek tratatu ditzakete
horien datuak, Batasunaren finantza interesak babestearren.
2. Datu pertsonalak direnean, estatu kideek beren eskubideak
jakinaraziko dizkiete onuradunei, datuen babeserako arauekin bat eta
eskubide horiek erabiltzeko aplikagarriak diren prozedurekin bat, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB)
Erregelamenduarekin bat. Aipatu erregelamenduaren bidez, pertsona
fisikoen babesa arautu zen datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez (Datuen babeserako erregelamendu
orokorra).
II. ERANSKINA
Inbertsio planaren eredua.
III. ERANSKINA
Eskaerari atxikitako inprimakiak.
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IV. ERANSKINA
Laguntzak ordain daitezela eskatzeko inprimakia, basogintzako teknologietan nahiz basoko produktuen mobilizazio eta merkaturatzerako
jardueretan egiten diren inbertsioetarako.
Deskargatu beharreko artxiboak PDF formatuan daude.
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1.7. BESTELAKOAK
18/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 13koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Desjabetzeen Epaimahaiko
kideek dietak direla-eta jaso beharreko ordainsariak aldatzen
dituena.
Nafarroako Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko
35/2002 Foru Legeak Nafarroako Desjabetzeen Epaimahaiaren eskumenak
eta kideak zeintzuk diren arautzen du, lehenago, besteak beste, Hirigintza
aprobetxamenduari buruzko presako neurrien 24/1998 Foru Legeak edo
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko 10/1994 Foru Legeak
egin zuten bezala. Bileretara joateko eta dietak jasotzeko araubideari
dagokionez, erregelamenduzko garapenera jotzen du legeak.
Horrela zegoen ezarrita Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren
uztailaren 26ko 639/1994 Foru Aginduan, horren bidez ezarri baitziren
Nafarroako Desjabetzeen Epaimahaiko kideek bilkuretara joateagatik jaso
beharreko dietak eta beren eginkizunetan aritzeagatik izandako gastuen
konpentsazioa. Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariaren
azaroaren 19ko 379/2013 Foru Aginduaren bidez ezarri ziren eguneratzeari
eta ordainarazpenari buruzko arauak.
Egun, araudiko eta jurisdikzioko aldaketak direla eta, bidezkoa da
epaimahaiko kideen ordainsariak berrikustea, aldaketa horiek parte-hartze
gehiago eskatzen baitute eta zailagoa egiten baitute txostenak prestatzea,
finean hartu beharreko ebazpenen euskarri diren horiek, hain zuzen ere.
Nafarroako Desjabetzeen Epaimahaiko buruak proposatua, eta Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004
Foru Legearen 41.1 artikuluak eta Nafarroako Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen
uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 126.9 artikuluak
ematen dizkidaten ahalmenak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren uztailaren 26ko 639/1994
Foru Aginduan ezarritako ordainsarien araubidea aldatzea. Halaber, berariazko dieta bat ezartzea (150 euro espedienteko) txosten teknikoa,
Nafarroako Desjabetzeen Epaimahaiak kasuan kasuko ebazpena emateko
oinarritzat hartuko duena, egiteko ardura duen kidearentzat.
Dieta hori bateraezina izanen da bilkuretara joategatik ordaindu beharreko dieta arruntarekin.
2. Ordainsaria urtero eguneratuko da, Nafarroako Kontsumoko
Prezioen Indizearen aldaketaren arabera.
3. Ordainsariak 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera izanen ditu ondorioak.
Iruñean, 2020ko otsailaren 13an.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria, Elma Saiz Delgado.
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151/2020 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Herri-lanen eta Azpiegituren
zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira “Nafarroako Foru Komunitateko bide ardatz handietako zaraten mapa
estrategikoak (3. fasea)”.
Herri-lanen eta Azpiegituren zuzendari nagusiaren urriaren 4ko
162/2019 Ebazpenaren bidez, “Nafarroako Foru Komunitateko bide ardatz
handietako zaraten mapa estrategikoak (3. fasea)” jendaurrean egon
ziren hilabeteko epean, Europako legedian (2002/49/EE Zuzentaraua)
eta Estatuko antolamendu juridikorako transposizioan (Zaratari buruzko
37/2003 Legea eta hura garatzen duten 1513/2005 eta 1367/2007 Errege
Dekretuak) xedatutakoari jarraikiz.
Jendaurreko aldia bukaturik, alegazio batzuk jaso dira. Hona hemen
alegazioen edukia eta horiei emandako erantzunak:
1. alegazioa, Jorge Pascual del Río jaunak aurkeztua.
Beharrezkoa jotzen du AP-15aren ikerketa tartea handitzea Artederretako gainatik Puiuraino, gutxienez, eta zehazki Garinoaingo tartea.
Gainera, beste zarata iturri batzuk daude herri horretan: trenbidea eta
N-121 errepidea. Biak ala biak ikerketan sartu beharko lirateke.

Erantzuna:
Errepide tarte horretatik egunean igarotzen diren ibilgailuen batez
besteko kopuruari erreparatu ondoren, egiaztatu da urtean hiru milioitik
gorakoa dela. Horrenbestez, eskaera onartu da, eta AP-15 errepidea
zarataren mapa estrategikoen azterlanean sartuko da, 5+030 kilometro
puntutik 68+490 kilometro punturaino.
Trenbideari eta N-121 errepideari dagokienez, ez dira azterlan honen
xede, horietan ez baita trafikoaren gutxieneko intentsitatera iristen.
2. alegazioa, María Isabel Azanza Ocáriz andreak aurkeztua, Garesko
Udaleko ordezkari den aldetik.
Alegazioak dokumentu zabal bat dakar, herri horretako Udal Plan
Orokorraren (UPO) eta bertan egindako azterlan akustikoaren laburpenak
biltzen dituena, bai eta eranskinak dituen CD bat ere. Eskatzen du:
1. Berrikus dadila UPO berrian dagoen soinuen zonifikazioren planoan
identifikatutako bizitegi eremuen gaineko eragina, eta har daitezela behar
diren neurriak, kalitate helburuen ukipenak eta ez betetzeak ikusita.
Erantzuna:
Garesko UPOaren ingurumen ebaluazioak agerian utzi zituen A-12
autobidetik eratorritako ukipen akustikoak. Udal mailan egindako zaratari
buruzko azterlanaren ondorioz, bizitegietarako proposamena murriztu zen
errepide horren inguruan (bizitegi-sektore bat kendu zen).
UPOren IOAren azalpen zatian (361E/2018 EBAZPENA, ekainaren
5ekoa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, Garesko Udal Plan Orokorrari buruzko ingurumen ondorioen
adierazpena egiten duena. Sustatzailea Garesko Udala da) honako hau
jasotzen da:
“... Gune horietako lurralde ukipen nagusiei dagokienez, zarata da
aipagarriena iparraldean, eta Robo ibaiaren ingurukoan, berriz, uholdearriskua.”
“... Bestalde, A-12 autobidearekiko hurbiltasuna dela eta, gune horren
antolakuntza egiteko baldintzak ezartzeko garaian kontuan hartu beharreko
kontu garrantzitsuenetako bat zarata aztertzea eta ebaluatzea da. Ukipen
akustikoei buruz eginiko txostenei (2013ko irailaren 20an, 2016ko martxoaren 6an eta 2017ko otsailaren 13an egindakoak) erantzuteko, autobiaren
aldamenean dagoen 2-BS bizitegi sektoreak lurzoru urbanizagarri izateari
utziko dio. 3-BS eta 4-BS sektoreen kasuan, bi sektoreak hartzen dituen
proiektu akustiko bat eginen da. Proiektu horretan, kalitate akustikoari
loturiko helburuak beteko direla bermatuko duten neurriak aztertu eta
ezarriko dira, eta Ekintza Plan bat gehituko du. Alderdi horiek Hirigintza
Araudi Partikularrean araututa daude (20. artikuluan). Neurri akustikoak
aplikatzeko ardurari dagokionez, araudi horretan gastuen banaketa bat
ezarri da; baina banaketa hori ez da bidezkoa, ukitutako sektoreetako
sustatzaileei baitagokie ardura hori beren gain hartzea”.
Horrenbestez, alegazioa onartzen da, eta ondorioz UPO berrian dagoeneko aplikatzen diren ingurumen adierazpenaren ondorioak zaratari
buruzko mapa estrategikoan sartuko dira.
2. Ikusirik A-12 autobideak lehendik urbanizagarri gisa sailkaturik
dauden lurzoruetan izan duen ukipena, eta kontuan harturik indarrean dagoen plan orokorraren ahultasun juridikoko egoera, Nafarroako Gobernuak
susta dezala aipatu herriko plan orokorraren aldaketa puntual bat, bertan
sartzeko A-12ren ukipen akustikoaren zuzenketa eta konpentsazio neurriak
gauzatzeak dakarren ondorio ekonomikoa eta Foru Administrazioak hartzen
dituen kostuen onarpena.
Erantzuna:
Garesko Udal Plan Orokorraren espedientean (0009-OT03-2012000010) Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiak 2018an egindako txosten bat dago, eta zaratari dagokionez honako hau ondorioztatzen
du:
“Horrenbestez, nahiz eta 6. eta 7. simulazioetan planoetako hesien
altuerak eta aurkeztutako azterlan akustikoan ageri direnak bat ez datozen, zerbitzu honek, bere eskumenei dagokienez, uste du, proposatutako
hirigintza-garapen berrietan kalitate akustikoari buruzko helburuak bete
daitezen, aipatu garapenen sustatzaile berriak direla horretarako behar
diren neurri zuzentzaileak hartu behar dituztenak. Neurri horien bidez, A-12
autobideak hiri lurzoru gisa sailkaturiko eremuan eragiten dituen ukipen
akustiko txikiak ezabatzen ahalko dira.
Bestalde, neurri zuzentzaile horiek behar bezala definituta egon beharko
dira (mota, altuera, kalkulua, kokapena, etab.) sektore desberdinetako garapen plan partzial bakoitzean eta kasuan kasuko urbanizazio proiektuetan,
eta dagokion baimena eskatu beharko zaio Herri Lan Zuzendaritza Nagusi
honi, betiere errepideetako bideen jabari publikoari eragiten bazaio. Arga
ibaiaren gaineko zubian zarataren kontrako pantailak jartzea beharrezkoa
balitz, hartutako konponbidearen bideragarritasun teknikoa justifikatzen
duen dokumentazioa sartu beharko da. Izan ere, egiaztatu beharra dago
zubiaren egiturak haren gainean pantailak jartzean aurreikusten den karga
birbanaketari eusten dion. Horrela ez bada, ezin izanen da baimena eman
horiek jartzeko.”
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Horrenbestez, alegazioa ez da onartzen, kostuak banatzea ez baitagokio UPOari.
3. Eskatu du zortasun akustikoaren zonen mugaketa UPOari buruzko
dokumentazioan sartzeko, behin zaraten mapa estrategikoak onetsi ondotik,
eta UPOan dagoeneko finkatu diren neurriak berrikus eta osa daitezela.
Ez da alegazioa onartzen, UPOa aldatzea ez delako beharrezkoa
zarataren mapa estrategikoetan ezartzen dena kontuan hartzeko.
3. alegazioa, Altsasuko Udalak aurkeztua.
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarriko bi sektore aipatzen ditu (1.
sektorea: Zelandi; 5. sektorea: Lezalde). Bietako bakar batean ere ez da
urbanizazioa exekutatu oraindik. Berez ez dira zarataren mapa estrategikoei buruzko alegazioak, aipatu diren lurren egoeraren gaineko zenbait
galdera baizik.
1. Urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 2. artikulua aplikatuz,
(dekretu horrek Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen
du zona akustikoei, kalitate helburuei eta zarata emisioei dagokienez),
zehaztu dadila lur horiek eremu urbanizatutzat edo lehendik dauden eremu
urbanizatutzat hartu behar diren.
Erantzuna:
5. sektorea, Lezalde, lehendik dagoen eremu urbanizatutzat hartuko da,
haren antolamendua 2007ko urriaren 24a baino lehenagokoa baita. Egun
horretan sartu zen indarrean urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretua.
1. sektorea, Zelandi, ez da lehendik dagoen eremu urbanizatutzat
hartzen, haren antolamendua urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuak
indarra hartu ondoren egin baitzen.
2. Lehendik dauden eremu urbanizatuetan, posible al da zuzkidura-eremuak eragin akustiko gehien duten tokietan izatea eta etxebizitzak,
aldiz, eragin gutxienekoetan?
Erantzuna:
Eremu akustikoen mugaketa edo zonifikazio akustikoa egiten da
1367/2007 Errege Dekretuaren V. eranskinean ezarritako irizpideak aplikatuz eta erabilera nagusiaren arabera, berdeguneak eta parkeak barne,
besteak beste.
Sektore zehatz baten antolamenduak berak eragina izan dezake
eremu osoaren ukipen akustikoen intentsitatean. Horrela zehazten ahal
da antolamendu horrek, zarata iturritik hurbilen dauden eremuetan proposatzen badira kalitate akustikoko eskakizun gutxiago dituzten eraikuntzako
erabilpen edo elementuak, analisi bat beharko ote duen, antolamenduak
berak eremu osoaren konfort akustikoan nola eragiten duen jakiteko.
3. Aipatu lurzoruak lehendik (zaraten mapak tramitatu aurretik onetsitako plan batetik) datozen eremu urbanizatutzat hartu badira, halakotzat
ere hartuko al lirateke udal plana etorkizunean berrikusi edo aldatuko balitz,
lurzoruek garatu gabe jarraitzen badute?
Erantzuna:
Lurzoru bat lehendik dagoen eremu urbanizatutzat hartu behar den ala
ez, zaratari buruz indarra duen legerian oinarrituta aplikatutako irizpideen
arabera egiten da. Horren ondorioz, plana berrikustea edo aldatzea, eta
lurzoru horien hirigintza-sailkapena (hiri-lurzoruak, urbanizagarriak, urbanizaezinak) udalari buruzko ikuspegi orokor batetik eginen da, eta ez soilik
alde akustikoari erreparatuz.
Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak egindako txostenarekin eta proposatu duenarekin bat, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019
Foru Dekretuak xedatzen duenarekin bat,
EBAZTEN DUT:
1. “Nafarroako Foru Komunitateko bide ardatz handietako zaraten
mapa estrategikoak (3. fasea)” direlakoen jendaurreko epea ebaztea,
azalpen zatian adierazi bezala.
2. Behin betiko onestea “Nafarroako Foru Komunitateko bide ardatz
handietako zaraten mapa estrategikoak (3. fasea)”.
3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren
web-orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.
4. Ebazpen hau igortzea alegatzaileei eta Azterlan eta Proiektuen
Zerbitzuari.
5. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta partikularrek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal dute haren aurka, Lurralde
Kohesiorako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
aurrera.
Aurreko paragrafoan xedatutakoa ezertan galarazi gabe, ebazpen
honek amaitzen du administrazio publikoentzako administrazio bidea.
Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
jar dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, hura jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina. Horrek ez du
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galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal
izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.
Iruñean, 2020ko martxoaren 2an.–Herri-lanen eta Azpiegituren zuzendari nagusia, Pedro Andrés López Vera.
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46E/2020 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Kalitatearen eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, iraungita deklaratzen
duena Ingurumen Kalitatearen eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko
zuzendariaren abuztuaren 10eko 247E/2016 Ebazpenaren bidez
baimendutako aldaketa.
Ingurumen Kalitatearen eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariaren abuztuaren 10eko 247E/2016 Ebazpenaren bidez, instalazio horren
ingurumen baimen integratua aldatu zen produktu likidoak biltzeko nabe
berri baten proiektua gauzatzeko.
Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren abenduaren 23ko 448/2014 Foru Aginduaren 11.1 artikuluak hau
ezartzen du: bi urte iragaten badira ingurumen baimen integratua eman
zenetik proiektua gauzatzen hasi gabe, edo lau urte iragaten badira hura
bukatu gabe eta jarduera abian jarri gabe, ulertuko da baimena iraungi
dela eta ondoriorik gabekoa dela.
2019ko azaroaren 21ean, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko langileak joan ziren instalaziorako aurreikusitako kokalekura.
Egiaztatu zuten ez dela proiektua egiten hasi.
Ebazpen proposamena instalazioaren titularrari entzunaldia emateko
tramitean egon da hamar egunez, eta hark ez du proposamenaren aurkako
alegaziorik aurkeztu.
Adierazitakoarekin bat, eta Ingurumeneko zuzendari nagusiaren azaroaren 8ko 107/2019 Ebazpenaren bidez eskuordeturik ditudan eskumenak
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehena.–Iraungita deklaratzea Ingurumen Kalitatearen eta Klima
Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak abuztuaren 10ean eman 247E/2016
Ebazpenaren bidez baimendutako aldaketa. Helburu zuen produktu likidoak
biltzeko nabe berri baten proiektua gauzatzea ongarriak fabrikatzeko instalazioan, Lodosako udal-mugartean. Titularra Timac Agro España SA da.
Bigarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Hirugarrena.–Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta
interesdunek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko errekurtsoa jar
dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua,
hilabeteko epean. Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du
galarazten Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin ahal
izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean. Epeak
ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aurrera kontatuko dira.
Laugarrena.–Ebazpen hau Timac Agro España SAra, Lodosako Udalera eta Barne Zuzendaritza Nagusiko Babes Zibilerako Zerbitzura igortzea,
behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 27an.–Ekonomia Zirkularraren eta Klima
Aldaketaren Zerbitzuko zuzendaria, Pedro Zuazo Onagoitia.
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186E/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Ingurumeneko zuzendari
nagusiak emana, ingurumen-txosten estrategikoa egiten duena
La Nava industrialdea handitzeko UPSaren aldaketa xehatuari
buruz. Sustatzailea AN Sociedad Cooperativa da.
Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen
6.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, planen aldaketa txikiek, estrategien,
jarraibideen eta proposamenen edo haien kronologiaren aldaketa funtsezkoak ez dakartzatenek, ingurumen ebaluazio estrategiko sinplifikatua
behar dute.
Ingurumen ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedurari hasiera
emateko asmoz, Tafallako Udalak, 2019ko abenduaren 19an, “La Nava
industrialdea handitzea” UPSaren aldaketa xehatua aurkeztu du Ingurumen
Zuzendaritza Nagusian. Sustatzailea AN Sociedad Cooperativa da.
Aldaketak Tafallako Udalaren hasiera bateko onespena du, eta jendaurrean egon da epe batez, iragarki bat argitaratu baitzen 2020ko 5.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 9koan.
Aldaketaren helburua da industria atxikiko tipologietarako bideratutako lurzatiak batzea, eta indarrean dagoen planeamenduak ezarri dituen
atzeraemanguneak kentzea; horrela, ANk nabe bakar bat egiten ahalko
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du 5. poligonoko 402. eta 403. lurzati katastraletan (UPSaren E15 eta E14
lurzatiak), ondoan dauden nabe industrialei atxikia; eta modu honetan
eraikin-sailaren trama osatuko da.
Proposamena aurrera eramateak araudi-aldaketak dakartza (UPSaren
57., 27. eta 29. artikuluak) arlo hauetan: industria atxikiaren baldintza partikularrak, batutako lurzatien arteko mugen atzeraeramateak eta lurzatiaren
gehieneko okupazioaren ehunekoak. Aldaketa hauek industria-erabilerako
hiri-lurzoru finkatuan egitekoak dira; halako lurzoruak ez ohi du ingurumenaren edo kulturaren aldetik nabarmena den elementu berezirik, ezta
ingurumen-arriskurik ere. Hortaz, ez da espero ingurumen arloko ukipen
berezirik egotea.
Biodibertsitatearen Zerbitzuak ingurumen ebaluazio estrategikoaren
prozedurari buruzko aldeko txostena eman du.
Kontuan harturik egoki bete dela ingurumen ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa
eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019
Foru Legearen 32. Artikuluak, Nafarroako Foru Komunitateko Lehendakariaren abuztuaren 6ko Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
departamentuen araberako egitura ezartzen duen 22/2019 Foru Dekretuak
eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren oinarrizko
egitura ezartzen duen abuztuaren 14ko 96/2019 Foru Dekretuak ematen
dizkidaten eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Ingurumen-txosten estrategikoa egitea La Nava industrialdea
handitzeko UPSaren aldaketa xehatuari buruz. Sustatzailea AN Sociedad
Cooperativa da.
2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
3. Ebazpen hau Tafallako Udalari jakinaraztea, behar diren ondorioak
izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 10ean.–Ingurumeneko zuzendari nagusia,
Pablo Muñoz Trigo.
F2002107

188E/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Ingurumeneko zuzendari
nagusiak emana, ingurumen inpaktuaren txostena egiten duena
Deierriko “San Martin” lauza harrobia ustiatu eta lehengoratzeko
proiekturako. Sustatzailea Francisco San Martin SL da.
2019ko maiatzaren 3an, Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuak, organo substantiboa den aldetik, goian aipatutako
espedienteari dagokion ingurumen eraginaren ebaluazio sinplifikatuari
ekiteko eskaera igorri zion Lurralde eta Paisaia Zerbitzuari. Espediente hori
sartuta dago Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013
Legearen II. eranskineko h epigrafean.
2019ko maiatzaren 15ean, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuak, ingurumen
organoa den aldetik, zenbait kontsulta egin zizkien ukitutako administrazio
publikoei eta interesdunei, eta proiektuaren ingurumen agiria igorri zuen
kontsulta egiteko 30 eguneko epean, 21/2013 Legearen 46. artikuluan
aurreikusitakoarekin bat.
Tramite horretan honako hauei egin zitzaien kontsulta: Deierriko Udala,
Ingurune Naturalaren Plangintza Estrategikorako Atala, Erdialdea eta Erribera Kudeatzeko Atala, Lurraldearen Antolamenduaren eta Estrategiaren
Atala, Herri-lurren Atala, Meatzeen Atala, Vianako Printzea ErakundeaKultura Zuzendaritza Nagusia, Herri Lan Zuzendaritza Nagusia, Ebroko
Konfederazio Hidrografikoa, Nafarroako Ekologistak Martxan, GURELUR,
LURRA elkartea, Sustrai Eraikuntza fundazioa eta SEO Birdlife. Honako
hauek erantzun zuten: Deierriko Udala, Lurraldearen Antolamenduaren eta
Estrategiaren Atala, Herri-lurren Atala, Ingurune Naturalaren Plangintza
Estrategikorako Atala eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoa.
2019ko uztailaren 3ko idazkiaren bidez, kontsulten tramitean jasotako
erantzunak igorri zitzaizkion sustatzaileari, eta dokumentazio osagarria
eskatu: ukitutako landareen gaineko azterlana eta Erregistroaren, Ondasun
Higigarrien eta Arkeologiaren Atalaren txostena, ukitutako eremuan egon
daitezkeen aztarnategi arkeologikoen gainekoa.
Idazki berean, sustatzaileari eskatu zitzaion agiri bidez justifika zezala
zer behin betiko egoera zuten katastroan ukitutako finkek eta proiektuaren mugan zeudenek, une hartan espediente bat tramitatzen ari baitzen
katastroa aldatzeko. Espediente hark proiektuko lurzatien eta “La Planilla”
finkaren arteko muga ukitzen zuen. Finka hori Nafarroako Oihan Ondarekoa
da, eta onura publikoko mendi deklaratuta dago. 2019ko urriaren 16an,
sustatzaileak eskatu zitzaion dokumentazioa aurkeztu zuen, barnean zegoela katastroa aldatzeko espedientea ezesten zuen ebazpena (Deierriko
alkate udalburuaren 2019ko ekainaren 4ko Ebazpena).
Proiektuak helburu du hareharrizko lauzen harrobi bat handitzea.
Haren hasierako espedientea baimendu zen, ingurumen ondorioetarako,
Lurraldearen Antolamenduko, Etxebizitzako eta Ingurumeneko zuzendari
nagusiaren urriaren 26ko 530/1988 Ebazpenaren bidez.

PROIEKTUAREN LABURPENA
Jarduera Deierriko udal-mugartean kokatzen da, 31. poligonoko 1.
eta 2. lurzatietan, Erendazu izeneko alderdian. “Lizarra-Beasain” NA-120
errepideko 13+500 KPtik du sarbidea gutxi gorabehera, ezkerreko bide
batetik, zeinak bat egiten baitu tarte txiki batean La Planilla pasabidearekin.
85 bat metro igarota, ezkerreko beste bide bat hartu behar da, harrobiko
sarbide soila dena eta hesiak eta seinaleak dituena.
28.457 m² da jarduketa perimetroak hartzen duen azalera guztia, barne
daudela lehenago eraldatutako eremuak eta orain lehengoratze prozesuan
daudenak. 6.767 m² da perimetro horren barnean ustiatuko den azalera
berria. Batez ere mendebaldean kokatzen da.
Erauzketaren xedea da lauzak eskuratzea, 2 cm-tik 20 cm-ra bitarteko
lodiera dutenak, batez ere estaldurak eta harri-hormak eraikitzeko. Erauzketa mekanikoa edo eskuzkoa da, leherketarik gabekoa. Lurra kentzen
da atera beharreko hareharrizko geruza agertu ahala, zeina hareharrien
eta kalkareniten goiko aldeetatik joaten baita. Lehenik, landare-lurraren
azaleko geruza kendu eta biltzen da, eta gero, erauzketa mekanikoa
egiten da atzerako zamatzaile batekin, zeinak lauzak mugitzen baititu
askatu arte. Lauza askatuta, eskuz ateratzen da, barra eta mazoekin.
Ustiategiak bi fronte txiki ditu, gehienez 3 metro garai direnak eta beheko
kota 838 metrokoa dutenak.
Lauzak, halaber, atzerako zamatzailearekin kargatu (paletetan bildu)
eta garraiatzen dira barnean. Paletak garabi batekin kargatzen dira kamioi
batean, Lezaunen dagoen hargintza lantegira eramateko. Harrobian ez
dago instalaziorik, baina proiektuaren eremutik kanpo, badaude tresnak
gordetzeko zenbait etxola, elkarri atxikita.
Proiektuak kalkulatzen du 9.402 m³-ko harri erreserbak daudela gutxi
gorabehera, eta urtero 200 m³ produzitzen direla (urteko 150 m³ saltzeko
modukoak dira). Beraz, kalkulatutako balio-bizitza 62 urtekoa da, merkatuaren oraingo baldintzetan.
Leku zelaiek eta ezpondek osatzen dute azken topografia. Lehengoratze planak barne hartzen du azken ezpondetako goialdea kentzea
eta zati batean betetzea, malda apaltzeko, eta ukitutako azalera guztian
bildutako elkorrak eta lurrak eranstea. Planteatu da basoko zenbait espezie
birlandatzea. Ustiapenarekin batera eginen da lehengoratzea, bukatutzat
jotzen diren eremuetan.
Ustiapenaren perimetroaren barnean dagoeneko lehengoratutako
eremuak daude, baita lurren eta elkorren pilaketak ere, lehengoratze
lanetan erabiliko direnak. Proiektuan zehaztutako perimetrotik kanpo ere
lehengoratu dira lehengo erauzketa eremuak. Lehengoratzeak aurrera egin
behar du txosten honetan eta lehengoratze planean ezarritako irizpideei
jarraituz.
Ustiategitik kanpo ateratako lur eta harri garbiak erabil daitezke lehengoratzean, txosten honetan jasotako baldintzak betetzen badira.
INGURUMEN ARLOKO BALORAZIOA
Adierazi behar da handitu gogo den jarduera martxan dagoela, ingurumenaren arloko aldeko ebazpena baitu (Lurraldearen Antolamenduko,
Etxebizitzako eta Ingurumeneko zuzendari nagusiaren urriaren 26ko
530/1988 Ebazpena).
6.767 m²-koa da proiektuak zuzenean ukituko duen eremu naturala,
aldez aurretik eraldaturik ez dagoena. Proiektuaren eremuko mendebaldean dago, eta basoberako garriga bat da, Quercus rotundifolia, sasiak eta
elorriak dituena. Dagoeneko eraldatuta, lehengoratuta edo lehengoratzeko
dago ukituko den perimetroaren barnean sartutako gainerakoa, pilaketa
eta karga eremuak alde batera utzita.
Proiektuak ez du naturagune babesturik ukitzen, ezta Natura 2000
Sareko kontserbazio bereziko eremurik ere. Txosten honetan jasotako
mugen barnean garatzen bada proiektua, ez da “La Planilla” ondoko finka
ukituko, zeina Nafarroako Oihan Ondarekoa baita eta onura publikoko
menditzat baitago katalogatuta.
Ez da inpaktu aipagarririk aurreikusten paisaian, ustiategia ez baitago
oso agerian eta sortutako ezpondak txikiak baitira. Edonola ere, ez da
zuzenean ikusten komunikabideetatik edo herrietatik, basoak jarduera
inguratzen duelako, pantaila baten modura.
“La Planilla” pasabidearen tarte bat ustiategira sartzeko erabiltzeari
dagokionez, Ingurune Naturalaren Plangintza Estrategikorako Atalaren
aldeko txostenaren baldintzak erantsi zaizkio txosten honi.
Erregistroaren, Ondasun Higigarrien eta Arkeologiaren Atalak aldeko
txostena eman zion proiektuari 2019ko abuztuaren 26an, non adierazi
baitzuen ez dagoela katalogatutako aztarnategi arkeologikorik proiektuak
zuzenean ukituko duen eremuan. Txosten horretan adierazi zen non dagoen
kokaturik “La Planillako menhirra” interes kulturaleko ondasuna. Hortaz,
debekatzen da 100 metroko radioko lur eremua eraldatzea. Adierazi behar
da proiektuak ukituko duen eremuaren muga 1.000 metrotik gora dagoela
ondasun horretatik.
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Ondorio nagusia da obrek ez dutela inpaktu larririk izanen ingurune
naturalean, nahiz eta, proiektua gauzatzearen ondoriozko ingurumen ukipenak gutxitzeko, ondorioen prebentzio eta zuzenketa neurri batzuk ezarri
diren txosten honetan, proiektuaren ingurumen agirian proposatutakoez
gainera.
Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 47. artikuluak ezartzen du ingurumeneko organoak ebazpen arrazoitua emanen duela zehazteko proiektua
ohiko ingurumen inpaktuaren ebaluazio arruntaren mende jarri behar den
edo proiektuak ez duen eragin aipagarririk ingurumenaren gainean.
Jarduketa litezkeen ingurumen ukipenei dagokienez aztertuta, Ingurumen Eraginaren Atalak jakinarazi du aldeko txostena eman behar dela
ingurumen eraginaz den bezainbatean, eta zehaztu du proiektuak ez
duela eragin nabarmenik ingurumenean, txosten honetan ezarritakoaren
arabera.
Ingurumen ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura modu
egokian bete dela iritzita, adierazitakoarekin bat, eta honako hauek ematen
dizkidaten eskudantziak erabiliz: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren
11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikulua, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren departamentuen egitura ezartzen duen Nafarroako Foru
Komunitateko lehendakariaren abuztuaren 6ko 22/2019 Foru Dekretua eta
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren egitura organikoa
ezartzen duen urriaren 23ko 258/2019 Foru Dekretua.
EBAZTEN DUT:
1. Aldeko ingurumen txostena egitea Deierriko “San Martin” lauza
harrobia ustiatu eta lehengoratzeko proiekturako, (sustatzailea Francisco
San Martin SL da), estimatu baita ez duela eragin aipagarririk ingurumenaren gainean, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013
Legearen III. eranskinean horretarako ezarritako irizpideekin bat, txosten
honetan ezarritakoa betez gero:
A) Erauzketa jarduera UTM koordenatu hauek (ETRS 89/ Zona 30N)
zehazturiko perimetrora mugatzen da, Deierriko 31. poligonoko 1. eta 2.
lurzatien barnean:
ERPINA

UTM X

UTM Y

1

580.672

4.735.094

2

580.707

4.735.069

3

580.711

4.735.063

4

580.707

4.735.047

5

580.721

4.735.029

6

580.714

4.735.007

7

580.732

4.734.985

8

580.751

4.734.993

9

580.768

4.735.024

10

580.799

4.735.067

11

580.792

4.735.079

12

580.829

4.735.124

13

580.848

4.735.214

14

580.842

4.735.254

15

580.775

4.735.221

16

580.758

4.735.204

17

580.692

4.735.164

18

580.606

4.735.102

19

580.622

4.735.059

Erpin horiek lurrean finko paratuko diren mugarrien bidez seinalatuko dira. Ez da inolako okupazio berririk eginen (erauzte-lanak, material
pilaketa, makinen joan-etorriak, pistak...) aurreko puntuetan mugatutako
guneetatik kanpo.
B) Bereziki, ez da erauzketa jarduerarik eginen Deierriko 13. poligonoko 1. lurzatian, “La Planilla” finkan, zeina Nafarroako Oihan Ondarekoa
baita eta onura publikoko menditzat baitago katalogatuta. Lurzati horretan,
lehengo erauzketa eremuak lehengoratzeko lanak eginen dira, txosten
honetan eta lehengoratze planean ezarritako irizpideekin bat.
C) Edozein lur mugimendu hasi baino lehen, ukitzen den eremuko
landare-lurra altxatu eta pilatuko da, oso-osorik erabil dadin lehengoratze-lanean. Ustiategiaren ertzean sortzen diren elkorretatik aparte bilduko
dira landare-lurrak.
D) Proiektatutako fase-planen arabera eginen da lehengoratzea,
erauzketarekin batera, lur eremua zati batean betez elkorrez eta beste lur
mota batzuetaz eta bildutako landare-lurra zabalduz azalean. Ustiategiko
ezpondak 3 metro garai izanen dira gehienez. Lehengoratzean, ezpondetako goialdea kenduko da, eta malda 2H:1V edo apalagoa izanen da.
E) Lehengoratze lanetan betegarri gisa erabiltzen ahalko dira ustiapenean baztertutako materialak eta hondeaketa lanetako lur eta harri

garbiak. Landare-lurra ekartzen bada kanpotik, beste materialetatik bereiz
pilatuko da, eta betegarriaren azaleko geruzetarako erabiliko da.
F) Kanpoko hondeaketa lurrak harrobira garraiatu ahal izateko, enpresak alta emanda egon beharko du hondakin arriskugabeen (hondeaketa
material naturalen) kudeatzaile eta garraiatzaile gisa, eta hondeaketa
materialen balorizaziorako aurretiazko komunikazioa egin beharko dio,
posta elektronikoz, Nafarroako Gobernuko Hondakinen Atalari (residuos@
navarra.es).
G) Landareak kentzea eskatzen duen eremu batean erauzketa hasi
baino lehen, ebakitzeko baimen administratibo eskuratu beharko da, eta
ingurumen zaindariei (Lizarra iparraldeko barrutia) gaztigatu, obra-zuinketa
gainbegiratzeko eta zuhaitzak markatzeko.
H) “La Planilla” pasabidearen tarte bat harrobira sartzeko erabiltzeari
dagokionez, baldintza hauek bete beharko dira:
–Ezin izanen dira bideen zoladura eta trazadura aldatu, ezta abelbidearen gaineko lurzatietarako sarbideak ere.
–Tarte horretan, errespetatu behar da lehentasuna dutela abereen
joan-etorriek eta abelbidearen gainerako erabiltzaileek.
I) Lehengoratutako eremuak landareztatzeko, garrigaren baso zerrendako espezieak landatuko dira. Honako hauek gomendatzen dira: Acer
monspessulanum-a, Acer campestre-a, Juniperus communis-a, Viburnum
lantana, Ligustrum vulgare-a, Rosa sp-a, Crataegus monogyna eta Quercus
rotundifolia. Ureztatu beharko da eraldatutako azalerak lehengoratzeko
landatutakoa, eta hutsarteak bete, egiaztatu arte landareztatzeak arrakastaz irauten duela.
J) Ustiategia bukatuta eta hark ukitutako azalak lehengoratuta, ustiapen faseko ekipo eta instalazio osagarri guztiak desmuntatu eta kenduko
dira (tresnak gordetzeko etxolak).
K) Aztarna arkeologikorik agertuz gero, segituan gaztigatuko zaio
Nafarroako Gobernuko Erregistroaren, Ondasun Higigarrien eta Arkeologiaren Atalari.
L) Ingurumen jarraipena. Hiru urtean behin prestatuko dira ingurumen
jarraipenari buruzko txosten arruntak, eta bereziak, berriz, behar izaten
denean. Horietan, okupazioaren mugak egiaztatuko dira, planoetan islatuko
dira ustiategiaren zuloak duen topografia eta lehengoratutako azalerak
(lurra non erantsi den eta non landareztatu den).
Hiru urtean behingo txosten horiek, hala organo substantiboari nola
Deierriko Udalari igorriko dizkio sustatzaileak. Orobat, Nafarroako Gobernuko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari.
2. Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuari jakinarazten zaio 10.725 euro egokitzat jotzen dela
gordailutu beharreko abal gisa, lehengoratzeko plana gauzatuko dela
bermatzeko, harrobiaren baimen substantiboaren barnean, Erauzketa-industrien hondakinak kudeatzeari eta meategiko jarduerek ukitzen duten
espazioa babestu eta lehengoratzeari buruzko ekainaren 12ko 975/2009
Errege Dekretuari jarraituz.
3. Sustatzaileari adierazten zaio proiekturako jarduera lizentzia
eskatu behar diola Deierriko Udalari, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearekin bat. Tramitazio
horretan lurzoru urbanizaezineko baimena ere sartu behar da, Lurraldearen
Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bateginaren
arabera.
4. Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 47.6 artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz, ingurumen txostenaren aurka
ezin izanen da errekurtsorik jarri, proiektua onesteko egintzaren aurka bide
administratibo edo judizialean jar daitezkeenak galarazi gabe.
5. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
6. Ebazpen hau Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen
eta Meatzeen Zerbitzura, Lurraldearen Antolamenduaren Atalera, Deierriko
Udalera, Basozaintzara (Lizarra iparraldeko barrutia) eta interesdunari
igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 10ean.–Ingurumeneko zuzendari nagusia,
Pablo Muñoz Trigo.
F2002163

Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroa. Tabachavana ENSari dagokion inskripzioa (556-NA) deuseztatzea.
Otsailaren 24ko 39/2020 Ebazpenaren bidez agindu da Nafarroako
Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroan Tabachavana ENSari
dagokion inskripzioa (556 NA) deuseztatzea. Eta hori argitara ematen da
orok jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 24an.–Lan Zerbitzuko zuzendaria, Javier
Zubicoa León.
F2003026
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN
PUBLIKOAREN ESKAINTZA
TUTERA
Deialdia, Zuzenbideko lizentziadunen lanpostu bat bete dadin
lekualdatze-lehiaketa bereziaren bidez (A maila)
Alkatetzak martxoaren 3an emandako 415/2020 Ebazpenaren bidez,
onetsi ziren deialdi bat eta haren oinarriak, Zuzenbideko lizentziadunen
lanpostu bat bete dadin (A maila), Tuterako Udalaren zerbitzukoa, lekualdatze-lehiaketa bereziaren bidez.
Lekualdatze lehiaketa gauzatuko da bat etorriz aplikatu beharreko
araudiarekin eta honako oinarri hauekin:

b) A mailan edo taldean egotea, betebehar gisa Zuzenbideko lizentzia
zeukan lanpostu batean (edo titulazio baliokidea nahitaezkoa zeukan
batean).
Orobat, deialdian parte hartu ahal izanen dute, baldin baldintzak betetzen badituzte, lanpostu erreserbarik gabe borondatezko eszedentzian
daudenek, edo nahitaezko eszedentzian daudenek, baldin administrazio
egoeran gutxienez ere urtebetez egon badira: gisa horretara jardunera
itzuliko dira, lanpostu baten behin betiko esleipena lorturik.
Lehiaketa honetan parte hartzeak ez du inola ere ekarriko parte hartu
aurretik lehiatzaileek zuten araubide juridikoa aldatzea.
5.–Ordainsariak.
Lekualdatzen diren langileek jasoko dituzte indarreko xedapenek
esleitzen dizkieten ordainsariak eta Udalaren plantilla organikoan aurreikusitakoak.

OINARRIAK
1.–Xedea.
Deialdi honen xedea da bete dadila Zuzenbideko lizentziadunen
lanpostu huts bat, Tuterako Udalaren zerbitzukoa, lekualdatze lehiaketa
bereziaren bidez; kode hau du plantilla organikoan: 0512A05301.
Deialdiaren xede den lanpostuaren eginkizuna izanen da ardura hartzea
bere eskumeneko eremuari dagokion aholkularitza juridikoaz, azterlanez
eta txostenez; honako hauek dira eginkizunetako zenbait adibide:
–Aholkularitza juridikoa ematea Tuterako Udalbatzari.
–Txosten juridikoak egitea, arlo juridiko eta administratiboan behar
direnak.
–Espedienteak tramitatzea, behar den ebazpen proposamenarekin,
kasua bada; laguntza ematea irizpenak eta proposamenak egiteko (Tokiko
Gobernu Batzordeko Zinegotzigoarenak), gero organo eskudunei igortzeko,
alkatea barne.
–Bere jarduera profesionalagatik dagozkion azterlanak eta lanak
egitea.
–Bere eskumeneko eremuari lotutako diziplinako espedienteak instruitzea, eta horien ebazpen proposamena egitea.
–Aztertzea eta ezagutzea bere eskumeneko eremuari dagozkion
legezko xedapenak, araudia, eta abar, garaiz eta eguneraturik, eta ardura hartzea horiek ezagutarazteko arduradun politikoei, teknikoei eta
interesdunei, oro har.
–Udal langileei aholkularitza ematea alderdi juridikoez eta administrazio
prozeduraz.
–Udala ordezkatzea eta defendatzea, Udalak hasitako auzietan, bai
eta Udalaren kontra jarritakoetan ere, indarrean den araudiari jarraikiz, eta,
bereziki, Botere Judizialaren Lege Organikoan xedatuari jarraikiz.
–Beste edozein eginkizun, bat datorrena lanpostuaren helburuarekin,
mailarekin eta berezko eskumenekin.
2.–Aplikatu beharreko araudia.
Honako arau hauek beteko dira lehiaketa honetan: abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, zeinaren bidez onesten baita
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
testu bategina; azaroaren 6ko 215/1985 Foru Dekretuaren 10. artikulua
(foru lege horren bidez onetsi zen Nafarroako Administrazio Publikoetan
Lanpostuak Betetzeko Erregelamendua); eta aplikatzekoak diren gainerako
arauak eta jarraian adierazten diren oinarriak.
3.–Lanpostu hutsen kopurua handitzea.
Deialdi honetako lanpostuen kopurua gero handitzen ahalko da:
epaimahaiak deialdia egin duen organoari igortzen dionean lehiatzaileen
zerrenda, lortutako puntuen hurrenkeraren araberakoa, gehitu daitezke
egun horretan hutsik dauden lanpostuak.
4.–Betebeharrak.
Indarreko araudian xedatuaren arabera, deialdi honetan parte hartu
ahal izateko bete behar dira ondoko betebeharrak, eskabideak aurkezteko
epearen azken egunean eta izendapenaren egunetik esleitutako lanpostuaz
jabetu arte:
a) Tuterako Udaleko edo haren erakunde autonomoetako langile
finkoa izatea, jardunean, zerbitzu berezietan edo eszedentzia berezian.

6.–Eskabideak aurkezteko epea eta tokia.
a) Eskabideak erregistratu beharko dira Herritarrentzako Laguntza
Zerbitzuan (Plaza Vieja 1) edo Frontón kaleko 1eko bulegoetan, edo urriaren
1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein erabiliz (39/2015 Legea, hizpide duena Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidea), hamabost egun naturaleko epean, deialdia Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.
Eskabideak lotuko zaizkio deialdi honetan argitaratutako ereduari, eta
haietan izangaiek adierazi beharko dute baldintza guztiak betetzen dituztela
eskabideak aurkezteko jarritako epea amaitzen den egunean.
Eskaerak aurkezteko epea ezin izanen da luzatu.
b) Eskabidearekin batera, aurkeztuko dira alegatzen diren merezimendu guztien frogagiri egiaztatuak (betiere deialdi honetan ezarritako
baremoaren arabera), salbu administrazio publikoetan egindako zerbitzuen
frogagiriak, horiek zuzenean igorriko baitizkio epaimahaiari deialdia egin
duen organoak.
7.–Onartuen behin-behineko zerrenda eta erreklamazioak.
Eskabideak aurkezteko epea bukaturik, Tuterako alkateak ebazpen bat
emanen du, onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko,
eta aginduko du Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila. Orobat,
ohartaraziko du hurrengo bost egun naturaleko epean baztertuek erreklamazioak egin ditzaketela eta, akatsik baldin bada, haiek zuzendu.
Ezarritako epean eskabiderik aurkezten ez bada, Tuterako alkateak
ebazpena emanen du adierazteko lehiaketa hutsik gelditu dela. Ebazpen
hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da.
Izangai bazterturik ez bada, zuzenean onetsiko da behin betiko zerrenda, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko.
Erreklamazioak egiteko epea amaitu eta horiek ebatzirik, alkateak
onartuen behin betiko zerrenda onetsiko du, eta aginduko du Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitara dadila.
8.–Epaimahaiko kideak.
Lehiaketaren epaimahaian hauek izanen dira:
Epaimahaiburua: Anichu Agüera Angulo, Tuterako Udaleko zinegotzia.
Ordezko epaimahaiburua: Pedro González Felipe, Tuterako Udaleko
zinegotzia.
Epaimahaikidea: Tuterako Udaleko Langileen Batzordeak izendatutako
ordezkaria.
Ordezko epaimahaikidea: Tuterako Udaleko Langileen Batzordeak
izendatutako ordezkaria.
Epaiahaikide-idazkaria: José Luis Zardoya Molinos, Udalaren Ur
Batzordearen aholkulari juridikoa.
Ordezko epaimahaikide-idazkaria: José I. Villafranca Galindo, Zuzenbideko lizentziaduna.
Epaimahaia eratu beharko da onartu eta baztertuen behin betiko
zerrenda argitaratu ondoko bost egunean.
Epaimahaiak gehiengoz erabakiko ditu deialdiaren oinarriak aplikatzeko
moduaz sortzen diren arazo guztiak.
Administrazio prozeduraren arauetan abstentziorako aurreikusitako
arrazoiren bat gertatzen denean, epaimahaiko kideek parte hartzeari
uko egin beharko diote, eta hori jakinarazi deialdia egin duen organoari.
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Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea, egoera
horietako bat gertatzen denean.
Epaimahaiak aholkulari espezialistak biltzen ahal ditu lanpostuaren
edukiari eta eginkizunei buruzko proba praktikorako. Aholkulari horiek
beren espezialitatean baizik ez dira ariko, eta horretan bakarrik emanen
diote laguntza epaimahaiari.
9.–Merezimenduen kalifikazioa.
Epaimahaiak honako baremo honen arabera baloratuko ditu izangaien
merezimenduak:
a) Administrazio Publikoetan egindako zerbitzuak: 35 puntu gehienez
ere.
b) Prestakuntza, irakaskuntza, ikerketa eta beste merezimendu
batzuk: 25 puntu gehienez ere.
Epaimahaiak II. eranskineko baremoaren arabera kalifikatuko eta
puntuatuko ditu izangai bakoitzak aurreko bi atalei dagokienez alegatutako
eta frogatutako merezimenduak.
Deialdiko 5.b) oinarrian agindutakoaren arabera, merezimendu guztiak
agiri bidez alegatuko eta frogatuko ditu izangai bakoitzak, aurkezten duenean lekualdatze lehiaketa honetan parte hartzeko eskabidea, eta horretarako jatorrizko agiriak edo kopia egiaztatuak erabiliko ditu. Salbuespen
bakarra izanen dira administrazio publikoetan egindako zerbitzuak, organo
deitzaileak epaimahaiari zuzenean igorriko baitizkio frogagiriak.
Epaimahaiak ezin izanen du inola ere kontuan hartu alegatu gabeko
eta agirien bidez frogatu gabeko merezimendurik, eta ezin izanen du
puntuazio altuagorik eman atal bakoitzean adierazitako gehieneko puntuazioa baino.
Epaimahaiak azalpenak eta datu osagarriak eskatzen ahalko ditu,
lehiatzaileek alegatutako eta frogatutako merezimenduez.
c) Txosten psikoteknikoa: 15 puntu gehienez ere.
Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Psikologia Zerbitzuak, egoki diren probak egin ondotik, txosten psikotekniko bat eginen
du lehiatzaile bakoitzari buruz. Horretan, baloratuko da norbera nola
egokitzen zaien deialdiko lanpostuaren izaerari eta ezaugarriei. Zerbitzu
horrek txosten psikoteknikoan izangai bakoitzari ematen dion puntuazioa
loteslea izanen da epaimahaiarentzat.
d) Proba praktikoa, lanpostuaren edukiari eta eginkizunei buruz: 25
puntu gehienez, eta baztergarria izanen da; beraz, gutxienez ere 12,50
puntu atera behar dira hura gainditzeko.
Lanpostuaren gaineko proba praktikoa gainditzen duten izangaien
puntuazioa gehituko zaio lehiaketako ataletan lortutakoari, jakiteko zenbatekoa den guztira izangai bakoitzaren puntuazioa.
Lehiaketako elementuak baloratu ondoren, epaimahaiak Tuterako
Udaleko iragarki-taulan paratuko ditu parte-hartzaileen puntuazioak, eta
bost eguneko epea emanen du, interesdunek alega dezaten beren eskubidearen arabera komeni zaiena, balorazio horri buruz.
Guztirako puntuazioan berdinketarik gertatuz gero, administrazio publikoetan antzinatasun handiena dutenen alde eginen da. Hala ere berdinduta
segitzen badute, lehiatzaile zaharrenari emanen zaio lehentasuna.
10.–Izangaien zerrenda, lortutako puntuazioaren araberakoa.
Behin aurkeztutako erreklamazioak ebatzi ondoan, epaimahaiak partehartzaile guztien behin betiko puntuazioak emanen ditu argitara Tuterako
Udaleko iragarki-taulan, eta Tuterako Udaleko alkate udalburuari igorriko
dio lehiatzaileen zerrenda, lortutako puntuazioaren arabera ordenaturik,
espediente osoarekin batera, behar den ebazpena eman dezan hasieran
deitutako lanpostuen kopurua handitzeari dagokionez.
Aurreko paragrafoan aipatutako ebazpenaren jakinarazpena jaso
ondoan, epaimahaiak deialdia egin duen organoari proposamena eginen dio, eskatzen den gutxieneko puntuazioa gainditu duten izangaiak
izendatzeko, hain zuzen ere deitutako lanpostu kopurua betetzeko adina,
barnean direla aurreko paragrafoak aipatutako handitzearen ondoriozkoak,
halakorik bada.
11.–Esleipena eta lanpostuaren jabetza hartzea.
Alkateak, ebazpen baten bidez, dagozkien lanpostuak esleituko dizkie
lehiatzaileei, eta aginduko du esleipen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitara dadila.
Esleipen hartzaile diren lehiatzaileek esleipenari buruzko ebazpena
jakinarazi eta hamar egun naturaleko epean jabetu beharko dute lanpostuaz, salbu deialdia egin duen organoak jabetza hartzeko beste data bat
ezartzen badu ebazpen horretan.
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12.–Aurkeztutako dokumentazioa.
Izangaiek, baldin eta erreklamazio edo errekurtsorik paratzen ez bada,
aurkeztu dituzten agiriak berreskuratzen ahalko dituzte hala eskatu ondotik.
Agiriak berreskuratzeko eskaera hiru hilabeteko epean aurkezten ahalko da.
Epe hori hasiko da esleipenaren ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta hiru hilabetera.
Baldin aurreko atalean ezarritako epea bukatzen bada agiriak eraman
gabe, ulertuko da izangaiak agiriak berreskuratzeari uko egin diola, eta, beraz, horretarako eskubidea galduko du eta agiriak suntsitu eginen dira.
Erreklamazio edo errekurtsoren bat aurkezten baldin bada, aurkeztutako agiriak gorde eginen dira, ikuskatu eta aztertzeko. Agiriak berreskuratzen
ahalko dira erreklamazioaren edo errekurtsoaren tramitazioak horretarako
aukera ematen duenean.
13.–Errekurtsoak.
Deialdi honen oinarrien aurka edo berau aplikatzeko egintzen aurka,
aukeran, ondoko errekurtsoetako bat aurkez daiteke:
a) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiko dagokion epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, erabaki/
ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik. Aldez aurretik, eta aukeran,
berraztertzeko errekurtsoa ezar daiteke, hura eman zuen organoari berari
zuzendua, hilabeteko epean, erabaki edo ebazpen hau jakinarazi eta
biharamunetik; edo, bestela,
b) Gora jotzeko errekurtsoa, zuzenean Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki edo ebazpen hau jakinarazi
eta biharamunetik hasita.
Horretaz gain, epaimahaiaren erabakien aurka gora jotzeko errekurtsoa
aurkezten ahalko da, alkateari zuzenduta, errekurritutako egintza edo
erabakia jakinarazi ondoko hilabetearen barrenean.
Tuteran, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Alejandro Toquero Gil.
I. ERANSKINA
Eskabidea (PDFa).
II. ERANSKINA
Merezimenduak baloratzeko baremoa
a) Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak.
1. Edozein administrazio publikotan egindako zerbitzuak, deialdian
eskatzen den maila/talde eta titulazioko lanpostuan: urte bakoitzeko 1,50
puntu.
2. Edozein administrazio publikotan egindako zerbitzuak, aurrekoak
ez bezalako lanpostuetan: urte bakoitzeko 0,37 puntu.
b) Prestakuntza, irakasle eta ikerketa lana eta beste merezimendu
batzuk:
1. Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatutako
prestakuntza ekintzetan parte hartzea: 0,10 puntu emanen dira kreditu
akademiko edo horren baliokide bakoitzeko (10 eskola ordu), eta gehienez
ere 10 puntu.
2. Txostenak edo komunikazioak aurkeztea biltzarretan edo jardunaldietan, lan zientifiko edo ikerlan bekadunak edo sarituak egitea eta haiek
aldizkari espezializatuetan argitaratzea: 3 puntu gehienez ere, epaimahaiak
baloratu beharrekoak, kontuan izanik lana edo jarduera norbanakoak edo
taldeka egina den, bai eta biltzarra edo argitalpena tokikoa, eskualdekoa,
herrialdekoa edo nazioartekoa den ere.
3. Sektore publikoaren esparruan prestakuntza jardueretan irakasle
gisa parte hartzea eta/edo haiek antolatzea: 2 puntu gehienez ere, epaimahaiak baloratu beharrekoak haien iraupenaren arabera.
4. Titulu eta espezialitate akademikoak, deialdian eskatutako mailakoak ez direnak: gehienez ere, 4 puntu.
5. Doktore edo lizentziatu maila, deialdian eskatutako titulazioaren
gainean: gehienez ere 2 puntu.
6. Epaimahaiak baloratu beharreko beste merezimendu batzuk:
besteak beste, sektore pribatuko lanak, prestakuntzarako bekak edo
egonaldiak, edo parte hartzea kontsulta-, aholkularitza-, partaidetza- edo
ordezkaritza-organoetan: gehienez ere 4 puntu.
Oharrak:
a) apartatua:
1. Urteen kopurua osoa ez bada, zerbitzuan egindako aldiari proportzioan
dagokion puntuazioa emanen da.
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Lanaldi partzialean egindako zerbitzuen kasuan, behar den zatia kenduko

3. Deialdia argitaratu ondoren egindako zerbitzuak ez dira baloratuko.
4. Honako a) letra honi dagokion puntuazioa gehienez ere 35 puntukoa izanen

b.1) atala:
1. Baloratu beharreko prestakuntza jardueretan, irakastorduen zatikiak hainbanatu eginen dira.
2. Ikastorduen kopurua agertzen ez duten ziurtagiriei kreditu bateko balorazioa
emanen zaie.
3. Ikasturte akademiko bateko iraupena agertzen duten ziurtagiriei 12 kredituko
balorazioa emanen zaie.
4. Erakunde antolatzaileari buruzko betebeharrak betetzen ez badituzte ere,
Administrazioak agindurik edo balidaturik eginak diren prestakuntza ekintzetan parte
hartzea baloratuko da puntuazio berberarekin. Horien artean, espresuki, sartuko dira
sindikatuek antolatu dituztenak, administrazio publikoetako etengabeko prestakuntzarako itunen barnean.
5. Ez dira atal honetan baloratuko titulu akademiko bat eskuratzeko ikasketak,
hala unibertsitatekoak nola unibertsitatekoak ez direnak.
Oharrak b) atal guztirako:
1. Atal honetan, merezimenduak baloratuko dira soilik baldin zuzeneko zerikusirik badute deialdiko lanpostuarekin.
2. Gehienez ere 25 puntukoa izanen da b) atalaren puntuazioa.
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TUTERA
Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko Zuzenbideko
lizentziadun lanpostu bat, funtzionario araubidekoa
(A maila/taldearekin parekatua)
Alkatetzaren martxoaren 3ko 415/2020 Ebazpenaren bitartez, onetsi
zen Tuterako Udalaren zerbitzuko Zuzenbideko lizentziadun lanpostu bat
oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia, zeina eginen baita ebazpen
berean onetsi den lekualdatze lehiaketa hutsik gelditzen bada.
Oposizio-lehiaketa hau eginen da honako hauetan xedatutakoari jarraikiz: Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren
testu bategina (abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren
bidez onetsia), estatutu hori garatzeko eta gauzatzeko idatzitako sarrera
erregelamendua, gainerako aplikazio arauak eta honako oinarri hauek:
OINARRIAK
1.–Deialdiaren xedea eta arau orokorrak:
1.1. Deialdi honen xedea da Tuterako Udalaren zerbitzuko Zuzenbideko lizentziadun izateko plantillako lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa
bidez betetzea; lanpostua A mailakoa eta funtzionarioen araubidekoa da,
eta lanaldi osoan aritzekoa. Lanpostua Tuterako Udalaren 2016ko lan
publikoaren eskaintzan dago (2017ko 14. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratua, urtarrilaren 20an).
1.2. Deialdi honen bidez betetzekoa den lanpostu hutsak 0512A05301
kodea du plantilla organikoan; Tuterako Udaleko Lurraldearen Antolamenduaren Alorrari atxikia dago. Lanpostua txanda irekiari dagokio, Nafarroako
Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bateginaren
15.3 artikuluan ezarritako formularen arabera (testu bategina abuztuaren
30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi zen).
1.3. Era berean eta 11. oinarrian ezarritakoarekin bat, deialdi honen
xedea da Zuzenbideko lizentziadun lanpostua aldi baterako betetzeko
izangaien zerrenda bat eratzea, probak gainditu baina hautapen prozeduran
lanposturik lortzen ez duten izangaiekin.
1.4. Deialdiaren xede den lanpostuaren eginkizuna izanen da ardura
hartzea bere eskumeneko eremuari dagokion aholkularitza juridikoaz, azterlanez eta txostenez; honako hauek dira eginkizunetako zenbait adibide:
–Tuterako Udalbatzari aholkularitza juridikoa ematea.
–Txosten juridikoak egitea, arlo juridiko eta administratiboan behar
direnak.
–Espedienteak tramitatzea, behar den ebazpen proposamenarekin,
kasua bada; Tokiko Gobernu Batzordeko Zinegotzigoaren irizpen eta
proposamenak egiten laguntzea, ondoren organo eskudunei igortzeko,
alkatea barne.
–Bere jarduera profesionalagatik dagozkion azterlan eta lanak egitea.
–Bere eskumeneko eremuari lotutako diziplinako espedienteak instruitzea, eta horien ebazpen proposamena egitea.
–Bere eskumeneko eremuari dagozkion legezko xedapenak, araudia,
etab. aztertzea eta ezagutzea, garaiz eta eguneraturik, eta ardura hartzea
horiek ezagutarazteko arduradun politikoei, teknikoei eta interesdunei,
orokorrean.

–Udal langileei aholkularitza ematea, alderdi juridikoei eta administrazio
prozedurari buruz.
–Udala ordezkatzea eta defendatzea, Udalak hasitako auzietan, bai
eta Udalaren kontra jarritakoetan ere, indarrean den araudiari jarraikiz, eta,
bereziki, Botere Judizialaren Lege Organikoan xedatuari jarraikiz.
–Beste edozein eginkizun, bat datorrena lanpostuaren helburuarekin,
mailarekin eta berezko eskumenekin.
1.5. Izendapenaren ondorioz hautatua gertatzen dena nomina eta
plantillako funtzionario izanen da, ondorio guztietarako, karguaz jabetzen
den egunetik hasita, eta Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean sartu
eta kidetuko da.
1.6. Lanpostuak A mailako ordainsariak izanen ditu, maila horretarako
honako arau hauetan oro har ezarritakoaren araberakoak: abuztuaren
30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina onesten
duena; uztailaren 4ko 158/1984 Foru Dekretua, Ordainsariei buruzko
Behin-behineko Erregelamendua onesten duena; eta Tuterako Udalaren
eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileen lan baldintzei buruz
indarrean den Erabakia. Horrez gain, ordainsari osagarriak jaso ahalko ditu,
aplikatzekoak diren gainerako xedapenetan ezartzen badira eta plantilla
organikoan zehazten badira.
1.7. Lan eta enplegu baldintzei buruz, oinarri hauetan agertzen ez badira, eta udal honi dagokionez, Tuterako Udalaren zerbitzuko langileen lan
baldintzei buruz indarrean den Erabakian ezarritakoari jarraituko zaio.
Lanaldiaren araubidea zerbitzuaren beharretara egokituko da eta
noiznahi aldatu ahalko dute administrazio organo eskudunek, horretarako
ezarritako prozedurari jarraituz.
1.8. Deialdia eta oinarriak lotesleak izanen dira Administrazioarentzat,
deialdiaren hautaprobetako epaimahaikideentzat eta parte-hartzaileentzat.
2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.
2.1. Oposizio-lehiaketa honetan onartuak izateko, izangaiek baldintza
hauek bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea bukatzen den
egunean:
A) Espainiako edo Europar Batasuneko kide den beste estatu bateko
nazionalitatea izatea, edo Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak
berretsitako Nazioarteko Itunen arabera Europako Erkidegoa Eratzeko
Tratatuan zehazten diren baldintzetan langileen joan-etorri librea aplikatzekoa den edozein estatutako nazionalitatea. Espainiarren eta lehen
aipatu diren estatuetako herritarren ezkontideek edo legez eraturiko izatezko bikotekideek ere hartu ahalko dute parte, zuzenbidez bereiziak ez
badaude, baita haien ondorengoek eta haien ezkontideenek ere, baldin
eta bi ezkontideak zuzenbidez bereiziak ez badaude eta ondorengoak
21 urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik gorakoak izanez gero,
haien bizkar bizi badira.
B) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina ez gainditzea.
C) Zuzenbideko lizentziaren edo graduaren titulua izatea, edo baliokide den titulua, edo eskuratzeko moduan egotea (titulu hori eskuratzeko
eskubideak ordaindu izanaren gordekina aurkeztuz frogatuko du).
Atzerrian lortutako unibertsitateko tituluak dituzten izangaiek aurkeztu
beharko dute kasuan kasuko titulua homologatzeko frogagiria, edo, kasua
bada, baliokide izatearen ziurtagiria.
D) Bete behar diren eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisikoa
eta psikikoa izatea.
E) Eginkizun publikoak betetzeko desgaitua edo gabetua ez izatea,
eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizi gabea.
2.2. Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek zinpeko aitorpena
edo hitzematea aurkeztu beharko dute, beren estatuko Funtzio Publikoan
sartzea galarazten dien diziplina-zehapenik edo kondena penalik ez dutela
adierazteko.
Aurreko baldintzak frogatu beharko ditu lanpostua eskuratzen duen
izangaiak, deialdi honen 9. oinarrian ezarritako epean eta moduan. Izangaiak baldintza horiek bete beharko ditu eskabideak aurkezteko epea
bukatzean, eta hautapen prozedura osoan mantendu ere, izendatua izan
arte.
Eskabideak aurkeztean egiaztatu beharko da titulazio-baldintza
betetzen dela.
3.–Eskabideak.
3.1. Esteka honetan agertzen den ereduaren arabera bete beharko
dira deialdian parte hartzeko eskabideak:
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/005C_Local_concurso_oposic_C.pdf
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Eskabideak erregistratu beharko dira Herritarrendako Laguntza Zerbitzuan (Plaza Vieja, 1) edo Frontón kaleko 1eko bulegoetan, edo urriaren
1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein
erabiliz (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legea), hogeita hamar egun naturaleko epean, deialdia Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. Eskabidean, izangaiek adierazi beharko dute baldintza guztiak betetzen dituztela
eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean.
Eskabidea posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian
aurkeztuko da, postako langileek, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar
ditzaten.
3.2. Behar bezala betetako parte hartzeko eskabidearekin batera,
izangaiek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:
–Nortasun Agiri Nazionalaren kopia konpultsatua, edo izangaiaren
nazionalitatea eta nortasuna frogatzen duen beste agiri baliokideren
batena.
–Eskatzen den titulazioaren kopia konpultsatua.
–Deialdiko baremoaren arabera alegatzen diren merezimenduen frogagirien kopia konpultsatua. Izangaiek baremoan (II. eranskina) agertzen den
puntuazio eskemari jarraikiz alegatu eta frogatuko dituzte merezimenduak,
behar bezala ordenatuak.
3.3. %33ko edo gehiagoko desgaitasun aitortua duten izangaiek, ariketak
egin ahal izateko denbora edo baliabideetan egokitzapenik behar badute, zilegi
izanen dute eskabidean eskatzea, eta hartarako, aparteko orri batean adierazi
beharko dute nolako minusbaliotasuna duten eta zer egokitzapen eskatzen
duten. Horrekin batera aurkeztu beharko dute legeen arabera desgaitasunen
bat dutela frogatzeko agiria, organo eskudunak emana.
3.4. Halaber, aurretik esan bezala, eskabidearekin batera aurkeztuko
dira alegatzen diren merezimendu guztien zerrenda eta haien frogagirien
fotokopia konpultsatua, deialdiaren 7. oinarrian ezarritakoari jarraikiz, eta
ez da inolaz ere onartuko epez kanpo aurkeztutako agiririk.
3.5. Eskabideak aurkezteko epea ezin izanen da luzatu.
3.6. Eskabidean atzematen diren akats materialak edo egitezkoak
ofizioz edo interesdunak eskaturik zuzendu ahalko dira, noiznahi ere.
3.7. Alkatetzak 2019ko abuztuaren 21eko 1409 zenbakidun Ebazpenaren bitartez onetsi zuen aurreko deialdian, 2019ko 188. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, irailaren 24an, argitaratu eta Nafarroako Administrazio
Auzitegiak 2020ko urtarrilaren 23ko 54 zenbakidun Ebazpenaren bidez
baliogabetu zen hartako hautapen prozesuan izena eman zuten izangaiek
oraingo hautapen prozesuan berriz ere izena eman nahi badute, ez dute
jadanik aurkeztua duten dokumentazio erantsia aurkeztu beharko. Izangai
horiek hautapen prozesu honetan parte hartzeko eskabidea erregistratu
beharko dute, eta bertan espresuki alegatuko dute Udalak baduela dokumentazio hori.
4.–Izangaien onarpena eta erreklamazioak.
4.1. Eskabideak aurkezteko epea amaiturik, Tuterako Udaleko alkateak ebazpena emanen du izangai onartu eta baztertuen behin-behineko
zerrenda onesteko, eta aginduko du hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean
eta Udalaren iragarki-taulan argitara dadila. Era berean, www.tudela.es
webgunean ere kontsultatu ahalko da, “Lan publikoaren eskaintza” izeneko
apartatuan, deialdiari buruz dagoen aiputik abiatuta. Izangai bazterturik
ez bada, onartuen zerrenda zuzenean onetsiko da behin betiko zerrenda
gisa.
4.2. Behin-behineko zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, izangai baztertuek hamar egun balioduneko
epea izanen dute erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute,
haiek zuzentzeko.
4.3. Erreklamazioetarako epea bukatutakoan eta horiek ebatzi ondoren, Tuterako Udaleko alkateak ebazpena emanen du izangai onartu eta
baztertuen behin betiko zerrenda onesteko, eta aginduko du Nafarroako
Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan argitara dadila. Era berean,
www.tudela.es webgunean ere kontsultatu ahalko da, “Lan publikoaren
eskaintza” izeneko apartatuan, deialdiari buruz dagoen aiputik abiatuta.
5.–Kalifikazio epaimahaia.
5.1. Epaimahaiak kide hauek izanen ditu:
Epaimahaiburua: Anichu Agüera Angulo, Tuterako Udaleko zinegotzia.
Ordezko epaimahaiburua: Pedro González Felipe, Tuterako Udaleko
zinegotzia.
Epaimahaikidea: José Luis Zardoya Molinos, Udalaren Ur Batzordearen
aholkulari juridikoa.
Ordezko epaimahaikidea: José I. Villafranca Galindo, Zuzenbideko
lizentziaduna.
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Epaimahaikidea: José Huguet Madurga, Tuterako Udalaren aholkulari
juridikoa.
Ordezko epaimahaikidea: Ana Barbarín Jiménez, Cintruenigoko
Udaleko idazkaria.
Epaimahaikidea: Tuterako Udaleko Langileen Batzordeak izendatutako
ordezkaria.
Ordezko epaimahaikidea: Tuterako Udaleko Langileen Batzordeak
izendatutako ordezkaria.
Epaimahaikide idazkaria: Miguel Chivite Sesma, Tuterako Udaleko
idazkaria.
Mahaikide idazkariaren ordezkoa: Milagrosa López Mendoza, Corellako
Udaleko idazkaria.
5.2. Epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote eta
organo dei egileari hala adierazi, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari
buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan abstentziorako
jasota dauden arrazoiak suertatzen direnean.
Izangaiek, halaber, zilegi dute mahaikideak errefusatzea, aipatu diren
egoera horietakoren bat gertatzen denean (urriaren 1eko 40/2015 Lege
horren 24. artikulua).
5.3. Hautaprobak egiten hasi aurretik eratu beharko da epaimahaia.
5.4. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta jardun ere, kideen gehiengo osoa biltzen ez bada. Halaber, epaimahaiaren eraketak eta jardunak
balio izateko, epaimahaiburuak eta idazkariak edo haien ordezkoek bertan
egon beharko dute.
5.5. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarrien
interpretazio eta aplikazioari buruz sortzen diren gorabeherak.
5.6. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza izan dezake, proba
batzuetan nahiz guztietan laguntzeko. Aholkulari horiek beren espezialitate
teknikoetan baizik ez dira ariko, eta haietan bakarrik emanen diote laguntza
epaimahaiari.
6.–Hautapen sistema: oposizio-lehiaketa.
6.1. Oposizioa 2020ko ekainean hasiko da, gutxi gorabehera, betiere
deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta bi hilabete iraganik.
Hautapen prozesua bi alditan eginen da, lehiaketaldia lehenbizi eta oposizioaldia gero, oinarri hauetan zehazten den gisara.
6.2. Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen
ebazpenean xedatuko da non, zer egunetan eta zer ordutan hasiko den
oposizioaldia. Ondoren, epaimahaiak gainerako probak egiteko hurrenez
hurreneko iragarkiak argitaratuko ditu Herriko Etxeko iragarki-taulan eta
Udalaren webgunean (www.tudela.es).
7.–Lehiaketaldia.
7.1. Epaimahaiak baloratuko ditu izangaiek alegatutako merezimenduak, behar bezala frogatuak, 7.3 atalean aipatzen den baremoaren
arabera. Epaimahaiak noiznahi eska ditzake izangaiek alegatutako merezimenduen gaineko argibide zein datu osagarriak.
7.2. Epaimahaiak ezin izanen du inolaz ere kontuan hartu alegatu
gabeko eta agirien bidez frogatu gabeko merezimendurik, ezta atal bakoitzerako baremoan aipatzen den gehieneko puntuazioa baino handiagorik
eman ere.
7.3. Alegatu eta frogatutako merezimenduak deialdi honen II.
eranskinean jasotako baremoari jarraikiz kalifikatu eta puntuatuko ditu
epaimahaiak. Lehiaketaldia ez da baztergarria izanen, eta gehienez ere
40 puntu lortu ahalko dira, honela banatuak:
A) Administrazio Publikoetan egindako zerbitzuak: 25 puntu, gehienez.
B) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa: 15 puntu, gehienez.
7.4. Merezimenduen balorazioa burututa, epaimahaiak argitara emanen du lehiaketaldiaren emaitza, izangai bakoitzak lortutako puntuazioa
zehazturik, Tuterako Udaleko iragarki-taulan eta Udalaren webgunean
(www.tudela.es).
8.–Oposizioaldia:
8.1. Oposizioak ariketa hauek izanen ditu:
–Lehen ariketa: teoriko-praktikoa. Deialdiko III. eranskineko gai zerrendako gaiei buruzko 80 galdera idatziz erantzun beharko dira. Galdera
bakoitzarentzat erantzun batzuk emanen dira aukeran, baina bat bakarra
izanen da egokia. Erantzun okerrak zigortu eginen dira. Lehenbiziko ariketa
egiteko, izangaiek gehienez ere 2 ordu izanen dute.
–Bigarren ariketa: Praktikoa. Epaimahaiak proposatutako bi kasu ebatzi
beharko dira, deialdiaren III. eranskineko gai zerrendako arloei buruzkoak.
Bigarren ariketa egiteko, izangaiek gehienez ere 4 ordu izanen dituzte.
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–Hirugarren ariketa: proba psikoteknikoak egin beharko dira, zehazteko
izangaiak zein neurritan egokitzen diren deialdiaren xede den lanpostuaren
profil profesiografikoaren eskakizunetara. Proba hori Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Psikologia Zerbitzuaren laguntzaz eginen da.
8.2. Oposizioko ariketen balorazioan 140 puntu lor daitezke gehienez,
honela banatuak:
Lehen ariketa: 40 puntu gehienez ere.
Bigarren ariketa: 80 puntu gehienez (bi kasuetako bakoitzeko, gehienez
ere, 40 puntu).
Hirugarren ariketa: 20 puntu gehienez ere.
8.3. Oposizioko ariketak baztertzaileak izanen dira. Bazterturik geldituko dira ariketa bakoitzean gehieneko puntuazioaren erdia gutxienez
lortzen ez duten izangaiak. Orobat, baztertuta geldituko dira bigarren
ariketaren bi kasu praktikoetakoren batean 10 puntu edo gutxiago lortzen
duten izangaiak.
8.4. Lehenbiziko eta bigarren ariketak plika sistemaren bidez eginen
dira, salbu epaimahaiak erabakitzen badu, bigarren ariketan, egin ondoren
jendaurrean irakur dadila.
8.5. Ariketa bakoitzaren kalifikazioa burututa, epaimahaiak jendaurrean jarriko du, ariketa egin den tokian eta Herriko Etxeko iragarki-taulan
eta webgunean, gainditu duten izangaien zerrenda, lortutako kalifikazioekin
batera, eta, halaber, oposizioko hurrengo ariketa egiteko tokia, eguna eta
ordua, gutxienez 48 ordu lehenago.
8.6. Dei bakarra eginen da ariketa bakoitzerako. Izangaiek aldean
eraman beharko dute Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea edo gidabaimena. Oposiziotik kanpo geldituko dira bertaratzen ez direnak edo nortasuna
aipatutako agirietako baten bidez frogatzen ez dutenak.
8.7. Hautaprobak egiteko, behar diren eta posible diren egokitzapenak
eginen dira desgaitasun aitorturen bat dutenentzat, denbora eta baliabideen
aldetik, eskabidean azaldutakoaren arabera.
8.8. Bukaerako balorazioa edo kalifikazioa aterako da ariketa guztietako puntuazioak baturik.
9.–Probak gainditu dituzten izangaien zerrenda eta agirien aurkezpena.
9.1. Azkeneko ariketaren kalifikazioa buruturik, epaimahaiak argitara
emanen du probak gainditu dituztenen zerrenda, lortutako puntuazio-ordenaren arabera, Herriko Etxeko iragarki-taulan eta webgunean; era berean,
alkate udalburuari igorriko dio izendapen proposamena, deialdiko lanpostua
betetzeko probak gainditu dituen izangaiaren alde. Azken puntuazioa lehiaketaldian eta oposizioaldian lortutako puntuazioen batura izanen da.
Berdinketarik gertatuz gero, oposizioaldiko bigarren ariketan puntuazio
handiena lortu dutenen alde ebatziko da. Berdinketak badirau, lehenengo
eta hirugarren ariketetan lortutako puntuazioak hartuko dira kontuan, hurrenkera horretan. Berdinketak badirau, zozketa publikoa eginen da.
Proposamen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
9.2. Izendapen proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara
eman eta 30 egun naturaleko epearen barrenean, proposatutako izangaiak
honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu Tuterako Udalaren Erregistro
Orokorrean:
1. Nortasun Agiri Nazionalaren jatorrizkoa eta fotokopia.
2. Eskatzen den titulazio akademikoaren jatorrizkoa edo fotokopia,
edo hura eskuratzeko eskubideak ordaindu izana frogatzen duen gordekinarena.
3. Zinpeko aitorpena, eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitua edo
gabetua ez dagoela eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik baztertua izan ez dela dioena.
4. Osasun ziurtagiria, karguaren eginkizunetan aritzeko galarazten
dion eritasunik edo akats fisikorik nahiz psikikorik ez duela erakusten
duena.
5. Zin egite edo hitz ematea, Nafarroako Foru Araubidea begiratu,
Konstituzioari eta legeei men egin eta karguaren eginkizunak zintzo beteko
dituela.
9.3. Epe horren barrenean, eta aski justifikaturik dauden ezinbesteko kasuetan izan ezik, agiri horiek aurkezten ez dituena ezin izanen
da funtzionario izendatu, eta ordura arteko egintza guztiak baliorik gabe
geldituko dira, galarazi gabe deialdian parte hartzeko bere eskaeraren
faltsukeria dela-eta legokiokeen erantzukizuna.
9.4. Aurreko atalean aurreikusitako kasuan, 9.1 apartatuan aipatzen
den zerrendan hurrengoa den izangaiak beteko du lanpostua, eta horrekin
ere aurreko ataletan adierazitako prozedura bera erabiliko da.
10.–Izendapena eta jabetza hartzea.
10.1. Hautapen prozesua bukaturik eta izendatua izateko proposatutako izangaiak 9.2 oinarriak aipatzen dituen agiriak aurkezturik, alkate
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udalburuak behar den izangaia Tuterako Udaleko funtzionario izendatuko
du, Zuzenbideko lizentziadunaren lanpostua bete dezan.
10.2. Izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
10.3. Izangai izendatuak hilabetea izanen du, izendapena jakinarazten denetik, lanpostuaren jabetza hartzeko. Epe horretan eta ezinbesteko
kasuetan salbu, jabetza hartzen ez badu, Tuterako Udaleko funtzionario
izateko eskubide guztiak galduko ditu. Horrela gertatuz gero, 9.3 eta 9.4
oinarriek ezarritakoari jarraikiko zaio.
11.–Aldi baterako kontratuetarako izangaien zerrenda.
11.1. Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzeko Erregelamenduaren 42. artikuluan xedatuarekin bat, eta deialdi honen 1.3 oinarrian
ezarriarekin bat, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda prestatuko da, hautapen prozesua gainditu eta lanposturik lortzen ez duten
izangaiekin.
11.2. Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda argitaratuko
da Herriko Etxeko iragarki-taulan eta www.tudela.es webgunean, “Lan
publikoaren eskaintza” izeneko apartatuan, deialdiari buruz dagoen aiputik
abiatuta.
11.3. Lortutako azken puntuazioak erabakiko du zein den ordena
aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendan.
11.4. Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda arautuko da
hauetan xedatuari jarraikiz: Tuterako Udalak, 2004ko azaroaren 29ko osoko
bilkuran hartutako erabakia (2005eko 10. Nafarroako Aldizkari Ofiziala,
urtarrilaren 24koa), bertan onartu baitziren Tuterako Udalaren eta haren
erakunde autonomoen zerbitzuko langileak aldi baterako kontratatzeko
irizpideak; edo irizpideak aldatuz gero, horiek ordezkatzen dituztenak;
eta, orobat, aplikatzekoa den gainerako araudia.
12.–Errekurtsoak.
Deialdi honen eta dagozkion oinarrien nahiz deialdia aplikatzeko egintzen aurka, honako errekurtso hauetako bat aurkez daiteke, hautara:
A) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza gauzatu duen organo berari
zuzendua, hilabeteko epean, erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.
B) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien
Iruñeko Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, errekurritutako egintza
edo erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.
C) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu
edo jakinarazten denetik hasita.
Kalifikazio epaimahaiaren egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa
aurkez daiteke, deialdia egin duen udal organoari zuzendua, hilabeteko
epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazten denetik hasita.
Tuteran, 2020ko otsailaren 21ean.–Tuterako Udaleko alkate udalburua,
Alejandro Toquero Gil.
II. ERANSKINA
Merezimenduen baremoa (lehiaketaldia)
A atala.–Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak.
–Administrazio publikoetan, xede den lanpostuaren antzeko eginkizuneko lanpostuetan, A mailan, emandako zerbitzuak, baldin lanposturako
nahitaezkoa bazen Zuzenbideko lizentzia titulua izatea: 2 puntu urteko.
–Administrazio publikoetan, aurrekoak ez diren A mailako beste lanpostu batzuetan egindako zerbitzuak, edo B mailakoetan: puntu 1, urte
bakoitzeko.
–Administrazio publikoetan, C, D edo E mailako lanpostuetan egindako
zerbitzuak: 0,5 puntu urteko.
B atala.–Prestakuntza, irakaskuntza, ikerketa eta bestelako merezimenduak.
1. Prestakuntza akademikoa eta etengabea.
–Unibertsitateko tituluengatik (lizentzia, gradua edo diploma), deialdi
honetan eskatzen ez den beste batzuengatik, baldin eta lanpostuaren
eginkizunekin zerikusia badute: 3 puntu.
–Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolaturiko prestakuntza ekintzetan parte hartzeagatik: 0,10 puntu, kreditu akademiko
bakoitzeko, edo haren baliokide bakoitzeko (10 eskola-ordu). Apartatu honi
dagokion puntuazioa gehienez ere 10 puntukoa izanen da.
2. Biltzar edo jardunaldietan txostenak edo komunikazioak aurkeztea,
beka edo saria jaso duten zientzia edo ikerketa lanak egitea eta aldizkari
espezializatuetan lanak argitaratzea: 2 puntu, gehienez ere, epaimahaiak
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baloratu beharrekoak, kontuan hartuz lana edo jarduera pertsona bakar
batek edo taldean egina den, eta biltzarra edo argitalpena zer mailatakoa
den: tokikoa, eskualdekoa, Estatukoa edo nazioartekoa.
3. Sektore publikoan prestakuntza ekintzak antolatzea eta/edo
halakoetan irakasle gisa parte hartzea: gehienez puntu bat, epaimahai
kalifikatzaileak baloraturik haien iraupenaren arabera.
Oharrak:
Oharrak A atalerako:
1. Urteen kopurua osoa ez bada, zerbitzuan egindako aldiari proportzioan
dagokion puntuazioa emanen da. Era berean, lanaldi partzialetan egindako zerbitzuen
kasuan, proportzioan dagokion puntuazioa esleituko da.
2. Deialdia argitaratu ondoren egindako zerbitzuak ez dira baloratuko.
3. A) apartatuari dagokion puntuazioa gehienez ere 25 puntukoa izanen da.
Oharrak B.1 azpiatalerako (Prestakuntza akademikoa eta etengabea):
1. Baloratu beharreko prestakuntza jardueretan, irakastorduen zatikiak hainbanatu eginen dira.
2. Eskola-orduen kopurua agertzen ez duten ziurtagiriei kreditu bateko balorazioa emanen zaie.
3. Ikasturte akademiko bateko iraupena agertzen duten ziurtagiriei 12 kredituren
balorazioa emanen zaie.
4. Apartatu honetan baloratutako prestakuntza ekintza bakoitzaren puntuazioa,
gehienez ere, 2 puntukoa izanen da.
5. Erakunde antolatzaileari buruzko beharkizunak betetzen ez badituzte ere,
Administrazioak agindurik edo oniritzirik eginak diren prestakuntza ekintzetan parte
hartzea puntuazio berarekin baloratuko da. Horien artean, espresuki, sindikatuek
Administrazio Publikoetako Etengabeko Prestakuntzarako Itunen barruan antolatuak
sartuko dira.
6. Titulu akademiko bat eskuratzeko ikasketak, hala unibertsitatekoak nola
unibertsitatekoak ez direnak, ez dira atal honetan baloratuko. Era berean, ez da
baloratuko deialdian parte hartzeko ezinbesteko baldintza den titulua.
Oharrak B) apartatu osorako:
1. Apartatu honetan aipatutako merezimenduak deialdiko lanpostuarekin
ikustekorik izanez gero baizik ez dira baloratuko.
2. B atalaren puntuazioa ez da 15 puntutik gorakoa izanen.

III. ERANSKINA
Gai-zerrenda
1. Espainiako 1978ko Konstituzioa.
2. Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege
Organikoa.
3. 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta
gizonen arteko berdintasun eragingarriari buruzkoa.
4. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak
Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.
5. 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, herritarren segurtasuna babesteari buruzkoa.
6. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa.
7. 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide
Juridikoari buruzkoa.
8. 29/1998 Legea, uztailaren 13koa, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa arautzen duena.
9. 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.
10. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen testu bategina
onesten duena.
11. 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen
Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onesten duena.
12. 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, Zaratari buruzkoa.
13. 6/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Trafikoari,
Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen
testu bategina onesten duena.
14. 320/1994 Errege Dekretua, otsailaren 25ekoa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioa eta Bide Segurtasunaren arloko Zehapen
Prozeduraren Erregelamendua onesten duena.
15. 2/2018 Foru Legea, apirilaren 13koa, Kontratu Publikoei buruzkoa.
16. Abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorra, Tributuei buruzkoa.
17. 12/2006 Foru Legea, azaroaren 21ekoa, Nafarroako Lurralde
Aberastasunaren Erregistroari eta Katastroei buruzkoa.
18. 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa,
onesten duena Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen
Estatutuaren testu bategina.
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19. 1/2017 Legegintzako Foru Dekretua, uztailaren 26koa, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina
onesten duena.
20. 13/1990 Foru Legea, abenduaren 31koa, Nafarroako oihan
ondarea babestu eta garatzeari buruzkoa.
21. 1/2002 Foru Legea, martxoaren 7koa, Nekazaritzako Azpiegiturei
buruzkoa.
22. 17/2003 Foru Legea, martxoaren 17koa, Nafarroako Landa
Garapenari buruzkoa.
23. 4/2005 Foru Legea, martxoaren 22koa, Ingurumena Babesteko
Esku Hartzeari buruzkoa.
24. 10/2010 Foru Legea, maiatzaren 10ekoa, Nafarroan Etxebizitza
izateko Eskubideari buruzkoa.
25. 14/2005 Foru Legea, azaroaren 22koa, Nafarroako Kultur Ondareari buruzkoa.
26. 7/2003 Foru Legea, otsailaren 14koa, Nafarroako Turismoari
buruzkoa.
27. 15/2006 Foru Legea, abenduaren 14koa, Nafarroako Gizarte
Zerbitzuei buruzkoa.
28. 17/2001 Foru Legea, uztailaren 12koa, Nafarroan Merkataritza
arautzen duena.
29. 21/2005 Foru Legea, abenduaren 29koa, Politika Publikoak eta
Zerbitzu Publikoen Kalitatea Ebaluatzeari buruzkoa.
30. 5/2018 Foru Legea, maiatzaren 17koa, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.
31. 23/2018 Foru Legea, azaroaren 19koa, Nafarroako Poliziei
buruzkoa.
32. 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
33. 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Entitateen
Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko
Erregelamendua onesten duena.
34. 6/1990 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa.
35. 279/1990 Foru Dekretua, urriaren 18koa, Nafarroako toki entitateen erabakiak eta egintzak inpugnatzearen alorretan 6/1990 Foru Legea
garatzen duena.
36. 280/1990 Foru Dekretua, urriaren 18koa, Nafarroako Toki Entitateen Ondasunen Erregelamendua onesten duena.
37. 2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa.
38. 27/2002 Foru Legea, urriaren 28koa, Toki esparruko herri kontsultak arautzen dituena.
Oharra: Gai guztiak deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denean indarra duen legeriari jarraikiz baloratuko dira, baina egun horren ondoren
onesten diren arau aldaketen ekarpenak baloratu ahalko ditu epaimahaiak.
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EGUESIBAR
Deialdia, izangai zerrendak eratzeko, liburutegi-ludotekako
laguntzaile izateko lanpostua aldi baterako kontratazio bidez
betetzeko, sortzen diren beharrei erantzutearren
Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko otsailaren 11n egin bilkuran onetsi
zuen deialdi hau, eta honako oinarri hauek izanen ditu:
OINARRIAK
1. oinarria.–Xedea.
1.1. Deialdi honen xedea da liburutegi-ludotekako laguntzaile lanpostuan aritzeko bi izangai zerrenda eratzea hautaproba bidez, Eguesibarko
Udalean sortzen diren beharrak aldi baterako betetzeko.
Zerrenda hauek eratuko dira:
–Euskarazko B2 mailako hizkuntza-eskakizuna izatea nahitaezkoa
duen zerrenda bat.
–Euskaraz nahitaez jakin beharrik gabeko zerrenda bat.
Hautaproben deialdia egiten da Administrazio Publikoetan Sartzeko
Erregelamenduaren 42.2.c) artikuluan xedatuari jarraikiz. Kontratazioa
ahalik eta arinena egitearren eta dauden beharrei ahalik eta lasterrena
erantzutearren, deialdi publikoa eginen da udal iragarki-taularen eta udal
webgunearen bidez
1.2. Deialdiren oinarriak interesdunen eskura egonen dira Eguesibarko udaletxean (Garajonay kalea 1, 31621 Sarriguren) eta udal webgunean
(www.valledeegues.com).
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1.3. Aldi baterako kontratudunak izateko izangai zerrenda horiek
erabili baino lehen, apirilaren 14ko 96/1997 Foru Dekretuan xedatutakoaren
arabera prestatu diren edo etorkizunean prestatzen diren langile finkoen
zerrendetara joko da.
Nolanahi dela ere, zerrendako aldi baterako langileen kontratazioa egin
aurretik, kontuan hartuko da liburutegi-ludotekako laguntzaile lanpostuetan
lan-kontratudun finko edo funtzionario izateko egin den azken deialdi
publikoan –halakorik egin bada– hautaprobak gainditu eta lanposturik
gabe gelditu den pertsonarik ba ote den; izan ere, egindako azken deialdi
publikoa gainditu eta lanposturik gabe gelditu direnek lehentasuna izanen
dute aldi baterako lanpostuak betetzeko.
Deialdiko zerrendek lehentasuna izanen dute, ordea, aldi baterako
kontrataziorako gaur egungo zerrenden aurretik, sarrera prozeduraren
baten ondoriozkoak ez badira zerrenda horiek.
1.4. Lanaldiaren araubidea zerbitzuaren beharretara egokituko da.
1.5. Lanpostuak C mailari dagokion ordainsaria izanen du, Nafarroako
Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren eta indarreko
araudiaren arabera, lanaldiaren proportzioan.
1.6. Lanpostuaren titular izendatzen den pertsonak bete beharreko
eginkizunak, besteak beste, honako hauetara bideratuko dira:
–Ludotekako laguntzaile bati dagozkion lanak:
• Ludotekarako plangintzan sartutako jarduerak gauzatzea, jarduerak
programatzeko proposamenak egitea, erabiltzaileak zaintzea, eta
ludotekaren arloan proposatzen diren bestelako jarduerak egitea.
–Liburutegiko laguntzaile bati dagozkion lanak:
• Funtsak paratzea eta ordenatzea.
• Aldizkako argitalpenak jaso, erregistratu eta kontrolatzea.
• Zenbaketak eta garbiketak egitea.
• Bibliografia eta dokumentu funtsak sailkatzea, edozein euskarritan.
• Katalogoak mantentzea.
• Bibliografia funtsak erregistratzea eta herritarrek erabiltzeko prest
uztea.
• Aleak erregistratzeko datuak sartzea datu-base bibliografikoetan.
• Hondatutako aleetan konponketa txikiak egitea.
• Erabiltzaileei arreta ematea.
• Instalazioak ireki eta ixtea.
• Argibide orokorrak ematea liburutegiari eta haren zerbitzuei buruz.
• Oinarrizko informazio bibliografikoa ematea.
• Dokumentuak maileguan ematea.
• Erabiltzaile txartelak egitea.
• Kultur jardueretan nahiz irakurzaletasuna sustatzeko jardueretan
laguntzea.
• Erabiltzaileak prestatzeko jardueretan laguntzea.
• Estatistikak egitea.
• Liburutegia kudeatzeko sistema ezagutu eta erabiltzea, aipaturiko
eginkizunak era egokian bete ahal izateko.
• Aurrekoez gain, lanpostuaren helburuarekin bat datorren beste
eginkizun oro, lanpostuari dagozkion mailaren eta eskumenen
arabera.
1.7. Hautaprobak gainditurik deialdi honetan hautatzen diren izangaiak Gizarte Segurantzaren Sistema Orokorrean afiliatu, eta alta emanen
zaie.
Zerbitzuaren beharretara egokituko dira lanaldia eta ordutegia, eta
organo eskudunek noiznahi aldatu ahalko dituzte, beharrezkoa izanez
gero. Astean zehar, goizeko, arratsaldeko edo lanaldi zatituko txandak
eginen dira, Zerbitzuak horri dagokionez ezartzen duen antolamenduaren
arabera.
1.8. Deialdi honen bidez egiten diren kontratazioetarako bi hilabeteko
probaldia ezartzen da, eta epe horretan edozein aldek hutsaltzen ahalko
du kontratua, aldebakarreko erabakiz.
1.9. Bat etorriz urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.1.b) artikuluarekin,
deialdi honekin, oinarriekin edo betearazteko ematen diren egintzekin
loturik, doakien edozein gorabehera, egintza edo errekurtso jakinarazteko
izangaiei, halakoa emanen da argitara Eguesibarko Udalaren iragarki-taulan eta udal webgunean (www.valledeegues.com).
2. oinarria.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.
2.1. Lanpostuan aritzeko izangaiek honako baldintza hauek bete
beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean:
a) Espainiarra izatea, edo Europar Batasuneko beste estatu batekoa,
edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako nazioarteko
itunak direla medio, langileen zirkulazio librea aplikatzen den eremuko
estatu batekoa.
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Era berean, espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatuetako
edo aipatu nazioarteko itunek ukitutako estatuetako herritarren ezkontideek
parte har dezakete, zuzenbidez bereizita ez badaude; halaber, haien
ondorengoek eta ezkontidearenek, zuzenbidez bereizita ez badaude, 21
urtetik beherakoak badira, edo gorakoak, haien kontura biziz gero.
b) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina gainditua ez izatea.
c) Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean Batxilergoko
titulua, Bigarren Graduko Lanbide Heziketakoa edo titulu baliokide bat
izatea edo eskuratzeko moduan egotea.
Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioa frogatzen duen agiria
eduki beharko da.
d) Izangai euskaldunen zerrendan parte hartu nahi izanez gero,
eskatzen den mailako ziurtagiria edo horren baliokidea izatea. Ziurtagiri
hori izan ezean, hizkuntza maila frogatzeko proba eskatu ahalko da.
e) Behar den gaitasun fisiko eta psikikoa izatea bete behar diren
eginkizunetan aritzeko.
f) Eginkizun publikoetan aritzeko desgaitua edo gabetua ez egotea
eta administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia ez egotea.
Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek frogatu beharko dute
beren Estatuko Funtzio Publikoan sartzea eragozten dien diziplina zehapenik edo zigor penalik ez dutela.
2.2. Aurreko baldintza horiek eskabideak aurkezteko epea bukatzen
den egunean bete beharrekoak izanen dira, eta bete beharko dira, orobat,
hautaketa prozeduran zehar eta kontratatzeko unean.
3. oinarria.–Tasak.
Espedientea formalizatzeagatik eta azterketa eskubideengatik 6,00
euroko tasa ordaindu beharko da Caixabankeko ES22 2100 5323 4822
0008 2104 kontuan edo udaletxean bertan. Tasa ordaintzen ez bada,
izangaia bazterturik geldituko da.
4. oinarria.–Eskabideak eta horiek aurkezteko epea.
4.1. Deialdiko hautapen prozesuan parte hartu nahi dutenek eskabidea aurkeztu beharko dute Eguesibarko Udalaren Erregistro Orokorrean (Garajonay kalea 1, 31621 Sarriguren) edota bide telematikoz
Udal Erregistro Elektronikoan (https://sedeelectronica.valledeegues.es/eu/
registro-electronico/), edo urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan
ezarritako bideetako edozein erabiliz (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legea), deialdi honen I. eranskinean
jasotako ereduari jarraikiz.
Parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea hamabost egun naturalekoa izanen da, deialdiaren iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita.
Eskabidean, euskara mailako proba egin nahi den adieraziko da.
Euskaraz badakitela frogatzen dutenek ez dute proba hori egin beharrik.
Halaber, desgaitasun-mailaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, halakoa
dutenen kasuan.
4.2. Eskaerarekin batera honako agiri hauek aurkeztuko dira:
a) Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
b) Eskatutako titulazioaren egiaztagiria, bai akademikoa bai euskara
mailakoa, azken hori aurkeztu behar edo nahi dutenen kasuan.
Euskara titulurik izan ezean, eta euskaraz jakitea baloratzea edo kontuan hartzea nahi bada, eskabidean adierazi beharko da euskara maila
neurtzeko proba egin nahi dela.
c) Tasa ordaindu izanaren agiria. Tasak Herritarrarentzako Harrera
Bulegoan ordaintzen badira, ordainagiri bat emanen da eta hura eskabideari
erantsi beharko zaio.
d) Eskabidearekin batera, alegatzen diren merezimenduen zerrenda eta haiek frogatzen dituzten agiriak aurkeztuko dira, oinarri hauetan
ezartzen denari jarraikiz.
Aditzera emandako agiri horiez gain, desgaitasuna duten izangaiek,
parte hartzeko eskabidearekin batera, aurkeztu beharko dute desgaitasunaren nahiz desgaitasun mailaren ziurtagiria, organo eskudunak emana. Une
horretan aurkezten ez dutenei ez zaie kontuan hartuko deiak egiterakoan.
Halaber, ariketak egiteko denbora eta baliabide aldetik behar dituzten
egokitzapenak eska ditzakete, horren beharrik izanez gero, eskabidean
bertan. Orobat, aparteko orri batean, adierazi beharko dute zer desgaitasun
duten eta zer egokitzapen eskatzen dituzten.
Aski izanen da 4.2 apartatu honetan eskatutako agirien kopia soila
aurkeztea; alabaina, jatorrizkoak edo kopia konpultsatuak eskatuko dira
kontratazioa egin aurretik, eta horiek aurkezten ez dituena bazterturik
geldituko da kontratazio horretan. Era berean, aurkeztutako agirietan edo
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datuetan zehaztasunik eza edo faltsutasunik atzemanez gero, erantzukizun
penalak, zibilak edo administratiboak eskatuko dira.
5. oinarria.–Behin-behineko eta behin betiko zerrendak.
Eskabideak aurkezteko epea bukatutakoan, Udaleko alkateak izangai
onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda onetsiko du, eta hura
Eguesibarko Udalaren iragarki-taulan argitaratuko da (Garajonay kalea
1, 31621 Sarriguren), bai eta haren webgunean ere (www.valledeegues.
com).
Egun horretatik aurrera, izangaiek hiru egun naturaleko epea izanen dute erreklamazioak aurkezteko eta eskabidean egindako akatsak
zuzentzeko.
Erreklamazioak aurkezteko epea bukatu eta haiek ebatzi ondoan,
Udaleko alkateak izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda
onetsiko du, eta Udalaren iragarki-taulan eta webgunean argitaratzeko
aginduko du, deialdi honetan xedatutako hautaprobak egiteko eguna eta
tokia adierazita.
Izangai bazterturik ez bada, zuzenean onetsiko da behin betiko zerrenda, eta Udalaren iragarki-taulan eta webgunean argitaratuko da, deialdi
honetan jasotzen diren hautaprobak egiteko egunarekin, orduarekin eta
tokiarekin batera.
Zerrenda horiek edukitzeko premia dagoenez, badauden beharrak
estaltzeko, aipatu probak 2020ko apirilean egitea aurreikusten da.
6. oinarria.–Epaimahaia: Eraketa eta jarduna.
6.1. Kide hauek osatuko dute epaimahaia:
Epaimahaiburua: Amaya Larraya Marco, Eguesibarko Udaleko alkatea.
–Ordezkoa. Inmaculada Múgica Ustárroz, Eguesibarko Udaleko
zinegotzia.
Lehen epaimahaikidea: Maite Santos Nagore, Eguesibarko Udaleko
liburutegi-ludotekako laguntzailea.
–Lehen epaimahaikidearen ordezkoa: Miren Elkarte Irigibel, Eguesibarko Udaleko liburutegi-ludotekako laguntzailea.
Bigarren epaimahaikidea: Patricia Cifrian Ruiz de Alda, Eguesibarko
Udaleko kultura koordinatzailea.
–Bigarren epaimahaikidearen ordezkoa: Maite Erecacho Bilbao,
Eguesibarko Udaleko liburutegi-ludotekako laguntzailea.
Hirugarren epaimahaikidea: Eguesibarko Udaleko Langileen Batzordearen ordezkari bat, hark izendatua.
–Hirugarren epaimahaikidearen ordezkoa: Eguesibarko Udaleko
Langileen Batzordearen ordezkari bat, hark izendatua.
Epaiahaikide-idazkaria: Jesús Erburu Arbizu, Eguesibarko Udaleko
idazkaria.
–Ordezkoa: Pablo Gil Morrás, Eguesibarko Udaleko aholkulari juridiko-kudeatzailea.
6.2. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko
40/2015 Legean abstentziorako aipatzen diren arrazoietako bat gertatzen
bada, epaimahaiko kideek ezin izanen dute epaimahaian parte hartu, eta
Eguesibarko Udalaren Zerbitzu Orokorren Alorrari eman beharko diote
horren berri.
Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea, inguruabar horietako bat gertatzen denean.
Epaimahaia aldatzen bada, abstenitzeko edo errekusatzeko ezarritako
arrazoiak direla eta, izangai onartu eta baztertuen zerrendekin batera
emanen da horren berri.
6.3. Hautaprobak hasi baino lehen eratu beharko da epaimahaia.
Epaimahaia ezin izanen da eratu, ez eta jardun ere, kideen gehiengo
osoa gutxienez bildu ezean.
6.4. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiaren oinarriak interpretatu eta aplikatzerakoan sortzen diren arazo guztiak, eta berdinketa
suertatuz gero, epaimahaiburuak kalitateko botoa erabil dezake.
6.5. Epaimahaiak aholkulari adituei deitzen ahalko die probetan
laguntzeko. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez
dira ariko eta epaimahaiari horietan bakarrik emanen diote laguntza.
7. oinarria.–Hautapen prozesuaren nondik norakoa eta balorazioa.
7.1. Hautapen prozesuak, bi zerrendak eratzeko, lehiaketaldi bat
eta oposizioaldi bat izanen ditu. Azken horretan, proba teoriko bat egin
beharko da.
7.1.1. 7.1.–Oposizioaldian proba teoriko-praktiko bat eginen da,
lanpostuaren eginkizunei eta gaiei buruz.
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Proba egiteko deialdi bakarra izanen da, eta izangaiek nortasun agiri
nazionala aldean daramatela agertu beharko dute hartara. Agertzen ez
diren izangaiak bazterturik geldituko dira.
Proban test bati edo galdera labur batzuei erantzun beharko zaie,
lanpostuaren eginkizunei buruz, eta deialdi honen II. eranskinean jasoriko
gaiak ezagutzeari loturik.
Gehieneko puntuazioa 70 puntukoa izanen da eta, gainditzeko, gutxienez 35 puntu beharko dira.
Epaimahaiak, proba hasi baino lehen, haren gehieneko iraupena
finkatuko du.
Proba zuzendu eta gero, emaitzak Udalaren iragarki-taulan eta webgunean emanen dira argitara, eta hiru egun naturaleko epea irekiko da
alegazioak aurkeztu ahal izateko. Alegaziorik aurkeztuz gero, epaimahaiak
ebatziko ditu, eta ondoren, eta bitarteko berberak erabilita, behin betiko
emaitzak argitaratuko ditu. Alegaziorik aurkezten ez bada, behin-behineko
emaitzak behin betikotzat joko dira.
7.1.2. Lehiaketaldia:
7.1.2.1. Oposizioaldia gainditu dutenen merezimenduak soilik baloratuko dira.
Deialdian parte hartzeko eskabidea aurkeztean alegatu eta agiri
bidez frogatu beharko dira merezimendu guztiak, oinarri hauetan ezarri
moduan.
Egindako zerbitzuen apartatuan alegaturiko merezimenduak dagokion
administrazio publikoaren ziurtagirien bidez egiaztatuko dira, eta lan egindako denbora eta lanaldiaren iraupena jaso beharko da ziurtagiri horietan.
7.1.2.2. Alegatu eta frogatutako merezimenduak deialdiaren III. eranskineko baremoaren arabera kalifikatu eta puntuatuko ditu epaimahaiak.
7.1.2.3. Aipatu baremoa aplikatzeak eskatzen duen informazio
guztia izan beharko dute agiriek. Ez dira kontatuko justifikatzen ez diren
merezimenduak.
Lehiatzaileek alegatutako merezimenduei buruzko azalpen eta datu
osagarriak noiznahi eskatzen ahal ditu epaimahaiak.
7.1.2.4. Lehiaketaldiak 30 puntuko balorazioa izanen du, gehienez
ere. Deialdiaren III. eranskinari jarraikiz banatuko dira puntuak, honako
apartatu hauetan:
a) Egindako zerbitzuak, gehienez ere 25 puntu.
b) Prestakuntza, irakaskuntza, ikerketa eta beste merezimendu
batzuk: 5 puntu gehienez.
c) Gainera, Eguesibarko Udalaren Euskararen Ordenantza betetzeko, hautapen prozesuan 6 puntu emanen dira euskaraz jakiteagatik,
merezimendu gisa, zerrenda orokorrean soil-soilik (euskaraz nahitaez
jakin beharrik gabeko zerrenda).
7.1.2.5. Epaimahaiak bere iritzia arrazoituz baloratuko ditu izangai
bakoitzaren kasuan egokitzat jotzen dituen merezimenduak. Epaimahaiak
ez du inoiz aintzat hartuko izangaiak alegatu eta agiri bidez frogatu gabeko merezimendurik, eta ezin izanen du apartatu bakoitzerako ezarritako
puntuazioa baino handiagorik eman.
7.1.2.6. Lehiaketaldia ez da baztertzailea izanen. Merezimenduen
balorazioa egindakoan, emaitzak argitara emanen dira Udalaren iragarki-taulan eta webgunean (www.valledeegues.com).
7.2. Aipatu diren proba horiez gain, euskarazko jakite-maila agiri
bidez frogatu ez duten eta eskabidean horrela eskatu dutenei dei eginen
zaie hizkuntza maila frogatzeko proba egin dezaten, izangaiak zerrendetan
sartzearren edo, bestela, euskaraz jakitea nahitaezkoa ez den zerrendan
dagokion puntuazioa ematearren. Proba hori eginen da proba teoriko-praktikoa gainditu ondotik, eta hura gainditzen dutenei soilik.
7.3. Hautaproba egiteko orduan, minusbaliotasuna izanik, halaxe
eskatzen dutenek denbora eta baliabide aldetik zilegi diren egokitzapenak
izanen dituzte, eskabidean azaltzen dutenaren arabera.
8. oinarria.–Gaindituen zerrenda eta lanean hasteko deia.
8.1. Behin proben kalifikazioa bukatuta eta alegazioak ebatzita, halakorik aurkeztu bada, gaindituen zerrenda emanen du argitara epaimahaiak,
Eguesibarko Udalaren iragarki-taulan eta webgunean, guztira lortutako
puntuazioaren hurrenkeran; halaber, zerrenda alkateari igorriko dio onets
dezan, hautapen prozesuaren espediente osoarekin batera.
Zerrenda horrekin 1.1 oinarrian aipatzen diren bi zerrendak osatuko
dira, eta izangaiak zerrendetako batean edo bietan azalduko dira.
Berdinketarik izanez gero, izangai zaharrenak izanen du lehentasuna.
8.2. Prozesua gainditu duten izangaiei puntuazio hurrenkerari jarraikiz eginen zaie dei, Eguesibarko Udalean dagokion zerbitzuan sortzen diren
beharren arabera, bat etorriz deialdi honen oinarriekin eta aplikatzekoak
diren gainerako arauekin.
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8.3. Deia eginen da abenduaren 31ko 814/2010 Foru Aginduan ezarritakoaren arabera (foru agindu horren bidez onetsi ziren aldi baterako
kontratazioa kudeatzeko arauak), oinarri hauetan berariaz ezarri ez denari
dagokionez.
Deitutako izangaiak kontratua sinatu beharko du –beste epe bat
ezarri ezean– abisua eman eta bost eguneko epean –edo gehienez ere
15 egunekoan, une horretan duen lanpostuan aurreabisua eman behar
badu–; horretarako, eskatutako agiriak aurkeztu beharko ditu, bai eta
zinpeko aitorpen bat ere, horren bidez adierazteko ez dela baztertua izan
Estatuko, autonomia erkidegoetako, probintzietako, udalerrietako edo toki
entitateetako inolako kargu, lanpostu edo eginkizunetatik, eta ez dagoela
desgaitua eginkizun publikoetan aritzeko.
Oinarri honetan zehaztutakoa aipatu epe horien barrenean betetzen
ez bada, ezin izanen da kontratazioa egin, eta indarrik gabe geldituko dira
dagozkion eskubideak.
Halakoetan, zerrendan hurrengo puntuazio handiena duen izangaiari
deituko zaio.
8.4. Izangaiei lanerako deia egiten zaienean, aintzat hartuko da,
orobat, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginean ezarritakoa, hain zuzen, zazpigarren xedapen
gehigarriaren 4. apartatuan, non arautzen baitira desgaitasunen bat duten
pertsonek enplegua lortzeko moduaren xehetasunak Nafarroako Foru
Komunitaterako.
8.5. Une bakoitzean kontratatzen direnak Gizarte Segurantzaren
araubide orokorrean afiliatu eta bertan alta emanen zaie; beraz, haien
kontura izanen dira dagokien kuota eta Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren atxikipena, bidezko diren kopuruetan.
9. oinarria.–Errekurtsoak.
9.1. Deialdiaren eta beraren oinarrien aurka, baita horien aplikaziotik
eta hautapen organoen jarduketetatik etortzen diren egintza administratiboen aurka ere, errekurtso hauetako bat aurkezten ahalko da, aukeran:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua,
hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu edo
jakinarazi eta biharamunetik hasita.
b) Gora jotzeko errekurtsoa, zuzenean Nafarroako Administrazio
Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita. Aipatu auzitegi
horren berariazko ebazpenek edo proposamenek amaiera emanen diote
foru administrazioko bideari, eta haien aurka jotzen ahalko da administrazioarekiko auzien jurisdikzioko organo eskudunen aurrean, legedia
orokorrari jarraikiz.
c) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bi hilabeteko epean, jurisdikzio horretako organo eskudunari zuzendua, errekurritutako egintza
jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.
9.2. Kalifikazio epaimahaiaren egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke, deialdia egin duen udal organoari zuzendua, hilabeteko
epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazten denetik hasita.
Sarrigurenen, 2020ko otsailaren 12an.–Alkatea, Amaia Larraya Marco.
I. ERANSKINA
Eskabidea (PDFa).
II. ERANSKINA
Gai zerrenda
Lehen zatia.
1. gaia.–Liburu elektronikoa eta liburutegietan dituen aplikazioak.
Irakurketa digitala.
2. gaia.–Haurrendako liburuak. Erreferentziako liburuak eta bibliografiak.
3. gaia.–Liburutegiak: kontzeptua, xedea, eginkizunak eta motak.
4. gaia.–Liburutegi publikoak: ikuspegi historikoa, kontzeptua, eginkizunak eta zerbitzuak.
5. gaia.–Bildumak liburutegi publikoan: plangintza, hautapena, erosketa, mantentze lanak eta garapena. Aldizkako eta serieko argitalpenen
prozesaketa eta kudeaketa.
6. gaia.–Liburutegi publikoek erabiltzaileendako dituzten zerbitzuak:
zerbitzu-karta. Liburutegi publikoetako erabiltzaileen iradokizun, kontsulta
eta erreklamazioei kasu egiteko protokoloa.
7. gaia.–Liburutegi publikoak integrazio soziokulturalerako zentro gisa.
Gutxiengo sozialei eta etorkinei arreta ematea.

56. zenbakia - 3685. orrialdea
8. gaia.–Liburutegi publikoetan irakurzaletasuna sustatzeko lana.
Liburutegiaren hedapenerako zerbitzuak. Irakurle klubak.
9. gaia.–Nafarroako Liburutegi Publikoei buruzko Legea (2002).
10. gaia.–Nafarroako Liburutegi Publikoen Sistema. Egungo egoera,
antolaketa eta funtzionamendua. Espainiako beste liburutegi publiko batzuen sistemekin dituen antzekotasunak eta ezberdintasunak.
11. gaia.–Espainian liburutegien arloan dauden erakundeen antolaketa-egitura eta eskumenak. 10/2007 Legea, Irakurzaletasunari, Liburuari
eta Liburutegiei buruzkoa.
12. gaia.–Liburutegietako zerbitzuak: kalitatearen kudeaketa eta haien
ebaluazioa.
13. gaia.–Liburutegien marketina.
Bigarren zatia.
1. gaia.–Udala. Udalaren Erregelamendu Organikoa. Udal organoak.
Alkatetza. Osoko Bilkura. Gobernu Batzarra. Udal organoen eskumenak
eta eskudantziak.
2. gaia.–Eguesibarko Udalaren ludotekaren erabilera eta funtzionamendua arautzen dituen erregelamendua.
3. gaia.–Ludoteka: definizioa, helburuak eta eginkizunak.
4. gaia.–Haur jolasa. Ezaugarriak, eginkizunak, sailkapena.
5. gaia.–Haurren animazioa eta ludotekak. Eginkizuna eta helburuak.
6. gaia.–Ludotekari lanpostuan bere beharreko eginkizunak eta xedeak.
7. gaia.–Pertsonen arteko komunikazioaren elementuak haurtzaroan.
8. gaia.–Haurtzaroko lengoaia.
9. gaia.–Etika profesionala. Haren aplikazioa ludotekari lanpostuan.
III. ERANSKINA
Merezimenduen baremoa
a) apartatua: Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak.
–Administrazio publikoetan emandako zerbitzuak, hauetariko lanposturen batean: ludotekako eta liburutegiko laguntzaile, ludotekako laguntzaile,
liburutegiko laguntzaile edo liburutegiko arduradun: 2 puntu urteko.
b) apartatua: prestakuntza, irakaskuntza, ikerketa eta beste merezimendu batzuk.
–Lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duen unibertsitateko titulazioa
izatea: 2 puntu.
–Lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duen masterra edo graduondoko titulua izatea: 0,5 puntu.
–Lanpostuaren eginkizunekin lotutako eta erakunde edo zentro publiko
zein pribatuek eta unibertsitateek antolatutako prestakuntza jardueretan
parte hartzeagatik: 0,10 puntu kreditu akademiko edo horren baliokide
bakoitzeko (10 ikastordu); gehienez ere 2 puntu.
–Biltzar edo jardunaldietan txostenak edo komunikazioak aurkeztea,
beka edo saria jaso duten zientzia edo ikerketa lanak egitea eta aldizkari
espezializatuetan lanak argitaratzea: 2 puntu, gehienez ere, epaimahaiak
baloratu beharrekoak, kontuan hartuz lana edo jarduera pertsona bakar
batek edo taldean egina den, eta biltzarra edo argitalpena zer mailatakoa
den: tokikoa, eskualdekoa, Estatukoa edo nazioartekoa.
–Sektore publikoan prestakuntza saioak antolatzea eta/edo halakoetan
irakasle jardutea: gehienez puntu bat, epaimahai kalifikatzaileak baloraturik
haien iraupenaren arabera.
c) apartatua: euskaraz jakitea.
Zerrenda orokorrean soilik baloratuko da (euskaraz nahitaez jakin
beharrik gabeko zerrenda).
Balorazio hori baremo honen arabera eginen da: 6 puntu EGA edo C1
izateagatik; 4,8 puntu B2 izateagatik; 3,6 puntu B1 izateagatik; 2,4 puntu
A2 izateagatik, eta 1,2 puntu A1 izateagatik.
–Oharrak A) apartaturako:
1. Urteen kopurua osoa ez bada, zerbitzuan egindako aldiari proportzioan
dagokion puntuazioa emanen da. Era berean, lanaldi partzialetan egindako zerbitzuen
kasuan, proportzioan dagokion puntuazioa esleituko da.
–Oharrak b) atalerako:
1. Baloratu beharreko prestakuntza jardueretan, irakastorduen zatikiak hainbanatu eginen dira.
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2. Irakastordu kopurua adierazten ez duten ziurtagiriei 0,05 puntuko balorazioa
emanen zaie.
3. Ikasturte akademiko bateko iraupena agertzen duten ziurtagiriei 12 kredituren
balorazioa emanen zaie.
4. Erakunde antolatzaileari buruzko betebeharrak betetzen ez badituzte ere,
puntuazio berarekin baloratuko da Administrazioak agindurik edo baliozkoturik eginak
diren prestakuntza jardueretan parte hartzea. Horien artean sartuko dira, espresuki,
sindikatuek administrazio publikoetako etengabeko prestakuntzarako itunen barnean
antolatuak.
5. Titulu akademiko bat eskuratzeko ikasketak, hala unibertsitatekoak nola
unibertsitatez kanpokoak, ez dira atal honetan baloratuko. Era berean, ez da baloratuko deialdian parte hartzeko ezinbesteko baldintza den titulua.
L2002317

EGUESIBAR
Zerbitzu anitzetako peoia izendatzeko proposamena
2019ko 219. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 6an, argitaratu
zen deialdia oposizio-lehiaketa bidez betetzeko plantilla organikoko 8.5
lanpostu hutsa, hots, zerbitzu anitzetako peoi izateko lanpostua (adar
mekanikoko espezializazioan). Lan-kontratu finkoa izanen du, lanaldi osoa,
eta Eguesibarko Udaleko plantillan sartuta arituko da. Deialdiaren 8.1.4
oinarriari jarraituz, proposamena igorri dio epaimahaiak alkateari, proba
guztiak gaindituta puntuaziorik altuena atera duen izangaia izendatzeko:
Jorge Belza Razquín, hain zuzen.
Iragarki hau argitaratu eta ondoko 30 egun naturaleko epean, proposatutako izangaiak aurkeztu beharko ditu deialdian eskatutako gaitasun
baldintzak eta gainerako beharkizunak frogatzen dituzten agiriak Eguesibarko Udalaren bulegoetan.
Argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan.
Eguesibarren, 2020ko martxoaren 9an.–Alkatea, Amaia Larraya
Marco.
L2003680

b) Aparkatzeko txartela erabiltzen bada hura erabiltzeko ezarritako
baldintzak bete gabe, 100 euroko isuna ezarriko da lehen aldian; bigarren
aldian, 150 euroko isuna ezarri eta txartela hilabetez baliogabetuko da.
Hirugarren aldian gaizki erabiliz gero, 150 euroko isunaz gain, behin betiko
baliogabetuko da txartela eta ezin izanen da lortu berriro txartela eta
aparkatzeko eskubiderik. Alloko Udalak emandako txartelak dira baliorik
gabe edo berriz lortzeko eskubiderik gabe geldituko direnak; aldiz, Allon
eman ez direnak Alloko udalerrian erabiltzeko baliogabetuko dira.
Arau-hausteak zehatzeko, aldez aurretik zehapen espedientea
abiaraziko da eta, haren ebazpena eman aitzin, interesdunei entzunaldia
emanen zaie, Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legean
xedatzen denari jarraikiz.
Jokabideak delitu izan badaitezke, erruduntasun-testigantza aginte
judizialari edo Fiskaltzari igorriko zaio, eta zehapen prozedura eten eginen
da, harik eta agintari judizialak epai irmoa eman arte, edo bestelako moduan
prozedura penala amaitzen duen ebazpena eman arte, edo harik eta
Fiskaltzak erabaki arte ez dela bidezkoa jarduketak hastea edo jarduketei
bide penalean segida ematea. Ordura arte, preskripzio epea eten eginen
da.
Bigarren xedapen iragankorra.–Arau hau aplikatuko da desgaitasuna
dutenei aparkatzeko txartela emateko prozeduretan, indarra hartu aurretik
abiatu badira ere.
Azken xedapena.–Ordenantzako aldaketa honek indarra hartuko du,
eta ondorio juridiko osoak sortuko, bere testua oso-osorik Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratutakoan eta Estatuko edo Foru Komunitateko
Administrazioek toki entitateen egintza edo erabakiak indargabetzeko
duten eskumena erabiltzeko epea iragandakoan.
Allon, 2020ko otsailaren 27an.–Alkatea, Susana Castanera Gómez.
L2003089

ARGUEDAS
Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN
ARABERA ANTOLATUAK
ALLO
Aldaketa, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak
ematea arautzen duen udal ordenantzaren 11. artikuluarena eta
bigarren xedapen iragankorrarena. Behin betiko onespena
Alloko Udalak, 2019ko azaroaren 28an egin osoko bilkuran, legez
behar den gehiengoa izanik, erabaki zuen hasiera batez onestea aldaketa
Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen
ordenantzaren 11. artikuluan eta bigarren xedapen iragankorrean. Aldaketa hori jendaurrean egon zen, iragarkia 2020ko 8. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratuta, urtarrilaren 14an.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325. artikuluari jarraikiz, urriaren 29ko 11/2004 Foru Legean
idatzi bezala, eta jendaurrean egoteko epea inork alegaziorik aurkeztu
gabe iraganik, ordenantza horretan egin aldaketa behin betiko onetsi eta
argitaratzeko agindu da, behar diren ondorioak izan ditzan.
Hona hemen onetsitako ordenantzaren testu osoa:
11. artikulua. Arau-hauste eta zehapenak, txartela behar ez bezala
erabiltzeagatik.
1.–Arau-hauste administratibo astunak dira honako hauek:
a) Txartela lortzeko aurkezten diren datuak faltsutzea eta txartela
lortzea eragotziko luketenak gordetzea.
Faltsutzearen egileak izanen dira arau-haustearen erantzule.
b) Txartelak erabiltzea administrazioaren kontzesiorik gabe edo haren
indarraldia amaituta.
Txartelaren erabiltzaileak izanen dira arau-haustearen erantzule.
c) Txartelak erabiltzea eskubidearen titularrak ez direnak eramateko.
Txartelaren titularrak eta hura oker erabiltzen dutenak izanen dira
arau-haustearen erantzule.
2.–Zehapenak.
a) Iruzurra eginez erreproduzituz gero, txartela berehala deuseztatuko da; gainera, 150 euroko isuna ezarriko da Allon emandako txartelen
kasuan eta betiko baliogabetzea beste udalerri batean eskuratu bada;
kasu horretan, gertakariaren berri emanen zaio hura eman duen Udalari,
kasu horretarako xedatuta dituen ondorioak izan ditzan.

Bat etorriz Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta
Araubide Juridikoaren Erregelamenduarekin (azaroaren 28ko 2568/1986
Errege Dekretuak onetsia).
XEDATZEN DUT:
Artikulu bakarra.–Alkatea udalerritik kanpo izanen denez 2020ko
otsailaren 27tik martxoaren 1era, haren ordezkoa behar da eta, horregatik,
Udalbatzako alkateorde José Manuel Domínguez Bronteren esku utzi dira
hari dagozkion eginkizunak.
Arguedasen, 2020ko otsailaren 26an.–Alkatea, José M.ª Pardo Ayala.
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ARTIKA
Udal ordenantza, arautzen duena Kontzejuaren María Domínguez
gizarte etxeko espazio eta baliabideen antolaketa eta erabilera.
Hasierako onespena
Artikako Kontzejuko Batzarrak, 2020ko otsailaren 26ko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen udal ordenantza bat zeinaren bidez arautzen
baitzen Artikako Kontzejuaren María Domínguez gizarte etxeko espazio
eta baliabideen antolaketa eta erabilera.
Onetsitako ordenantza jendaurrean egonen da hogeita hamar egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten, eta aurkez
ditzaten erreklamazioak, kexak edo oharrak; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen
325.1 artikuluarekin.
Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, ordenantza
behin betiko onetsirik geldituko da, eta testua osorik emanen da argitara
Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Artikan, 2020ko otsailaren 27an.–Kontzejuko burua, Cristina Recalde
Vallejo.

L2003067

ARTIKA
2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena
Artikako Kontzejuko Batzarrak, 2020ko otsailaren 26an egindako
bilkuran, hasiera batez onetsi zituen 2020ko aurrekontuko 1. eta 2. aldaketak.

2020ko martxoaren 17a, asteartea

56. zenbakia - 3687. orrialdea

Espedientea jendaurrean egonen da Idazkaritzan hamabost egun
baliodunean, iragarki hau argitaratu ondoan. Epe horretan, interesdunek
aztertzen ahalko dute eta alegazioak aurkezten ahal dituzte.
Aplikatu beharreko araudia: irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikulua; foru dekretu horren bidez garatu zen Nafarroako Toki
Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea, aurrekontuen
eta gastu publikoaren alorretan.
Artikan, 2020ko otsailaren 27an.–Kontzejuko burua, Cristina Recalde
Vallejo.
L2003117

AIEGI
Ordenantza, arautzen duena eraikinak lehen aldiz erabili
edo okupatzeko lizentziak ematea. Hasierako onespena
Aiegiko Udalak, 2020ko otsailaren 27an egindako osoko bilkura arruntean, hasiera batez onetsi zuen ordenantza bat zeinaren bidez arautzen baita
Aiegiko eraikinak lehen aldiz erabili edo okupatzeko lizentziak ematea.
Jendaurrean egonen da gutxienez hogeita hamar eguneko epean,
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta entitatearen iragarki-taulan
paratu ondotik, bizilagunek eta bidezko interesa dutenek espedientea azter
dezaten, eta aurkez ditzaten egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak,
kexak edo oharrak; hori dena, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari
buruzko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluarekin.
Aiegin, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Leonardo Camaces Murillo.

L2003140

2020RAKO TASAK ETA ZERGA-TASAK
Beladoreak
APROBETXAMENDU BEREZIAK

ZENBATEKOA

Urte osoa

97,00 euro beladoreko

Udako denboraldia (Villarko Andre Mariatik urriaren
13ra)

72,00 euro beladoreko

Neguko denboraldia (urtearen gainerakoa)
Lanegun bakanak eta jaiegunak, Villarko Andre Maria
eta San Migel:

43,50 euro beladoreko
2,10 euro/beladore/egun

1. Aprobetxamenduaren xedea den eremuan hesitzeko elementuak
edo egiturak paratzen direlarik, aurreikusitako tarifak %15 gehituko dira.
2. Altzariak baimentzen badira (kupelak, mahai garaiak, etab.),
eta beladoreak edukitzeko baimenik ez bada, karga-oinarria ezarriko da
paratutako elementu bakoitzeko eta eguneko, eta okupazioa beladore
batena izanen da.
ZENBATEKOA
(eurotan)

KALEZ KALEKO SALMENTA

Merkatu txikiko kaleko salmenta

2,80 euro/ml/egun

Kaleko salmenta, bestetan

6,50 euro/ml/egun
ZENBATEKOA
(eurotan)

LITXARRERIA ETA GISAKOEN SALMENTA

San Migel bestak
Villarko bestak
Kioskoak
Bestelako aprobetxamenduak

157,00 euro/ml
52,00 euro/ml
152,00 euro/denboraldi
0,12 euro/m/egun

BERIAIN
HILERRIA

Udal agenteen zerbitzuaren eskumenak eskuordetzan ematea
Alkatetzaren otsailaren 24ko 34/2020 Ebazpenaren bidez, Gaspar
Suescun Irurzunen esku utzi ziren udal agenteen zerbitzuaren (Udaltzaingoa) zuzendaritza eta kudeaketa. Eskuordetzeak izaera berezia du, bat
etorriz 43.4 artikuluan xedatzen duenarekin Toki Entitateen Antolaketaren,
Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduak.
Argitara ematen da, orok jakin dezan.
Beriainen, 2020ko otsailaren 27an.–Alkatea, Óscar Ayesa Domínguez.
L2003070

OLTZA ZENDEA
Oltzako 154., 166. eta 180. lurzatien kudeaketako
hirigintza-hitzarmena. Hasierako onespena
Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko otsailaren 27an hartutako erabakiaren bidez, hasiera batez onetsi zen kudeaketako hirigintza-hitzarmenaren
proposamena Oltzako 9. poligonoko 154., 166. eta 180. lurzatietarako
(Oltzako Jauregia), Joaquín Ignacio Mencos Doussinaguek sustatua.
Espedientea jendaurrean egonen da 20 egunez, iragarki hau argitaratu
eta biharamunetik hasita, bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako
Foru Dekretuaren 25.5 artikuluarekin; aipatutako legegintzako foru dekretu horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari
buruzko Foru Legearen testu bategina.
Epe horretan, bidezkotzat jotzen diren alegazioak aurkezten ahalko
dira, eta espedientea ikusgai egonen da Udalaren egoitza elektronikoan
eta bulegoetan.
Oltza Zendean, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Moisés Garjón
Villanueva.

L2003147

Nitxo hutsean edo panteoian ehorztea
Nitxo okupatuan ehorztea
Lurrean ehorztea
Gorpuzkiak tokiz aldatzea
Kolunbarioan ehorztea
Errauts-kutxatilak nitxoan edo panteoian gordetzea

AGIRIAK IZAPIDETU ETA EGITEA

Planoen kopiak
Kopiak
Ziurtagiriak
Lurzatien gaineko zedulak
Konpultsatzeak
Faxa igortzea eta hartzea
Nitxoen tituluen bikoiztuak
Kirol txartelaren bikoiztuak
Ordenagailuko zerrendak
Agiriak berriz egitea
Istripuen gaineko atestatuen txostenak egitea, poliziak haietan
parte hartzen badu edo bertan agertzen bada
Poliziaren txostenak egitea
Arma txartela egitea
Animalia arriskutsuak edukitzeko lizentziak egitea
Animalia arriskutsuak edukitzeko lizentziaren bikoiztua
Sinadura kautotzea
Kolorezko fotokopia

EZKONDU GABEKO BIKOTE EGONKORREN INSKRIPZIOA

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroan inskribatzeko
tasa

CORELLA
Aldaketa 2020rako zerga-tasa eta tasetan. Hasierako onespena
Corellako Udalak, 2019ko abenduaren 12an egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zituen 2020rako zerga-tasa eta tasak.
Onespenaren erabakia 2020ko 8. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen, urtarrilaren 14an. Jendaurreko epean ez da alegaziorik
aurkeztu; hortaz, behin betiko onesten da zerga-tasa eta tasetan egin
aldaketa, eta osorik ematen da argitara, behar diren ondorioak izan ditzan,
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 325.
artikuluan xedatuari jarraikiz.
Corellan, 2020ko otsailaren 26an.–Alkatea, Gorka García Izal.

EZKONTZA ZIBILAK EGITEA

Osoko bilkuren aretoa erabiltzeko tasa

UDALAREN ELEMENTUAK UZTEA

ZENBATEKOA
(eurotan)

29,50
59,00
59,00
59,00
11,00
30,00
ZENBATEKOA
(eurotan)

1,00
0,25
2,00
2,00
1,00
0,90
2,00
3,50
0,90
1,90
40,00
6,60
6,10
10,50
5,50
1,90
0,45
ZENBATEKOA
(eurotan)

26,50

ZENBATEKOA
(eurotan)

69,00
ZENBATEKOA
(eurotan)

Mahaiak
Mahai eta egun bakoitzeko
Fidantza mahai bakoitzeko
Aulkiak

3,00
30,00

Aulki eta egun bakoitzeko

1,50

3688. orrialdea - 56. zenbakia

2020ko martxoaren 17a, asteartea
ZENBATEKOA
(eurotan)

UDALAREN ELEMENTUAK UZTEA

Fidantza aulki bakoitzeko
Soinu ekipo handia
Egun bakoitzeko
Fidantza soinu ekipo handi bakoitzeko
Soinu ekipo txikia
Egun bakoitzeko
Fidantza soinu ekipo txiki bakoitzeko

4,00
100,00
200,00
50,00
100,00
ZENBATEKOA
(eurotan)

JARDUERA SAILKATUEN LIZENTZIAK, IREKITZEKO

I. epigrafea–Jarduerarako, irekitzeko, jardueran aldaketak egiteko eta handitzeko
lizentzia
Lehen 50 m²-ak
195,50
51 - 100 m²
272,50
101 - 300 m²
389,00
301 - 600 m²
584,00
601 - 1.000 m²
778,50
1.000 m²-tik goiti
Lehen 1.000 m²-ak
779,00
Gainerakoa, 10 m²-ko
1,95
II. epigrafea.–Negozioa eskualdatzea, izena edo sozietate-izena aldatzea, titularrak
aldatzea, eta jarduera kaltegabeak
Aplikatu beharreko tarifak I. epigrafean ezarritakoen %50 izanen dira.
OBRETARAKO EDO HIRIGINTZAKO BESTELAKO JARDUKETETARAKO LIZENTZIAK

ZENBATEKOA
(eurotan)

GARABI ZERBITZUA

Tasa erdia, garabiari dei egiten bazaio
Ibilgailua biltegian edukitzeko tasa, eguneko (laugarren egunetik
aurrera)

ZENBATEKOA
(eurotan)

HERRI-LURRETAKO LURZATIAK IXTEKO KANONA

Euroak erreguko

4,60

ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA

ZENBATEKOA

PCEG (per capita errenta garbia) < OAEAP (Ondorio
Askotarako Errenta-adierazle Publikoa)
OAEAP < PCEG < OAEAPren %105

Gizarte Ongizateak
ezarritako tarifa
Gizarte Ongizateak
ezarritako tarifa
Gizarte Ongizateak
ezarritako tasaren 0,15
Gizarte Ongizateak
ezarritako tasaren 0,30
Gizarte Ongizateak
ezarritako tasaren 0,45
Gizarte Ongizateak
ezarritako tasaren 0,60
Gizarte Ongizateak
ezarritako tasaren 0,75
Gizarte Ongizateak
ezarritako tasaren 0,90

OAEAPren %105<PCEG< OAEAPren %120
OAEAPren %120<PCEG< OAEAPren %135
OAEAPren %135<PCEG< OAEAPren %150
OAEAPren %150<PCEG< OAEAPren %165
OAEAPren %165<PCEG< OAEAPren %180
OAEAPren %180<PCEG< OAEAPren %195

ZENBATEKOA

Obra lizentziak (gutxienez ere 30 euro)
–EIOZ (eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga)
(%2-%5)

%0,61
%4,67

KONTRIBUZIOAK

ZENBATEKOA
(eurotan)

ARROPA GARBITZEKO ZERBITZUA

OAEAPtik beheitiko diru-sarrerak

12,90

OAEAPtik goitiko diru-sarrerak

18,70

ZENBATEKOA

Hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa
Landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa

%0,4010
%0,80.

EKONOMIA-JARDUEREN GAINEKO ZERGA

ZENBATEKOA

Errekargu hau aplikatuko da (gehienekoa aplikatuko dugu)

ZENBATEKOA
(eurotan)

JANARI ZERBITZUA

OAEAPtik beheitiko diru-sarrerak

5,00

OAEAPtik goitiko diru-sarrerak

7,90

%40
ZENBATEKOA
(eurotan)

BESTELAKOAK
LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA
Sortzealdia

Koefizientea

Karga-tasak

Urtebetetik beheiti
3 urte
4 urte
5 urte
6 urte
7 urte
8 urte
9 urte
10 urte
11 urte
12 urte
13 urte
14 urte
15 urte
16 urte
17 urte
18 urte
19 urte
20 urte edo hortik goiti

Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa
Gehienekoa

%15,00
%25,00
%25,00
%25,00
%25,00
%25,00
%25,00
%25,00
%25,00
%25,00
%25,00
%25,00
%25,00
%25,00
%25,00
%25,00
%15,00
%15,00
%15,00

PASABIDEAK (prezioa metro lineal bakoitzeko urtean)

Material ortopedikoaren mailegua

4,50
ZENBATEKOA
(eurotan)

MUSIKA ESKOLA

Matrikula

20,50 ikastaroko

Musika Hizkuntza eta Instrumentua

52,00 hilean

Musika Hizkuntza bakarrik

20,50 hilean

Instrumentua bakarrik

41,50 hilean

–Orokorrean, tasak %20 merkeago izanen dira familia-unitateko bigarren eta hurrengo kideendako, ordaindu behar luketen tasaren aldean.
–Orokorrean, tasak %20 merkeago izanen dira bigarren instrumentu
batean edo gehiagotan matrikulatzen diren ikasleendako.
BESTE BATZUK

Kanona, Jordana eta Ontinar %5 goitituko da baldintza-orriko prezioaren
aldeko lurzatiengatik
gainetik

Gazte Zentroko tasak
GELEN EDO BALIABIDEEN ERABILERA PUNTUALA

ZENBATEKOA
(eurotan)

5 plaza bitarte
6-10 plaza
11-20 plaza
21-30 plaza
31-40 plaza
41-50 plaza
51-60 plaza
61-70 plaza
Pasabidearen plaka

52,50
60,50
68,00
78,50
88,00
98,00
112,00
115,00
14,00

GARABI ZERBITZUA

ZENBATEKOA
(eurotan)

Ibilgailuak eremu publikotik kentzea

51,50
5,70

100,00

a) Eremuak: eskatzen den erabilera-ordu bakoitzeko, Gazteen Sormen Zentroa
irekita dagoen egun eta orduetan
1. kategoria:
Udalak eta beste administrazio publiko
batzuek eta haien erakunde autonomoek
beren baliabideekin sustatu edo antolatutako jarduerak, edo beste batzuekin batera
antolatutakoak.

Dohainik

2. kategoria:
Honelako egileak edo antolatzaileak dituzten jarduerak:
–Gazteak edo irabazi asmorik gabeko beste entitate batzuk (elkarteak, entitateak...),
Udalarekin lankidetzan.
–Administrazio publikoak, irabazi asmorik
gabeko entitateekin kontratazioa, lagapena
edo hitzarmena eginik.

Dohainik

2020ko martxoaren 17a, asteartea

56. zenbakia - 3689. orrialdea

GELEN EDO BALIABIDEEN ERABILERA PUNTUALA

–Informatika gela eta erabilera anitzeko aretoa: 20 euro/ordu
–Prestakuntza, berrikuntza edo erakusketa aretoak: 10 euro/ordu

4. kategoria:
honelako sustatzaile edo antolatzaileak
dituzten jarduerak:
–Administrazio publikoak, irabazi asmoa
duten enpresekin kontratazioa eginik.
–Administrazio publikokoak ez diren eta
irabazi asmorik ez duten izaera sozialeko
elkarte eta entitateak, dagokien erakundearloak homologatu eta/edo erregistratutakoak, egiten diren jardueretan harreman
ekonomikoa, lan arlokoa edo kontratu
bidezkoa dutenean jarduerok aurrera
eramaten dituzten profesionalekin.
–Irabazi asmoa duten entitate edo pertsona pribatuek antolatu edo gauzatutako
jarduerak.
–30 urtetik goitikoek banaka erabiltzeko.

–Informatika gela: gela osoa, 21 euro/
ordu; banakako erabilera, 2 euro/
ordu.
–Irrati eta grabazio gela: 20 euro/ordu
eta 31 euroko fidantza.
–Entsegu gela hornitua: 10 euro/ordu
eta 31 euroko fidantza.
–Entsegu gela: 10 euro/ordu.
–Berrikuntza gela: 20 euro/ordu.
–Prestakuntza gela: 20 euro/ordu.
–Erakusketa aretoa: 20 euro/ordu.
–Bilera aretoa: 10 euro/ordu.
–Erabilera anitzeko aretoa: 20 euro/
ordu.

3. kategoria:
gazte taldeen erabilera eta/edo banakako
erabilera (15 urtetik eta 30 urtera bitarteko
gazteak)

–Informatika gela: gela osoa, 5 euro/
ordu; banakako erabilera, 1 euro/ordu.
–Irrati eta grabazio gela: 3 euro/ordu
eta 7 euroko fidantza.
–Entsegu gela hornitua: 3 euro/ordu
eta 7 euroko fidantza.
–Entsegu gela: 1 euro/ordu.
–Berrikuntza gela: 2 euro/ordu.
–Prestakuntza gela: 2 euro/ordu.
–Erakusketa aretoa: 5 euro/ordu.
–Bilera aretoa: 1 euro/ordu.
–Erabilera anitzeko aretoa: 5 euro/
ordu.

Ekitaldi soziokulturaletara joatea eta ikasta- Ekitaldi bakoitzerako
ro, tailer edo mintegietan parte hartzea:
direnak.

Gazteen Sormen Zentroaren ekipamendua handik kanpo
lagatzeko tasak
TASAK EGUNEKO
(eurotan)

Proiektore handia
Proiektore txikia
Pantaila
DJendako ekipoa
Bafleak
Proiektagailu-mahaia
Atrila (Corellako armarria)
Mikrofonoak eta mikrofono-oinak
Musikako atrilak (unitate bakoitzeko)

FIDANTZA
(eurotan)

Bateria

51,00

205,00

Soinu ekipo txikia

51,50

103,00

FIDANTZA
(eurotan)

51,50
21,20
21,20
103,00
51,50
21,20
31,30
21,20
10,00

205,00
103,00
51,50
308,00
103,00
51,50
61,50
51,50
31,30

Corellako Kultur Etxeko tasak
Lokalen kategoriaren eta mailaren arabera, Corellako Kultur Etxea irekita dagoen
egun eta orduetan, eskatzen den erabilera-ordu bakoitzeko:
2., 3. eta 4. mailak: do1. kategoria:
Udalaren beraren baliabideak erabilita sustaturiko edo hainik
antolaturiko jarduerak, beste administrazio publiko batzuekin eta haien erakunde autonomoekin lankidetzan.
2., 3. eta 4. mailak: Do2. kategoria:
Honela egindako edo antolatutako jarduerak:
hainik
–Irabazi asmorik gabeko pertsonek edo beste entitate
batzuek (taldeek, elkarteek...) Udalarekin lankidetzan
egindakoak.
–Administrazio publikoek egindakoak, irabazi asmorik gabeko entitateekin kontratazioa, lagapena edo
hitzarmena eginik.
3. kategoria:
sindikatuek, kooperatibek, auzo elkarteek, jabe edo
jabekideen elkarteek, gremio elkarteek eta antzeko
beste entitate batzuek, irabazi asmorik eta izaera
sozialik gabekoek, egindako bilerak.

2. maila: 10 euro/ordu
3-A maila: 30 euro/ordu
3-B maila: 30 euro/ordu
3-C maila: 20 euro/ordu
4-A maila: 10 euro/ordu
4-B maila: 10 euro/ordu
4-C maila: 10 euro/ordu

4. kategoria:
Honelako sustatzaile edo antolatzaileak dituzten
jarduerak:
–Administrazio publikoak, irabazi asmoa duten enpresa
edo entitatekin kontratazioa eginik.
–Administrazio publikokoak ez diren eta irabazi asmorik ez duten izaera sozialeko elkarte eta entitateak,
dagokien erakunde-arloak homologatu eta/edo erregistratutakoak, egiten diren jardueretan harreman ekonomikoa, lan arlokoa edo kontratu bidezkoa dutenean
jarduerok aurrera eramaten dituzten profesionalekin.
–Irabazi asmoa duten entitate edo pertsona pribatuek
antolatu edo gauzatutako jarduerak.

2. maila: 20 euro/ordu.
3-A maila: 200 euro/ordu
edo diru-bilketaren %5,
halakorik badago.
3-B maila: 200 euro/ordu
edo diru-bilketaren %5,
halakorik badago.
3-C maila: 20 euro/ordu.
4-A maila: 30 euro/ordu.
4-B maila: 20 euro/ordu.
4-C maila: 20 euro/ordu.

erabakitzen

Herriko gazte talde edo entitateek gelak Dohainik utziko dira, baldin eta Udalaerabiltzea
rekin hitzarmena sinatua badute.

EKIPAMENDUA

TASAK EGUNEKO
(eurotan)

EKIPAMENDUA

3. kategoria:
sindikatuek, kooperatibek, auzo elkarteek,
jabe edo jabekideen elkarteek, gremio
elkarteek eta antzeko beste entitate batzuek, irabazi asmorik eta izaera sozialik
gabekoek, egindako bilerak.

CORELLAKO KIROL INSTALAZIOETAN ABONAMENDUA EGITEKO TASAK - 2020. URTEA
Balioa: 2020ko ekainaren 1etik 2021ko maiatzaren 31ra arte
KIROLDEGIAK
(M. INDURÁIN / CORELLA HIRIA)

Banakakoa, haurrak (2008tik 2017ra bitarte jaioak)
Banakakoa, gazteak (1994tik 2007ra bitarte jaioak)
Banakakoa, helduak (1956tik 1993ra bitarte jaioak)
2 abonatuko familia unitatea
3 abonatuko familia unitatea
4 abonatuko familia unitatea
5 abonatuko familia unitatea
6 abonatu edo gehiagoko familia unitatea
Banakakoa, 1955ean edo lehenago jaiotako pentsioduna
eta/edo %33tik %64ra bitarteko desgaitasuna duen pertsona eta/edo gizarteratze-errentaren hartzailea
Banakakoa, %65eko edo hortik goitiko desgaitasuna
duen pertsona edo 2018an edo geroago jaioa.

IGERILEKUEN KIROL INSTALAZIOAK
Uda + Negua

Urtekoa:
2020/06/01etik
2021/05/31ra
(eurotan)

Hiruhilekokoa
(eurotan)

Urtekoa:
2020/06/01etik
2021/05/31ra
(eurotan)

Udakoa:
2020ko ekainetik
2020ko irailera arte
(eurotan)

Hiruhilekokoa:
Urtearen
gainerakoan
(eurotan)

59,50
65,50
82,00
115,50
122,00
129,00
137,00
145,00
31,50

26,50
28,00
35,50
39,00
41,50
44,00
46,50
49,00
13,50

59,50
65,50
82,00
115,50
122,00
129,00
137,00
145,00
31,50

42,00
45,50
57,00
69,50
74,00
78,00
83,00
87,50
21,50

26,50
28,00
35,50
39,00
41,50
44,00
46,50
49,00
13,50

SARRERA

BATERA
KIROLD. + IGERILEKUAK

Banakakoa instalazio bakoitzean
(eurotan)

Urtekoa: 2020/06/01etik
2021/05/31ra
(eurotan)

5,00
6,00
6,00

76,50
84,00
106,00
150,50
159,00
168,50
178,00
189,00
41,00

4,00

DOHAINIK

Oharrak eta promozioak:
–Hiruhilekoko abonamendua egiten den egun berean hasten da, eta egun naturalak kontatzen dira. Baterako txartelak eta urteko txartelak 2020ko uztailera arte baizik
ez dira emanen, hura barne.
–Hiru hilabeteko txartelaren prezioa ezin izanen da doitu, txartela hilabete batez baino gehiagoz erabili bada.
–Familia unitateen abonamenduen kasuan, seme-alabek “haurrak” edo “gazteak” izan beharko dute. Ez dira “familia unitatean” sartuko anai-arreba “helduak”.
–Desgaitasuna dutenendako eta gizarteratze-errenta hartzen dutenendako tarifen onuradunek frogagiri ofizialak aurkeztu beharko dizkiote Udalari.
–Udalaren kirol instalazioetan, eta txartelak egiten diren denboraldirako bakarrik, banakako bonuak egiteko aukera izanen da, eta horiek instalazio guztietan erabiltzen
ahalko dira: 5 sarrera (15 euro), 10 sarrera (25 euro). Bonu horiek edukitzeak ez dakar berekin “abonatu” izatea.
–Eskaintzak: 1) 3 euroko sarrerak izanen dira hauetan: a) igerilekuen kirol instalazioetan, 19:00etatik aurrera udan eta egun osoan neguan; b) Miguel Induráin kiroldegian,
egun osoan udan. 2) Abonatuek prezio murriztua izanen dute Udalaren kirol eskaintzan, urte osoan, bai eta promozio bereziak ere. Esaterako, 2019. urtean, langabeendako,
txandaka zebiltzanendako eta gizarteratze-errentaren hartzaileendako hauek eskaini ziren, besteak beste: jarduera sortak, deskontuak Udalarekin hitzarmena duten klubek
antolatutako kiroletan, eta deskontuak herriko dendetan.
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Corellako Udalaren kirol instalazioetan abonamendua egiteko tasak - 2020. urtea
Balioa: 2020ko ekainaren 1etik 2021ko maiatzaren 31ra arte
ENTITATEEN ERABILERA KOLEKTIBOA
Kirol denboraldirako edo urterako lagatzea
(20 egunetik denboraldi oso batera bitarte)

Lagatze puntuala
(1 egunetik 19 egunera bitarte gehienez)

Tokiko kirol klub ofizialak, Dohainik; betiere, nahitaezkoa izanen da entitateen eskaintzek –bai denboraldikoek bai
irabazi asmorik gabeko toki- eskaintza puntualek– deskontuak izatea, Udalarekin hitzartuak, Udalaren kirol instalazioetako
ko beste elkarte batzuk, eta abonatuendako, eta eskaintza horiek abonatuen ehuneko jakin bat lortzea izen-emateetan.
partikular abonatuak, irabazi
asmorik gabeak
1. oharra: ez da denboraldiko lagapenik izanen irabazi asmorik gabeko partikular abonatuendako; entitateendako bakarrik izanen dira. Halaber, partikular abonatuei urtean 4
ordu lagako zaizkie gehienez.
2. oharra: irabazi asmorik gabeko entitate edo partikularrek izaera hori galduko dute, eta
“kirol enpresaburutzat” hartuko dira, baldin jarduera gehienbat enpresaburuek gauzatzen
badute, nahiz eta jarduerarako eskaera egiten duena entitate edo pertsona bat izan.
3. oharra: instalazioak ez zaizkie lagako irabazi asmorik gabeko abonatu gabeei.
Kirolaren arloko tokiko edo Dagokion administrazio-kontratuaren bidez. 25 euro/ordu/instalazio (gehienez ere 6 ordu
kanpoko enpresaburuak.
erreserba daitezke eguneko, eta denbora
horren barnean sartzen dira bai ekitaldiaren
beraren iraupena bai instalazioa erabilezin
dagoen denbora, aurreko eta ondoko prestalanak direla eta).

Betebeharrak

–Erantzukizun Zibileko Asegurua, instalazioan
egin nahi den jarduera bereziki estaltzekoa.
–Lankidetza-hitzarmenetan aurreikusi direnak
(denboraldiko lagapenetarako).

–Erantzukizun Zibileko Asegurua, instalazioan
egin nahi den jarduera bereziki estaltzekoa.
–300 euroko fidantza.

Oharra: lagapenak berarekin ekarriko balu
ohiz kanpoko irekiera, instalazioaren ordutegi arruntarekin bat ez datorrena, zenbatekoa
hau izanen da: 40 euro/ordu.
L2003069

DONEZTEBE

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Udal ordenantza, Etxeko animaliak, eta bereziki zakurrak,
edukitzea arautzen duena. Hasierako onespena

Doneztebeko Udalak, 2020ko martxoaren 6an egin bilkuran, hasiera
batean onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa, Doneztebeko Udalaren eta
Musika Eskolako Patronatuaren plantillak hartzen dituena.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluak 235.ari dagokionez xedatuari jarraikiz, onetsitako
plantilla Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabortz egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, herritar edo interesdunek espedientea azter dezaten eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Donezteben, 2020ko martxoaren 10ean.–Alkatea, Santiago Uterga
Labiano.
L2003863

ITZA
Jarduera-lizentzia. Eskaera

Lizoainibar-Arriasgoitiko Udalak, 2020ko otsailaren 26an egin osoko
bilkuran, hasiera batez onetsi zuen Etxeko animaliak, eta bereziki zakurrak,
edukitzea arautzen duen Udal ordenantza.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325.1 artikuluan xedatuari jarraikiz, onetsitako ordenantza
jendaurrean egonen da hogeita hamar egun baliodunean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta erreklamazioak, eragozpenak
edo oharrak aurkez ditzaten.
Jendaurreko epea inork alegaziorik egin gabe iragaten bada, Etxeko
animaliak, eta bereziki zakurrak, edukitzea arautzen duen udal ordenantza
behin betiko onetsi eta testua emanen da argitara Nafarroako Aldizkari
Ofizialean.
Lizoainen, 2020 martxoaren 6an.–Alkatea, Koldo Albira Sola.
L2003629

Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko
4/2005 Foru Legean xedatua bete dadin, aditzera ematen da Udalaren
bulegoetan jendaurrean egonen dela hamabost egun baliodunean ondotik
zehazten den espedientea, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita, jarduerak ukitutako pertsonek bidezko
alegazioak egin ditzaten epe horretan.
Sustatzailea: Servicios de la Comarca de Pamplona SA. Jarduera:
Saratsateko tokiko arazketa-sistema. Kokalekua: 14. poligonoa; 104., 40.,
39. eta 38. lurzatiak.
Eritzebeitin, 2020ko martxoaren 9an.–Alkatea, Floria Pistono Favero.
L2003661

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI
Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea
arautzen duen udal ordenantza. Hasierako onespena
Lizoainibar-Arriasgoitiko Udalak, 2020ko otsailaren 26an egin osoko
bilkuran, hasiera batez onetsi zuen Desgaitasuna duten pertsonendako
aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen udal ordenantza.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325.1 artikuluan xedatuari jarraikiz, onetsitako ordenantza
jendaurrean egonen da hogeita hamar egun baliodunean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta erreklamazioak, eragozpenak
edo oharrak aurkez ditzaten.
Jendaurreko epea inork alegaziorik egin gabe iragaten bada, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen
udal ordenantza behin betiko onetsi eta testua osorik emanen da argitara
Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Lizoainen, 2020 martxoaren 6an.–Alkatea, Koldo Albira Sola.
L2003628

MURIETA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Murietako Udalak, 2020ko martxoaren 5ean egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/90 Foru
Legearen 271. artikuluan xedatuarekin bat, bizilagun eta interesdun guztiei
jakinarazten zaie espedientea jendaurrean egonen dela hamabost egun
baliodunean, hura azter dezaten eta bidezkotzat jotzen diren alegazioak
aurkez ditzaten.
Murietan, 2020ko martxoaren 6an.–Alkatea, Yurema Lana González.
L2003624

MURIETA
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Murietako Udalak, 2020ko martxoaren 5ean egin osoko bilkura arruntean, hasiera batez onetsi zuen 2020. urterako plantilla organikoa.
Espedientea jendaurrean egonen da Idazkaritzan 15 egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita,
interesdunek azter dezaten eta bidezko alegazioak aurkez ditzaten; aipatu
epean inork erreklamaziorik aurkezten ez badu, behin betiko onetsitzat
joko da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 235.
artikuluan ezarritakoarekin bat.
Murietan, 2020ko martxoaren 6an.–Alkatea, Yurema Lana González.
L2003626
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MURIETA
2020rako zerga-tasak
Murietako Udalak, 2020ko martxoaren 5ean egin osoko bilkura
arruntean, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995
Foru Legearen xedapenekin bat, hasiera batez onetsi zuen erabaki hau.
Hona:
Lehenbizikoa.–2019rako karga-tasak onestea. Hona hemen:
–%0,155eko karga-tasa ezartzea, lur-ondasunen gaineko kontribuzioa
ordainarazteko.
–%2,37ko karga-tasa ezartzea, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko
zergarako.
–1,24ko indizea ezartzea, ekonomia-jardueren gaineko zergarako.
–%10,30eko karga-tasa ezartzea, hiri-lurren balio-gehikuntzaren
gaineko zergarako.
Zerga sortzen den unean lurraren balioaren gainean ezarri beharko
diren koefizienteak onestea, balio-igoera sortzen den aldiaren arabera, eta
foru legearen proiektuak xedatutako gehienekoei jarraikiz:
SORTZEALDIA

0,63
0,58
0,51
0,36
0,21
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,11
0,13
0,13
0,06

20 urte edo hortik gora
19 urte
18 urte
17 urte
16 urte
15 urte
14 urte
13 urte
12 urte
11 urte
10 urte
9 urte
8 urte
7 urte
6 urte
5 urte
4 urte
3 urte
2 urte
Urtebete
Urtebetetik behera

Aipatu koefizienteek ondorioak izanen dituzte iragarki hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aitzina.
Bigarrena.–Horri guztiari dagokion erabakia argitaratzea Nafarroako
Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan, ediktuak paratuta, Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen
45. artikuluarekin bat.
Murietan, 2020ko martxoaren 6an.–Alkatea, Yurema Lana González.

–Eremu publikoko eta herri-lurretako lurzorua, lurgaina eta lurpea
okupatzea:
• Mahaiak eta terrazak: 80,00 euro denboraldiko.
• Merkatu txikiak eta saltokiak:
-- Saltokia, ibilgailuan: 5,00 euro egunean.
-- Saltokiak: 10,00 euro egunean.
-- Feriako barrakak: 15,00 euro egunean.
–Elektrikoak eta hornidura enpresak: Toki Ogasunei buruzko Foru Legean ezarritako tarifak; kudeaketa, berriz, Nafarroako Udal eta Kontzejuen
Federazioarekin hitzartutakoa.
–Pilotalekuko argiak: 2,00 euro orduko.
–Hilerriko ehorzketa, garbiketa eta mantentze-lanetarako zerbitzua:
40,00 euro.
–Udalaren gimnasioko instalazioak erabiltzea (16 urtetik gorakoendako):
• hileko kuota: 25,00 euro.
• Hiru hilabeteko kuota: 60,00 euro.
• Sei hilabeteko kuota: 110,00 euro.
• Urteko kuota: 150,00 euro.
• Asteburuko, Eguberrietako eta Aste Santuko kuota: 100,00 euro.
–Udalaren lokalak erabiltzea:
1.–Urrutia auzoko 23‑An dagoen eraikineko 3. solairuko erabilera
anitzeko gela:
–Bilera informatiboak eta hitzaldiak oro har: 10,00 euro/eguna.
Egoitza soziala “Nafarroako Ekialdeko Pirinioa” eskualdean duten
erakunde publikoak, enpresa publikoak eta elkarteak: salbuetsita.
–Jarduerak: 30 euro/eguna.
Egoitza soziala “Nafarroako Ekialdeko Pirinioa” eskualdean duten
erakunde publikoak, enpresa publikoak eta elkarteak: 10,00 euro/eguna.
2.–“Javi Eseverri” zentro soziokulturala:
2.1. Ekitaldi aretoa (beheko solairua):
–Bilera informatiboak eta hitzaldiak oro har: 10,00 euro/eguna.
Egoitza soziala “Nafarroako Ekialdeko Pirinioa” eskualdean duten
erakunde publikoak, enpresa publikoak eta elkarteak: salbuetsita.
–Jarduerak: 30 euro/eguna.
Egoitza soziala “Nafarroako Ekialdeko Pirinioa” eskualdean duten
erakunde publikoak, enpresa publikoak eta elkarteak: 10,00 euro/eguna.
2.2. Jardueren aretoa (2. solairua): 30 euro/eguna.
Egoitza soziala “Nafarroako Ekialdeko Pirinioa” eskualdean duten
erakunde publikoak, enpresa publikoak eta elkarteak: 10,00 euro/eguna.
3.–Udal pilotalekua: 10 euro/eguna.
4.–Ordenantza honek arautzen du Udalaren honako instalazio eta
altzari hauen erabilera:
Agertokia: 200,00 euro/eguna eta 500,00 euroko fidantza.
Prezio horiei BEZa erantsiko zaie, hala behar denean.
Argitara ematen da orok jakin dezan eta Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legean xedatutakoarekin bat.
Otsagabian, 2020ko otsailaren 26an.–Alkatea, M.ª Carmen Lucía
Recalde Berrade.
L2003120

L2003627

OTSAGABIA
2020. urteko karga-tasak
Otsagabiko Udalak, 2019ko abenduaren 10ean egin bilkuran, onetsi
zituen honako karga-tasa, tarifa, indize eta portzentaje hauek, 2020ko
ekitaldian zergen, tasen eta prezio publikoen gainean aplikatzeko. Hona
hemen:
A) Zergak:
–Lurraren kontribuzioa: %0,13.
–Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga (EIOZ): %3,25.
–Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga: Nafarroako Toki
Ogasunei buruzko Foru Legearen 175. artikuluan sortzealdi bakoitzerako
ezarritako koefizienteak, eta %10eko karga-tasa.
–Ekonomia-jardueren gaineko zerga (EJZ): 1,20 indizea aplikatuko
zaie tarifei.
B) Tasak eta prezio publikoak:
–Ur-hornidura:
• Zerbitzua erabilgarri edukitzea eta horren mantentze-lanak: 15,00
euro.
• Kontsumoa: 0,55 euro metro kubiko bakoitzeko.
–Estoldak: 9,00 euro.

PITILLAS
1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
Pitillasko Udalak, 2019ko abenduaren 30ean egindako osoko bilkuran,
erabaki zuen hasiera batean onestea 2019 aurrekontuko 1. kreditu-aldaketa. Argitara eman ondotik 18. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren
28an, eta haren aurkako alegaziorik jaso ez denez, behin betiko onetsitzat
jo da, besterik gabe.
Erabakitakoa betez, argitara ematen da behin betiko onetsitako aurrekontu-aldaketa, kapituluka laburtua:
GASTUAK:
1. kapitulua: 16.850 euro.
2. kapitulua: 22.500 euro.
4. kapitulua: 3.000 euro.
6. kapitulua: -27.000 euro.
Gastuak, guztira: 69.350 euro.
DIRU-SARRERAK:
8. kapitulua: 69.350 euro.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Pitillasen, 2020ko otsailaren 18an.–Alkate udalburua, Pedro José
Labari Elduayen.
L2003087
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TAFALLA
1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena
Tafallako Udalak, 2020ko otsailaren 25ean egindako osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen 1/2020 aldaketa Udalaren aurrekontuan.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau iragarki-taulan argitaratu eta biharamunetik hasita,
bizilagunek edo 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).
Tafallan, 2020ko otsailaren 26an.–Alkatea, Jesús Arrizubieta Astiz.
L2003044

USTAIZE
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Ustaizeko Kontzejuak, 2020ko otsailaren 9an egin osoko bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen 2020ko aurrekontu orokorra.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, onetsitako aurrekontua
Ustaizeko Kontzejuko Idazkaritzan egonen da ikusgai, hamabortz egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, herritarrek edo interesdunek espedientea aztertu eta

egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten. Jendaurrean
egoteko epea iraganik, behin betiko onetsitzat joko da, inork alegaziorik
aurkezten ez badu.
Ustaizen, 2020ko otsailaren 26an.–Kontzejuko burua, Cruz Mª Moriones Uriz.
L2003040

VIANA
Herri-larreak aprobetxatzeko eskaera
Vianako Udalak, 2020ko otsailaren 20an egindako bilkuran, erabaki
zuen hamabost eguneko epea irekitzea, iragarki hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzen denetik aurrera, zertarako eta eskubidea dutela
uste duten herritarrek eska dezaten laborantzako honako herri-lur hauen
lehentasunezko aprobetxamendua edo esleipen zuzenekoa, zer dagokien
eta horixe:
Soto: 31. poligonoko 221., 222., 223., 225., 226., 227., 228., 229.,
230., 231., 232., 243. eta 244. lurzatiak.
Lastra: 28. poligonoa, 296. lurzatia.
Viana II: 16. poligonoa, 286. lurzatia, eta 31. poligonoa, 276. lurzatia.
Aditzera ematen da orok jakin dezan, bat etorriz Nafarroako Toki
Entitateen Ondasunen gaineko 181. artikuluarekin.
Vianan, 2020ko otsailaren 27an.–Alkatea, Yolanda González García.
L2003116
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6. BESTELAKO IRAGARKIAK
6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de subasta 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 herencia yacente de Inés Mauleón Lizarbe, CIF: E71314991, por medio
de Resolución del pasado 18 de noviembre de 2019, modificada por
resolución de 28 de enero de 2020, el Director del Servicio de Recaudación
de Hacienda Foral de Navarra acordó la venta mediante subasta del bien
inmueble hipotecado, resolviendo la celebración de la misma.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y en la citada Resolución,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen
participar en la subasta de lo siguiente:
1.º La subasta se celebrará el día el 28 de abril de 2020, a las 10:00
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 subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la
adjudicación de los bienes si se justifica adecuadamente el pago de la
deuda, intereses de demora y costas del procedimiento.
3.º Bien objeto de la subasta:
Lote único:
Registral.–Finca de Pamplona número 12568, al tomo 1.303, folio 191,
del Registro de la Propiedad Número 4 de Pamplona. Piso tercero, hoy segundo “D”, de la casa catorce del Grupo Urdánoz en el Barrio de Echavacoiz
de Pamplona; con una superficie construida de sesenta y dos metros y diez
decímetros cuadrados y útil de cuarenta y ocho metros y treinta decímetros
cuadrados. Linda: por su frente, con el pasillo y con el callejón para luces;
derecha entrando, vivienda letra C, izquierda, casa número trece del mismo
Grupo; y fondo, zona verde. Su cuota es de cuatro enteros y ciento treinta
y siete milésimas de entero por ciento (4,167%). Esta finca se forma por
traslado de la inscrita bajo el número 20714, al folio 144, del tomo 541 del
Archivo común, libro 342 del Ayuntamiento de Pamplona.
Catastral.–Polígono 4 parcela 542, subárea 1, Unidades Urbanas 12
de 57,60 metros cuadrados.
Titularidad.–se hace constar que el dominio de la referida finca, figura
inscrito en favor de doña Inés Mauleón Lizarbe, titular 100% del pleno
dominio con carácter privativo. Adquirida por herencia en virtud de Escritura
pública, autorizada por do Rafael Unceta Morales, notario de Pamplona
el 30 de julio de 2004, numero 1914 de su protocolo.
Valor de tasación: 70.698,82 euros.
Cargas preferentes anotadas: no constan a excepción de la hipoteca
constituida.
Otras cargas preferentes:
–Cargas Ayuntamiento: 52,98 euros.
–Cargas comunidad de vecinos: 2.295,00 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 de Máximos sobre la finca número 12568 de Pamplona favor
de la Comunidad Foral de Navarra constituida por don Ángel María Ocáriz
Mauleón, como apoderado, en nombre y representación de su madre
doña Inés Mauleón Lizarbe, a favor de la Comunidad Foral de Navarra,
mediante escritura otorgada ante el notario de Pamplona don Jose María
Marco García Mina, número 1269 de su protocolo, que consta como
inscripción 3.ª en el Registro de la Propiedad de número 4 de Pamplona
del día 25 de mayo de 2010.
5.º Desarrollo de la subasta:
–La subasta constará de dos licitaciones cuyos importes serán:
1.ª LICITACIÓN

20% DEPÓSITO

TRAMOS PUJAS

68.350,84 euros

13.670,17 euros

1.000,00 euros

2.ª LICITACIÓN

20% DEPÓSITO

1% TRAMOS PUJAS

51.263,13 euros

10.252,63 euros

500,00 euros

–Los tramos a que se ajustarán las posturas serán de 1.000,00 euros
en primera licitación y de 500,00 euros en segunda licitación.
–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 subasta de las siguientes
formas:
• Participación mediante sobre cerrado: Se podrán presentar 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 desde el anuncio de la subasta
hasta las 14:30 horas del día 27 de abril de 2020. El sobre cerrado
deberá incluir en su interior:
-- Resguardo de realización de oferta, que podrá descargar en este
link: http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.
aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/
Hac/Resguardo_Oferta_C.pdf.
-- Identificación de la persona o entidad ofertante, acreditando en
su caso el poder con el que actúa, NIF/CIF.
-- Identificación del bien por el que se puja.
-- Importe ofertado.
-- Depósito de garantía en forma de cheque conformado o bancario
a favor de la Comunidad Foral de Navarra por al menos, del 20%
del tipo de subasta.
• En caso de que el sobre cerrado se remita por correo postal, las
condiciones de presentación serán las siguientes:
-- Una vez remitido el sobre cerrado por correo postal, se enviará
ese mismo día comunicación escrita a la dirección recaudacion.
ejecutiva@cfnavarra.es informando de la presentación de la
oferta por correo postal y adjuntando escaneado el resguardo de
realización de oferta debidamente firmado y sellado por la oficina
de presentación.
-- Remitir el sobre cerrado mediante servicio de correo que asegure la entrega del mismo en la dirección señalada de nuestras
dependencias, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 a
14:30 horas), y siempre antes de las 14:30 horas del día anterior
a la celebración de la subasta.
-- Sin la concurrencia de ambos requisitos no será aceptada la oferta
enviada.
• La presentación de ofertas en sobre cerrado no impedirá la participación presencial de los licitadores con posturas superiores a
las del sobre.
• Participación presencial: Se podrán personar 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 el día de la celebración de la subasta. Todo licitador,
para ser admitido como tal, debe constituir un depósito mediante
cheque conformado a favor de la Comunidad Foral de Navarra que
será de, al menos, el 20% del tipo de subasta, así como identificarse
por medio de DNI/CIF o pasaporte y con documento que justifique,
en su caso, el poder que ostenten.
–Las ofertas tendrán el carácter de máximas.
–No se admitirán depósitos en metálico en ninguna de las modalidades
de participación descritas.
–Se apercibe a los licitadores que la constitución del depósito supone
la presentación de oferta para la licitación por la que opte.
–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.
–En caso de que no resulte adjudicado el bien en la primera licitación,
la Mesa de Subasta podrá realizar una segunda si lo juzga procedente,
fijando el nuevo tipo en el 75% de la primera licitación, para lo que se abrirá
un plazo de media hora para que los que deseen licitar constituyan los
depósitos correspondientes, o bien anunciarse la iniciación del trámite de
adjudicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 139
del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
–Celebrada en su caso la segunda licitación sin haberse adjudicado
el bien, la Mesa de Subasta anunciará el inicio del procedimiento de
adjudicación directa establecido en el artículo 139 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra por un plazo máximo
de seis meses, pudiéndose establecer precio mínimo para las ofertas y
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permitiéndose la presentación de las mismas en sobre cerrado a partir
de ese momento ante la Sección de Recaudación Ejecutiva por el plazo
que, en su caso, se establezca. La Mesa de Subasta abrirá las ofertas
presentadas, pudiéndose proceder a la adjudicación del bien si alguna de
ellas se considera suficiente. En caso contrario, se anunciará un nuevo
plazo para la presentación de ofertas en las condiciones que establezca la
Mesa de Subasta, y así sucesivamente con el límite total de seis meses.
Los actos de apertura de ofertas serán públicos y tendrán lugar en las
oficinas que el Servicio de Recaudación de la Hacienda Foral de Navarra,
tiene en la avenida Carlos III, número 4, 4.º nivel de Pamplona.
–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 subastados 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 No consta en el expediente que el inmueble objeto de enajenación
se encuentre ocupado.
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 dispone de cédula de habitabilidad caducada.
11.º El inmueble en el que radica la vivienda subastada dispone
de certificado de eficiencia energética letra E, sin embargo la vivienda

hipotecada no 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 848-428693
correo electrónico: recaudacion.ejecutiva@cfnavarra.es).
Pamplona, 11 de marzo de 2020.–La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva, Sonia Ruiz Millán.
F2003808

CINTRUÉNIGO
Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Intentada la notificación a los interesados de la incoación de oficio
del expediente para proceder a darle de baja en el Padrón de Habitantes
por no residir en el domicilio indicado durante la mayor parte del año, no
se ha podido practicar.
De conformidad con la Resolución de 1 de abril de 1997 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Territorial punto II 1 c 2 se procede a la publicación de este
anuncio en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de Navarra, para que en el plazo de diez días desde su publicación
para que el afectado presente los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Cintruénigo, 3 de marzo de 2020.–El Alcalde, Oscar Bea Trincado.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Documento: X9451240B. Expediente: 149/2020.
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