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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.2. Foru Dekretuak
-- 23/2020 FORU DEKRETUA, martxoaren 11koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen
duena.		

3838

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako
egoerak
-- 13/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 9koa, Lurralde
Kohesiorako kontseilariak emana, Egoitz Albarracín
Albiztur jauna Kudeaketa Ekonomiko-finantzariorako
Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.		

3838

-- 37/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 9koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Alma María
Sánchez Martínez andrea Aurrekontuen, Ondarearen
eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza Nagusiko
Kudeaketa Administratiboaren Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.		

3838

-- 17E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 5ekoa,
Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana,
Memoria Historikoaren arloko Koordinazio Batzorde
Teknikoko kideak izendatzen dituena.		

3838

-- 22/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak
Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren
bidez onesten baita espezialitate berria eskuratu duten
maisu-maistren kidegoko karrerako funtzionarioen
behin betiko zerrenda, bai eta eskuratu ez dutenena
ere, horren arrazoia adierazita.		

3839

B

I

D

E

A
ORRIALDEA

-- 1535/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziari atxikitako haur eskoletako haurrentzako
ikaspostuen 2020‑2021 ikasturteko deialdia kudeatuko duen Hautapen Batzordeko kideak izendatu, eta
batzordeari zenbait eginkizun esleitzen dizkiona.		
-- 168/2020 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita
M.ª Concepción Vázquez Preciado andrea Nafarroako
Ospitaleguneko N‑2 Solairuko Erizaintza Unitateko
burua, berak eskatu baitu.		
-- 169/2020 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari
kudeatzaileak emana, Gonzalo Esparza Imas jauna
Nafarroako Ospitaleguneko N‑2 Solairuko Erizaintza
Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.		
-- 193/2020 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Elena Galé Oneca andrea
Ultzamako OOLTko zuzendari izendatzen duena.		
-- 194/2020 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita,
berak eskatu baitu, Carmen Napal Ros andrea, Alde
Zaharreko OOLTko Erizaintza Unitateko burua.		
-- 195/2020 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Lourdes Iribarren Lizarraga
andrea Alde Zaharreko OOLTko Erizaintza Unitateko
buru izendatzen duena bitarte baterako.		
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-- DEIALDIA, Nafarroako Kontuen Ganberaren zerbitzuko auditoretzako teknikari izateko bost lanpostu
huts oposizio bidez betetzeko (horietako baterako
euskaraz jakin behar da). Behin betiko izendapena.		

3842

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK
-- 203/2020 EBAZPENA, martxoaren 6koa, Nafar
Lansare‑Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari
kudeatzaileak emana, 2020rako gastua baimentzen
duena ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta
sustapen ekintzak egiteko dirulaguntzen deialdirako
(DDBN kodea: 498277); abuztuaren 20ko 2297/2018
Ebazpenaren bidez onetsi ziren dirulaguntza horiek.		

-- 7D/2020 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Enpresa
Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren
zuzendari nagusiak emana, aditzera ematen duena
Asociación de Empresarios de Enoturismo de Navarra
izeneko enpresa elkartea eratu dela (gordailu zenbakia: 31100043).		
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1.7. BESTELAKOAK
-- 1536/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Pertsonen
Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, 2020‑2021
ikasturterako ikaspostu hutsen eskaintza onesten
duena Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako
Nafarroako Agentziari atxikitako haur eskoletako
haurrentzako ikaspostuen deialdirako.		
-- 1537/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Pertsonen
Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Pertsonen
Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren menpeko Haur Eskoletako tarifak ezartzen
dituena 2020‑2021 ikasturterako.		
-- 19E/2020 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen
ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi:
“Zuntz optikoa kanalizatzeko proiektu teknikoa, konexiorako, Cascante eta Murchante artean (Nafarroa)”,
Cascanteko udal-mugartean. Sustatzailea Lyntia
Networks SAU da.		
-- 43E/2020 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Ekonomia
Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko
zuzendariak emana, zeinaren bidez ukatzen baita
Ecoiruña Tratamiento de Residuos SLk egindako
eskaera Iruñeko udal-mugartean hondakinak kudeatzeko daukan instalazioaren ingurumen baimen
integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak
aldatzeko.		
-- 236E/2020 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari
nagusiak emana, ingurumen baimen integratua ukatzen duena Berbintzanako udal-mugartean zerriak
gizentzeko dagoen ustiategi baten instalaziorako.
Titularra Aitor Lucea Chocarro da.		
-- 40/2020 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Vianako
Printzea Erakundea‑Kulturako zuzendari nagusiak
emana, zeinaren bidez espedientea irekitzen baita

“Zaldua multzoa, Auritzen eta Erroibarren (Aurizberriko
Kontzejua)” izeneko eremu arkeologikoa interes kulturaleko ondasun deklaratzeko. Haren deskribapena
eta ezaugarriak espedientean daude.		
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK
-- 5D/2020 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Enpresa
Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren
zuzendari nagusiak emana, “Asociación de Empresas
de la Zona Media de Navarra” (AEZMNA) enpresa
elkartearen estatutuen aldaketa gordailutu dela iragartzen duena (gordailu zenbakia: 31000211, lehengo
gordailu zenbakia: NA/319).		
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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.2. Foru Dekretuak
23/2020 FORU DEKRETUA, martxoaren 11koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen
plantilla organikoa aldatzen duena.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Lehendakaritzako,
Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuak aditzera eman du bere plantilla organikoa aldatu behar dela, departamentuak
benetan dituen beharretara moldatzeko.
Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Aurrekontuen, Ondarearen
eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza Nagusiak horren aldeko txostena
egin du.
Horrenbestez, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko
eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila
eta hogeiko martxoaren hamaikan egindako bilkuran harturiko erabakiarekin
bat,
DEKRETATZEN DUT:
Artikulu bakarra.–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta
haren erakunde autonomoen plantilla organikoan lanpostu batzuk sortzea.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen plantilla organikoa honela aldatzen da:
Lanpostu batzuk sortzen dira plantilla organikoan, ondotik aipatzen direnak; behar den zuzkidura ekonomikoa dute indarreko Gastu-aurrekontuaren
I. kapituluan:
LEHENDAKARITZAKO, BERDINTASUNEKO,
FUNTZIO PUBLIKOKO ETA BARNEKO DEPARTAMENTUA
Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusia
–Administrazio publikoko teknikariak (arlo juridikoa): lanpostu huts
bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa; 10962 zenbakia du plantilla
organikoan.
AZKEN XEDAPENAK
Azken xedapenetako lehena.–Foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko gaikuntza.
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
kontseilariari ahalmena ematen zaio foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.
Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.
Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko martxoaren 11n.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria,
María Chivite Navascués.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.
F2003780

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako
egoerak
13/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 9koa, Lurralde Kohesiorako
kontseilariak emana, Egoitz Albarracín Albiztur jauna Kudeaketa
Ekonomiko-finantzariorako Ataleko buru izendatzen duena bitarte
baterako.
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako
Foru Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren 2. apartatuak ezartzen
duenez, atalburutzak bitarte baterako bete daitezke, organo eskudunak
egindako izendapenaren bidez; burutza horiek betetzen dituztenek nahitaez
Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioak edo hari atxikiak izan
beharko dute.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko
instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen bosga-

rren xedapen gehigarriak ezartzen duenez, zein departamenturi atxikita
dagoen unitate organikoa, haren titularrak eginen du izendapena bitarte
baterako, funtzio publikoaren arloan eskumena duen departamentuak
aldeko txostena eman ondoren. Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak
txosten hori eman du.
Hortaz, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak zehazten
dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren 3. artikuluak ematen
dizkidan ahalmenak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Egoitz Albarracín Albiztur jauna, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioko Lurralde Kohesiorako Departamentuari zerbitzu eginkizunetan aldi baterako atxikitako funtzionarioa, Lurralde Kohesiorako
Departamentuko Kudeaketa Ekonomiko-finantzariorako Ataleko buru
izendatzea bitarte baterako.
2. Foru agindu hau interesdunari eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza
Nagusiari jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.
3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
orok jakin dezan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 9an.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria,
Bernardo Ciriza Pérez.
F2003729

37/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 9koa, Ekonomia eta Ogasuneko
kontseilariak emana, Alma María Sánchez Martínez andrea Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza
Nagusiko Kudeaketa Administratiboaren Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako
Foru Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren 2. apartatuak ezartzen
duenez, ataletako eta bulegoetako burutzak bitarte baterako bete daitezke,
organo eskudunak egindako izendapenaren bidez; burutza horiek betetzen
dituztenek nahitaez Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioak edo
hari atxikiak izan beharko dute.
Bestalde, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta forusektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legearen bosgarren xedapen gehigarriak xedatzen duenez, kasuan kasuko
unitate organikoa zein departamenturi atxikirik dagoen, haren titularrak
izendatuko ditu atalburuak, bulegoburuak eta ataletik beherako unitateetako buruak bitarte baterako, funtzio publikoaren arloan eskudun den
departamentuak aldeko txostena eman ondoren. Horri dagokionez, Funtzio
Publikoko Zuzendaritza Nagusiaren aldeko txostena dago espedientean.
Horrenbestez,
AGINTZEN DUT:
1. Alma María Sánchez Martínez andrea Aurrekontuen, Ondarearen
eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza Nagusiko Kudeaketa Administratiboaren Bulegoko buru izendatzea bitarte baterako.
2. Foru agindu hau jakinaraztea interesdunari, Idazkaritza Tekniko
Nagusiari, Aurrekontuen eta Programazio Ekonomikoaren Zerbitzuari eta
Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiari.
3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Iruñean, 2020ko martxoaren 9an.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria, Elma Saiz Delgado.
F2003730

17E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 5ekoa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, Memoria Historikoaren arloko
Koordinazio Batzorde Teknikoko kideak izendatzen dituena.
1936ko kolpe militarraren ondorioz eraildako eta errepresioaren biktima izandako Nafarroako herritarrei errekonozimendua eta ordain morala
emateko azaroaren 26ko 33/2013 Foru Legeak Memoria Historikoaren
arloko Koordinazio Batzorde Teknikoa sortu zuen, gaian eskuduna den
departamentuaren menpe.
Martxoaren 26ko 34/2014 Foru Dekretuaren bidez, Memoria Historikoaren arloko Koordinazio Batzorde Teknikoaren osaera finkatu zen,
eta batzordekideak Lehendakaritzako Departamentuko titularraren foru
aginduaren bidez izendatuko direla ezarri zen.
Otsailaren 19ko 16/2020 Foru Dekretuaren bidez, aldatu egin zen
aipatutako martxoaren 26ko 34/2014 Foru Dekretua. Horren ondorioz,
dekretuan “Lehendakaritzaren arloan eskumena duen departamentuari”

2020ko martxoaren 20a, ostirala

59. zenbakia - 3839. orrialdea

buruz egiten ziren aipamen guztiak “memoria historikoaren arloan eskumena duen departamentuari” eginak balira bezala ulertu behar dira.
Gaur egun, memoria historikoaren arloko eskumena Herritarrekiko
Harremanetako Departamentuari dagokio, halaxe ezarri baita Herritarrekiko
Harremanetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 271/2019 Foru Dekretuaren 1., 15. eta hurrengo artikuluetan.
Martxoaren 26ko 34/2014 Foru Dekretuaren 2. eta 3. artikuluetan
araututa daude, hurrenez hurren, Memoria Historikoaren arloko Koordinazio
Batzorde Teknikoko kideak izendatzeko eta kargutik kentzeko prozedurak.
Espedientean bildu dira batzordekide berriak izendatzeko proposamenak,
martxoaren 26ko 34/2014 Foru Dekretuaren 1. artikuluan ezarritakoari
jarraikiz egin direnak.
Horrenbestez, Herritarrekiko Harremanetako Departamentuaren egitura
organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 271/2019 Foru Dekretuak ematen
dizkidan ahalmenak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Kargutik kentzea maiatzaren 2ko 17/2016 Foru Aginduaren bidez izendatu ziren Memoria Historikoaren arloko Koordinazio Batzorde
Teknikoko kide hauek:
–Álvaro Baraibar Echeverría jauna.
–José Miguel Gastón Aguas jauna.
–Fernando Mikelarena Peña jauna.
–Martín Zabalza Arregui jauna.
–Jesús Sesma Sesma jauna.
–Rafael Teijeira Alvarez jauna.
–Eloísa Ramírez Vaquero andrea.
–Francisco Javier Caspistegui Gorasurreta jauna.
–Joseba Asirón Sáez jauna.
–Olga Alcega Madurga andrea.
–Ana Barrena Arellano andrea.
–Iñaki Pradini Olazábal jauna.
2. Honako hauek izendatzea Memoria Historikoaren arloko Koordinazio Batzorde Teknikoko kide:
–Martín Zabalza Arregui jauna, Herritarrekiko Harremanetako Departamentuko Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen zuzendari
nagusia.
–José Miguel Gastón Aguas jauna, Herritarrekiko Harremanetako
Departamentuko Nafarroako Memoriaren Institutuko Zerbitzuko zuzendaria,
Batzordeko idazkari lanetan arituko dena.
–Javier Arakama Urtiaga jauna, Foru Parlamentua ordezkatuz.
–Pedro Rascón Macías jauna, Nafarroako Foru Parlamentua ordezkatuz.
–Jesús Sesma Sesma jauna, Kultura eta Kirol Departamentuko titularrak izendatua.
–Iñaki Pradini Olazábal jauna, auzitegi-medikuntzako teknikaria, Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko titularrak izendatua.
–Eloísa Ramírez Vaquero andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren
ordezkaria.
–Francisco Javier Caspístegui Gorasurreta jauna, Nafarroako Unibertsitatearen ordezkaria.
–David Álvarez Yanguas jauna, toki entitateak ordezkatuz, Nafarroako
Udal eta Kontzejuen Federazioak izendatua.
–José Ignacio Arbizu Marturet jauna, 36an Nafarroako Fusilatuen
Senitartekoen Elkartearen ordezkaria.

–Ángel Garmendia Amuchastegui jauna, “Amapola en el Camino/
Bideko Mitxingorria” elkartearen ordezkaria.
–Jesús Lacalle Valencia jauna, NASERTICeko Laborategiko Arloko
burua.
3. Foru agindu hau interesdunei jakinaraztea, behar diren ondorioak
izan ditzan.
4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
orok jakin dezan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 5ean.–Herritarrekiko Harremanetako
kontseilaria, Ana Ollo Hualde.
F2003655

22/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Hezkuntza Departamentuko
Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita espezialitate berria
eskuratu duten maisu-maistren kidegoko karrerako funtzionarioen
behin betiko zerrenda, bai eta eskuratu ez dutenena ere, horren
arrazoia adierazita.
Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak
Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak urtarrilaren 10ean emandako 1/2020
Ebazpenaren bidez, espezialitate berria eskuratu duten maisu-maistren
kidegoko karrerako funtzionarioen behin-behineko zerrenda onetsi zen,
baita eskuratu ez dutenena ere, horren arrazoia adierazita.
Erreklamazioak aurkezteko epea bukaturik eta, hala dagokion kasuetan, horiek aintzat harturik, bidezko da onestea espezialitate berria
eskuratu duten maisu-maistren kidegoko karrerako funtzionarioen behin
betiko zerrenda.
Bestetik, bidezko da inongo espezialitaterik eskuratu ez duten maisumaistren behin betiko zerrenda ere onestea, horren arrazoia adierazita.
Horiek horrela, Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen
zuzendari nagusiaren irailaren 2ko 35/2019 Ebazpenaren bidez eskuordetutako eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Espezialitate berria eskuratu duten maisu-maistren kidegoko
karrerako funtzionarioen behin betiko zerrenda onestea. I. eranskin gisa
ageri da.
2. Inongo espezialitaterik eskuratu ez duten maisu-maistren behin
betiko zerrenda onestea, kasuan kasuko arrazoia adierazita. II. eranskin
gisa ageri da.
3. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitara daitezela agintzea.
4. Ebazpen honen eta bere eranskinen aurka gora jotzeko errekurtsoa
aurkezten ahal da Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko
eta Barneko Departamentuko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean,
argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, honako hauekin bat: Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004
Foru Legearen 57. artikulua eta Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta
122. artikuluak.
5. Ebazpen hau eta eranskinak igortzea Idazkaritza Tekniko Nagusira,
Kudeaketa Juridiko-administratiboaren Atalera, Lanpostuak Betetzeko
Atalera eta Titulazioak Aztertzeko Batzordera, behar diren ondorioak izan
ditzaten.
Iruñean, 2020ko otsailaren 22an.–Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendaria, Amalia Cuartero Arteta.

I. ERANSKINA
Maisu-maistren kidegoko espezialitatea eskuratu duten funtzionarioak
1. DEITURA

2. DEITURA

IZENA

ESKATUTAKO ESPEZIALITATEA

AGUDO

GOÑI

AMAIA

HAUR HEZKUNTZA

ALDAVE

VELASCO

ITZIAR

HAUR HEZKUNTZA

CASTELL‑RUIZ

MORENO

EDURNE

HAUR HEZKUNTZA

ESEBERRI

IRIBARREN

IZASKUN

LEHEN HEZKUNTZA

GARCÍA‑FALCES

BARRAGAN

ESTEFANÍA

PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA

ISO

IBAÑEZ

ANA

LEHEN HEZKUNTZA

MARTINEZ

SINUES

ROCIO

LEHEN HEZKUNTZA

MELLADO

RODRIGUEZ

NATALIA

LEHEN HEZKUNTZA

OLAVERRI

AIBAR

ELISA

LEHEN HEZKUNTZA

OLORIZ

GOÑI

ADRIANA

LEHEN HEZKUNTZA

PIQUER

LAPUERTA

EDUARDO

LEHEN HEZKUNTZA

SANDUA

DOMBLAS

AINHOA

LEHEN HEZKUNTZA

LEHEN HEZKUNTZA

MUSIKA
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2. DEITURA

IZENA

ESKATUTAKO ESPEZIALITATEA

SAN MARTIN

IZCUE

VIRGINIA

LEHEN HEZKUNTZA

URTASUN

MARIÑELARENA

AINARA

LEHEN HEZKUNTZA

II. ERANSKINA
Maisu-maistren kidegoan espezialitate berririk eskuratu ez duten funtzionarioak
1. DEITURA

BURUSCO

2. DEITURA

IZENA

ESPEZIALITATEA

OHARRAK

REMONDEGUI SONIA

PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA

COLAS

GAINZA

LEYRE

ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA

CORRIOLS

IGLESIAS

SANDRA

Ez du frogatu Hezkuntza Bereziko Azpiatala edo horren balio berekorik
Ez da Nafarroako funtzionarioa
Ez da Nafarroako funtzionarioa

EGAÑA

ARIÑO

MIKEL

GORPUTZ HEZKUNTZA

Ez da Nafarroako funtzionarioa

LECUMBERRI

GALDEANO

SAIOA

MUSIKA EUSKARAZ

Praktiketako funtzionarioa da

GOICOECHEA JAUREGUI

OSANE

HAUR HEZKUNTZA
LEHEN HEZKUNTZA EUSKARAZ

Praktiketako funtzionarioa da

GORTARI

ELISA

LEHEN HEZKUNTZA
PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA

Aitortuak ditu irakaskuntzako espezialitateak

CHAMARRO

GUILLEN

MATEOS

SAIOA

LEHEN HEZKUNTZA

Praktiketako funtzionarioa da

MARTIN

RODRIGUEZ

LAURA

EUSKARA

Ez da Nafarroako funtzionarioa

SAN MARTIN

IZCUE

VIRGINIA

PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA

Ez du frogatu Hezkuntza Bereziko Azpiatala edo horren balio berekorik

VILLAR

ACEDO

MARIA ARANZAZU

PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA

Ez du frogatu Hezkuntza Bereziko Azpiatala edo horren balio berekorik

ZABALZA

URZAINQUI

LIDIA

LEHEN HEZKUNTZA

Aitortua du irakaskuntzako espezialitatea
F2002917

1535/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Pertsonen Autonomiarako
eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak
emana, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziari atxikitako haur eskoletako haurrentzako ikaspostuen
2020‑2021 ikasturteko deialdia kudeatuko duen Hautapen Batzordeko kideak izendatu, eta batzordeari zenbait eginkizun esleitzen
dizkiona.
Ikusita Hezkuntzako zuzendari nagusiaren otsailaren 17ko 40/2020
Ebazpena, funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen
zikloko ikastetxeetan 2020‑2021 ikasturtean haurrak onartzeko prozedura
arautzen duena.
Ikusirik Familiaren eta Adingabeen zuzendariordearen txostena.
Horrenbestez, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziaren estatutuak onetsi zituen irailaren 3ko 172/2015 Foru Dekretuak
eman dizkidan ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Honako hauek izendatzea Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziari atxikitako haur eskoletako haurrentzako
ikaspostuen 2020‑2021 ikasturteko deialdia kudeatuko duen Hautapen
Batzordeko kide:
–Batzordeburua: Ola Chueca andrea, Pertsonen Autonomiarako
eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen
zuzendariordea.
–Batzordekidea: Marisol Arguiñano Sánchez andrea, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familien Ataleko burua.
2. Hautapen Batzordeari ebazpen honen eranskinean agertzen diren
eginkizunak esleitzea.
3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
4. Ebazpen hau Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzara
igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan, eta ohartaraztea ebazpenak
ez duela administrazio bidea amaitzen eta, haren kontra, gora jotzeko
errekurtsoa jartzen ahal dela, Eskubide Sozialetako kontseilariari zuzendua,
jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.
ERANSKINA
Hautapen batzordearen eginkizunak
Lehendabizikoa.–Ikaspostuak erreserbatzeko prozedura zehaztu eta
aurrera eramatea.
Bigarrena.–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziako zuzendari kudeatzaileari proposatzea, hura baita titularra, funts
publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan
2020‑2021 ikasturtean haurrak onartzeko deialdia ebatz dezala.
Hirugarrena.–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziako zuzendari kudeatzaileari proposatzea zer ikaspostu dagoen
hutsik eta zer baremo erabiliko den harrera prozesuan.

Laugarrena.–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziako zuzendari kudeatzaileari proposatzea onartuen eta itxaron
zerrendan daudenen behin-behineko zerrendak argitara ditzala.
Bosgarrena.–Onartuen eta itxaron zerrendan daudenen behin-behineko
zerrenden aurka egindako erreklamazioak ebaztea.
Seigarrena.–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziako zuzendari kudeatzaileari proposatzea onartuen eta itxaron
zerrendan daudenen behin betiko zerrendak argitara ditzala.
Zazpigarrena.–Eskatzaileek bi ikastetxe hautatu badituzte, bata Nafarroako Gobernuaren menpekoa, eta bestea Iruñeko Udalaren menpekoa,
honela jokatuko da:
a) Eskaerak eta erreklamazioak batera baloratuko dira.
b) Entitate titularrak ematen duen ebazpenaren aurka gora jotzeko
errekurtsoa jarriz gero, onartuen eta itxaron zerrendan daudenen behin
betiko zerrenda argitaratzen duen entitateko titularrari egokituko zaizkio
errekurtsoaren tramitazioa eta ebazpena.
Iruñean, 2020ko martxoaren 3an.–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzailea, Inés Francés
Román.
F2003574

168/2020 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez
kargutik kentzen baita M.ª Concepción Vázquez Preciado andrea
Nafarroako Ospitaleguneko N‑2 Solairuko Erizaintza Unitateko
burua, berak eskatu baitu.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuak onetsi zituen
irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren 22.5 artikuluak xedatzen du ezen
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileei buruzko berariazko
araudi indardunarekin bat izendatuko eta kargutik kenduko direla erizaintza
unitateetako buruak.
Aipatutako estatutuen 16. artikuluko i) apartatuaren arabera, zuzendari
kudeatzaileari dagokio Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako unitate organikoen burutzak betetzeko bitarte baterako izendapenak
egitea, eta, hala behar denean, haiek kargutik kentzea, arauzko sistemaren
bidez bete bitartean.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. M.ª Concepción Vázquez Preciado andrea, Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioko funtzionarioa, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko N‑2 Solairuko Erizaintza
Unitateko burua, kargutik kentzea, berak hala eskatu baitu.
2. Interesdunak ebazpen hau jakinarazi eta biharamunean itzuli
beharko du jatorrizko lanpostura.
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3. Ebazpen hau M.ª Concepción Vázquez Preciado andreari jakinaraztea, eta igortzea Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen Zuzendaritzara, eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren
Prozesu eta Ebaluazio Zerbitzura eta Ordainsari eta Prestazioen Zerbitzura,
behar diren ondorioak izan ditzan.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 2an.–Zuzendari kudeatzailea ez dagoenez, eta irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuarekin bat, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Eriari Osasun Laguntza emateko zuzendaria,
Javier Apezteguia Urroz.
F2003338

169/2020 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Gonzalo Esparza
Imas jauna Nafarroako Ospitaleguneko N‑2 Solairuko Erizaintza
Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuak onetsi zituen
irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren 22.5 artikuluak xedatzen du ezen
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileei buruzko berariazko
araudi indardunarekin bat izendatuko eta kargutik kenduko direla erizaintza
unitateetako buruak.
Aipatutako estatutuen 16. artikuluko i) apartatuaren arabera, zuzendari
kudeatzaileari dagokio Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako unitate organikoen burutzak betetzeko bitarte baterako izendapenak
egitea, eta, hala behar denean, haiek kargutik kentzea, arauzko sistemaren
bidez bete bitartean.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Gonzalo Esparza Imas jauna, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioko funtzionarioa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko N‑2 Solairuko Erizaintza Unitateko buru
izendatzea bitarte baterako.
2. Interesdunak izendapena jakinarazi ondoko hamar egun naturaleko
epean jabetu beharko du lanpostuaz.
3. Ebazpen hau Gonzalo Esparza Imas jaunari jakinaraztea, eta
igortzea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Tuterako Osasun
Barrutiko Profesionalen Zerbitzura, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen Zuzendaritzara, Langileriaren Prozesu eta Ebaluazio Zerbitzura
eta Ordainsari eta Prestazioen Zerbitzura igortzea, behar diren ondorioak
izan ditzan.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 2an.–Zuzendari kudeatzailea ez dagoenez, eta irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuarekin bat, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Eriari Osasun Laguntza emateko zuzendaria,
Javier Apezteguia Urroz.
F2003339

193/2020 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Elena
Galé Oneca andrea Ultzamako OOLTko zuzendari izendatzen
duena.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuen 20.2 artikuluak ezartzen
du ezen Oinarrizko Osasun Laguntzako Taldeetako zuzendariak izendatzea eta kargutik kentzea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
zuzendari kudeatzailearen ebazpenaren bidez eginen dela, Oinarrizko
Osasun Laguntzako Kudeatzailetzak edo kasuan kasuko osasun barrutiko
kudeatzailetzak proposaturik, oinarrizko osasun laguntzari atxikitako osasun
profesionalen artetik aukeratuz.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. María Elena Galé Oneca andrea, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioko funtzionarioa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
Ultzamako OOLTko zuzendari izendatzea.
2. Interesdunak izendapena jakinarazi ondoko hamar egun naturaleko
epean jabetu beharko du lanpostuaz.
3. Ebazpen hau María Elena Galé Oneca andreari jakinaraztea, eta
igortzea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun
Laguntzako Profesionalen Zerbitzura, Langileriaren Prozesu eta Ebaluazio

Zerbitzura eta Ordainsari eta Prestazioen Zerbitzura, behar diren ondorioak
izan ditzan.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 9an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, José Ramón Mora Martínez.

F2003711

194/2020 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez
kargutik kentzen baita, berak eskatu baitu, Carmen Napal Ros
andrea, Alde Zaharreko OOLTko Erizaintza Unitateko burua.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuak onetsi zituen
irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren 22.5 artikuluak xedatzen du ezen
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileei buruzko berariazko
araudi indardunarekin bat izendatuko eta kargutik kenduko direla erizaintza
unitateetako buruak.
Aipatutako estatutuen 16. artikuluko i) apartatuaren arabera, zuzendari
kudeatzaileari dagokio Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako unitate organikoen burutzak betetzeko bitarte baterako izendapenak
egitea, eta, hala behar denean, haiek kargutik kentzea, arauzko sistemaren
bidez bete bitartean.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Carmen Napal Ros andrea, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioa eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko
Alde Zaharreko OOLTko Erizaintza Unitateko burua, kargutik kentzea,
berak eskatu baitu.
2. Interesdunak ebazpen hau jakinarazi eta biharamunean itzuli
beharko du jatorrizko lanpostura.
3. Ebazpen hau Carmen Napal Ros andreari jakinaraztea, eta igortzea
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun Laguntzako
Profesionalen Zerbitzura, Langileriaren Prozesu eta Ebaluazio Zerbitzura eta
Ordainsari eta Prestazioen Zerbitzura, behar diren ondorioak izan ditzan.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 9an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, José Ramón Mora Martínez.
F2003712

195/2020 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Lourdes
Iribarren Lizarraga andrea Alde Zaharreko OOLTko Erizaintza
Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuak onetsi zituen
irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren 22.5 artikuluak xedatzen du ezen
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileei buruzko berariazko
araudi indardunarekin bat izendatuko eta kargutik kenduko direla erizaintza
unitateetako buruak.
Aipatutako estatutuen 16. artikuluko i) apartatuaren arabera, zuzendari
kudeatzaileari dagokio Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako unitate organikoen burutzak betetzeko bitarte baterako izendapenak
egitea, eta, hala behar denean, haiek kargutik kentzea, arauzko sistemaren
bidez bete bitartean.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. María Lourdes Iribarren Lizarraga andrea, Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioko funtzionarioa, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Alde Zaharreko OOLTko Administrazio Unitateko buru
izendatzea bitarte baterako.
2. Interesdunak izendapena jakinarazi ondoko hamar egun naturaleko
epean jabetu beharko du lanpostuaz.
3. Ebazpen hau jakinaraztea María Lourdes Iribarren Lizarraga andreari, eta igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun Laguntzako Profesionalen
Zerbitzura, Langileriaren Prozesu eta Ebaluazio Zerbitzura eta Ordainsari
eta Prestazioen Zerbitzura.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 9an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, José Ramón Mora Martínez.
F2003713
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DEIALDIA, Nafarroako Kontuen Ganberaren zerbitzuko auditoretzako
teknikari izateko bost lanpostu huts oposizio bidez betetzeko (horietako baterako euskaraz jakin behar da). Behin betiko izendapena.
Nafarroako Kontuen Ganberako auditoretzako teknikari izateko bost
lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia hango lehendakariaren 2018ko
abuztuaren 21eko ebazpenaren bidez onetsi zen. Ebazpen hori 2018ko
175. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, irailaren 10ekoan.
9. oinarriaren 1. atalean xedatzen denez, auditoretzako teknikari behin
betiko izendatzeko, proposatu eta behin-behinekoz izendaturiko izangaiek
6 hilabeteko praktikaldia gainditu beharko dute. Ondoren, 9. oinarriko 4.
atalean, xedatzen duenez, Kontuen Ganberako lehendakariak, bertako
kideei entzun ondoren, izangaiek praktikaldian izaniko aprobetxamendua
baloratu, eta hori bukatzean kalifikazioa emanen du, “gai” edo “ez‑gai”,
ebazpen arrazoitu baten bidez.
10. oinarriak dioenez, berriz, izangaiek praktikaldia bukatu eta “gai”
kalifikazioa lortu ondoren, Kontuen Ganberako lehendakariak behin betiko
izendatuko ditu funtzionario. Izendapen hori Nafarroako Parlamentuko
Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
Aurrekoa kontuan hartuta, praktikaldia bukatuta, eta Maite Echarte
Zambrano, José Javier García Logroño, Daniel Caños Hernández, Rosario
Ondarra Erdocia eta M.ª Esperanza García Cascante auditoretzako teknikarien aprobetxamenduari buruz Ganberako kideek duten iritzia jasorik,
lehendakari honek,
EBAZTEN DU:
Lehenbizikoa.–Praktikaldian “gai” kalifikazioa ematea Maite Echarte
Zambrano, José Javier García Logroño, Daniel Caños Hernández, Rosario
Ondarra Erdocia eta M.ª Esperanza García Cascante izangaiei.
Bigarrena.–Nafarroako Kontuen Ganberako funtzionario izendatzea
behin betiko, teknikari izateko, Maite Echarte Zambrano, José Javier García
Logroño, Daniel Caños Hernández eta M.ª Esperanza García Cascante,
2020ko martxoaren 2tik aurrera, eta Rosario Ondarra Erdocia, 2020ko
martxoaren 4tik aurrera.
Hirugarrena.–Izendapen hauek Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta
Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Izangaiek beren lanpostuez jabetu beharko dute, izendapen hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta hurrengo hilabetean.
Iruñean, 2020ko martxoaren 4an.–Nafarroako Kontuen Ganberako
lehendakaria, Asunción Olaechea Estanga.
F2003295

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA
BEKAK
203/2020 EBAZPENA, martxoaren 6koa, Nafar Lansare‑Nafarroako
Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2020rako
gastua baimentzen duena ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko dirulaguntzen deialdirako
(DDBN kodea: 498277); abuztuaren 20ko 2297/2018 Ebazpenaren
bidez onetsi ziren dirulaguntza horiek.
Azaroaren 6ko 302/2019 Foru Dekretuaren bidez, Nafar Lansare‑Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren estatutuak onetsi ziren. Estatutu horietan
ezarritakoaren arabera, zerbitzu horren xedea da enplegu politikak, eragile
sozialekin adostutakoak, planifikatu, gauzatu eta kontrolatzea, ondoko arlo
hauetan ezartzen diren zerbitzu eta programak modu koordinatuan kudeatuz: enpleguaren sustapena, lan-merkatuan sartzeko aukera berdintasuna,
enplegu ematea, bitartekaritza, enplegurako orientazioa eta prestakuntza, eta
Nafarroako enpleguaren egoeraren eta horren gaineko politiken azterketa;
horretarako, besteak beste, hainbat dirulaguntza finantzatzen, ematen eta
kudeatzen ditu, enplegua sortzen eta lan munduan sartzen laguntzeko, baldin
eta haien oinarri arautzaileak 2019. urtea baino lehen onetsi badira.
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. Horrexegatik, bidezkoa da
ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko
dirulaguntzen deialdirako gastua baimentzea 2020. urterako.
Azaldutakoarekin bat, proposamen-txostena ikusirik, eta Nafar Lansare‑Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren estatutuak onetsi zituen azaroaren
6ko 302/2019 Foru Dekretuaren bidez eman dizkidaten eskudantziak
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. 120.000 euroko gastua baimentzea, 2020ko gastuen aurrekontuko
“Ekonomia sozialari lotutako hedapen proiektuetarako laguntzak” izeneko
950001 96100 4809 241200 partidaren kargura (DDBN 498277).

2. Ebazpen hau igortzea Nafar Lansare‑Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Enplegua Sustatzeko eta Enpresentzako Zerbitzuetarako Zerbitzura
eta kontu-hartzailetza delegatura.
3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
4. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta gora
jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da haren aurka, Nafarroako Gobernuko
Eskubide Sozialetako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
Iruñean, 2020ko martxoaren 6an.–Nafar Lansare‑Nafarroako Enplegu
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, Mirian Martón Pérez.
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1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN
KOLEKTIBOAK
5D/2020 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana,
“Asociación de Empresas de la Zona Media de Navarra” (AEZMNA)
enpresa elkartearen estatutuen aldaketa gordailutu dela iragartzen
duena (gordailu zenbakia: 31000211, lehengo gordailu zenbakia:
NA/319).
Onartu da aipatu elkartearen estatutuen aldaketaren gordailua egitea,
egiaztatu baita betetzen dituela Sindikatuetan Elkartzeko Eskubidea arautzen duen apirilaren 1eko 19/1977 Legean (1977ko apirilaren 4ko Estatuko
Aldizkari Ofiziala) eta Erakunde Sindikal eta Enpresarialen Estatutuak gordailutzeari buruzko maiatzaren 29ko 416/2015 Errege Dekretuan (2015eko
ekainaren 20ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) ezarritako betebeharrak.
Gordailutzeko eskaera Berta Anaut Banito andreak egin zuen,
31/2020/000014 sarrera-zenbakiarekin tramitatutako idazki baten bidez.
Akatsak atzeman zirenez aurkeztutako dokumentazioan, horiek zuzentzeko eskatu zen 2020/02/24an. Zuzenketa 2020/02/25ean egin zen.
2019ko ekainaren 21ean egindako Batzar Nagusi arruntak erabaki zuen
elkartearen estatutuen 7. artikulua aldatzea, helburu gehiago eransteko.
Berta Anaut Benito andreak sinatu du ziurtagiria, elkarteko presidente
gisa, Juan Campos Irazu jaunaren oniritziarekin, idazkaria baita.
Iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea xedatzen da,
bai eta iragarki-taulan argitaratzea ere, onartutakoaren berri emateko.
Ebazpen honen aurka, interesdunek errekurtsoa jar dezakete Iruñeko
Lan arloko epaitegietan, Lan Arloko Jurisdikzioa arautzen duen urriaren
10eko 36/2011 Legean xedatutakoari jarraikiz (2011ko urriaren 11ko Estatuko Aldizkari Ofiziala).
Iruñean, 2020ko otsailaren 28an.–Enpresa Politikaren, Nazioarteko
Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.
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7D/2020 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, aditzera
ematen duena Asociación de Empresarios de Enoturismo de
Navarra izeneko enpresa elkartea eratu dela (gordailu zenbakia:
31100043).
Onartu da aipatu elkartearen eraketa gordailutzea, egiaztatu baita betetzen dituela Sindikatuetan Elkartzeko Eskubidea arautzen duen apirilaren
1eko 19/1977 Legean (1977ko apirilaren 4ko Estatuko Aldizkari Ofiziala)
eta Erakunde Sindikal eta Enpresarialen Estatutuak gordailutzeari buruzko
maiatzaren 29ko 416/2015 Errege Dekretuan (2015eko ekainaren 20ko
Estatuko Aldizkari Ofiziala) ezarritako betebeharrak.
Gordailutzeko eskaera Francisco José de Irizar Fernández jaunak
egin zuen, 31/2020/000016 sarrera zenbakiarekin tramitatutako idazkiaren
bidez.
Honako hauek sinatu zituzten estatutuak eta eraketa akta, sustatzaileak
diren aldetik: Francisco José de Irizar Fernández jauna, Hotel Rural Suite eta
Activa Experience ordezkatuz; Antxon Elizalde Sanz jauna, Elizalde Hotel
Don Carlos SL ordezkatuz; Miguel Ángel Jofre Bernardo jauna, Balneario
de Elgorriaga SL ordezkatuz; Adriana Garcia Lahuerta andrea, Ecamed
Pamplona SL ordezkatuz; Miguel Canalejo Lasarte jauna, Bodegas Pago de
Larrainzar SLU ordezkatuz; Giuliano Rosi jauna, Bodegas Otazu SAU ordezkatuz; Juan Andrés Gómez Castillo jauna, Pago de Cirsus SL ordezkatuz.
Adierazi denaren arabera, hau da erakundearen helbidea: Pedro I kalea
1, 1.a, 310007 Iruña (Nafarroa). Halaber, erakundearen lurralde-eremua
autonomia erkidegoa da, eta eremu funtzionala, berriz, estatutuen 5.
artikuluan ezarrita dago.
Iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea xedatzen da,
bai eta iragarki oholean argitaratzea ere, onartutakoaren berri emateko.
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Ebazpen honen aurka, interesdunek errekurtsoa jar dezakete Iruñeko
Lan arloko epaitegietan, Lan Arloko Jurisdikzioa arautzen duen urriaren
10eko 36/2011 Legean xedatutakoari jarraikiz (2011ko urriaren 11ko Estatuko Aldizkari Ofiziala).
Iruñean, 2020ko otsailaren 28an.–Enpresa Politikaren, Nazioarteko
Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren menpeko haur eskoletako neska-mutikoentzako ikaspostuen
2020‑2021 ikasturteko deialdia kudeatuko duen Hautapen Batzordearen
akta ikusirik.
Horrenbestez, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziaren estatutuak onetsi zituen irailaren 3ko 172/2015 Foru Dekretuak
eman dizkidan ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. 2020‑2021 ikasturterako ikaspostu hutsen eskaintza onestea
Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziari atxikitako haur eskoletako haurrentzako ikaspostuen deialdirako. Postu horiek
ebazpen honen eranskinean jaso dira.
2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
3. Ebazpen hau Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzara
igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan, eta ohartaraztea ebazpenak
ez duela administrazio bidea amaitzen eta, haren kontra, gora jotzeko
errekurtsoa jartzen ahal dela, Eskubide Sozialetako kontseilariari zuzendua,
jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.
Iruñean, 2020ko martxoaren 3an.–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzailea, Inés Francés
Román.

F2003166

1.7. BESTELAKOAK
1536/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Pertsonen Autonomiarako
eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, 2020‑2021 ikasturterako ikaspostu hutsen eskaintza
onesten duena Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako
Nafarroako Agentziari atxikitako haur eskoletako haurrentzako
ikaspostuen deialdirako.
Ikusita Hezkuntzako zuzendari nagusiaren otsailaren 17ko 40/2020
Ebazpena, funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen
zikloko ikastetxeetan 2020‑2021 ikasturtean neska-mutikoak onartzeko
prozedura arautzen duena.

ERANSKINA
267 ikaspostu eskaintzen dira, honela banatuta ikastetxe eta adinen arabera:
SEKTOREAK

JAIOTZE URTEA

N. JESÚS
Egun osoa

Egun erdia

EGUN
SENTI

SANTA
TERESA

SANDUZELAI
Gaztelania

LOS ÁNGELES

Euskara

Gaztelania

Euskara

ORREAGA

NINIA
ETXEA

GUZTIRA

Handiak

2018ko urtarrilaren 1etik
2018ko abuztuaren 31ra

16

10

5

7

1

2

1

3

6

5

55

Ertainak

2018ko irailaren 1etik
2018ko abenduaren 31ra

7

4

9

4

1

1

2

2

4

4

39

Ibiltariak

2019ko urtarrilaren 1etik
2019ko irailaren 30era

13

13

11

4

6

6

3

11

16

83

Bularrekoak, Iruña

2019ko urriaren 1etik
2020ko apirilaren 27ra

14

7

7

7

6

7

14

62

Bularrekoak, Burla- 2019ko urriaren 1etik
ta eta Corella
2020ko maiatzaren 4ra

14

GUZTIRA

50

28

14
14

41

36

13

16

16

14

28

39

267
F2003575

1537/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Pertsonen Autonomiarako
eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak
emana, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziaren menpeko Haur Eskoletako tarifak ezartzen dituena
2020‑2021 ikasturterako.
Ikusita Familien Atalaren txostena, Pertsonen Autonomiarako eta
Garapenerako Nafarroako Agentziari atxikitako Haur Eskoletako tarifak
proposatzen dituena.
Horrenbestez, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziaren estatutuak onetsi zituen irailaren 3ko 172/2015 Foru Dekretuak
eman dizkidan ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren menpeko Haur Eskoletako 2020‑2021 ikasturteko tarifak ezartzea;
ebazpen honen eranskinean jaso dira.
2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
3. Ebazpen hau Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzari jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan, eta ohartaraztea ebazpenak
ez duela administrazio bidea amaitzen eta, haren kontra, gora jotzeko
errekurtsoa jartzen ahal dela, Eskubide Sozialetako kontseilariari zuzendua,
hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik hasita.
Iruñean, 2020ko martxoaren 3an.–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzailea, Inés Francés
Román.

Aurreko urteetan bezala, bidezkotzat jotzen da Nafarroako Gobernuko
Haur Eskoletako tarifak Nafarroako gainerako ikastetxe publikoetarako
ezarritako tarifetara egokitzea.
PROPOSAMENA
1.–Eskolaldi osorako, jantokia barne, ezarritako hileko gehieneko tarifa 293 eurokoa da. Eskolaldi erdirako, jantokirik gabe, ezarritako hileko
gehieneko tarifa 142 eurokoa da.
Murriztapenak egiten ahalko dira, honela:
Hileko tarifa orokorra:
ESKOLALDI
OSOA

ESKOLALDI
ERDIA

2. SEMEALABAREN
ESKOLALDI
OSOA

2. SEMEALABAREN
ESKOLALDI
ERDIA

15.000 eurotik
gorakoa

293

142

151

71

12.400,01 eurotik
15.000 eurora

264

119

136,50

59,50

10.700,01 eurotik
12.400 eurora

228

90

118,50

45

9.300,01 eurotik
10.700 eurora

199

67

104

33,50

7.980,01 eurotik
9,300 eurora

166

52

93

26

ERANSKINA

6.650,01 eurotik
7.980 eurora

144

34

82

17

Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 21eko 18/2020 Foru Aginduaren
bidez, Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Hezkuntza
Departamentuko hitzarmenaren bidez finantzatuetan, familiek 2020‑2021
ikasturtean ordaindu beharreko tarifak ezarri ziren.

5.500,01 eurotik
6.650 eurora

120

31

79

15,50

4.500,01 eurotik
5.500 eurora

102

26

74

13

FAMILIAREN PER
CAPITA ERRENTA

3844. orrialdea - 59. zenbakia
FAMILIAREN PER
CAPITA ERRENTA

ESKOLALDI
OSOA
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ESKOLALDI
ERDIA

2. SEMEALABAREN
ESKOLALDI
OSOA

2. SEMEALABAREN
ESKOLALDI
ERDIA

3.350,01 eurotik
4.500 eurora

89

17

68,50

8,50

3.350 eurotik
beherakoa

72

12

62

6

Guraso bakarreko familientzako hileko tarifa (otsailaren 7ko 5/2019
Foru Legearen arabera).
ESKOLALDI
OSOA

ESKOLALDI
ERDIA

2. SEMEALABAREN
ESKOLALDI
OSOA

2. SEMEALABAREN
ESKOLALDI
ERDIA

15.000 eurotik
gorakoa

263

107

114,50

53,50

12.400,01 eurotik
15.000 eurora

236

91

101

45,50

10.700,01 eurotik
12.400 eurora

204

72

85

36

9.300,01 eurotik
10.700 eurora

178

56

72

28

7.980,01 eurotik
9,300 eurora

140

44

62

22

6.650,01 eurotik
7.980 eurora

120

33

52

16,50

5.500,01 eurotik
6.650 eurora

100

29

49

14,50

4.500,01 eurotik
5.500 eurora

85

24

46,50

12

3.350,01 eurotik
4.500 eurora

63

15

40,50

7,50

3.350 eurotik
beherakoa

43

11

34

5,50

FAMILIAREN PER
CAPITA ERRENTA

Hirugarren edo hortik aurrerako seme-alabengatik ezarritako tarifa
bigarrenarengatik ezarritakoa izanen da.
2.–Hurrengo egoera hauetan tarifa ez ordaintzea erabakitzen ahalko
da:
–Garapeneko nahasmenduaren diagnostikoa duten haurrak, haien
familiak gizartean bazterturik baldin badaude.
Salbuespena onesteko, Eskubide Sozialetako Departamentuko Arreta
Goiztiarreko Zentroko arreta goiztiarreko balorazio taldearen balorazioa
eta aldeko txostena beharko dira, bai eta Pertsonen Autonomiarako eta
Garapenerako Nafarroako Agentziako Familien Atalarenak ere.
–Babes gabezia moderatuan edo larrian dauden haurrak, haur eskolan
sartu beharra dutenak. Salbuespena onesteko, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Babesgabetasun Egoeren
Balorazio Atalaren eta Familien Atalaren balorazioa eta aldeko txostenak
beharko dira.
–Familia-harrerako egoeran dauden haurrak, arrazoi ekonomikoak
direla‑eta, haur eskolan sartzea bereziki garestia denean, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familien Atalak
eta Zaintza Kudeatzeko eta Neurri Judizialak Betearazteko Atalak aldeko
txostena egin ondotik.
3.–Zer den familia-unitatea.
Honako hauek dira familia unitateko kide zenbagarriak, ebazpen honen
ondorioetarako:
–Haurraren gurasoak, legez bananduta ez daudenak, edo, dibortziatuta
edo bananduta egonik, zaintza eta jagoletza partekatua dutenak, edo
adingabearen zaintza eta babesa duten tutoreak edo arduradunak.
–26 urtetik beherako seme-alabak, familiaren etxebizitzan bizi eta
lanaren errentarik jasotzen ez dutenak, baldin eta hori frogatzen bada lan
bizitzaren ziurtagiri negatiboaren bidez edo hori egiaztatzen duen agiri
ofizialaren bidez, baita judizialki ezgaituta eta guraso-ahal luzatuaren edo
birgaituaren mende dauden seme-alabak ere.
–Banandutako bikotekideek zaintza partekatua badute eta berriz ezkondu badira edo bikote egonkorra eratu badute, ezkontide edo bikotekide
berria ez da familia-unitateko kidetzat hartuko ondorio hauetarako.
–Alargunak berriz ezkondu badira edo bikote egonkorra eratu badute,
ezkontide edo bikotekide berria familia unitateko kidetzat hartuko da ondorio
hauetarako.
–Gurasoak banantzen edo dibortziatzen baldin badira, gurasoetako
batek edo legezko tutoreetako batek baldin badu zaintza eta jagoletza,
ez da kide konputagarritzat joko adingabekoaren zaintza eta jagoletza ez
dituen gurasoa.

–Gurasoetako batek beste seme-alaba batzuen zaintza eta jagoletza partekatua badu, horien erdiak ere hartuko dira familia-unitateko
kidetzat.
–Aplikatu beharreko tarifa kalkulatzeko soilik, % 33ko edo hortik gorako
desgaitasun deklaratua daukan seme edo alaba bakoitza bi balira bezala
konputatuko da, familia-unitatearen kide kopurua zehazteko orduan.
–Harreran dagoen adingabearen kasuan, harrerako familiari aplikatuko
zaio aurreko puntuetan xedatu dena.
–Aurreko puntuan aipatutako inguruabar guztiak behar bezala justifikatu
beharko dira, erakunde ofizialek egindako agirien bidez: familia liburua;
guraso bakarreko familiaren titulua; erroldatze-ziurtagiria eta bizikidetasunaren ziurtagiria, 2020ko urtarrilaren 1aren aurrekoak; epai judizialak;
errenta aitorpena; edo inguruabar horiek frogatzen duten beste agiri ofizial
batzuk.
–Baldin familia liburuan ageri ez den seme-alabarik bada familia unitatean, bestelako dokumentuen bidez frogatu beharko da; adibidez, jaiotza
agirien, banantze edo dibortzio epaien eta abarren bidez.
–Aplikatu beharreko tarifa kalkulatzeko, matrikula egitean familiaunitateko kide izatea frogatuta dutenak soilik hartuko dira halakotzat.
–Matrikula eginda, ez da kontuan hartuko aldatzen bada familiaunitateko kideen kopurua, non ez den aldatzen honako arrazoi hauengatik
ikasturtea hasi baino lehen: jaiotza, adopzioa, harrera, ezgaitze judiziala
edo guraso bakarreko familia nahiz gurasobakartasun egoera frogatzea.
Egoera berria behar bezala justifikatu beharko da beti.
4.–Familia unitatearen eta per capita errentaren urteko errenta kalkulatzea.
–Familia unitatearen urteko errenta izanen da aitaren eta amaren edo
legezko tutoreen 2019ko diru-sarrera edo errenta indibidual justifikatuen
batura. Pertsona fisikoen errentaren gaineko 2019ko zergaren aitorpena
aurkeztuta justifikatuko da familia-unitatearen urteko errenta.
–Errenta indibiduala honela kalkulatuko da: zerga oinarriaren zati
orokorra gehi kapital higigarriaren etekinen saldo positiboa gehi ondare
eskualdaketen saldo positiboa, ken etxebizitza birgaitzeko edo eskuratzeko
jasotako dirulaguntzak.
–Ondorio praktikoetarako, errenta kalkulatzeko laukitxo hauek batuko
dira: Nafarroako Foru Komunitatean, 2019. ekitaldiko pertsona fisikoen
errentaren gaineko zergaren 507, 8810, 8808 laukitxoak ken 708 laukitxoa,
edo horien baliokide direnak Estatuko gainerako aitorpenetan.
–Per capita errenta lortzeko, eragiketa hau eginen da: familia-unitatearen errenta zati familiako kide guztien kopurua.
4.1. Banantze edo dibortzio kasuetan per capita errenta kalkulatzeko:
–Baldin zaintza eta jagoletza partekatua bada: kontuan hartuko dira
bi gurasoen errenta aitorpenak edo diru-sarrerak.
–Zaintza eta jagoletza ez bada partekatua: haurraren zaintza eta
jagoletza dituen gurasoaren errenta aitorpena edo diru-sarrerak hartuko
dira kontuan,
–Gehi, behar denean, zaintza eta jagoletza ez dituen gurasoak semealaben mantenurako urtean ordaindutakoa; betiere, hitzarmen arautzaile
edo erabaki judizial baten arabera ordaindutakoa izan beharko du.
–Ken, behar denean, zaintza eta jagoletza ez dituen gurasoak beste
seme-alaba batzuen mantenurako urtean ordaindutakoa; betiere, izan
beharko du hitzarmen arautzaile edo erabaki judizial baten arabera ordaindutakoa.
4.2. Errenta aitorpena egitera behartuta ez badaude, kasuan kasuko
dokumentazio ofiziala aurkeztu beharko dute, edo, bestela, errentaren eta
diru-sarreren gaineko zinpeko aitorpena eta Familien Atalak beharrezkotzat
hartzen dituen dokumentuak, familiak 2019an izan dituen diru-sarrerak
zehazteko.
–2019ko ekitaldiko errenta aitorpena edo, zein den kasua, 2019ko
diru-sarreren frogagiriak haur eskolan aurkezteko epea 2020ko ekainaren 29an bukatuko da. Epe hori betetzen ez bada, gehieneko tarifa
aplikatuko da.
–Ezartzen den epearen barrenean 2020ko errenta aitorpena edo dirusarreren egiaztagiriak aurkezten ez dituztenei, kuota altuena aplikatuko
zaie ikasturte osoan.
–2019an aitortutako diru-sarrerak nabarmenki murrizten direnean
errenta jasotzen zuen familia unitateko kideren bat hil delako, horren berri
ematen ahalko da ikasturtea hasi baino lehenago, hala dela frogatzen duten
agiriak erantsiz. Egun horretatik aurrera gertatzen diren aldaketak ez dira
kontuan hartuko 2020‑2021 ikasturteko tarifa kalkulatzeko.
–Eskolatzea egiteko unean ezarriko dira tarifak, eta ikasturtean ezin
izanen dira berrikusi edo aldatu.
5. Ikastetxean matrikulaturiko haur guztiek ordaindu beharko dute
tarifa, ikastetxera ez badoaz ere justifikatutako arrazoiak tarteko. Matrikula formalizatzeak berekin dakar eskolara joateko eta ikasturteko hamar
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hilabete eta erdiko tarifa pagatzeko konpromisoa, salbu borondatezko
bajaren kasuetan.
–Matrikula egiteko unean, gurasoek 62 euro ordainduko dute, fidantza
gisa, eskolaldi osoko haur eskola guztietan. Corellako Niño Jesús haur
eskolan, eskolaldi erdiko modalitatean, 14 euro ordainduko da.
–Epe horretan haurra matrikulatzen duten gurasoek, gero haurra ez
eskolatzea erabakitzen badute, eskola uzteko eskaera aurkeztu beharko
dute, eskabide orokorraren bidez, Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzaren Erregistroan (Abejeras kalea 1, Iruña), edo, bestela, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aipatzen diren
tokietako edozeinetan, Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzako
Familien Atalari zuzenduta.
–Matrikula ikasturtea hasita dela egiten bada, haurra ikastetxean
hasten den unetik aitzina ordainduko dira tarifak. Haurra hilaren 15etik
aurrera hasten bada ikastetxean, lehenbiziko hilabetekoa dagokionaren
erdia izanen da.
6. Lehen hilabetekoa kobratu gabe baja aurkezteko azken eguna
2020ko uztailaren 20a izanen da.
–Ikasturtean eskola uzteko eskatu nahi izanez gero, Zuzendaritzan
eskuratzen den inprimakia bete beharko da. Ordainagiria ez igortzea nahi
bada, eskola uzteko eskaera aurkezteko azken eguna aurreko hilabeteko
azken eguna izanen da. Eskola hilabetea hasi ondoren uzten bada, ordainagiriaren zenbatekoa ez da itzuliko eta haren itzulketa ez da onartuko.
–Haurrak arrazoi justifikaturik gabe hilabetez edo gehiagoz ez agertzeak eskolako baja ekarriko du.
–Bi hilabeteko tarifa ez ordaintzeak eskolako baja ekarriko du.
Iruñean, 2020ko martxoaren 3an.–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzailea, Inés Francés
Román.
F2003576

19E/2020 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi: “Zuntz optikoa kanalizatzeko
proiektu teknikoa, konexiorako, Cascante eta Murchante artean
(Nafarroa)”, Cascanteko udal-mugartean. Sustatzailea Lyntia
Networks SAU da.
2019ko azaroaren 22an, goian aipatutako espedienteari dagokion
ingurumen ukipenetarako baimena lortzeko eskaera sartu zen Biodibertsitatearen Zerbitzuan. Espedientea abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 2C eranskineko M) epigrafean sartua dago (“Komunikaziorako
instalazioak”). Foru dekretu horrek Ingurumena Babesteko Esku Hartzeari
buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamendua
onetsi zuen.
Abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 36. artikuluak ezartzen
du Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako kontseilariak
ebazpen arrazoitua emanen duela ingurumen ukipenetarako baimena
eman edo ukatzeari buruz.
Foru dekretu horren 31.2 artikuluak ezartzen du ingurumen ukipenetarako baimenak bere baitan bilduko duela lurzoru urbanizaezinean baimentzen ahal diren jardueretarako baimena ere, eta haren ondorioak izanen
dira uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuak, Lurraldearen
Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina
onesten duenak, 117. artikuluan ezarritakoak.
Proiektuko jarduketaren xedea da lur azpiko kanalizazio bat jartzea,
zuntz optikoaren bidez konektatzeko, batetik, N‑6830 errepideko (erromatar
bidea) 0+165 kp‑an dagoen H motako kutxatila eta, bestetik, Murchanteko
kanalizazioa NA‑6711 errepidean. Horretarako, 2837 metroko zanga bat
(15‑25 × 70 cm) egitea aurreikusten da, 40 mm‑ko diametroko bi hodi
edukiko dituena, hondoan hormigoiztatua eta zeharkatzen duen inguruaren
arabera estalia. Horrez gain, kablea pasatzeko hainbat kutxatila jarriko dira
trazaduran zehar. Kanalizazio berria NA‑6830 errepidean barna (erromatar
bidea) doa, Cascanteko zeharbidea den tarte batean, eta NA‑6711 errepidean barna (Cascante‑Murchante).
Espedientean daude Lurraldearen Antolamenduaren Atalak eta Cascanteko Udalak emandako txostenak. Ingurumen Eraginaren Atalak espedientearen aldeko txostena eman du, baina baldintza batzuk ezarrita.
Espedientean dauden txostenak ikusirik eta Ingurumenaren zuzendari
nagusiaren azaroaren 8ko 107/2019 Ebazpenaren bidez eskuordetutako
eskumenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Ingurumen ukipenetarako baimena ematea “Zuntz optikoa kanalizatzeko proiektu teknikoa, konexiorako, Cascante eta Murchante artean
(Nafarroa)” izeneko proiektuari, Cascanteko udal-mugartean. Sustatzailea
Lyntia Networks SAU da.

2. Baimen honek neurri hauek aplikatzeko betebeharra ezartzen du:
Ingurumen arlokoak:
–Zangak ireki eta ahal den lasterren bete beharko dira, barnean animaliarik harrapatuta ez dagoela egiaztatu ondoren. Zanga zabalik gelditzen
bada egun batetik bestera, arrapalak jarri beharko dira, hara ezustean eror
daitezkeen animaliak atera ahal izateko.
–Ezagutzen ez den aztarna arkeologikoren bat agertzen bada, legeak
agintzen du Arkeologia Atalari horren berri eman behar zaiola berehalakoan,
hala jasota baitago ondare historikoaren arloan indarra duen legerian (Nafarroako Kultur Ondareari buruzko azaroaren 22ko 14/2005 Foru Legearen
59. artikuluan eta Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 25eko
16/1985 Legearen 42.3 eta 44. artikuluetan). Aditzera ematen da, hala
egin ezean, eginbehar hori ez betetzeagatik ondare historikoari eragiten
zaion edozein ukipen arau-hauste astuntzat joko dela, aipatu foru legearen
101.h artikulua aplikatuz.
–Kablea kanalizatzearen eta ezartzearen ondorioz sortzen diren hondakinak edo soberako materialak egoki kudeatu beharko dira, Nafarroako
Foru Komunitateko lurraldean eraikuntzako eta eraispenetako hondakinen
sorrera eta kudeaketa arautzen dituen martxoaren 28ko 23/2011 Foru
Dekretuarekin bat.
–Azpiegitura egiteko behar diren obrak bukatu ondoren, ukitutako
eremuak lehengoratu eginen dira.
Hirigintza arlokoak:
–Obrak egiten diren bitartean bide zirkulazioa ez dela eteten ziurtatuko
da, bitarteko egokiak erabiliz eta/edo langile egokiak horretara jarriz, eta
ibilgailuen nahiz oinezkoen sarbideak erabiltzeko moduan mantenduko
dira.
–Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 41. artikuluarekin bat, hirigunetik kanpo mota guztietako hodiak eta
kutxatilak errepideko zortasun eremuan kokatuko dira, lehentasunez eremu
horretan kanporago dagoen tokian. Haren mugak, zelaitutako eremuaren
kanpoko mugari dagokionez, 3 metrotik 8 metrora bitarte egonen dira
ukitutako errepideetan.
–Trazadurak errepide sarea ukitzen duenez, lanei ekin aurretik sustatzaileak beharrezko baimena eskuratu beharko du Herri Lanen Zuzendaritza
Nagusian.
–Egin gogo den jarduerak uki ditzakeen edo hartarako trabagarri izan
daitezkeen azpiegitura eta zortasunei dagokienez, sustatzaileak, obrak
egin baino lehen, behar diren kontsultak eginen ditu, eta, hala badagokio,
behar diren baimen guztiak eskuratuko ditu kasuan kasuko gaian eskudun
diren organoetatik.
3. Baimen honek, gainera, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren
26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 117. artikuluan ezarritako
ondorioak izanen ditu; izan ere, artikulu horretan lurzoru urbanizaezinean
eginen diren jarduerak baimentzeko prozedura ezartzen da.
4. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta espedientean interesa dutenek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko
errekurtsoa jar dezakete, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko 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.
5. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
6. Ebazpen hau igortzea Lurralde eta Paisaia Zerbitzura, Cascanteko
Udalera, Basozainei (Tuterako Koordinazio Unitateari) eta interesdunari,
behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 2an.–Biodibertsitatearen Zerbitzuko
zuzendaria, Enrique Eraso Centelles.
F2003314

43E/2020 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta
Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez
ukatzen baita Ecoiruña Tratamiento de Residuos SLk egindako
eskaera Iruñeko udal-mugartean hondakinak kudeatzeko daukan
instalazioaren ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzeko.
Instalazio horrek badu ingurumen baimen integratua, Ingurumenaren
eta Uraren zuzendari nagusiak ekainaren 24ko 1041/2011 Ebazpenaren bidez emana, gero Ingurumen Kalitatearen eta Klima Aldaketaren
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Zerbitzuko zuzendariaren urriaren 5eko 356E/2015 Ebazpenaren bidez
eguneratu zena.
Titularrak eskatu du ingurumen baimen integratuan sartutako baldintzak
alda daitezela, zehazki, piezometroak kontrolatzeko maiztasuna, urtean
bitan kontrolatu beharrean urtean behin kontrola daitezen.
Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuak aztertu du bai eskaera,
bai eskura dagoen dokumentazioa, eta ondorioztatu du ez dela posible
eskakizun hori onartzea arrazoi hauengatik:
–Eskura dauden azkeneko bi kontrolek erakusten dute lur azpiko
uretan hidrokarburoak daudela; horregatik, gomendagarria da kontrola
mantentzea atzematen diren kutsadura-mailetan beheranzko joera nabaria
hauteman arte, gutxienez.
–Azken urte honetan, titularrak ez du baimenean ezarritako kontrol
guztien berri eman, eta, hori dela eta, eskura dagoen informazioa mugatua
da.
Ebazpen proposamena instalazioaren titularrari entzunaldia emateko
tramitean egon da hogeita 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:
Lehenbizikoa.–Ukatzea Ecoiruña Tratamiento de Residuos SLk Iruñeko
udal-mugartean hondakinak kudeatzeko daukan instalazioaren ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzeko
eskaera.
Bigarrena.–Ebazpen honetan jasotzen diren baldintzak ez betetzeak
berekin dakar ingurumeneko diziplina-neurriak hartzea, hain zuzen ere,
Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bateginaren (abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren
bidez onetsia) IV. tituluan jasotakoak, ezertan galarazi gabe sektoreko legerian ezarritakoa, aplikagarri izaten segituko baitu, eta, horren
osagarri, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren
22ko 4/2005 Foru Legearen VI. tituluan ezarritako zehapen-araubidean
jasotakoak.
Hirugarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Laugarrena.–Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen,
eta espedientean interesa dutenek, 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.
Bosgarrena.–Ebazpen hau Ecoiruña Tratamiento de Residuos SLri eta
Iruñeko Udalari igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 19an.–Ekonomia Zirkularraren eta Klima
Aldaketaren Zerbitzuko zuzendaria, Pedro Zuazo Onagoitia.
F2002790

236E/2020 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, ingurumen
baimen integratua ukatzen duena Berbintzanako udal-mugartean
zerriak gizentzeko dagoen ustiategi baten instalaziorako. Titularra
Aitor Lucea Chocarro da.
2019ko maiatzaren 6an, instalazioaren titularrak eskatu zuen ingurumen
baimen integratua, zerri kopurua 2184tik 3248ra handitzeko proiekturako.
Instalazioa funtzionamenduan dago egun, jarduera sailkatuaren baimen
araubidearen menpe.
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko
4/2005 Foru Legea garatzen duen Erregelamenduan ezarritakoarekin
bat tramitatu da espedientea (erregelamendua abenduaren 28ko 93/2006
Foru Dekretuaren bidez onetsi zen), eta prozeduran sartu dira Ingurumen
Ebaluazioari buruzko abenduaren 21eko 21/2013 Legean aurreikusita
dauden ingurumen ebaluazioaren arloko jarduketak.
Nolanahi ere, 2019ko uztailaren 18an, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuak
kontrako txostena egin zuen, lurzoru urbanizaezineko jarduerari lurralde
baimena emateari dagokionez, arrazoi hauengatik:
–Berbintzanako Udal Planaren 2.7.C artikuluak adierazten du abeltzaintza intentsiboari lotutako ustiategi baten eraikinak 15 metroko tartea
gorde behar dutela elkarrengandik gutxienez, baina proposatutako nabea
8 metrora dago oraingoetatik.

–Gainera, ikusi da oraingo bi nabeek ere ez dutela gordetzen 15 metroko tartea, bere garaian tramitatutako proiektuan aurreikusi zen gutxieneko
tartea alegia, eta, hortaz, ez dituzte betetzen Udal Planeko araudia eta
lurzoru urbanizaezineko jarduerak baimentzeko baldintzak. Bi nabe horiek
eraiki ziren Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren
15eko 259E/2015 Ebazpenaren babesean, zeinak aldeko txostena egin
baitzuen zerri gizendegiaren jarduera sailkatuaren proiekturako.
Ebazpenaren proposamena instalazioaren titularrari entzunaldia emateko tramitean egon da hamabost egunez. Ebazpen honen eranskinean, titularrak aurkeztutako alegazioen zerrenda agertzen da. Alegazioak Lurralde
eta Paisaia Zerbitzuak baloratu eta ezetsi ditu emandako erantzunean.
Horiek horrela, bidezkoa da eskatutako ingurumen baimen integratua
ukatzea.
Horrenbestez, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 23ko 258/2019 Foru
Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak ematen dizkidan eskudantziak
erabiliz, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore
publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen
32.1.g) artikuluan aurreikusitakoarekin bat,
EBAZTEN DUT:
Lehendabizikoa.–Ingurumen baimen integratua ukatzea Berbintzanako
udal-mugartean dagoen zerriak gizentzeko ustiategi baten instalaziorako.
Helburua da zerri kopurua 2184tik 3248ra handitzea.
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 Aitor Lucea Chocarrori, Berbintzanako
Udalari, Greenpeace erakundeari, Abeltzaintza Zerbitzuari, Lurralde eta
Paisaia Zerbitzuari, Biodibertsitatearen Zerbitzuari, Ingurumen Zerbitzuari
eta Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuari igortzea,
behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko martxoaren 4an.–Ingurumeneko zuzendari nagusia,
Pablo Muñoz Trigo.
Oharra: ebazpen honetan aipatzen diren eranskinak interesdunen eskura egonen
dira Ingurumen Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan (González Tablas kalea 9, behea,
Iruña), Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuan, eta Nafarroako Gobernuaren
webgune honetan: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Evaluacion+ambiental/Autorizaciones+ambientales/.

F2003485

40/2020 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Vianako Printzea Erakundea‑Kulturako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez espedientea irekitzen baita “Zaldua multzoa, Auritzen eta Erroibarren
(Aurizberriko Kontzejua)” izeneko eremu arkeologikoa interes
kulturaleko ondasun deklaratzeko. Haren deskribapena eta ezaugarriak espedientean daude.
Ondare Historikoaren Zerbitzuko Erregistroaren, Ondasun Higigar rien eta Arkeologiaren Atalak proposatu du espedientea ofizioz irekitzea
Zaldua multzoa interes kulturaleko ondasun deklaratzeko, eremu arkeologikoaren kategoriarekin. Espedientean dago, halaber, Aurizko Udalak
2019ko abenduaren 16an xede horrekin berarekin hartu zuen Erabakia.
Espediente osoa osatzen dute honakoek: azalpen memoria, multzoen
planoak, ukitutakoen zerrenda zehaztua eta ondasunaren koloretako
argazkiak; Kultura eta Kirol Departamentuko Erregistroaren, Ondasun
Higigarrien eta Arkeologiaren Ataleko bulegoetan dago (Navarreria kalea
39, Iruña).
Zalduko eremu arkeologikoan elementu hauek daude, erromatarren
garaikoak denak, zehazki erromatar goi inperiokoak: bi bizigune edo gizakokagune (Zaldua eta Ateabalsa II), bi nekropoli (Ateabalsa eta Otegi),
eta galtzada tarte bat (Iter XXXIV De Hispania in Aquitania, Ab Asturica
Burdigalam). XX. mendeko 80ko hamarkadaren amaieraz geroztik egin dira
bertan indusketak eta prospekzioak, gaur egun ere irauten dutenak. Lan
horietan aurkikuntza ugari eta orotarikoak izan direnez, bai aztarnategien
tipologiari bai material arkeologikoei dagokienez, eremu arkeologiko hau
aparteko kasua da Nafarroa atlantikoan, are nabariagoa mendebaldeko
Pirinioetako pasabidearekin lotuta dagoelako. Zaldua da, gainera, Nafarroan, baskoien lurraldean, hirigune iparraldekoena.

2020ko martxoaren 20a, ostirala

59. zenbakia - 3847. orrialdea

Eremu arkeologikoa eranskineko planoak eta UTM koordenatu hauek
zehazten dute:
–Zaldua-Erromatar galtzada.
635697.72

4760086.41

635643.72

4760047.41

635604.72

4760027.41

635591.72

4760025.41

635587.72

4760000.41

635596.72

4759990.41

635584.72

4759963.41

635565.72

4759931.41

635559.72

4759907.41

635536.72

4759905.41

635531.72

4759899.41

635560.72

4759851.41

635486.72

4759805.41

635507.72

4759774.41

635485.72

4759760.41

635502.72

4759735.41

635433.72

4759687.41

635411.72

4759655.41

635399.72

4759603.1

635458.97

4759599.85

635506.72

4759610.41

635553.72

4759646.41

635563.72

4759623.41

635547.72

4759586.41

635588.72

4759571.41

635610.72

4759596.41

635637.72

4759635.41

635677.72

4759660.41

635712.72

4759700.41

635743.72

4759726.41

635705.72

4759780.41

635689.72

4759809.41

635685.72

4759852.41

635696.72

4759869.41

635715.72

4759912.41

635737.72

4759958.41

635717.72

4759972.41

635708.72

4759988.41

635718.72

4760019.41

635718.72

4760047.41

635755.72

4760068.41

635790.72

4760086.41

635781.72

4760116.41

635735.72

4760087.41

635697.72

4760088.41

635099.47

4759597.41

635115.85

4759612.54

635139.85

4759620.54

635159.85

4759618.54

635187.35

4759615.54

635209.35

4759596.54

635239.35

4759602.04

635255.35

4759601.54

635269.35

4759602.54

635286.85

4759621.04

635295.85

4759644.54

635324.85

4759649.04

635357.85

4759659.04

635407.35

4759661.04

635390.35

4759602.04

635337.85

4759593.04

635320.35

4759570.54

635278.85

4759567.04

635251.85

4759583.54

635203.85

4759579.04

635171.85

4759552.04

635144.35

4759546.04

635116.35

4759559.04

635107.85

4759571.04

635097.35

4759579.54

–Otegi.

–Ateabalsa II.
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Horrenbestez, Nafarroako Kultur Ondareari buruzko azaroaren 22ko
14/2005 Foru Legearen 19. artikuluak xedatutakoaz baliatuz eta Kultura
eta Kirol Departamentuaren egitura organikoa ezarri zuen urriaren 30eko
273/2019 Foru Dekretuak emandako eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Espedientea irekitzea “Zaldua multzoa, Auritzen eta Erroibarren (Aurizberriko Kontzejua)” izeneko eremu arkeologikoa interes kulturaleko ondasun
deklaratzeko. Haren deskribapena eta ezaugarriak espedientean daude.
2. Jakinaraztea Aurizko eta Erroibarko udalei prozedura hasteak segituan eta zuzenean ekarriko duela ukitutako ondasunari behin-behinekoz
aplikatzea Nafarroako Kultur Ondareari buruzko azaroaren 22ko 14/2005
Foru Legeak interes kulturaleko ondasun deklaratutako eremu arkeologikoetarako ezarritako babes araubidea.
3. Jakinaraztea interesdunei irekitako espedientearen xede den
eremu arkeologikoan honako babes neurri hauek aplikatuko direla, Espainiako Ondare Historikoaren eta Nafarroako Kultur Ondarearen gaineko
araudiari jarraikiz.

a) Neurri orokorrak, Espainiako Ondare Historikoari buruzko 16/1985
Legearen 16., 19., 20. eta 22. artikuluetan eta Nafarroako Kultur Ondareari
buruzko 14/2005 Foru Legearen 19. artikuluan aurreikusitakoak.
Prozedura irekitzeak berehalako eta zuzeneko ondorio bat izanen
du, hau da, ukitutako ondasunei behin-behinekoz aplikatzea Nafarroako
Kultur Ondareari buruzko azaroaren 22ko 14/2005 Foru Legeak eremu
arkeologikoetarako ezarritako babes araubidea.
Espedientea irekitzeak ondasuna kokaturik dagoen udalari ekartzen
dio ukitutako eremua babesteko plan berezi bat prestatu beharra, edo
hirigintzari buruzko araudian planeamendurako aurreikusitako beste tresna
bat, legeak ezarritako betebeharrak betetzen dituena.
Aipatu plana behin betikoz onetsi arte, lizentziak emateko edo espedientea ireki baino lehen emandakoak gauzatzeko, beharrezkoa izanen da
ondasuna babesteko eskumena duen administrazioak aldeko ebazpena
ematea, Nafarroako Kultur Ondareari buruzko 14/2005 Foru Legearen
36. artikuluan ezarritakoarekin bat. Inongo kasutan ez da baimenduko
lerrokadura berririk, eraikigarritasunaren aldaketarik, partzelaziorik edo
elkartzerik.
Espedientea irekitzeak ekarriko du kasuan kasuko partzelazio, eraikuntza edo eraispen lizentziak etetea.
Ondasunean obrak egiteko edo lurra erauzteko, ondasuna babesteko
eskumena duen administrazioak baimena eman beharko du. Horrek, baimena eman baino lehen, zilegi izanen du prospekzioak eta, hala balegokio,
indusketa arkeologikoak egin daitezela agintzea.
Debeku da merkataritzako edozein publizitate mota paratzea, baita
agerian gelditzen diren kableak, antenak eta kondukzioak ere.
b) Neurri berariazkoak, Nafarroako Kultur Ondareari buruzko 14/2005
Foru Legearen 19.1 f) artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz aplikatuko
direnak.
Baimentzen da nekazaritza eta abeltzaintzarako egon diren aprobetxamendu, teknika eta erabilera finkatuek jarrai dezaten. Bideak hobetu
eta egokitzeko lanak baimen daitezke horretarako.
Kultura arloko agintari eskudunaren baimena beharko da mugatutako
eremuan egin nahi den eta erabilera finkatua ez den beste edozein eskuhartzetarako, bereziki hauetarako: agregakinen ustiategiak, nekazaritza
eta abeltzaintzako eraikinak, eta lurpeari eragiten dioten laboreak jartzea
eta teknikak erabiltzea.
c) Aurizko eta Erroibarko udalek sustatuko dute eremu arkeologiko
hori hirigintzako udal planeamenduan sartzea babes bereziko eremu gisa,
interes kulturaleko ondasunaren kategoriarekin, eta hirigintzako araudia
egokituko dute ondasunaren balio kulturalen kontserbaziora.
d) Eremuan bertan lehenetsiko dira ondasunaren balio kulturala nabarmentzen duten jarduketak eta jendearen esku jartzen laguntzen dutenak,
betiere Nafarroako Kultur Ondareari buruzko 14/2005 Foru Legearen 58.
artikuluan eta Nafarroako Eskubide Kulturalei buruzko urtarrilaren 15eko
1/2019 Foru Legearen 10. artikuluan xedatutakoari lotuta.
e) Aztarnategiaren inguru guztian 50 metroko babes zerrenda bat
ezartzen da, espedientean UTM koordenatuen bidez finkatuta dagoen
mugaketatik hasita neurtuta. Ingurune horretan, zorupea uki dezaketen
jarduketak egiteko, Vianako Printzea Erakundea‑Kultura Zuzendaritza
Nagusiaren baimena beharko da.
4. Ebazpen hau jakinaraztea Aurizko eta Erroibarko udalei, Aurizberriko Kontzejuari, Erregistroaren, Ondasun Higigarrien eta Arkeologiaren
Atalari eta Kultura eta Kirol Ministerioko Ondare Historikoaren Babeserako
Zuzendariordetza Nagusiari atxikitako Interes Kulturaleko Ondasunen
Erregistro Orokorrari, haren prebentziozko idatzoharra egin dezan, eta
ukituei, espedientean ageri den gisan.
5. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, eta
argitaratzen den egunaren biharamunetik 30 eguneko epea ematea jendaurrean egon dadin, interesdunek egoki iruditzen zaizkien alegazioak
aurkeztu ahal izateko.
Iruñean, 2020ko otsailaren 28an.–Vianako Printzea Erakundea‑Kulturako zuzendari nagusia, Ignacio Apezteguía Morentin.
ERANSKINA
Eremu arkeologikoaren planoa (PDFa).
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN
ARABERA ANTOLATUAK
ABARTZUZA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Abartzuzako Udalak, 2020ko martxoaren 10ean egindako osoko
bilkuran, hasiera batez onetsi zuen Udalaren 2020ko aurrekontua.
Onetsitako aurrekontua Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten;
hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren
2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluarekin.
Abartzuzan, 2020ko martxoaren 11n.–Alkatea, Miguel Ros Ros.

AGOITZ
Jarduera lizentzia. Eskaera
Aditzera ematen da udal honetako bulegoetan jendaurrean egonen
dela, hamabost egunean, ondotik zehazten den espedientea, epe horretan bidezko oharrak egin ditzaten jarduerak ukituak gertatzen direnek;
hori dena, bete dadin Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko
martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearen 55.1 artikulua.
Sustatzailea: Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica SL. Jarduera: Siemens Gamesa REren jarduera proiektua eguneratzea. Kokalekua:
Agoizko industrialdea, 6AM eta 6BM lurzatiak.
Agoitzen, 2020ko urtarrilaren 7an.–Alkate udalburua, Angel Martín
Unzué Ayanz.
L2003737

AGOITZ

L2003777

Aldaketa plantilla organikoan. Hasierako onespena
ABARTZUZA
2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena
Abartzuzako Udalak, 2020ko martxoaren 10ean egindako bilkuran,
hasiera batez onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa.
Onetsitako plantilla Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori
guztia, bat etorriz 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluak 235. artikuluari
buruz xedatutakoarekin (uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea, Nafarroako
Toki Administrazioari buruzkoa).
Abartzuzan, 2020ko martxoaren 11n.–Alkatea, Miguel Ros Ros.
L2003778

Agoizko Udalak, 2020ko martxoaren 3an egin bilkura berezian, hasiera
batez onetsi du Agoizko Udalaren plantilla organikoaren aldaketa, entitateko
kultur koordinatzailearen lanpostuari ezartzeko C1 mailako euskararen
hizkuntza-eskakizuna.
Onetsitako plantilla Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter
dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten;
hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluak 235. artikuluari buruz
xedatutakoarekin. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, aipatu espedientea
behin betiko onetsitzat joko da, aitzineko paragrafoan aipatu jendaurreko
epea iragan ondoan.
Agoitzen, 2020ko martxoaren 9an.–Alkatea, Angel Martín Unzué
Ayanz.
L2003772

ALTSASU
Hiri Jarduketarako Plan Berezia 3. poligonoko 3125. lurzatian.
Hasierako onespena
Altsasuko Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko martxoaren 9ko bilkuran,
erabaki du hasiera batean onestea 3. poligonoko 3125. lurzatiari dagokion
Hiri Jarduketarako Plan Berezia, Pedro Mari Zabalo Uribek sustatuta.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuaren 61. eta 72. artikuluetan ezarritakoari jarraituz, espedientea
jendaurrean egongo da hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, aztertu eta bidezko
alegazioak aurkez daitezen. Jendaurreko aldian inork ez badu alegaziorik
aurkezten, agiria behin betikoz onetsiko da, bidezko bada hori egitea.
Altsasun, 2020ko martxoaren 10ean.–Alkatea, Javier Ollo Martínez.

L2003872

ANUE
Hiri-jarduketarako plan berezia, Udal Planeko aldaketa xehatua
11. poligonoko 448. lurzatian. Hasierako onespena
2020ko otsailaren 20ko osoko bilkuran hasiera batez onetsi zen Hirijarduketarako plan berezia, Anueko Udal Planeko aldaketa xehatua 11.
poligonoko 448. lurzatian. Planak eraikigarritasuna handitzen du 11,73
m²an, 11. poligonoko 448. lurzatian. Sustatzaileak: Miguel Ángel Larrayoz
Vidan eta M.ª Victoria Macías Cía.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuaren 72.1.a) artikuluan ezarritakoari jarraikiz, espedientea jendaurrean egonen da hilabetez, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta
Nafarroan editatu egunkarietan argitaratu eta biharamunetik hasita.
Epe horretan, bidezkotzat jotzen diren alegazioak aurkez daitezke,
eta espedientea ikusgai egonen da udal honetako Idazkaritzaren bulegoetan.
Anuen, 2020ko martxoaren 2an.–Alkateordea, Isabel Oyarzun Azpiroz.
L2003221

ARAITZ
Akats zuzenketa 2020ko aurrekontuaren
behin betiko onespenean
2020ko 46. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, martxoaren 6an, argitaraturiko 2020ko aurrekontuaren behin betiko onespenean akats bat antzemanik,
ondoren agertzen da behin betiko aurrekontua zuzendurik:
Sailkapen ekonomikoa.
DIRU-SARRERAK:
A) Eragiketa arruntak.
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 124.305,00 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 14.000,00 euro.
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
2.700,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 197.431,14 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 5,00 euro.
B) Kapital eragiketak.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: -.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak eta kapitaleko bestelako dirusarrerak: 0,00 euros.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: -.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: -.
Guztira: 338.441,00 euro.
GASTUAK:
A) Eragiketa arruntak.
1. kapitulua.–Langileen ordainsariak: 131.900,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
74.754,14 euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: -.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 131.787,00 euro.
5. kapitulua. Kontingentzia funtsa eta beste ustekabeko batzuk: 0,00
euro.
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B) Kapital eragiketak.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: -.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: -.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: -.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: -.
Guztira: 338.441,00 euro.
Eta hau guztia argitara ematen da, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legeko 202. artikuluan eta irailaren 21eko
270/1998 Foru Dekretuaren 18. artikuluan ezartzen dena betez.
Araitzen, 2020ko martxoaren 10ean.–Alkatea, Jose Manuel Zubillaga
Muguerza.

L2003751

ARAKIL
2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin
betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoaren aldaketa; hori dena, bat
etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235.
artikuluarekin. Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 15. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 23an.
2020KO PLANTILLA ORGANIKOA
Funtzionarioak:
Lanpostua: Idazkaritza. Maila: A. Osagarria: % 35, bateraezintasunekoa. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Euskaraz jakin beharra: 3. jakite maila.
Egoera: hutsik.
Lanpostua: administrari-ofiziala. Maila: C. Osagarria: % 40, diruzaintzakoa. Osagarria: % 12, lanpostukoa. Euskaraz jakin beharra: 3. jakite maila.
Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera admnistratiboa: jardunean.
Lanpostua: Albientea (zerbitzu anitzetarako). Maila: D. Osagarria: % 40,
lanpostukoa. Osagarria: % 12, mailakoa. Osagarria: % 10, lanaldiaren
luzapenekoa. Osagarria: % 10, arriskukoa. Euskaraz jakin beharra: 1. jakite
maila. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Egoera: hutsik.
Lan-kontratudun finkoak:

Lizentzia eman den eguna: 2020ko otsailaren 28a. Sustatzailea: Yovanis García González. Jarduera: autoak konpontzeko mekanika lantegia.
Kokalekua: J karrika 8, Mutiloako industrialdea.
Mutiloan, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Manuel Romero Pardo.

L2003793

ARANGUREN
Jarduera-lizentzia. Baimena
Aditzera ematen da jarduerarako lizentzia bat eman dela, ondotik
azaltzen diren ezaugarriak dituena, bat etorriz Ingurumena Babesteko Eskuhartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearekin (argitaratu zen
2005eko 39. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, apirilaren 1ean):
Lizentzia eman den eguna: 2020ko otsailaren 28a. Sustatzailea: Navarra de Suelo y Vivienda SA. Jarduera: garaje amankomuna. Kokalekua:
Mutiloartea sektorea, P27, Mutiloa.
Mutiloan, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Manuel Romero Pardo.

L2003794

ARIBE
Xehetasun-azterketa 1. poligonoko 19. lurzatian.
Hasierako onespena
Hasiera batez onetsi da Aribeko 1. poligonoko 19. lurzatiaren xehetasun-azterketa, Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak SAk sustatua;
horrenbestez, aditzera ematen da espedientea jendaurrean egonen dela 20
egun baliodunean, behar den iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek azter dezaten eta alegazioak
aurkez ditzaten. Hori guztia, uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuan xedatuari jarraikiz (LFD horren bidez onetsi zen Lurraldearen
Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina).
Ariben, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Asier Txikirrin Elizondo.
L2003258

ARIBE
2020rako karga-tasak eta tasak

Lanpostua: garbitzailea. Maila: E; euskaraz nahitaez jakin beharra:
1. jakite maila. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Kontratua: Lanaldi partziala.
Administrazio egoera: hutsik.
Lanpostua: administrari laguntzailea; Maila: D. Sarbidea: oposiziolehiaketa; lanpostuko osagarria: % 35; mailako osagarria: % 12; euskaraz
nahitaez jakin beharra: 3. jakite maila. Administrazio egoera: hutsik.
Lanpostua: dinamizatzaile soziokulturala. Maila: B. Jardunaldia: partziala, % 50ekoa. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Euskaraz nahitaez jakin
beharra: 3. jakite maila. Administrazio egoera: hutsik.
Administrazio-kontratudunak:
Lanpostua.–Idazkaria: Imanol Goñi Razquin.
Lanpostua.–Albientea: Julián Iriarte Larumbe.
Lan-kontratudun mugagabeak:
Lanpostua.–Administrari laguntzailea: Itsaso Larrea Bengoetxea.
Lanpostua.–Garbitzailea: Laila Rehah Toudghe.
Aldi baterako lan-kontratudunak:
Lanpostua.–Dinamizatzaile soziokulturala: Maialen Martiarena Arza.
Funtzionarioen izenen zerrenda:

Aribeko Udalak, 2020ko otsailaren 26an egin osoko bilkuran, ondotik
osorik ematen den erabakia hartu zuen, besteak beste:
1.–2020ko ekitaldirako karga-tasak eta tasak onestea.
Lehenbizikoa.–2020ko urtarrilaren 1etik aurrera indarra izanen duten
karga-tasak eta tasak onestea.
–Lurraren kontribuzioa: Zerga-tasa bakarra: % 0,25.
–Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga: % 4.
–Tarifak, hirigintzako tramitazioak egiteagatik: Zergadunak ordaindu
beharko ditu dagokion lizentzia emateko egiten diren txostenak.
Bigarrena.–Erabaki hau iragarki-taulan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, behar diren ondorioak izan ditzan. Erabaki honen
kontra, errekurtso hauetariko bat aurkez daiteke, hautara:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita;
b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari edo Salari zuzendua, bi
hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita; edo
c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita.
Ariben, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Asier Txikirrin Elizondo.
L2003260

Administrari-ofiziala: Rosario Unanua Yaben. Antzinatasuna:
1983‑11‑01.
Arakilen, 2020ko otsailaren 24an.–Alkatea, Oihana Olaberria Jaka.

L2003304

ARANGUREN
Jarduera-lizentzia. Baimena
Aditzera ematen da jarduerarako lizentzia bat eman dela, ondotik
azaltzen diren ezaugarriak dituena, bat etorriz Ingurumena Babesteko Eskuhartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legearekin (argitaratu zen
2005eko 39. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, apirilaren 1ean):

ARTAXOA
Akats zuzenketa, 2020rako tasa eta prezio
publikoetan tarifa batzuk ez sartzeagatik
Udal honek 2020ko urtarrilaren 24an argitaratu zituen 2020rako tasa
eta prezio publikoak (16. Nafarroako Aldizkari Ofiziala). Akatsa eginik,
horietan ez ziren sartu padel pistaren erabileraren tarifak. Beraz, ediktu
honen bidez, akatsa zuzentzen da eta padel pistaren erabileraren tarifak
sartzen dira. Hona:
1.1. Padel pistaren erabilera: prezioa pertsona eta ordu bakoitzeko.
Gutxienez 4 pertsona.

3850. orrialdea - 59. zenbakia
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–Ordubete:
• Kiroldegiko bazkideak: 2,00 euro.
• Kiroldegiko bazkide ez direnak: 4,00 euro.
• Tarifa murriztua 17 urtetik beherakoendako: goizez eta 15:00etatik
17:00etara arratsaldez. Prezioa pertsona eta ordu bakoitzeko. Gutxienez 4 pertsona.
• Kiroldegiko bazkideak (17 urtetik beherakoak): 1,00 euro.
• Kiroldegiko bazkide ez direnak (17 urtetik beherakoak): 2,00 euro.
1.2. Ez da alokatuko ordu erdiko tarterik.
1.3. Ordainketa eskudirutan egingo da, pista alokatzean.
1.4. Pista erabiltzeko zenbatekoak ez du igerilekuan sartzea jasotzen.
Argitara ematen da, interesdunak jakinaren gainean egon daitezen.
Artaxoan, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Juan Ramón Elorz Domezain.

10) Txostenak ematea.
11) Aurrekontuak eta ordenantza fiskalak.
12) Desjabetze-espedienteen tramitazioa oztopo arkitektonikoak
kentzeko.
13) Prentsan argitaratzea interesdunen ekimenez hasitako espedienteen iragarkiak.
14) Frogagiriak egitea.
15) Baimenak.
Ordaindu beharra
3. artikulua. Ordaindu beharra sortzen da eskatze hutsarekin, norberaren intereserako, edozein agiri egitea udal administrazioak edo udal
agintariek, betiere euren eskumeneko agiriak.

L2003283

ARTAZU
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. 2020. urtea
Artazuko Udalak adierazi du heldu den 2020ko apirilaren 6an bukatuko dela trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2020ko ekitaldiko zerga
borondatez ordaintzeko epea.
Helbideratu gabeko ordainagiriak La Caixako edo Nafarroako Rural
Kutxako edozein sukurtsaletan ordain daitezke, ordainagiria aurkeztuta.
Ordainagiri helbideratuak 2020ko apirilaren 7an kargatuko dira kontuetan.
Epe hori iraganik, ordaindu ez diren ordainagiriek legean ezarritako
errekarguak eta interesak sortuko dituzte, eta betearazpen bidez kobratuko
dira.
Artazun, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Iñaki Arguiñano Azcona.
L2003346

Subjektu pasiboa
4. artikulua. Subjektu pasiboak dira pertsona natural nahiz juridikoak
zeinek eskatzen duten edo sorrarazten duten udal administrazioak edo
udal agintariek beren eskumeneko agiriak egitea, edo zeinek agiri haien
onura jasotzen duten.
Zerga-oinarria
5. artikulua. Zerga-oinarria da egiten den eskari bakoitza edo egindako jarduera bakoitza.
Tasa
6. artikulua.
agertzen dena.

Karga-tasa izanen da ordenantza honen eranskinean

Kuota

AIEGI

7. artikulua. Kuota izanen da ondorioztatzen dena zerga-oinarriari
aplikatuta ordenantza honen eranskinean agertzen den karga-tasa, edo,
bestela, horretarako adierazten den zenbateko finkoa.

Ordenantza fiskala, tasak arautzen dituena agiriak
egiteko eta tramitatzeko. Behin betiko onespena

Kudeaketako eta diru-bilketako arauak

Aiegiko Udalak, 2019ko abenduaren 17an egindako osoko bilkura
arruntean, hasiera batez onetsi zuen ordenantza fiskal bat tasak arautzen
zituena agiriak egiteko eta tramitatzeko.
Iragarki hori argitaratu zen 2020ko 7. Nafarroako Aldizkari Ofizialean,
urtarrilaren 13an, eta biharamunetik hasita jendaurrean egon zen, hogeita
hamar egun baliodunean. Alegaziorik aurkeztu ez zenez, ordenantza hori
behin betiko onetsitzat jotzen da, eta haren testu osoa argitara ematen, bat
etorriz uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluarekin (6/1990
Foru Legea, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa).
Aiegin, 2020ko otsailaren 27an.–Alkatea, Leonardo Camaces Murillo.
ORDENANTZA FISKALA, TASAK ARAUTZEN DITUENA AGIRIAK
EGITEKO ETA TRAMITATZEKO
Oinarria
1. artikulua. Ordainarazpen hau ezarri da bat etorriz martxoaren
10eko 2/1995 Foru Legearekin (Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995
Foru Legea, lehenbiziko tituluko IV. kapituluko 7. atala), eta lege beraren
12. artikuluan jasotzen den baimenari jarraikiz.
Zerga-egitatea
2. artikulua. Zerga-egitatea ekartzen dute udal jarduerek, alderdi batek
eskaturik udal administrazioak edo udal agintariek tramitatzen dituztenean
beren eskumeneko dokumentuak. Esaterako, honako hauek:
1) Planoen kopiak.
2) Fotokopiak.
3) Euskarri digitaleko kopiak.
4) Artxiboetan dokumentazioa bilatzea.
5) Ziurtagiriak.
6) Agiriak konpultsatzea.
7) Ahalordeak askiestea.
8) Arma txartelak eta animalia arriskutsuak edukitzeko lizentziak.
9) Lanpostuak betetzeko deialdien tramitazioa.

8. artikulua. Udaleko Diruzaintzak bilduko ditu tasak.
9. artikulua.
1. Tasa sortutzat hartuko da agiria Udalaren Erregistro Orokorrean
aurkezten denean, eta udal bulegoetan ez da hartuko ez tramitatuko
ordenantzapeko eskabiderik ez agiririk baldin aldez aurretik ez bada
ordainketa egin.
2. Orobat, ez da emanen udal zigiluaren itzulketa behar duen agiririk
baldin agiria ematen duen funtzionarioak ez badu zeregin hori bete.
Aurrekariak bilatzeko eskaera orok tasa sortuko du, emaitza negatiboa
bada ere.
10. artikulua. Udal administrazioaren agiri eta berriemateen Sarrera
eta Irteerako Erregistro Orokorraren ardura duten funtzionarioek zenbatuko
dituzte ematen dituzten agiri zigiludun guztiak, eta egunero eginen dituzte
diru-sarrerak Udal Diruzaintzan, dagozkien likidazioekin.
Arau-hausteak eta zehapenak
11. artikulua. Iruzurraren erantzule izanen dira Udal administrazioaren
dokumentu eta jakinarazpenen Sarrera eta Irteera Erregistro Orokorraren
ardura duten funtzionarioak eta Udal Diruzaintzaren langile arduradunak.
Iruzurra zigortuko da indarreko xedapenetan ezarritako eran.
Xedapen indargabetzailea
Bakarra.–Indarrik gabe gelditzen da gai honi buruzko orain arteko
ordenantza, bai eta ordenantza honi kontra egiten dioten maila bereko
edo apalagoko arauak ere.
Azken xedapenak
Lehenbizikoa.–Ordenantza honetan ezarri ez den orotan, aplikatuko
da xedaturik dagoena ordenantza fiskal orokorrean eta Nafarroako Toki
Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legean.
Bigarrena.–Ordenantza honek indarra hartuko du, eta ondorio juridiko osoak sortuko, testu osoa argitaratu ondoren Nafarroako Aldizkari
Ofizialean.

2020ko martxoaren 20a, ostirala
TARIFEN ERANSKINA
1. epigrafea.–Planoen kopiak eta fotokopiak.
1.1. Plan orokorraren planoak edo espediente publikoetan direnak.
–Udalaren bitartekoekin eginak: Dagokion fotokopiarako ezarritakoa.
–Udalez kanpoko saltokietan eginak: Zerbitzuaren kostua gehi % 10.
1.2. Agirien fotokopia bakoitzagatik:
–DIN A4:
• Zuri-beltzean: 0,10 euro.
• Koloretan: 0,30 euro.
–DIN A3:
• Zuri-beltzean: 0,20 euro.
• Koloretan: 0,50 euro.
1.3. CDko fotokopia bakoitza: 10,00 euro.
1.4. Arkatz elektroniko partikularrean egindako kopia bakoitza: 5,00
euro.
2. epigrafea.–10 urte baino zaharragoak diren agiriak bilatzea udal
artxiboetan.
–Udal artxiboetan 10 urte baino zaharragoak diren agiriak bilatzea,
erregistro elektronikoan identifikatuta badaude: 10,00 euro.
Udal artxiboetan 10 urte baino zaharragoak diren agiriak bilatzea,
erregistro elektronikoan identifikatua ez badago: 10,00 euro.
3. epigrafea.–Ziurtagiriak eta konpultsak.
3.1. Ziurtagiri bakoitza:
–Tasa sortuko dute automatikoki egiten diren ziurtagiriek, oinarritzen
direnek biztanleen erroldaren, katastroaren, tributuen eta izatezko bikoteen
erregistro informatizatuen datuetan: 1,00 euro.
–Tramitaturiko espedienteetako informaziori buruzko ziurtagiri arruntak:
1,00 euro.
3.2. Konpultsak tramitatzea, agirien fotokopiak barne, unitate/orrialde
bakoitza:
–Tramitatu baino lehen udal zerbitzuek jatorrizkoaren fotokopia eginen
dute: 0,50 euro.
Langileak hautatzeko prozesuetan edo lehiaketa publikoetan, ez da
inolako kopururik kobratuko konpultsatzeagatik Udalak eskatzen duen
dokumentazioa.
4. epigrafea.–Arma txartelen eta animalia arriskutsuei dagozkien
txartelen tramitazioa.
–Aparkalekuen eta armen erregistroa tramitatzea: 3,00 euro.
–Animalia arriskutsuei dagokien dokumentazioa tramitatzea: 40,00
euro.
–Minusbaliotasuna dutenentzako aparkatzeko txartela tramitatzea:
2,00 euro.
5. epigrafea.–Interesdunen ekimenez hasitako espedienteen iragarkiak
prentsan argitaratzea.
Iragarkiaren kostua ordaindu beharko da.
6. epigrafea.–Frogagiriak egitea irekitzeko lizentziez eta jarduera
sailkatu gabearen lehen erabilerez.
Ziurtagiriak egitea, haien kostua sarturik ez dagoenean emandako
lizentzian, edo titulartasuna aldatzen denetan: 10,00 euro.
7. epigrafea.–Hirigintzako tramitazioak.
–Udal Planeko aldaketaren tramitazioa, plan partzial edo berezien
erredakzioa: 800,00 euro.
–Plan partzial edo berezietako aldaketak tramitatzea: 400,00 euro.
–Xehetasun-azterketak eta hiri-jarduketarako plan bereziak tramitatzea:
400,00 euro.
–Lerrokaduren azterketak, unitate-mugaketak eta erabileren aldaketak
tramitatzea: 150,00 euro.
–Kudeaketako figurak tramitatzea (birzatiketak, Batzordearen Estatutuak): 400,00 euro.
–Hirigintzako kontsultak tramitatzea. Idatzizko informazioa: 100,00
euro.
–Ikuskapenak eta errekerimenduak: 100,00 euro.

59. zenbakia - 3851. orrialdea
–Urbanizazio proiektuak: Tasak likidatuko dira proiektuaren zenbatekoaren
arabera, eta aplikatuko da % 0,70eko karga-tasa, gutxienez ere 300 euro.

L2003086

BAKAIKU
Ezkontza zibilak egiteko eskumena eskuordetzea
Erregistro eta Notaritzako Zuzendaritza Nagusiaren 1995ko urtarrilaren
26ko instrukzioan oinarriturik, zeinak alkateen bitartezko ezkontza zibilen
baimentzea arautzen duen, eta Toki Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoaren Erregelamenduko 43.artikulua eta
ondokoak kontuan izanik, honen bitartez,
EBAZTEN DUT:
Lehenik.–Udal honetako zinegotzi orori udal honetan ezkontza zibilak
egiteko eskumena eskuordetzea edo delegatzea, betiere ezkongaiek hala
eskatzen duten kasuetan soilik.
Bigarrenik.–Ebazpen hau Udaleko iragarki oholean eta Nafarroako
Aldizkari Ofizialean publikatzea, interesdun ororen ezaguerarako.
Bakaikun, 2019ko ekainaren 21ean.–Alkatea, Egoitz Urritza Lazkoz.

L2003867

BARAÑAIN
Luis Morondo Udalaren Musika Eskolako prezio publikoak,
2020‑2021 ikasturterako. Behin betiko onespena
Barañaingo Udalak, 2019ko abenduaren 19an egindako osoko bilkura
arruntean, erabaki zuen hasiera batean onestea Luis Morondo Udal Musika
Eskolako prezio publikoak 2020‑2021 ikasturterako.
Hasierako onespen hori 2020ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen, urtarrilaren 20an, baita Barañaingo Udaleko ediktuen oholean ere. Jendaurrera atera zen hogeita hamar eguneko epean.
Legez ezarritako jendaurreko epea iragan baita, inork alegazio, kexa
edo oharrik aurkeztu gabe, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren
10eko 2/1995 Foru Legean heldu diren determinazioei jarraikiz, Luis Morondo Udalaren Musika Eskolako prezio publikoak 2020‑2021 ikasturterako
behin betiko onetsitzat hartzen dira, eta honela gelditzen:
LUIS MORONDO UDALAREN MUSIKA ESKOLAKO PREZIO
PUBLIKOAK. 2020‑2021 IKASTURTEA
Musika eskolako ikasleak:
–Erroldatuak:
• Matrikula, > 7 urte: 448 euro.
• 5 urte: 139 euro.
• 6 urte: 215 euro.
–Erroldatu gabeak:
• Matrikula, > 7 urte: 673 euro.
• 5 urte: 253 euro.
• 6 urte: 390 euro.
Soilik musika tresnen taldea egiten duten ikasleak:
–Ordu 1 astean: 133 euro.
–2 ordu astean: 266 euro.
–3 ordu astean: 399 euro.
Gelen alokairua:
–Egun bakoitzeko 2 ordu bitarte: 87 euro.
–Egun bakoitzeko 2tik 3 ordu bitarte: 110 euro.
–Egun bakoitzeko 3tik 4 ordu bitarte: 147 euro.
Barañainen, 2020ko martxoaren 3an.–Alkate udalburua, María Lecumberri Bonilla.

L2003255

BARASOAIN
2020rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa.
Zuzenketa
Barasoaingo Udalak, 2019ko azaroaren 23an egin osoko bilkuran, onetsi zituen Barasoaingo Udalaren zerbitzuko langileen 2020ko lan egutegia
eta egun baliogabeen deklarazioa, zeina 2020ko 11. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu baitzen, urtarrilaren 17an. Horretarako, honako arau
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hauei jarraiki zitzaien: 117/2019 Ebazpena, maiatzaren 10ekoa, Politika
Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana,
Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan, ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren 2020ko jaiegunen egutegi ofiziala ezartzen duena,
eta Nafarroako Foru Komunitateko herrietako 2020ko jaiegun ordainduak,
errekuperatu behar ez direnak ezartzen dituen proposamena.
Egutegi horretan akats bat badela ikusi da, ez baitu jasotzen maiatzaren
15eko herriko jaieguna, San Isidro nekazariarena.
Horrenbestez, Udalaren zerbitzuko langileen 2020. urteko aste barreneko jaiegunak hauek dira:
–Urtarrilaren 1a, asteazkena: Urteberri eguna.
–Urtarrilaren 6a, astelehena: Jaunaren Agerkundea (Errege eguna).
–Martxoaren 19a, osteguna: San Jose.
–Apirilaren 9a: Ostegun Santua.
–Apirilaren 10a: Ostiral Santua.
–Apirilaren 13a: Pazko astelehena.
–Maiatzaren 1a, ostirala: Langileen eguna.
–Maiatzaren 15a, ostirala: San Isidro nekazaria.
–Abuztuaren 24a, astelehena: San Bartolome, patroia.
–Urriaren 12a, astelehena: Pilareko Andre Maria.
–Abenduaren 3a, osteguna: San Frantzisko Xabierkoa (Nafarroaren
eguna).
–Abenduaren 7a, astelehena: Konstituzio egunaren biharamuna.
–Abenduaren 8a, asteartea: Ama Birjina Sortzez Garbia.
–Abenduaren 25a, ostirala: Eguberri eguna.
Epeak kontatzeko, 2020ko larunbat eta igande guztiak egun baliogabe
deklaratzen dira, baita goian aipatu egunak ere.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Barasoainen, 2020ko otsailaren 27an.–Alkate udalburua, Rita Roldán
Murillo.

L2003068

BARASOAIN
Aldizkako karga-tasen diru-bilketarako 2020ko egutegia.
Zuzenketa
2020ko 14. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
22an, aldizkako karga-tasen diru-bilketarako 2020ko egutegia, Toki Ogasunei buruzko Foru Legearekin bat jendaurrean jartzeko, Osoko Bilkurak
2019ko azaroaren 23an onetsi ondotik.
Akatsa atzeman da Zirkulazioaren gaineko zerga kargatzeko datan,
urteari dagokionez; izan ere, 2019‑04‑30 jartzen zuen eta 2020‑04‑30
jarri behar du.
Hortaz, argitara ematen da taula, zuzenketa eginda.
ZERGA

Herri-lurrak eta errentamenduak

ORDAINTZEKO
EPEA

ORDAINAGIRIA
KARGATZEKO DATA,
HELBIDERATUA
BADAGO

Martxoa

2020‑03‑30

Zirkulazioaren gaineko zerga (TMIZ)

Apirila

2020‑04‑30

Kontribuzioa: Sei hilabetekoa

Ekaina

2020‑06‑30

Abendua

2020‑12‑15

Azaroa

2020‑11‑13

Kontribuzioa: Seihilekokoa
Ekonomia-jardueren gaineko Zerga (EJZ)

Bando-iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik, ez da udal zergak kobratzeko abisua igorriko paperean. Beraz,
herritarrei eskatzen diegu datak gogora ditzaten gastuen aurreikuspena
egiteko.
Ordainagiriak kontsulta daitezke www.barasoain.net herritarren karpetan edo Udalaren Idazkaritzan.
Toki Ogasunei buruzko Foru Legean xedatuarekin bat, argitaratzen da
Udalaren aldizkako karga-tasen diru-bilketarako 2020ko egutegia, 2019ko
azaroaren 23ko osoko bilkuran onetsia.
Helbideratu gabeko ordainagiriak haietan aipatzen diren finantza
entitateko banku bulegoetako edozeinetan ordain daitezke, ordainagiria
aurkeztuta.
Helbideratutako ordainagiriak adierazitako egunean pasako dira
kontuetara.
Ordaintzeko epe hori iraganez gero, Diru-bilketaren gaineko Arautegi
Orokorrean ezarritako errekarguak ezarriko dira eta tramiteak eginen dira
premiamendu bidez kobratzeko.
Barasoainen, 2020ko otsailaren 26an.–Alkate udalburua, Rita Roldán
Murillo.
L2003092

BASABURUA
Aldaketa udal planean, jarduera ekonomikoen gunea sortzeko
Basaburuko Udalak, 2020ko otsailaren 27an egindako osoko bilkuran,
onartu zuen udal planaren dokumentuari aldaketa bat egitea, Beramendin
jarduera ekonomikoen gunea sortzeko, Dorrea Gaztandegiaren eskaera
ikusita.
Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu
bategina onesten duen 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 72. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, akordio hau jendaurrean egonen da hilabeteko
epean, alegazioak jarri ahal izateko.
Basaburuan, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Esther Lacasta Perez
Ilzarbe.

L2003563

BAZTAN
Alkatetzaren eskuordetza kanpoan egoteagatik
2020ko martxoaren 4an, Baztango Udaleko alkate udalburuak 40/2020
zenbakidun ebazpen hau eman du:
“Legez ditudan eskumenei jarraikiz, 2020ko martxoaren 4an, Ebazpen
hau ematen dut:
Tokiko entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduan onetsi zuen 2568/1986 Errege Dekretuaren 43., 44. eta 47. artikuluetan eta haiekin bat heldu direnetan ezarritakoari
jarraikiz, eta udal mugapetik kanpora joatea aurreikusita dudanez,
EBAZTEN DUT:
1.–Lehen alkateorde Xabier Maia Etxeberria eskuordetzea Alkatetza
honen eginkizunetan aritzeko, 2020ko martxoaren 5etik martxoaren 8ra
arte, biak barne.
2.–Ebazpena lehen alkateordeari jakinaraztea, eta Udalbatzari haren
berri ematea egiten den hurrengo ohiko osoko bilkuran.
3.–Eskuordetza hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, behar
diren ondorioak izan ditzan.”
Baztanen, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Joseba Otondo Bikondoa.
L2003559

BAZTAN
Hirigintza-hitzarmena 12. poligonoko 7. lurzatian.
Jendaurrean paratzea
Alkatetzak 2020ko martxoaren 9an emandako 2020/43. Ebazpenaren
bidez onetsi da Baztango Udalaren hirigintza-hitzarmen berria, 12. poligonoko 7. lurzatiaren % 10ari dagokion monetarizazioarena, eta erabaki
da Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, jendaurrean egon dadin
hogei egun baliodunean.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuaren 25. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, espedientea jendaurrean
egonen da hogei egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako aldizkari
Ofizialean argitaratzen denetik hasita, azter dadin eta bidezko alegazioak
aurkez daitezen.
Baztanen, 2020ko martxoaren 9an.–Alkatea, Joseba Otondo Bikondoa.
L2003703

BEIRE
Herritarren parte-hartze prozesua
Beireko alkateak, Alkatetzaren 20/2020 Ebazpenaren bidez, erabaki
zuen Eduardo Cemborain Perezek aurkeztutako herritarren parte-hartze
prozesua tramitatzea, dokumentu honen arabera: Beireko Udal Planaren
aldaketa egituratzailea. 5.1. EUa handitzea. Eskailerak, Arizona. Herritarren
parte-hartzeko planaren fasea, 20 eguneko epean.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 78. artikuluan, 77., 71. eta 7. artikuluei buruz,
ezarritako prozedura bete dadin, espedientea, gizartearen partaidetzarako
prozesu batean jarririk, jendaurrean egonen da hogei egun naturalez Udalaren bulegoetan, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denetik hasita, interesdunek azter dezaten, aitzinetik hitzordua harturik,
eta bidezkotzat jotzen dituzten iradokizunak egin ditzaten.
Beiren, 2020ko otsailaren 25ean.–Alkatea, Ainara González Rubio.
L2003279
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BERRIOBEITI

BUÑUEL

2020ko lan egutegia

Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerga-tasak, tasen
tarifak, prezio publikoak, herri-lurretako kanona eta gainerako
ordainarazpenak, 2020ko ekitaldirako

Berriobeitiko Udalaren Ogasunaren eta Langileriaren Batzordeak,
2020ko urtarrilaren 28an egin osoko bilkuran, Berriobeitiko Udalaren
zerbitzuko langileen 2020ko lan egutegia onetsi zuen.
Abenduaren 26ko 26/2012 Foru Legeari jarraikiz, Nafarroako administrazio publikoen zerbitzuko langileen arloan presako zenbait neurri
hartzeari buruzko ekainaren 21eko 13/2012 Foru Legea aldatzen baitu,
eta Nafarroako administrazio publikoetako enplegatuetatik Nafarroako
administrazio publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginaren aplikazio eremuan sartzen direnentzat urteko lanaldia ezartzen
baitu.
Lan egutegia negoziatu egin da, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina onesten duen
abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 83.6 h)
artikuluarekin bat.
Ikusirik 312/2018 Ebazpena, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren
eta Lanaren zuzendari nagusiak ekainaren 19an emana, ezartzen duena
ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren 2020. urterako jaiegunen
egutegi ofiziala, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan, 2020. urterako
egutegia onesten da.
Berriobeitiko Udalaren zerbitzuko langileendako, 2020an, aste barreneko jaiegunen egutegia honako hau izanen da:
ERABAKITZEN DA:
1. Onestea Berriobeitiko Udalaren zerbitzuko langileen aste barreneko jaiegunen egutegia 2020rako. Hona hemen:
–Urtarrilaren 1a: Urteberri eguna.
–Urtarrilaren 6a: Errege eguna.
–Martxoaren 19a: San Jose.
–Apirilaren 9a: Ostegun Santua.
–Apirilaren 10a: Ostiral Santua.
–Apirilaren 13a: Pazko astelehena.
–Maiatzaren 1a: Langileen eguna.
–Abuztuaren 15a: Ama Birjinaren eguna.
–Urriaren 12a: Konstituzioaren eguna.
–Abenduaren 3a: San Frantzisko Xabierkoa.
–Abenduaren 7a: Konstituzioaren egun aldatua.
–Abenduaren 8a: Andre Maria Sortzez Garbia.
–Abenduaren 25a: Eguberri eguna.
Halaber, gehiegizko lanaldia dela eta, honako hauek deklaratzen dira
jaiegun:
–Martxoaren 20a.
–Uztailaren 6a.
–Uztailaren 7a.
–Abenduaren 4a.
–Abenduaren 24a.
–Abenduaren 31.
2. Urteko lanordu kopurua egiazko 1.592 lanordukoa izanen da.
–Astelehenetik ostiralera bitarteko eguneroko lanaldia, orokorrean, 7
ordu eta 20 minutukoa izanen da.
–Jendea hartzeko ordutegia 10:00etatik 14:00ak bitarte izanen
da.
3. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea; bai eta,
ediktuen bidez, Berriobeitiko Udalaren iragarki-taulan ere.
Berriobeitin, 2020ko otsailaren 28an.–Alkate udalburua, Raúl Julio
Bator Pérez.
L2003142

BERRIOZAR
Bake epailearen kargua hutsik
Bake epaileei buruzko ekainaren 7ko 3/1995 Erregelamenduaren 5.,
6. eta 7. artikuluetan xedatuarekin bat, deialdi publikoa iragartzen da bake
epailearen kargu hutsa betetzeko.
Horretarako, 15 egun balioduneko epea ireki da, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek
eskaerak aurkez ditzaten udal bulegoetan; horietan, betiere, adierazi beharko dute erregelamenduak aipatzen dituen gaitasun eta bateragarritasun
baldintzak betetzen dituztela.
Berriozarren, 2020ko martxoaren 5ean.–Alkatea, Raul Maiza González.

L2003565

Buñuelgo Udalak, 2019ko abenduaren 16an egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi ditu 2020rako zerga-tasak, tarifak, tasak, prezio
publikoak, herri-lurretako kanona eta gainerako ordainarazpenak.
Espedientea jendaurrean egon da 30 egun baliodunean, behin hasierako onespena 2020ko 11. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondotik,
urtarrilaren 17an, eta inork ez du erreklamazio edo oharrik aurkeztu; beraz,
hasierako onespena behin betiko bilakatu da.
Buñuelen, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, María Teresa Espinosa
Sáenz.
ZERGA-TASAK, TASEN TARIFAK, PREZIO PUBLIKOAK,
HERRI-LURRETAKO KANONA ETA GAINERAKO
ORDAINARAZPENAK, 2020KO EKITALDIRAKO
Zergak
–Lurraren kontribuzioa: % 0,315eko karga-tasa.
–Ekonomia-jardueren gaineko zerga: udal indizea, 1,4.
–Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga: % 3,35eko karga-tasa.
–Gainbalioaren gaineko zerga: % 14ko karga-tasa. Lurraren balioaren
gainean aplikatu beharreko koefizienteak izanen dira ezarriko direnak azken
eskualdaketatik iragan urte kopuruaren arabera, Nafarroako Toki Ogasunari buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 175.2 artikuluan,
2020rako eguneratuak, eguneraketarik egiten bada. Halakorik egiten ez
bada 2019rako ezarritakoak aplikatuko dira.
Tasak
–Agiriak egin eta tramitatzeagatik:
• Konpultsak: euro 1, konpultsaturiko orrialde bakoitzeko. 20 orrialde
baino gehiago badira, 21.etik aurrera 0,20 euroko kostua izanen
du bakoitzak.
• Ziurtagiria: 2 euro ziurtagiri bakoitzeko.
–Ahots publikoa:
• Bandoa: 3,50 euro bando bakoitzeko.
–Irekitzeko lizentzia:
• 89 euro: dendak, industria txikiak... (20 langile arte).
• 200 euro: dendak, enpresak... (21 langiletik 50era bitarte).
• 500 euro: dendak, enpresak... (50 langile baino gehiago).
–Argiaren, telefoniaren eta gasaren aprobetxamendua: herrian duten
fakturazioaren % 1,5.
–Eremu publikoaren erabilera:
• Terrazak: 25,00 euro mahai bakoitzeko, urtean.
Terrazarekin lurzorua herriko festetan, Santa Ana jaietan eta gazteriaren
jaietan soilik okupatzeagatik: Tarifa bakarra, 15,00 euro urtean. 5 mahai
gehienez. Mahai gehigarri bakoitzeko 5 euroko tarifa gehituko da.
• Merkatu txikia:
-- Modulu finkoak, 2 metrokoak, urtean: 171,00 euro.
-- Modulu finkoak, 2 metrokoak, seihilekoan: 85,50 euro.
-- Modulu hutsak, 6 metro artekoak: 13,00 euro egunean; hortik
goitiko metro bakoitzeko: 1,50 euro egunean.
• Feriak:
-- Saltoki txikiak: 10,00 euro/eguna.
-- Saltokiak, 11 m‑rainokoak: 16,00 euro/eguna.
-- 12 m‑tik goitiko saltokiak, 7,50 euroko osagarria metro eta egun
bakoitzeko.
• Obrak egiteko okupatzea:
-- Espaloia okupatzea: lehenbiziko hiru egunetan ordaindu gabe,
eta hortik goiti 7,00 euro egunean.
-- Karrika erdia: lehenbiziko 15 egunetan: 7,00 euro egunean. Hurrengo 2 hilabeteetan: 11,00 euro egunean. Gainerako egunetan:
20,50 euro.
-- Karrika osoa: lehenbiziko 7 egunetan: 11,00 euro egunean. Hurrengo hilabetean: 21,00 euro egunean. Hurrengo 2 hilabeteetan:
54,50 euro egunean. Gainerako egunetan: 106,50 euro/eguna.
Kasu berezietan eta bi hilabeteko epea iragan bada ere, Udaleko
teknikariaren txostena egin ondotik, 54,50 euro kobratuko dira eguneko
eta ez 106,50 euro.
–Pasabideak: 69 euro urtean.
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–Hilerria:
• Nitxoak: 527,50 euro nitxo bakoitzeko.
• Lurra: 527,50 euro/m².
• Kolunbarioak: 384,00 euro, kolunbario bakoitza.
–Kirol instalazioen erabilera:
• Igerilekuak:
-- Banakako abonamenduak:
·· 2tik 6 urtera arte: 17,00 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 34,00 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 46,50 euro.
·· 65 urtetik gorakoak: 38,50 euro.
-- Abonamenduak, 2 kideko familiak:
·· 2tik 6 urtera arte: 16,00 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 31,50 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 42,50 euro.
-- Abonamenduak, 3 kideko familiak:
·· 2tik 6 urtera arte: 14,50 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 28,50 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 39,50 euro.
-- Abonamenduak, 3 kide baino gehiagoko familiak:
·· 2tik 6 urtera arte: 13,50 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 25,50 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 32,50 euro.
-- Sarrerak:
·· 2tik 6 urtera arte: 2,00 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 2,50 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 4,00 euro.
·· 65 urtetik gorakoak: 3,00 euro.
-- Banakako abonamendua, igerilekua 15 aldiz erabiltzea: 20,00
euro.
-- Banakako abonamendua, igerilekua 30 aldiz erabiltzea: 28,00
euro.
Abonamendu horiek erabili ahalko dira udan igerilekuak irekitzen diren
denboraldian.
Erabilera kopuru bat duten banakako abonamenduak ezin dira baliatu
monitoredun kirol jardueretan (kirol ikastaroak).
• Igerilekua eta kiroldegia:
-- Banakako abonamenduak:
·· 2tik 6 urtera arte: 33,00 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 68,50 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 110,50 euro.
·· 65 urtetik gorakoak: 85,50 euro.
-- Abonamenduak, 2 kideko familiak:
·· 2tik 6 urtera arte: 30,00 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 62,50 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 100,50 euro.
-- Abonamenduak, 3 kideko familiak:
·· 2tik 6 urtera arte: 27,50 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 56,50 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 90,50 euro.
-- Abonamenduak, 3 kide baino gehiagoko familiak:
·· 2tik 6 urtera arte: 24,50 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 49,00 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 77,50 euro.
• Kiroldegia:
-- Banakako urteko abonamendua:
·· 2tik 6 urtera arte: 20,00 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 50,00 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 80,00 euro.
·· 65 urtetik gorakoak: 65,50 euro.
-- Abonamenduak, 2 kideko familiak:
·· 2tik 6 urtera arte: 18,00 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 45,00 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 70,00 euro.
-- Abonamenduak, 3 kideko familiak:
·· 2tik 6 urtera arte: 17,00 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 42,00 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 64,00 euro.
-- Abonamenduak, 3 kidetik gorako familiak:
·· 2tik 6 urtera arte: 15,00 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 35,00 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 57,00 euro.
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-- Seihileko abonamendua:
·· 2tik 6 urtera arte: 15,00 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 31,00 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 47,00 euro.
·· 65 urtetik gorakoak: 35,50 euro.
-- Hiruhileko abonamendua:
·· 2tik 6 urtera arte: 10,00 euro.
·· 7tik 15 urtera arte: 20,00 euro.
·· 16 urtetik gorakoak: 33,00 euro.
·· 65 urtetik gorakoak: 25,50 euro.
-- Pilotalekuaren eta pisten sarrerak: 3,50 euro ordu eta lagun bakoitzeko.
-- Kiroldegiko sarrerak: 3,50 euro ordu eta lagun bakoitzeko.
-- Banakako abonamendua, kiroldegia 15 aldiz erabiltzea: 15,00
euro.
-- Banakako abonamendua, kiroldegia 30 aldiz erabiltzea: 25,00
euro.
Erabilera kopuru bat duten banakako abonamenduak ezin dira baliatu
monitoredun kirol jardueretan (kirol ikastaroak).
–Haurtzaindegia (eskolatzea eta jantokia): Nafarroako Gobernuak
onesten dituen tarifen arabera.
–Kirol jardueren tasak hiruhileko bakoitzean: 50 euro/hiruhilekoa (salbu
apirila-maiatza aldiko tasa, 40 euro izanen dena).
–Kiroldegia bakarrik ikastaroetarako erabiltzeko tasa (bazkide ez
direnendako baizik ez): 15 euro/hiruhileko.
–“Yoga aurreratua” jardueraren tasak: 90 euro/hiruhileko. Uztailean,
abuztuan eta irailean: 30 euro hilean.
–Jantoki soziala.
• Bertan: 6,50 euro/eguna.
• Etxeetara eramanda: 5,50 euro/eguna.
–Ibilgailuak eremu publikotik kentzeko eta gero altxatzeko tasa:
1) 2.500 kg bitarteko ibilgailuak: Zenbatekoa: 130,00 euro.
2) 2500‑5.000 kg bitarteko ibilgailuak: Zenbatekoa: 180,00 euro.
3) 5.000 kg‑tik gorako ibilgailuak: Zenbatekoa: 230,00 euro.
Ziklomotorrak kentzen direnean, Udalaren beraren bitartekoak erabiliz
egiten bada. Zenbatekoa: 75,00 euro.
Ibilgailua gordelekura eraman eta jakinarazi ondotik 72 ordu pasatzen
direnean, tarifa hauek aplikatuko dira, egun edo zati bakoitzeko, hura
norbaitek bildu arte:
1) Ziklomotor eta motozikletak. Zenbatekoa: 2,50 euro.
2) 2.500 kg bitarteko ibilgailuak: Zenbatekoa: 5,00 euro.
3) 2.500 kg‑tik gorako ibilgailuak: Zenbatekoa: 12,00 euro.
–Erakunde autonomoetako tasak:
• San Gregorio zahar etxea.
-- Mendekotasunik ez duenaren plazaren kuota: 850,27 euro hilean.
-- Mendekotasun arina duenaren plazaren kuota: 1.250,00 euro
hilean.
-- Mendekotasun larria duenaren plazaren kuota: 1.640,00 euro
hilean.
-- Mendekotasun handia duenaren plazaren kuota: 1.720,00 euro
hilean.
(Nafarroako Gobernuaren izendapen bera).
• Udal musika eskola. 2020‑2021 ikasturtea:
-- Matrikula: 33,00 euro.
-- Musika Hizkuntza: 24,00 euro hilean.
-- Musika Hizkuntza + musika-tresna: 45,00 euro hilean.
-- Musika Hizkuntza + 2 musika-tresna: 72,00 euro hilean.
-- Musika Hizkuntza + 3 musika-tresna: 100,00 euro hilean.
-- Musika-tresna: 28,00 euro hilean.
-- 2 musika-tresna: 55,00 euro hilean.
–Prezio publikoak:
• Fotokopiagailu zerbitzua: 0,20 euro, txuri-beltzeko fotokopia bakoitzeko, salbu irabazi asmorik gabeko elkarteentzat, horiei 0,10 euro
fotokopia bakoitzeko; 0,50 euro, koloretako fotokopia bakoitzeko,
salbu irabazi asmorik gabeko elkarteentzat, horiei 0,40 euro fotokopia
bakoitzeko. (20 orrialde baino gehiago badira, 21.etik aurrera % 50
gutxiago balioko du bakoitzak).
• Inprimaketa zerbitzua: 0,30 euro, txuri-beltzeko fotokopia bakoitzeko,
salbu irabazi asmorik gabeko elkarteentzat, horiei 0,20 euro fotokopia
bakoitzeko; 0,60 euro koloretako fotokopia bakoitzeko, salbu irabazi
asmorik gabeko elkarteentzat, horiei 0,50 euro fotokopia bakoitzeko.
(20 orrialde baino gehiago badira, 21.etik aurrera % 50 gutxiago
balioko du bakoitzak).
• Fax zerbitzua: 2 euro/faxa.
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• Udalaren lokalak erabiltzea:
-- Kultur etxea: 72 euro/eguna.
-- Ikastetxe publikoko gela: 19,50 euro hilean.
-- Gazte kluba: 10 euro/urtebetetze festa.
Kanpo gelditzen dira irabazi asmorik gabeko elkarteak, baldin eta
beren helburuetarako erabiltzen badituzte.
–Herri-lurretako aprobetxamenduen kanonak.
• Eguneratzea, erakunde eskudun ofizialak Nafarroarako onetsitako
kontsumoko prezioen igoerarekin bat.
• Familia-baratzeak: eguneratzea, erakunde eskudun ofizialak Nafarroarako onetsitako kontsumoko prezioen igoerarekin bat.

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari edo Salari zuzendua, bi
hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aitzina.
Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazten denetik hasita.
Castejonen, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, David Álvarez Yanguas.

CASTEJÓN

Oltza Zendeako Udalak, 2020ko otsailaren 27an egin osoko bilkuran,
xedapen zatian honela dioen erabakia hartu zuen:
Lehenbizikoa.–Behin betiko onestea desjabetzearen xede diren ondasun eta eskubide ukituen zerrenda, horrek berarekin dakarrela erabilera
publikoaren eta okupatu beharraren deklarazioa, eta Nafarroako Gobernuari
eskatzea, horretarako eskumena duen organoa den aldetik, ondasun eta
eskubide ukituen presako deklarazioa, Lurraldearen Antolamenduari eta
Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren
26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 163. artikulua, eta Nahitaezko
Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikulua eta ondokoak aplikaturik,
diharduen administrazioari ahalmena ematen baitiote finka ukituak berehalakoan okupatzeko. Hona hemen:
–Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda:
1. Asiaingo 10. poligonoko 88. lurzatia.
• Azalera: tituluaren arabera, 6.400,00 m²; katastroaren arabera,
6.376,49 m².
• Erregistroko titularra: Rosa M.ª Iribarren Arriaga, M.ª Isabel Iribarren
Arriaga eta Juana M.ª Iribarren Arriaga.
• Titulartasunaren portzentajea: 1/3 bat titular bakoitzak.
• Kargak: kargarik gabea.
• Ukipena: azaleraren % 100.
• Eraikuntzak, instalazioak eta eremu landatuak: halakorik ez da.
Bigarrena.–Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Foru
Komunitatean argitaratzen diren egunkarietariko batean ematea argitara,
eta interesdunei jakinaraztea.
Hirugarrena.–Iruñeko 3. Jabetza Erregistroari eskatzea desjabetzeari
buruzko behin betiko erabaki honen bazterreko oharra jar dezala dagokien
finketan.
Laugarrena.–Alkatetzari, edo legez haren ordezkoa denari, baimena
ematea erabaki hau aplikatzeko eta garatzeko behar diren ebazpenak
eman ditzan.
Bosgarrena.–Ohartaraztea erabaki honen kontra errekurtso hauetariko
bat paratzen ahal dela:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, aukeran, agindua eman duen organo
berari zuzendua, hilabeteko epean, egintza honen jakinarazpena jaso eta
biharamunetik hasita. Ez da zilegi administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
aurkeztea, errekurtso hau espresuki ebatzi arte edota ustezko ezespena
gertatu arte.
b) Gora jotzeko errekurtsoa, aukeran, Nafarroako Administrazio
Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, egintza edo erabakia jakinarazi
edo argitaratzen denetik aitzina, espresua bada, edo behar den eskabidea
isilbide administratiboaren ondorioz ezetsitzat hartzen den egunetik.
c) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari edo Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, egintza
hau jakinarazi eta biharamunetik aitzina, edo berraztertzeko errekurtsoaren
ebazpenaren jakinarazpen egunetik aitzina, espresa bada. Horrela ez bada,
epea sei hilabetekoa izanen da, ustezko ezespena gertatu eta biharamunetik
hasita, errekurtsoaren ebazpena jakinarazi gabe hilabetea iragateagatik.
Oltza Zendean, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, Moisés Garjón
Villanueva.

L2003220

2020ko lan egutegia
Castejóngo Udaleko alkateak, 2020ko martxoaren 4an, ebazpen hau
eman zuen:
Abenduaren 26ko 16/2012 Foru Legean xedatuarekin bat, zeinak aldatu
baitzuen Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen arloan presako zenbait neurri hartzeari buruzko ekainaren 21eko 13/2012 Foru Legea,
bai eta zehaztu ere Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen
estatutuaren testu bateginaren aplikazio eremuaren menpeko Nafarroako
Administrazio Publikoen zerbitzura dauden langileen urteko lanaldia;
Ikusirik 177/2019 Ebazpena, maiatzaren 10ekoa, Politika Ekonomiko
eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako
Foru Komunitatearen esparruan, ordaindu bai baina errekuperatu behar
ez diren 2020ko jaiegunen egutegi ofiziala ezartzen duena;
Legeak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz;
EBAZTEN DUT:
Lehendabizikoa.–Onestea Castejongo udal bulego orokorrak 2020an
itxita egonen diren jaiegunen lan-egutegia. Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak azaroaren 22an eman 250/2019
Ebazpenean ezarritakoarekin bat, hauek izanen dira egunok: urtarrilaren
1a eta 6a; martxoaren 19a; apirilaren 9a, 10a eta 13a; maiatzaren 1a;
ekainaren 29a eta 30a; uztailaren 1a eta 2a; urriaren 12a; eta abenduaren
3a, 7a, 8a eta 25a; eta horiez gain, Castejongo Udalak adostutako herriko
jaiaren eguna, ekainaren 29a, alegia.
Bigarrena.–Udal bulegoak itxita egonen dira urteko larunbat eta igande
guztietan, eta gorago aipatutako jaiegunetan, horiek ere kontuan hartu baitira 2020ko lan-egutegian. Martxoaren 20an, uztailaren 3an eta abenduaren
4an, 24an eta 31n ere egonen dira itxita, zubi egunak baitira.
Ekainaren 29an eta 30ean eta uztailaren 1ean eta 2an itxita egonen
dira Castejongo udal bulegoak, udako jaiak baitira.
Baliogabeak izanen dira 2020. urtean epeak kontatzeari dagokionez,
larunbat eta igande guztiak eta ebazpen honen lehenbiziko atalean agertzen diren udal bulegoetako jaiegunak.
Hirugarrena.–Urteko lanaldia 1.592 ordukoa izanen da Castejongo
udal bulego orokorretan, eta haren banaketa, orokorrean, 7 ordu eta 30
minutukoa egunean, astelehenetik ostiralera, honelaxe:
–Astelehenetik ostiralera bitarteko eguneroko lanaldia, orokorrean, 7
ordu eta 30 minutukoa izanen da.
Langileek ordutegi-malgutasunerako eskubidea dute, sartzeko eta
irteteko, betiere 7 ordu eta 30 minutuko eguneroko lanaldia beteta. Beren
ordutegia idatziz jakinarazi beharko dute; bestela, 8:00etatik 15:30era
izanen da.
Nahitaez aritu beharko da 8:00etatik 15:30era; langileak aukeratuko
du noiz sartu gainerako ordu erdia, 7:00etatik 8:30era eta 15:00etatik
15:30era.
–Zerbitzuaren beharren ondorioz bestelako lanaldi mota bat duten udal
langileei ez zaie aplikatuko aurreko paragrafoetan aipaturiko lanaldiaren
banaketa.
Laugarrena.–Orduen urteko konputuaren barnean, kontuan hartu da
ekainaren 29a Castejongo herriko jaia dela, eta ekainaren 29a eta 30a,
eta uztailaren 1a eta 2a udako jaiak direla.
Bosgarrena.–Jendea hartzeko ordutegi orokorra hau izanen da:
9:00etatik 14:00etara.
Seigarrena.–Gainerako udal zerbitzuek beren lan-egutegi berariazkoa
izanen dute.
Zazpigarrena.–Alkatetzaren ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
Ebazpen honek ez du bide administratiboa amaitzen eta, hautara,
errekurtso hauetako bat jar daiteke haren aurka:
Berraztertzeko errekurtsoa, ebazpen hau eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita.

L2003560

OLTZA ZENDEA
Asiaingo 10. poligonoko 88. lurzatiaren desjabetze-espedientea.
Behin betiko onespena

L2003239

ZIGANDA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Zigandako Kontzejuak, 2020ko martxoaren 3an egin bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen 2020ko aurrekontuaren espedientea.
Beraz, erabaki hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta udal honen
iragarki-taulan agertuko da, eta 15 egunez jendaurrean egonen da aldizkari
horretan argitaratzen den egunetik aitzina, bizilagunek eta interesdunek,
beharrezkoa iruditzen bazaie, egokitzat jotzen dituzten alegazio, kexa edo
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oharrak aurkez ditzaten. Epe hori iraganik inork alegaziorik aurkeztu gabe,
2020ko aurrekontua behin betikoa bilakatuko da.
Horren guztiaren gaineko espedientea interesdunen eskura egonen
da ohiko ohiturari jarraikiz.
Zigandan (Atetz), 2020ko martxoaren 3an.–Kontzejuko burua, José
María Ibero Baraibar.

Hirugarrena.–Erabaki hau Udalbatzaren eraketa egunetik aitzina, hau
da, 2020ko urtarrilaren 1etik aitzina aplikatuko da.
Laugarrena.–Erabaki hau argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Etxarrin, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, José María Odériz Azcona.

L2003312

L2003481

ESPARTZA GALAR

ZIRAUKI
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. 2020. urtea
Ziraukiko Udalak adierazi du heldu den 2020ko apirilaren 6an bukatuko dela trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2020ko ekitaldiko zerga
borondatez ordaintzeko epea.
Helbideratu gabeko ordainagiriak La Caixako edo Nafarroako Rural
Kutxako edozein sukurtsaletan ordain daitezke, ordainagiria aurkeztuta.
Ordainagiri helbideratuak 2020ko apirilaren 7an kargatuko dira kontuetan.
Epe hori iraganik, ordaindu ez diren ordainagiriek legean ezarritako
errekarguak eta interesak sortuko dituzte, eta betearazpen bidez kobratuko
dira.
Ziraukin, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Julio Laita Zabalza.
L2003344

CORTES
12/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
2020ko 18. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
28an, 12/2019 aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia.
Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan
egin aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren
ondorioak izan ditzan; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz (foru dekretu horren bidez garatu zen,
aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Kontzeju honek, 2020ko otsailaren 25ean egin bilkuran, besteak beste
erabaki zuen hasiera batez onestea 2020ko aurrekontu arruntaren espedientea, eta jendaurrean edukitzea hamabost egunean, indarrean dagoen
legedia betetzeko. Argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan.
Espartza Galarren, 2020ko martxoaren 3an.–Batzarreko burua, Lorea
Rodríguez Videgain.

L2003284

EZKABARTE
Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibila egiteko
Ezkontza Zibilak egiteari buruzko abenduaren 23ko 35/1994 Legean
Erregistro Zibilaren gaineko Erregelamenduaren 238. eta ondoko artikuluei
dagokienez ezarritakoarekin bat, eta Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren
43. eta ondoko artikuluetan jasotzen diren ahalmenak erabiliz.
Alkateak, 2020ko martxoaren 2an eman 41/2020 Ebazpenaren bidez,
honako hau ebatzi du:
1.–Udal honetako zinegotzi Lourdes Ruiz Abaigarren esku uztea
2020ko maiatzaren 15ean ezkontza zibila udaletxean egiteko ahalmena.
Ezkabarten, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Pedro María Lezaun
Esparza.
L2003330

EZKAROZE

Kreditu-gehigarria

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 40.000
euro.

Hasierako onespenaren iragarkia 2020ko 12. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 20an.
Jendaurreko epean ez da alegaziorik egin; hortaz, behin betiko onetsi
da Udalaren 2020. urteko aurrekontua.
Aplikatzekoa den araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 141.060,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 137.194,20
euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 200,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 46.070.00 euro.
5. kapitulua.–Kontingentzia funtsa: 0,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 130.500,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 17.000,00 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.
Gastuak, guztira: 472.204,20 euro.
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 86.262,05 euro.
2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 3.500,00 euro.
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
34.898,81 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 175.013,34 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 100.450,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsioak besterentzea: 0,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak eta kapitaleko bestelako dirusarrerak: 71.900,00 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 472.204,20 euro.
Ezkarozen, 2020ko otsailaren 18an.–Alkatea, Pablo Miqueleiz Compains.

Finantzaketa
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 40.000 euro.
Aditzera ematen da orok jakin dezan, eta ohartarazten da behin betiko
onespen hau aurkaratzen ahal dela, errekurtso hauetako bat erabiliz:
a) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen denetik.
b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa zuzenean aurkeztuz Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, iragarki
hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
Cortesen, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Fernando Sierra Estoduto.
L2003262

ETXARRI
Udalbatzako kideen ordainsariak. Hautetsien konpentsazioak
Kontuan izanik Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legearen 75.
artikuluan xedatua eta Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren 13. artikuluan
udalbatzetako kideen dedikazioari eta ordainsariei buruz ezarritakoarekin
bat, Udalaren Osoko Bilkurak aho batez ezarri ditu karguentzat honako
ordainsari eta asistentzia hauek:
Lehenbizikoa.–Hautetsien ordainsarien kontzeptuan eskuratzen den
dirua Udalbatzako kide guztien artean banatuko da; beraz, horren herena
dagokio bakoitzari.
Bigarrena.–Udalkideek honako kalte-ordain hauek izanen dituzte, haien
egitekoetan aritzean izandako benetako gastuengatik:
a) Joan-etorriengatik, Nafarroako Gobernuko Foru Administrazioko
funtzionarioendako ezarritako zenbatekoa.
b) Gainerako gastuetan, ordaindutako zenbatekoak emanen dira,
gastu horiek agirien bidez frogatu ondoren.

L2003976
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EZKAROZE

GENEVILLA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Jarduera-lizentzia. Baimena

Ezkarozeko Udalak, 2019ko abenduaren 16an egin bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen 2020. urteko plantilla organikoa. Jendaurreko epean ez
da alegaziorik egin; hortaz, behin betiko onetsi da 2020. urteko plantilla
organikoa.
Aplikatzekoa den araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikulua.
Ezkarozen, 2020ko otsailaren 18an.–Alkatea, Pablo Miqueleiz Compains.

Aditzera ematen da jarduerarako lizentzia bat eman dela, ondotik
azaltzen diren ezaugarriak dituena, bat etorriz abenduaren 28ko 93/2006
Foru Dekretuaren 65 artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen
Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005
Foru Legea):
Lizentzia eman den eguna: 2019ko azaroaren 28a. Sustatzailea:
José Carlos Quintana Uriarte. Jarduera: Gizentzeko behitegia ezartzea
Genevillako 1. poligonoko 169. lurzatian.
Genevillan, 2020ko otsailaren 25ean.–Alkatea, Alberto Arriaga Ruiz
de Infante.

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA

L2003734

Lanpostuen zerrenda
Lanpostua: idazkaria. Lanpostu kopurua: 1. Sarbidea: erregelamenduaren araberakoa. Egoera: hutsik. Maila: D. Funtzionario gradua: 2.
Lanpostuko osagarria: % 19,72 Lanaldiaren luzapeneko osagarria: % 10.
Jaurrietako eta Orontzeko Udalekin batera.
Lanpostua: zerbitzu anitzetako enplegatua. Lanpostu kopurua: 1. Sarbidea: OL. Egoera: jardunean. Maila: D. Funtzionario gradua: 5. Lanpostuko
osagarria: % 2,99 + % 17,01. Lanaldia: osoa.
Administrazio-kontratudunak.
Lanpostua: bitarteko idazkaria. Lanpostu kopurua: 1. Sarbidea: erregelamenduaren araberakoa. Egoera: jardunean. Maila: D. Funtzionario
gradua: 2. Lanpostuko osagarria: % 19,72 Lanaldiaren luzapeneko osagarria: % 10. Jaurrietako eta Orontzeko Udalekin batera.
Lan-kontratudunak.
Lanpostua: administrari laguntzailea. Lanpostu kopurua: 1. Lanaldia:
% 80. Sarbidea: OL. Egoera: hutsik. Maila: D. Lanpostuko osagarria:
% 10. Lanpostuko osagarria: % 12, Jaurrietako eta Orontzeko Udalekin
batera.

GIRGILLAO
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. 2020. urtea
Girgillaoko Udalak adierazi du heldu den 2020ko apirilaren 6an bukatuko dela trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2020ko ekitaldiko zerga
borondatez ordaintzeko epea.
Helbideratu gabeko ordainagiriak La Caixako edo Nafarroako Rural
Kutxako edozein sukurtsaletan ordain daitezke, ordainagiria aurkeztuta.
Ordainagiri helbideratuak 2020ko apirilaren 7an kargatuko dira kontuetan.
Epe hori iraganik, ordaindu ez diren ordainagiriek legean ezarritako
errekarguak eta interesak sortuko dituzte, eta betearazpen bidez kobratuko
dira.
Etxarren Girgillaon, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Fco. Javier
López de San Román Laño.
L2003378

IBIRIKU DEIERRI
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Langileen izenen zerrenda
Izena: Hualde Villanueva, Sabino. Kargua: zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: D. Lanpostuko osagarria: % 2,99 + % 17,01. Funtzionario
gradua: 5, lanaldia: osoa. Egoera: jardunean.
Izena: Ureta Aizcorbe, Maider. Kargua: Bitarteko idazkaria. Maila:
A. Funtzionario gradua: 2. Egoera: jardunean. Lanpostuko osagarria:
% 19,72 Lanaldiaren luzapeneko osagarria: % 10. Jaurrietako eta Orontzeko Udalekin batera.
Izena: Leiva Hualde, Miriam. Kargua: Administrari laguntzailea: Maila:
D. Lanpostuko osagarria: % 10. Lanpostuko osagarria: % 12, Jaurrietako
eta Orontzeko Udalekin batera.
L2003977

FONTELLAS
Herri-lurrak desafektatzea parke fotovoltaikoa paratzeko.
Hasierako onespena
Fontellasko Udalak, 2019ko apirilaren 4an egin bilkuran, hasiera batez
onetsi zuen zenbait herri-lur desafektatzea haien erabilera lagatzeko Solen
Desarrollos SLri, parke fotovoltaikoa ezar dezan, betiere lagapena arautuko
duten administrazio klausulen agiriko baldintzei jarraituz, zeina aldatu baita
2019ko urriaren 18ko osoko bilkuran.
Desafektatuko diren lurrak:
–5. poligonoko 65. lurzatia, 213.896 m².
–5. poligonoko 73. lurzatia, 175.228 m².
–5. poligonoko 74. lurzatia, 54.203 m².
–6. poligonoko 18. lurzatia, 168.535 m².
–6. poligonoko 14. lurzatia, 250.688 m².
Espedientea jendaurrean egonen da hilabetean, Nafarroako Toki
Entitateen Ondasunei buruzko Erregelamenduaren 140. artikuluan eta
hurrengoetan ezarritakoa betetzeko. Epe horretan bidezkotzat jotzen diren
alegazioak aurkez daitezke.
Jendaurreko epean alegazio edo erreklamaziorik aurkezten ez bada,
herri-lurraren desafektazioa behin betiko onetsitzat joko da.
Fontellasen, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkate udalburua, Andrés
Agorreta Arriazu.
L2003170

Behin betiko onetsi da 2020. urteko aurrekontua, bat etorriz Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluarekin,
ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean.
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
3.902,02 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 9.548,04 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 4.532,48 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 1.500,00 euro.
Guztira, 19.482,54 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 2.359,57 euro.
2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 13.082,97
euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 40,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 4.000,00 euro.
Guztira: 19.482,54 euro.
Ibiriku Deierrin, 2019ko otsailaren 28an.–Alkatea, Eusebio Urdangarain
Asarta.
L2003169

IRUÑELA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Behin betiko onetsi da 2020. urteko aurrekontua, bat etorriz Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluarekin,
ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean.
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
6.315,05 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 8.576,40 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 5.096,23 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 455,19 euro.
Guztira: 20.442,87 euro.
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GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 2.359,14 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
10.487,29 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 130,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 7.466,44 euro.
Guztira: 20.442,87 euro.
Iruñelan, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, Iñaki Atondo Irisarri.

L2003178

LAKAR
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

5. Larraungo Udaleko Idazkaritza Nagusiari esleitzea egoitza elektronikoa zuzendu eta koordinatzeko eginkizunak.
Ebazpen honen aurka ondoren aipatzen diren errekurtsoren bat jarri
ahalko da:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egilearen aurrean,
ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita, hilabeteko epean.
b) Administrazioarekiko auzi errekurtsoa Nafarroako Justizia Auzitegi
Nagusiko arlo bereko Salaren aurrean, honako ebazpena jakinarazi eta
hurrengo egunetik hasita bi hilabeteko epean.
c) Gora jotzeko errekurtsoa Nafarroako Auzitegi Administratiboan,
jakinarazpena jaso eta hilabete bateko epean.
Mugiron (Larraun), 2020ko martxoaren 11n.–Alkate udalburua, Mikel
Huarte Martija.
L2003868

Behin betiko onetsi da 2020. urteko aurrekontua, bat etorriz Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluarekin,
ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean.
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
580,90 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 13.400,00 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 7.830,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 1.200,00 euro.
Guztira: 23.010,90 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 2.820,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 10
.580,90 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 410,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 9.200,00 euro.
Guztira: 23.010,90 euro.
Lakarren, 2020ko martxoaren 2an.–Kontzejuko burua, Fernando Goñi
San Martín.
L2003217

LANTZ
5. poligonoko 194., 196. (zati bat) eta 261. herri-lurzatien
desafektazioa, erabilera lagatzeko
Lanzko Udalak, 2020ko otsailaren 21ean egin osoko bilkura berezian, uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeak eta urriaren 18ko 28/1990 Foru
Dekretuaren bidez onetsi zen Ondasunen Erregelamenduak eskatzen
duten gehiengoa izanik, erabaki zuen hasiera batean onestea Lanzko
5. poligonoko 194., 196. (zati bat) eta 261. herri-lurzatien desafektazioa,
haien erabilera Lanzko Sat Ultzamakoak enpresari lagatzeko.
Nafarroako Toki Entitateen Ondasunen gaineko Erregelamenduaren
143. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, espedientea jendaurrean egonen da
hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, interesdun orok bidezko iruditzen zaizkion alegazioak
edo erreklamazioak aurkez ditzan.
Jendaurreko aldian inork ez badu alegazio edo erreklamaziorik aurkezten, hasierako onespena behin betiko bihurtuko da, eta espedientea
Nafarroako Gobernuari igorriko zaio, onesteko.
Lantzen, 2020ko otsailaren 21ean.–Alkatea, Isabel Baleztena Larraza.
L2003171

LARRAUN
Egoitza elektronikoa sortzea
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari
buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritakoarekin bat, eta herritarrek
gure entitatearekin komunikatzeko sistema telematiko bat izan dezaten,
ERABAKI DUT:
1. Larraungo Udalaren egoitza elektronikoa sortzea http://larraun.
egoitzaelektronikoa.eus helbide elektronikoan.
2. Egoitza elektronikoak indarra hartuko du ebazpen hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila
agintzea.
4. Udalaren alor guztiei jakinaraztea eta Larraungo Udalaren web
atarian eta egoitza elektronikoan argitaratzea, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean.

LEITZA
Leitzako Udal Planeko aldaketa puntual xehatua 1. poligonoko
106. lursailean. Hasierako onespena
Leitzako Udalak, 2020ko otsailaren 25ean egindako ohiko osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea Leitzako Udal Planeko aldaketa
puntual xehatuaren espedientea 1. poligonoko 106. lursailean, Carlos
Sagastibeltza Villanuevak sustatuta.
Aipatu espedientea jendaurrean egonen da, hilabetez, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aitzina, epe horretan
interesdunek udal bulegoetan aztertu eta bidezko alegazioak aurkez ditzaten. Aditzera ematen da, orok jakin dezan eta ondorioak izan ditzan.
Letzan, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Mikel Zabaleta Aramendia.

L2003662

LERGA
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
2020ko 26. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 7an, argitara
eman zen Udalaren 2020ko aurrekontu orokor eta bakarraren hasierako
onespenaren iragarkia.
Jendaurrean egoteko epean aurrekontuaren aurka erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin betikoz onetsi da. Hona hemen haren laburpena:
GASTUAK:
1. kapitulua: 15.515 euro.
2. kapitulua: 89.800 euro.
3. kapitulua: 100 euro.
4. kapitulua: 11.550 euro.
6. kapitulua: 168.500 euro.
7. kapitulua: 3.000 euro.
9. kapitulua: 10.200 euro.
Guztira: 298.665 euro.
DIRU-SARRERAK:
1. kapitulua: 64.500 euro.
2. kapitulua: 2.000 euro.
3. kapitulua: 13.500 euro.
4. kapitulua: 28.410 euro.
5. kapitulua: 56.510 euro.
7. kapitulua: 155.000 euro.
Guztira, 319.920 euro.
Lergan, 2020ko otsailaren 7an.–Alkatea, Ignacio Iriarte Marco.

L2003337

LEDEA
Herri-lurren okupazioa, 3. poligonoko 54., 403. eta 411. lurzatietan.
Hasierako onespena
Ledeako Udalak, 2020ko otsailaren 27an egindako osoko bilkuran,
legezko gehiengoarekin, erabaki zuen, besteak beste, hasiera batez
onestea 148,19 m² okupatzea 3. poligonoko 54. lurzatian, 110,48 m² 3.
poligonoko 403. lurzatian, eta 876,18 m² 3. poligonoko 411. lurzatian,
denak ere herri-lurretan; onetsi da okupazioaren baldintza-agiria, espedientean dagoen dokumentazioarekin bat. Aireko linea berri bat egin
behar da, 13,2 kV‑ekoa, eta haren euskarrietarako eta lurgain-zortasunetarako egin behar da okupazioa. I‑DE Redes Eléctricas Inteligentes
SAUk sustatu du.
Orobat, erabaki zuen hamabost egun baliodunean jendaurrean edukitzea erabakia eta espedientea, iragarkia argitaratu ondotik toki entitatearen
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iragarki-taulan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean, epe horretan aurkez
zitezen alegazioak eta erreklamazioak.
Iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasiko da kontatzen epea.
Jendaurreko epean inork ez badu alegazio edo erreklamaziorik aurkezten, hasierako onespena behin betikoa bilakatuko da, eta espedientea
igorriko zaio herri-ondasunen arloan eskumenak dituen Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioko Departamentuari, Nafarroako Gobernuak
onets dezan.
Ledean, 2020ko martxoaren 9an.–Alkatea, Ricardo Murillo Delfa.
L2003776

MADOTZ
2019rako aurrekontua. Hasierako onespena
Madozko Kontzejuak (Larraun), 2020ko martxoaren 7an egin bilkuran,
2019ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra onetsi zuen.
Espedientea jendaurrean egonen da hamabost egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita,
bizilagunek edo interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien
erreklamazioak aurkez ditzaten. Epea bukatutakoan inork erreklamaziorik
aurkeztu ez badu, behin betiko onetsitzat joko da.
Madotzen, 2020ko martxoaren 7an.–Kontzejuko burua, Aurora Arribillaga Zarranz.

MENDABIA
Aldaketa, Udal Plan Orokorreko eraikingintza-ordenantzan.
Hasierako onespena
Mendabiako Udalak, 2020ko otsailaren 27an egin osoko bilkura arruntean, aho batez eta hasiera batez onetsi zuen Mendabiako Udal Plan
Orokorreko eraikingintza-ordenantzaren aldaketa.
Onetsitako aldaketa jendaurrean egonen da hogeita hamar egunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, interesdunek espedientea aztertu eta erreklamazio, kexa edo oharrak aurkez ditzaten; hori guztia, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325.1 artikuluan xedatuari jarraikiz,
hori baita aplikatzekoa, hara igorrita Lurraldearen Antolamenduari eta
Hirigintzari buruzko testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017
Legegintzako Foru Dekretuaren 65. artikuluak.
Jendaurreko epea inork alegaziorik egin gabe iragaten bada, behin
betiko onetsirik geldituko da ordenantzan egindako aldaketa eta hura osorik
emanen da argitara Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Mendabian, 2020ko otsailaren 28an.–Alkate udalburua, María Josefa
Verano Elvira.

L2003174

MILAGRO

L2003683

MAÑERU
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. 2020. urtea
Mañeruko Udalak adierazi du heldu den 2020ko apirilaren 6an bukatuko dela trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2020ko ekitaldiko zerga
borondatez ordaintzeko epea.
Helbideratu gabeko ordainagiriak La Caixako edo Nafarroako Rural
Kutxako edozein sukurtsaletan ordain daitezke, ordainagiria aurkeztuta.
Ordainagiri helbideratuak 2020ko apirilaren 7an kargatuko dira kontuetan.
Epe hori iraganik, ordaindu ez diren ordainagiriek legean ezarritako errekarguak eta interesak sortuko dituzte, eta betearazpen bidez
kobratuko dira.
Mañerun, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Nuria García Aróstegui.

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
2020ko 18. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 28an, 1/2019 aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia.
Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan
egin aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren
ondorioak izan ditzan; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz (foru dekretu horren bidez garatu zen,
aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).
Kreditu transferentziak
–Gastuen zein partidek hartzen duten kreditua:
HARTZEN
DITU
(euroak)

POLTSA

PARTIDAREN
KODEA

1‑1‑1

1‑1522‑13100

75.000,00

MARTZILLA

NEZen bidez kontratatutakoen ordainsariak (251/18 Ebazpena)

1‑2‑4

1‑2311‑46300

2.600,72

El Campillo industrialdeko SI‑10 sektorea borondatez birzatitzea.
Hasierako onespena

Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen
gastuetan parte hartzea

1‑3‑1

1‑3261‑13100

Musika eskolako langileen ordainsariak

10.000,00

1‑3‑2

1‑3384‑22620

Gastuak, iraileko festak

41.041,88

1‑4‑7

1‑4140‑78200

Sindikatuen esleipena, bideen konponketa

1‑9‑6

1‑9200‑62500

Udalaren eraikuntzen ekipamendua

12.800,00

GUZTIRA

145.000,00

L2003345

Alkateak 2020ko martxoaren 5ean emandako 0221/2020 Ebazpenaren
bitartez, erabaki zen hasiera batez onestea Martzillako El Campillo industrialdeko SI‑10 sektorea borondatez birzatitzea, Exposición y Conservación
de Alimentos SAk sustatuta.
Espedientea jendaurrean egonen da hogei egunean, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, azter dadin
eta bidezko alegazioak aurkez daitezen. Hori dena, bat etorriz uztailaren
26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 169.b) eta 74.b) artikuluekin
(legegintzako foru dekretu horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina).
Martzillan, 2020ko martxoaren 6an.–Alkatea, Mario Fabo Calero.
L2003637

MARTZILLA
Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, El Campillo poligonoan.
Hasierako onespena
Alkatetzaren 2020ko martxoaren 6ko 231/2020 Ebazpenaren bidez,
erabaki zen hasiera batez onestea kudeaketako hirigintza-hitzarmena,
Martzillako Udal Plan Orokorraren aldaketa egituratzailea garatzeko, El
Campillo industrialdea zabaltzeko eremuan.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bategina onesten duen 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 25.
artikuluan ezarritakoari jarraikiz, espedientea jendaurrean egonen da hogei
egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita, azter dadin eta bidezko alegazioak edo oharrak
aurkez daitezen.
Martzillan, 2020ko martxoaren 6an.–Alkatea, María Fabo Calero.
L2003646

AZALPENA

3.557,40

–Eskualdatutako kredituaren finantzabidea:
LAGATZEN
DITU
(euroak)

POLTSA

PARTIDAREN
KODEA

1‑2‑6

1‑2314‑62500

Erretiratuen elkartearen ekipamendua

1‑1‑6

1‑1330‑63900

Bide-seinaleak

-10.000,00

1‑1‑6

1‑1533‑60900

Kaleetako azpiegituretako ekipamendua

-10.000,00

1‑1‑6

1‑1611‑62300

Uren instalazio teknikoetako ekipamendua

-10.000,00

1‑1‑6

1‑1650‑62500

Argiteria publikoko kableak berritzea

-5.000,00

1‑2‑2

1‑2314‑21200

Mantentze lana, erretiratuen elkartea

-3.000,00

1‑4‑2

1‑4390‑21300

Udal baskularen kontserbazio lana

1‑4‑4

1‑4330‑47900

Ekintzaileentzako dirulaguntza, enpresa
garapena

1‑4‑6

1‑4140‑62200

Nekazaritzako biltontzia

-5.000,00

1‑4‑6

1‑4390‑62300

Udal baskula tokiz aldatzea

-5.000,00

1‑4‑6

1‑4590‑62100

Presaren ingurua egokitzea

1‑4‑6

1‑4590‑62300

Nasa egokitzea

1‑9‑1

1‑9120‑10000

Alkatearen esleipena

1‑9‑2

1‑9200‑22604

Gastu judizialak, notarioarenak eta
bestelakoak

1‑9‑2

1‑9200‑23020

Udal langileen dietak eta bidaiak

AZALPENA

-5.000,00

-3.000,00
-12.000,00

-3.000,00
-45.000,00
-8.000,00
-10.000,00
-6.000,00
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PARTIDAREN
KODEA

1‑9‑2

1‑9200‑22502

2020ko martxoaren 20a, ostirala
LAGATZEN
DITU
(euroak)

AZALPENA

Udal eraikinetako zaborraren bilketa

-5.000,00

GUZTIRA

-145.000,00

Milagron, 2020ko otsailaren 27an.–Alkatea, José Ignacio Pardo
Blanco.

Espedientea jendaurrean egonen da hamabost egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita,
bizilagunek edo interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien
erreklamazioak aurkez ditzaten. Epea bukatutakoan inork erreklamaziorik
aurkeztu ez badu, behin betiko onetsitzat joko da.
Mugiron, 2020ko martxoaren 9an.–Kontzejuko burua, Xabier Goldaratz
Aldaia.
L2003681

L2003088

MUGIRO

MIRANDA ARGA
Udalaren kirol instalazioak (udal igerilekuak eta pilotalekua)
erabiltzeko tasak, 2020an
Miranda Argako Udalak, 2017ko azaroaren 30ean egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen tarifen eranskineko 7. aldaketa, Udalaren kirol
instalazioak (udal igerilekuak eta pilotalekua) erabiltzeko tasak arautzen
dituen ordenantza fiskalean.
Hasierako onespenaren iragarkia 2017ko 243. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean, abenduaren 21ekoan, eta Miranda de Argako Udaleko ediktutaulan argitaratu ondoren, eta jendaurreko epea bukatu alegaziorik, kexa
edo oharrik aurkeztu ez delarik, ordenantza fiskalaren aldaketa behin
betiko onesten da eta haren testu osoa argitaratzen, indarrean jartzeko,
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 326. artikuluan xedatutakoaren arabera.
Miranda Argan, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Francisco Gil
Serantes.
ORDENANTZA FISKALA, UDAL IGERILEKUETAKO ETA UDAL
PILOTALEKUKO KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEKO TASAK
ARAUTZEN DITUENA
Tarifen eranskina: 2020. urtea
Bazkideen urteko kuota:
–1954an eta lehenago jaioak: 40 euro.
–1955‑2004 bitartean jaioak: 50 euro.
–2005‑2015 bitartean jaioak: 40 euro.
Bazkide berrien sarrera kuota:
–2004an edo lehenago jaioak: 95 euro.
–2005‑2008 bitartean jaioak: 55 euro.
–2009‑2015 bitartean jaioak: 35 euro.
Abonamenduak:
–Hiru hilabetekoa:
• 2004an edo lehenago jaioak: 90 euro.
• 2005‑2015 bitartean jaioak: 60 euro.
–Bi hilabetekoa:
• 2004an edo lehenago jaioak: 70 euro.
• 2005‑2015 bitartean jaioak: 45 euro.
–Hilabetekoa:
• 2004an edo lehenago jaioak: 60 euro.
• 2005‑2015 bitartean jaioak: 40 euro.
–15 egunekoa:
• 2004an edo lehenago jaioak: 50 euro.
• 2005‑2015 bitartean jaioak: 35 euro.
–7 egunekoa:
• 2004an edo lehenago jaioak: 40 euro.
• 2005‑2015 bitartean jaioak: 25 euro.
Sarrerak:
–Egun bakarrekoa:
• 2004an edo lehenago jaioak: 7 euro.
• 2005‑2015 bitartean jaioak: 5 euro.
–10 sarrera:
• 2004an edo lehenago jaioak: 50 euro.
• 2005‑2015 bitartean jaioak: 38 euro.
–5 sarrera:
• 2004an edo lehenago jaioak: 30 euro.
• 2005‑2015 bitartean jaioak: 20 euro.

2020rako aurrekontua. Hasierako onespena
Mugiroko (Larraun) Kontzejuak, 2020ko martxoaren 4an egin bilkuran,
2020ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra onetsi zuen.
Espedientea jendaurrean egonen da hamabost egun baliodunean,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita,
bizilagunek edo interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien
erreklamazioak aurkez ditzaten. Epea bukatutakoan inork erreklamaziorik
aurkeztu ez badu, behin betiko onetsitzat joko da.
Mugiron, 2020ko martxoaren 9an.–Kontzejuko burua, Xabier Goldaratz
Aldaia.
L2003682

MURCHANTE
2020ko tasak eta zerga-tasak
Murchanteko Udalak, 2019ko abenduaren hemeretzian egin osoko
bilkura arruntean, erabaki zuen hasiera batean onestea 2020ko ekitaldirako
aldaketa, ordenantza fiskaletan eta prezio publikoak eta tasak arautzen
dituzten ordenantzetan. Hori 2020ko 11. Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen, urtarrilaren 17an.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325. artikuluan xedatuari jarraikiz, maiatzaren 31ko 15/2002
Foru Legeak aldatu baitzuen, eta jendaurrean egoteko epea iraganik inork
alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsi dira aipatu ordenantza eta
tasak, zeinak aldatu baitira lehenago argitaratu zirenetik, eta agindu da
haiek osorik argitaratzeko, behar diren ondorioak izan ditzaten. Aldaketarik
ez dutenek indarrean jarraituko dute.
1.–ORDENANTZA FISKALA, AGIRIAK EGIN ETA TRAMITATZEKO
TASAK ARAUTZEN DITUENA

L2003329

MUGIRO
2019rako aurrekontua. Hasierako onespena
Mugiroko (Larraun) Kontzejuak, 2020ko martxoaren 4an egin bilkuran,
2019ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra onetsi zuen.

–Inprimakiak: Edozein motatakoak: 0,5 euro.
–Ziurtagiriak: Edozein motatakoak: 2 euro.
–Altak eta bajak, kontribuzio eta antzekoetan: 2 euro.
–Arma txartelak: 15 euro.
–Fotokopiak, alde bakarretik: 0,2 euro.
–Fotokopiak, aurrealdea eta atzealdea: 0,4 euro.
–Salbuespenez, faxez igortzea: 3 euro.
–Sinaduren onarpenak eta agirien konpultsa:
• Erroldatuak, tarifa bakarra: Agiriaren aurrealdea eta atzealdea:
2 euro.
• Erroldatuak, tarifa bakarra: Agiriaren aurrealdea eta atzealdea:
8 euro.
–Lurzatien gaineko zedulak, Nafarroako Gobernua: 3 euro.
–Establezimenduak irekitzeko lizentzia behar ez duten jardueretan
aritzeko lizentziak: 65 euro.
–Eraikinak ikuskatzea, lerrokadurak eta sestrak seinalatzea eta mota
guztietako ikuskapenak, alderdi batek eskaturik: 65 euro.
Telefono zerbitzutik emaniko erroldako agiriak eta ziurtagiriak doakoak
izanen dira.
2. Ordenantza fiskala, jarduera sailkatu eta kaltegabeetan aritzeko eta
establezimenduak irekitzeko lizentziak emateko tasak arautzen dituena.
A.–60.101,21 eurorainoko aurrekontua duten establezimenduetarako:
160 euro.
120.202,42 euro bitarteko establezimenduak: aurrekontuaren % 0,30.
300.506,05 euro bitarteko establezimenduak: aurrekontuaren % 0,43.
601.012,10 euro bitarteko establezimenduak: aurrekontuaren % 0,58.
601.012,10 eurotik goitiko establezimenduak: aurrekontuaren % 0,71.
B.–Berritik paratzen diren baina irekitzeko lizentzia lortzeko jarduera
sailkatuen espedientea aldez aurretik tramitatzea behar ez duten establezimenduetarako, haien aurrekontuak 60.101,21 eurotik goiti egiten ez
badu: 75 euro.
60.101,21 eurotik goiti egiten badu, A atalari jarraikiz kotizatu beharko dute.
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C.–Lokala tokiz aldatzea:
A atalekoari jarraikiz ordaindu beharko dute, berritik paratzen direnek
bezala.
D.–Handitzeak edo sailkapen aldaketak.
a) Merkataritzako jarduerak handitzeagatik, berritik paratzen diren
establezimenduen tarifa berak ordainduko dira.
b) Sailkapenaren aldaketengatik, jarduera berriaren kuotaren eta lokal
berean egiten den jarduerarenaren artean dagoen aldea ordainduko da,
eta gutxienez 75 euro A atalekoentzat eta 25 euro, B atalekoentzat.
E.–Negozioaren titulartasun aldaketak, lagapena edo eskualdaketa.
Berritik paratzen diren establezimenduen tarifa berak izanen dituzte,
salbu eta eskabidea sei hilabeteko epean egiten bada, aurreko titularrari
udal lizentzia ematen zaion egunetik zenbatzen hasita. Kasu horretan, 40
euro ordainduko dira lizentzia emateko udal eskubideengatik.
4. Ordenantza fiskala, erabilera publikoko lurretan zangak, laginketak
eta zuloak irekitzeko eta eremu publikoko zoruan edo espaloietan edozein
berrikuntza egiteko tasak arautzen dituena.
I. epigrafea.–Zangak irekitzea.
1.1.–Zangaren zabalera metro lineal bat baino txikiagoa bada, metro
luze bakoitzagatik:
1.1.1. Zoladura orokorra duten lekuetan: 2,50 euro.
Zangak ireki badira higiezinen bat eraikitzeko edota EIOZa ordaindu
behar izan duten beste obrak egiteko, haien barruan sartuak daudela
hartuko da. Ordaintzetik salbuetsirik egonen dira hornidura, saneamendu
eta kaleko argien zerbitzuko matxuragatik sortutakoak.
1.1.3. Zola eman gabeko lekuetan: 1,20 euro.
I.2.–Zangaren zabalera metro lineal batekoa edo handiagoa denean,
luzerako metro bakoitzak honenbesteko sortzapena izanen du:
1.2.1. Zoladura orokorra duten lekuetan: 4 euro.
1.2.2. Zola eman gabeko lekuetan: 2 euro.
II. epigrafea.–Ez dute tasarik ordaindu beharko minusbaliotasuna
dutenendako oztopo arkitektonikoak kentzeko obrek.
5. Ordenantza fiskala, Ibilgailuak espaloietan barna sartzeko eta
eremu publikoa aparkaleku esklusiborako edo edozein salgairen zamalanetarako erreserbatzeko tasak arautzen dituena.
I. epigrafea.–Ibilgailuen pasabidea.
Ibilgailuen pasabidea: 0 euro (0).
II. epigrafea.–Lekua erreserbatzea.
Prezioa urtean 55 euro izanen da, Udalak ordaindu dutenei ematen
dien bereizgarria paratu eta gero.
Kuota erdiak kobratuko dira, eskaera sei hilabete baino gutxiagorako
egin bada.
6.–ORDENANTZA FISKALA, HERRIKO JABARI PUBLIKOKO
LURZORU, LURGAIN ETA LURPEAREN ERABILERA PRIBATIBOA
EDO APROBETXAMENDU BEREZIA EGITEKO TASAK ARAUTZEN
DITUENA
1.1.–Mahaiak, aulkiak, mahaitxoak, metro koadro edo zatiki bakoitza.
Zer erabakitzen den, horren araberakoa izanen da. Besterik ezean,
5,30 euro/m² edo zatikia eremu publikoa okupatzeagatik, urte osoan,
jaiegunak barne.
1.2.–Festetako postuak eta barrakak:
Urtero hitzarmen bat sinatuko da Nafarroako Ferietako Saltzaileen
Elkartearekin (AIFNA), udalerriko jai guztietarako elkartearen esku jarritako
feria esparrua okupatzeko eskubidea arautu beharrez. Hitzarmenean behar
diren baldintzak arautuko dira, hala nola erabilerari eta prezioari buruzkoak;
azken hau ez daiteke aitzineko ekitaldikoa baino apalagoa izan. 2020an
1.015 eurokoa izanen da.
Orokorrean, AIFNAkoak ez diren guztiek egunean 20 euro ordaindu
beharko dituzte.
1.3.–Asteroko merkatua.
Osasun arrazoiengatik, debeku da jakiak saltzea.
Astean behin bakarrik egin daiteke, zehazki ostiraletan, eta nahitaez
Triunfante kalean egin beharko da, 9 metro linealeko eremuetan, aldez
aurretik zehaztuko baitira. Tarifa kontuetarako, kuota bakarra kobratuko
da; alegia, 14 euro eguneko. Hortik goitiko metro lineal bakoitzeko 1,60
euro kobratuko da.
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Nahi dutenek aukera izanen dute urteko bonoa ordaintzeko, 460
eurokoa; horrek urte osoan lekua erreserbatzea dakar. Eskubide hori
errespetatuko zaie merkatu txikia egiten den egun bakoitzeko 9:00ak arte;
hortik aurrera eskubidea galduko dute eta ez dute ordaindutako kuotaren
zati proportzionala jasotzeko eskubiderik izanen.
1.4.–Lurzorua obretarako okupatzea:
Lehen-lehenik argitu behar da ahal dela galarazi behar dela karrikak
osorik okupatzea.
Besterik ezin bada, eraikuntzako materialekin edo obra-hondakinekin,
nahiz edukiontzi, hesi, aldamio eta horrelatsuko instalazioekin, edota garabi
eta kargagailuekin erabilera publikoko lurrak okupatzeagatik, metro karratu
edo zatikiko, egunean: 0,60 euro/eguna.
8.–ORDENANTZA FISKALA, UDALAREN HAUR ESKOLAKO ZAINTZA
ETA EGONALDI ZERBITZUEN TASAK ARAUTZEN DITUENA
2019‑2020 ikasturtean ordaindu beharreko kuotak: Ikasturte bakoitzean Nafarroako Gobernuak onesten dituen tarifen araberakoak
izanen dira.
Sartzeko edo matrikula egiteko kuotak bere horretan mantenduko
dira.
Itzulitako ordainagiri bakoitzak 5 euroko gastu erantsia ekarriko du,
tramitazioagatik, bai eta indarra duen legeak ezartzen dituen errekargua
eta gastuak ere.
Kuotak ordaintzen ez badira, matrikulak gastu hori estaltzeko balioko
du, besteak beste.
Bi ordainagiri pagatu gabe uzten badira, elkarren segidakoak izan edo
ez, haurra 0‑3 urteko ikastetxetik kanpo geldituko da berehala, aldez aurretik jakinarazteko edo ohartarazteko beharrik gabe, horrela ez-ordaintzea
galaraziko delakoan.
Erroldaturik ez dauden haurrek % 28ko igoera izanen dute ikasturte
guztirako ordaindu beharreko tarifetan.
9.–ORDENANTZA FISKALA, EZKONTZA ZIBILAK EGITEKO TASAK
ARAUTZEN DITUENA
c) Ezkontzen ospakizunak Herriko Etxean:
110 euroko kuota.
Ospakizunen ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00 arte,
eta larunbatetan, berriz, 8:00etatik 13:30 arte.
Larunbat arratsaldeetako kuota 170 euro izanen da, eta ordutegia,
berriz, 19:00etatik 20:30 arte.
Hortaz, ordutegi horretatik kanpo daude gainerako arratsalde guztiak,
igande eta jaiegunak.
Kuota horiek aldez aurretik ordaindu beharko dira.
10.–ORDENANTZA FISKALA, MURCHANTEKO UDALAK
ANTOLATZEN DITUEN HEZKUNTZA, KULTURA, KIROL EDO
GIZARTE IKASTARO EDO JARDUERETAN SARTU, IZENA EMAN
EDO MATRIKULATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK
ARAUTZEN DITUENA
Igeriketa ikastaroak.
–Haurrak: 35 euro. Erroldatu gabeak: 42 euro.
–Helduak: 40 euro. Erroldatu gabeak: 45 euro.
Abonamendua nahitaezkoa da kasu guztietan.
Helduendako kirol ikastaroak:
–Aerobic/Step/Tonifikazio/GAP eskolak.
–Pilates/Bizkar osasuntsuko eskolak.
–Body Pump‑eko eskolak.
–Yoga integraleko eskolak.
• Erroldatuak: 60 euro hiruhilekoan behin aurtengo abonatuendako,
eta 75 euro abonatu ez direnendako.
• Erroldatu gabeak: Tasa bakarra: 80 euro.
–Hipopresiari buruzko eskolak. Erroldatuak: 30 euro hiruhilekoan,
aurtengo abonatuendako, eta 45 euro hiruhilekoan, abonatu ez direnendako.
• Erroldatu gabeak: Tasa bakarra: 80 euro.
–Dantza aktiboaren eskolak: 3 egun.
• Erroldatuak: 60 euro hiruhilekoan, aurtengo abonatuendako, eta 75
euro hiruhilekoan, abonatu ez direnendako.
• Erroldatu gabeak: Tasa bakarra: 80 euro.
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Haurrendako kirol ikastaroak.
–Karateko eskolak:
• Erroldatuak: 60 euro hiruhilekoan, aurtengo abonatuendako, eta 75
euro hiruhilekoan, abonatu ez direnendako.
• Erroldatu gabeak, tasa bakarra: 80 euro.
–Bestelakoak:
• Haurrendako antzerki eskolak: 100 euro erroldatuendako, eta 110
euro erroldatu gabeendako. 2019‑2020 ikasturte osoa. Ikastaroa
hasi aurretik ordaindu beharko da.
• Hezkuntza/Kulturako ikastaroak: Eskulanak, 170 euro urtean. Ikastaroa hasi aurretik ordaindu beharko da.
• Atseden hartzeko lantegia: 18 euroko kuota bakarra hilean, hilabete
guztietan. 25 euro, erroldatu gabeek.
Gazte Etxe berriko kuota:
11tik 15 urtera bitartekoen taldea. 32 euroko kuota bakarra hiruhilekoan.
40 euro, erroldatu gabeek.
10 urtekoen taldea. 10 euroko kuota bakarra hiruhilekoan. 15 euro,
erroldatu gabeek.
Inskripzioa egin ondoan, bazkide txartela banatuko da eta, horretarako,
nahitaezkoa da argazki bat eramatea. Baja emanez gero, horrek indarra
izan dezan, txartel hori itzuli beharko zaio Udalari.
Gimnasioaren erabilera:
Hilabeteko kuota, 0 euro. Nahitaezkoa da kiroldegiko urteko abonamendua edo sarrera aurkeztea.
Partikularrek Murchanteko Udalari eskatzen diotenean Udalaren
edozein kirol instalazio edo eraikin erabiltzea:
Irabazteko asmoa duten jarduerak: 12 euro orduko. 22 euro, Murchanten erroldatu gabeek edo EJZ bertan ez dutenek.
Araudi orokorra.
Udalak antolatzen ez dituen ikastaro edo jardueretan izena emanda
dauden guztiek kirol instalazioen aurtengo abonamendua eduki beharko
dute edo, bestela, eguneroko sarrera ordaindu.
Prezio hauek urte bateko indarraldia izanen dute, urte naturalarekin bat,
baina indarrean jarraituko dute beste batzuk onesten ez diren bitartean.
Ordainketak bankuko kontuaren bidez helbideratuko dira.
Kobratutakoa ezin da itzuli.
Baja emateko edozein ikastarotan edo jardueratan, Murchanteko
Udalari jakinarazi behar zaio, hilabete/hiruhileko bakoitzeko lehen egun
balioduna baino lehen. Bestela, hilabete/hiruhileko osoa kobratuko da, eta
baja hurrengo hilabete/hiruhilekoan hasiko da.
Norbait hiruhilekoa hasita dagoela inskribatzen bada, hiruhileko osoa
kobratuko zaio. Ez da onartuko hiruhileko erdien ordainketarik.
Udalak gutxieneko ratioak ezar ditzake jardueretarako.
Interesdunak jardueran agertzen ez badira, ez zaie inoiz dirurik itzuliko.
Tokiak izendunak dira eta ezin zaizkio beste inori laga.
Udalak ikastaro bakoitzean ezarriko ditu errekuperatu ezin diren
egunak.
Araudi orokor hau jarduera bakoitzerako zehazten ahal du Udalak.
Inork bi ordainagiri pagatu gabe uzten baditu, elkarren segidakoak izan
edo ez, jardueratik kanpo geldituko da berehala, aldez aurretik jakinarazteko
edo ohartarazteko beharrik gabe.
Itzulitako ordainagiri bakoitzak 5 euroko gastu erantsia ekarriko du, eta
indarra duen legeak ezartzen dituen errekargua eta gastuak.
Ludotekako kuota oporraldietan: 10 euro astean erroldatuendako; 15
euro astean erroldatu gabeendako.
Gehienez ere 30 haur asteko (postuak inskribatu ahala beteko dira
zorrotz-zorrotz).
Murchanteko Udal Ludoteken araudi partikularra.
1. Eskabideak Murchanteko Udalaren bulegoetan tramitatzen dira.
2. Bi kuota mota ezarri dira. Bata, Murchanten erroldaturik daudenendako eta bestea, erroldatu gabeendako.
3. Kuota guztiak astekoak izanen dira.
4. Inskripzioaren unean eginen dira ordainketak.
5. Ordaindutakoak ez dira itzuliko, salbu eta behar bezala justifikatutako osasun arrazoirik bada.
6. Norbaitek izena ematen badu astea hasita dagoelarik, kuota osoa
ordaindu beharko du. Ez da onartuko aste erdien ordainketarik.
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7. Ludoteketako asteetan izena eman dutenen kopuruak Murchanteko Udalak ezartzen duen gutxieneko ratiora iritsi beharko du. Bestela,
zerbitzua bertan behera utzi ahalko da eta parte-hartzaileei ordaindutako
zenbatekoa itzuliko zaie.
8. Tokiak izendunak dira eta ezin zaizkio beste inori laga.
9. Plazak mugatuak dira eta inskripzio ordenari zorrotz jarraituz
esleituko dira.
10. Plazarik lortu ez dutenak itxarote zerrendan sartuko dira.
11. Ludoteken funtzionamendua eta arauak aldatu ahalko dira antolamendu arrazoiak direla medio. Kasu horretan, horren berri emanen
zaie izena eman dutenei.
12. Datuen babesa: 2016/679 (UE) Erregelamendua, 13. artikulua.
Tratamenduaren arduraduna: Murchanteko Udala. Xedea: Gazteendako
programatutako jarduerak kudeatzea. Intereseko informazioa bidaltzea,
espresuki eskatzen bada. Lege oinarria: DBEOren 6.1.e) artikulua, Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 25.2.l) artikuluari
dagokionez. Hartzaileak: Legeak behartutako lagapenak bakarrik eginen
dira.
Eskubideak: Datuetan sartu, zuzendu eta ezerezteko eskubidea, baita
informazio gehigarrian adierazitako bestelako eskubideak ere. Informazio gehigarria: Datuen tratamenduari eta datuak babesteko ordezkariari
buruzko informazio gehigarria eta zehaztua ikusgai dago Udalaren www.
murchante.es webgunean.
13. Izena eman dutenek konpromisoa hartzen dute aurretik ezarritako
arau guztiak bete eta onartzeko. Izena emateko unean araudi hau ezagutu
eta onartzen dutela adierazten dute.
11.–ORDENANTZA FISKALA, UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK
ERABILTZEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA
Erroldatuak 2020
–Batena:
• Pentsiodunak/erretirodunak: 25 euro kasu guztietan. 4 eta 9 urte
bitartekoak: 25 euro (18 euro familia ugaria izanez gero, 18 euro
% 65etik beherako minusbaliotasuna izanez gero).
• 10 eta 15 urte bitartekoak: 40 euro (31 euro familia ugaria izanez
gero, 27 euro % 65etik beherako minusbaliotasuna izanez gero).
• 15 eta 45 urte bitartekoak: 45 euro (35 euro familia ugaria izanez
gero, 31 euro % 65etik beherako minusbaliotasuna izanez gero).
–Familiena:
• Erretirodun/pentsiodunek eratutako bikote ezkonduak: 32 euro.
• Bikote ezkonduak, bietako bat erretiroduna/pentsioduna bada:
45 euro. (Bietako bat bakarrik denean erretiroduna edo pentsioduna).
• Bikote ezkonduak: 65 euro (52 euro familia ugaria izanez gero).
–Sarrerak:
• 10 urtetik beherakoak: 4 euro (3 euro familia ugaria izanez gero).
• 10 urtetik 15 urtera bitarte: 5 euro (4 euro familia ugaria izanez
gero).
• 15 urtetik gorakoak: 7 euro (6 euro familia ugaria izanez gero).
Erroldatu gabeak 2020
–Batena:
• Pentsiodunak/erretirodunak: 32 euro.
• 4 urtetik 9 urtera bitarte: 31 euro.
• 10 urtetik 15 urtera bitarte: 48 euro.
• 15 urtetik gorakoak: 52 euro.
–Familiena:
• Erretirodun/pentsiodunek eratutako bikote ezkonduak: 40 euro.
• Bikote ezkonduak, bietako bat erretiroduna/pentsioduna bada: 52
euro. (Bietako bat bakarrik denean erretiroduna edo pentsioduna).
• Bikote ezkonduak: 72 euro.
–Sarrerak:
• 10 urtetik beherakoak: 8 euro.
• 10 urtetik 15 urtera bitarte: 9 euro.
• 15 urtetik gorakoak: 10 euro.
Araudi Orokorra.
1. Familia ugariak izanen dira 25 urtetik beheitiko hiru seme-alaba
dituztenak gutxienez, baita bi seme-alaba dituztenak ere, baldin eta horietariko batek gutxienez ere % 33ko minusbaliotasun aitortua badu. Halaber,
familia ugariaren txartela, indarrean dagoena, aurkezten dutenak.
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2. Familia unitateko kide gisa onartuko dira uda partean aldi baterako
seme-alabatzat hartzen diren haurrak, eta familiaren bonua haurraren
etorrera dataz geroztik egokituko da.
3. 3 urte bitartekoek sarrera doan izanen dute, eta % 65etik gorako
minusbaliotasuna dutenek ere bai. % 65era iristen ez badira, % 25eko
deskontua izanen da edozein minusbaliotasun izanez gero.
4. Urteak kontatzeko, jaiotza-urtea hartuko da kontuan, jaiotza eguna
eta hilabetea edozein izanda ere.
5. Bikote ezkonduan bakar batek baizik ez badu minusbaliotasun
aitortua, edo bakar bat baizik ez bada erretiratua edo pentsioduna, % 25eko
deskontua eginen da bikote ezkonduen bonuan.
6. Betiere beharrezkoa izanen da hobaria eskatzeko bidea ematen
duen egoeraren frogagiria aurkeztea.
7. Deskontuak ez dira metagarriak.
8. Kuota ordaintzen ez dutenei berehala eragotziko zaie Udalaren
kirol instalazioetan sartzea. Itzultzen den ordainagiri bakoitzak 5 euroko
gastu erantsia izanen du, itzulketagatik. Eta, hala denean, epez kanpo
kobratzearen ondoriozko errekargua, indarra duen legeak ezartzen duen
moduan.
9. Kobrantza urtean behin eginen da, eta 2020‑01‑01etik 2020‑12‑31
arte balioko du.
Prezio horiek mantenduko dira berriak onesten ez diren bitartean.
10. Izatezko Bikoteen Erregistroan ofizialki inskribatutako bikoteak
bikote ezkondutzat hartuko dira.
11. Bikote ezkondu edo izatezko bikote batean, bata erroldaturik
badago eta bestea ez, abonamendua ez erroldatuarena izanen da.
14.–ORDENANTZA FISKALA, UDALAREN LOKAL NAHIZ
INSTALAZIOEN ETA BERTAKO ZERBITZU BEREZI BATZUEN
ERABILEREN TASAK ARAUTZEN DITUENA
Partikularrek edo entitate pribatuek antolatutako jardueren kasuan,
eta irabazi asmoa badute, 12 euro orduko. Idatzizko eskabidea aurkeztu
beharko dute Udalean, eta langile arduradunen ordutegitik kanpo erabiltzen
badira, ordu horiek arduradunari ordaindu beharko dizkiote, zuzenean.
Murchanten erroldaturik ez daudenek edo EJZrik ez dutenek 22 euro
ordainduko dute orduko.
Ingeleseko ikastaroak: Udalaz kanpoko akademia batek ematen ditu
2019‑2020 ikasturtean: 2.736 euro urte osoan, irailetik ekainera arteko
hilabeteetan banatuta.
Beste ikastaro batzuk, kasu bakoitzean zehaztu beharrekoak.

Foru Komunitatearen esparruan, ordaindu bai baina errekuperatu behar ez
diren 2020ko herrietako jaien egutegi ofiziala ezartzen duena; abenduaren
19ko 197/2019 Foru Agindua, Lehendakaritza, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileentzako 2020ko lan-egutegia onesten duena, abenduaren 27ko 337/2019 Foru
Dekretua, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan egun baliogabeak
deklaratzen dituena 2020rako epeak zenbatzearen ondorioetarako; eta
aplikatzekoak diren beste xedapen batzuk. Gisa hartara, honako egun
hauek jaiegun izanen dira eta haietan itxita egonen dira udal bulegoak:
–Urtarrilaren 1a: Urteberri eguna.
–Urtarrilaren 6a: Errege eguna.
–Martxoaren 19a: San Jose.
–Apirilaren 9a: Ostegun Santua.
–Apirilaren 10a: Ostiral Santua.
–Apirilaren 13a: Pazko astelehena.
–Maiatzaren 1a: Langileen eguna.
–Abuztuaren 15a: Andre Mariaren Jasokundea.
–Abuztuaren 26a, 27a eta 28a: herriko jaiak.
–Irailaren 29a: San Migel, jaieguna herrian.
–Urriaren 12a: Espainiako Jai Nazionala.
–Abenduaren 3a: San Frantzisko Xabierkoa, Nafarroaren eguna.
–Abenduaren 7a: Konstituzio egunaren biharamuna.
–Abenduaren 8a: Andre Maria Sortzez Garbia.
–Abenduaren 25a: Eguberri eguna.
Udal bulegoak itxita egonen dira urteko larunbat eta igande guztietan,
eta 2020ko lan egutegian ezarri diren gainerako jaiegunetan.
2020ko abenduaren 24an eta 31n, Noaingo Foruen plazako 3an dauden
udal bulegoak itxirik egonen dira, udal langileen ordu konpentsazioagatik.
(Egun baliogabeak deklaratuak ez badira ere).
Halaber, baliogabeak izanen dira, 2020an epeak kontatzeari dagokionez, larunbat eta igande guztiak, eta aipatutako egunak, udal bulegoetako
jaiegunak baitira.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Noain Elortzibarren, 2020ko otsailaren 27an.–Alkate udalburua, Sebastián Marco Zaratiegui.
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OTSAGABIA
Aldaketa, zenbait ordenantzatan. Behin betiko onespena

20.–ZIRKULAZIOAREN GAINEKO ORDENANTZA
Isunen kudeaketa, eskuodetua.
Aplikatu beharreko araudia: Trafikoko isunetarako aplikatzen dira:
Trafikoari buruzko Legea (Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari
eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu bategina onesten duen
urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretua) eta Zirkulazioari
buruzko Erregelamendu Orokorra (Zirkulazioari buruzko Erregelamendu
Orokorra onesten duen azaroaren 21eko 1428/2003 Errege Dekretua,
martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua onesten duen
Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko
Legearen testu artikuluduna aplikatu eta garatzekoa).
Oro har, eta Udalaren tributu, tasa eta zerga guztietarako, itzulitako
ordainagiri bakoitzeko 5 euro kobratuko dira, kudeaketa eta bankuko
gastuetarako.
Borondatezko epetik kanpo ordainagiriak kobratzeagatik eta haiek
itzultzeagatik, udal honen edozein zergari edo tasari dagokienez, Tributuei
buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren 117.7 artikuluan
eta Nafarroako Foru Komunitateko Diru-bilketari buruzko Erregelamenduaren 94. artikuluan xedatuari jarraituko zaio.
Murchanten, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Luis Sancho Martínez.
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NOAIN (ELORTZIBAR)
2020rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa
Alkatetzaren 2020ko otsailaren 27ko Ebazpenaren bidez onetsi zen
Noain Elortzibarko Udalaren zerbitzuko langileentzako 2020ko lan egutegia,
honako arau hauek oinarri hartuta: maiatzaren 10eko 177/2019 Ebazpena,
Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak
emana, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan, ordaindu bai baina
errekuperatu behar ez diren 2020ko asteguneko jaien egutegi ofiziala
ezartzen duena; azaroaren 22ko 250/2019 Ebazpena, Politika Ekonomiko
eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako

Otsagabiko Udalak, 2019ko abenduaren 10ean egin bilkuran, erabaki
zuen hasiera batez onestea zenbait ordenantza fiskalen aldaketa.
Iragarkia 2020ko 3. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
urtarrilaren 7an, baita Udalaren iragarki-taulan ere, eta horren ondotik
jendaurrean egoteko epea iragan da inork erreklamazioa, kexa edo oharrik
aurkeztu gabe. Hortaz, behin betiko onetsitzat jotzen dira eta argitara
ematen.
Argitara ematen da orok jakin dezan, eta testu osoa argitaratzen da
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 326. artikuluan ezarritakoa betetzeko.
Otsagabian, 2020ko otsailaren 27an.–Alkate udalburua, María Carmen
Recalde Berrade.
ORDENANTZA, UDALAREN LOKALEN ERABILERA
ARAUTZEN DUENA
I. TITULUA
Xedapen orokorrak
1. artikulua. Ordenantzaren xedea.
Ordenantza honen xedea da arautzea Udalaren eraikin, lokal, instalazio
eta altzarien erabilera.
2. artikulua. Oinarria.
Honako ordenantza hau onetsi da babes dituela Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 324. artikulua
eta hurrengoak.
3. artikulua. Ordenantza honen esparru objektiboa.
Ordenantza honen arauak aplikatuko zaizkie partikularrek erabil ditzaketen udal eraikin, lokal, instalazio eta altzari guztiei, ez baldin badute
ordenantza berariazkorik, edo kontratu berariazko baten bidez arauturik ez
badago udal eraikin, lokal eta instalazioaren erabilera. Orobat, ordenantza
honetatik kanpo geldituko da udal eraikin, lokal eta instalazioaren erabilera
baldin hura lege batek arautzen badu.
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du:

Ordenantza honek ondoko lokal eta eraikin hauen erabilera arautzen

–Udaletxea, Labaria auzoko 1ean dagoena, katastroko 2. poligonoko
111. lurzatian.
–Eskola publikoa, instalazio guztiekin (ikasgelak, liburutegia, gimnasioa...). Urrutia auzoko 11n eta Ibaialdeko 2an dago, katastroko 1.
poligonoko 20. eta 384. lurzatietan.
–Urrutia auzoko 23‑An dagoen eraikineko hirugarren solairuan dagoen
erabilera anitzeko gela, katastroko 1. poligonoko 59. lurzatian dagoena.
–“Javi Eseverri” zentro soziokulturala, barnean direla ekitaldi aretoa
(beheko solairua) eta Zatalarrañas kaleko 2an dagoen eraikineko jarduera
gela (2. solairua), katastroko 2. poligonoko 45. lurzatian dagoena.
–Udal pilotalekua, Urrutia auzoko 7an dagoena, katastroko 1. poligonoko 18. lurzatian.
–Ordenantza honek Udalaren ondoko instalazio eta altzari hauen
erabilera arautzen du: agertokia.
Ordenantza honen helburua da lokalak modu ordenatuan erabiltzea;
arrazoizko erabilera ematea udal eraikinei, lokalei, instalazioei eta altzariei,
eta, era berean, denok erabili ahal izatea, baldintza berberetan.
4. artikulua. Hauxe da tasaren zerga-egitatea: ordenantza honetan
araututako udal eraikin, lokal edo instalazioak edo hiri-altzariak erabiltzea
pertsona fisikoek nahiz juridikoek, baita erakunde edo entitateek ere, nortasun
juridikoa izan nahiz ez izan, betiere Udalaren lizentzia eskuratu ondotik.
Honako lokal edo instalazio hauek ez daude ordenantza honen
pean:
a) Eskoletako areto eta instalazioak erabiltzea, eskola-ordutegiaren
barnean eta eskolak berak baimendu badu, eta hezkuntza-programa ofizialak garatzeko edo horien osagarri diren jarduerak badira.
b) Eskoletako areto eta instalazioak erabiltzea, eskolaz kanpoko
ordutegian bada eta gurasoen elkarteak antolatutako jarduera gisa egiten
bada, eta eskola kontseiluak. Udalak beste talde batzuei baimena eman
ahalko die puntualki, lokal eta instalazio horiek erabiltzeko.
c) “Javi Eseverri” zentro soziokulturaleko gimnasioa erabiltzea,
ordenantza propioa baitu.
5. artikulua. Nolanahi ere, denbora mugatu baterako izanen da
ordenantzaren xedeko ondasunen erabilera eta aprobetxamendua, eta
ez dira inoiz inola mugarik gabe lagako.
II. TITULUA
Antolaketa eta erabilera
6. artikulua. Udalaren eraikin, lokal, instalazio eta altzariak erabiltzeko
interesa dutenek Udalaren bulegoan egin beharko dute eskaera, alkateari
idazkia zuzenduz, gutxienez ere hiru egun lehenago.
Idazkiak honako hauek jasoko ditu: Eskatzailearen datuak, eskariaren arrazoia, lagapenaren iraupena, egin beharreko jardueren zerrenda,
okupatzaile kopurua, lagapenaren xedea.
Baimena eman aurretik, alkateak eskatu ahalko ditu komenigarri
iruditzen zaizkion agiri, txosten eta argigarri guztiak.
Eskatzaileak bat baino gehiago badira, erabilera dela‑eta izaten diren
harremanetan, horrexetarako izendatzen den lagunarekin ariko da Udala,
edo, halakorik egon ezean, eskatzaileetan lehenbizikoarekin.
7. artikulua. Udalaren eraikin, lokal eta instalazioak zaindu beharko
dituzte erabiltzaileek, baita bertako altzariak ere, eta bertan behar den
gizalegez jokatu. Orobat, erabiltzen dituzten altzariak zainduko dituzte.
Erabiltzaile batek akats edo hondatzeren bat ikusiz gero, Udalari eman
beharko dio haren berri, aprobetxamenduaren hasieran eman ere.
Baimenaren titularrak erantzun beharko du lokaletan eta bertako
zeretan egiten diren kalteengatik, eta Udalak haien konponketa eska
diezaioke, horretarako diren legezko bide guztiak erabiliz.
8. artikulua. Debekaturik dago Udalaren eraikin eta lokaletan erretzea;
orobat, animaliak sartzea.
9. artikulua. Debeku da baimendu den jarduketaz bestelakoetarako
erabiltzea lokalak.
10. artikulua. Udalaren eraikin, lokal, instalazio eta altzarien erabiltzaileek zainduko dute garbi eta txukun egon daitezela. Egun bateko
erabilaldiaren ondotik, garbitu eta altzariak eta barneko elementuak ordenatuko dituzte, beste hartzaile batzuek berehalakoan erabiltzeko moduan.
Erabilera luzeagoen kasuan, adibidez urritik maiatzera/ekainera irauten
duten ikastaroetan, lagapen aldi bakoitzaren bukaeran altzariak eta barneko elementuak garbitu eta ordenatuko dituzte, beste eskatzaile batzuek
berehala erabiltzeko moduan.
11. artikulua. Baimena emanda, lokalak ireki eta ixteko sarbide
edo giltzak utziko dira interesdunen eskuetan. Horiek izanen dute haiek
gorde eta Udaleko langileei bulegoetan itzultzeko ardura, jarduera bukatu
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eta ahalik eta epe motzenean; epe hori ez da inoiz ere izanen 12 ordu
baino gehiagokoa, non ez den ezartzen epe laburragoa. Erabilpenaren
eskatzaileak delako giltza itzultzeko ardura izanen du eta ez du inola ere
haren kopiarik eginen.
Gainera, baimena ematearekin batera, alkateak haren xede den
lokalean bisita egiteko deialdia egin dezake, eskatzaileekin eta zinegotzi
batekin. Lagapena bukatutakoan, berriz ere egiaztatuko da erabiltzaileek
ordenantza honetan eta indarra duen legerian ezarritako beharkizunak
bete ote dituzten.
Ikasturterako lagatako lokalen kasuan, Udalak ikuskapen bisitak
egin ditzake noiznahi. Horretarako eskatzaileei 24 ordu lehenago abisatu
beharko die.
12. artikulua. Lokalen erabileraren lagapenari buruz, alkateak kasu
bakoitzean bidezko deritzona erabakiko du, irizpide hauei begiraturik,
besteak beste:
–Jarduera mota: kultura, kirolak, negozioak, ikasketak...
–Eskatu diren bezalako lokalen edo instalazioen eskuragarritasuna.
–Jarduera zenbat jenderentzat den.
–Helburua: irabazi asmorik gabea, irabazi asmoa duena...
–Lagapenaren iraupena.
13. artikulua. Udalak fidantza jar dadin eska dezake, legez onartzen
diren moduetako edozeinen bidez. Fidantzaren xedea izanen da Udalaren
eraikin, lokal eta instalazioak behar bezala erabili eta lagapenaren aurretik
zeuden horretara lehengoratzeko betebeharrei erantzutea.
Halaber, lagatako eraikin, lokal eta instalazioetan kalte-galerarik eragin
bada, erabiltzaileek ordaindu beharko dituzten kalte-ordainen berme izanen
da delako fidantza. Ordenantza hau aplikatuz zehapenik paratu behar
baldin bada, horien ordainketari erantzuteko ere izanen da.
Jardueraren eta Udalaren arabera, eska daiteke fidantza bat ezartzea
helburu izanik behar bezala erabiliko direla Udalaren eraikinak, lokalak,
instalazioak eta altzariak. Fidantzaren zenbatekoa izanen da 50 eurotik
500 eurora bitartekoa. Nolanahi ere, lokala erabiltzeko eguna baino 24
ordu lehenago eratu ez bada fidantza, besterik gabe deuseztatutzat joko
da lehenago emandako baimena.
Gisa berean, lokalaren erabilera aztertuta, alkateak partikularrari eska
diezaioke kontrata dezala behar adinako erantzukizun zibileko poliza.
14. artikulua. Udalaren eraikinaren edo lokalaren erabilpena bukatutakoan, erabiltzaileek horren berri emanen diote Udalari. Udalak nahi
hainbat ikuskapen egin dezake, egiaztatzeko ea erabiltzaileek betetzen
ote dituzten ordenantza honetan eta indarra duen gainerako legerian
ezarritako beharkizunak.
Frogatzen bada erabiltzaileek bete dituztela ordenantza honetan ezarritako beharkizunak, ez dela kalte-galerarik izan eta ez dela zehapenik
paratu behar, Udalak fidantza itzuliko du, horrelakorik eratzea eskatu
baldin badu.
Kontrara gertatuz gero, bidezko diren erantzukizunak galdatuko ditu.
Horrelakoetan, fidantza erabiliko da ordaintzeko ordenantza honetan
ezarritako beharkizunak ez betetzetik, eragindako kalte-galeretatik eta
bidezko diren zehapenetatik etor daitezkeen diru erantzukizunak.
15. artikulua. Udalaren lokal eta instalazioak 4 motatan sailka daitezke:
1) Eginkizun iraunkorra dutenak eta, beraz, laga ezin daitezkeenak,
esaterako:
1.1. Udaletxea, Labaria auzoko 1ean dagoena, katastroko 2. poligonoko 111. lurzatian, barnean dituena bertako instalazioak, esaterako bulego
ofizialak (idazkaritza, alkatetza, bilkura aretoa...) eta artxiboak.
Orobat, ez dira lagako honako hauetarako diren lokalak eta bulegoak:
osasun kontsultategia, nekazaritza ganbera, zerbitzuen mankomunitatea,
natura interpretatzeko zentroa, turismo bulegoa, eta erakunde eta instituzioetarako diren gainerakoak. Era berean, Udalak erabiltzen dituen tresnen
eta materialen biltegiak ere ez dira lagako.
1.2. Eskola publikoa (Urrutia auzoko 11n eta Ibaialdeko 2an dago,
katastroko 1. poligonoko 20. eta 384. lurzatietan), barnean direla instalazio
guztiak –ikasgelak, liburutegia, gimnasioa...–. Instalazio horietan ez da
baimenduko jarduerak egitea, salbu ordenantza honen 4. artikuluko a)
eta b) ataletan ezarritakoak.
2) Ordu batzuetarako laga daitezkeenak hitzaldietarako, bileretarako,
lantegietarako, jardueretarako eta abarretarako. Ondoko hauek:
2.1. Urrutia auzoko 23‑An dagoen eraikineko 3. solairuan dagoen
erabilera anitzeko gela, katastroko 1. poligonoko 59. lurzatian dagoena.
2.2. “Javi Eseverri” zentro soziokulturala, barnean direla ekitaldi aretoa
(beheko solairua) eta Zatalarrañas kaleko 2an dagoen eraikineko jarduera
gela (2. solairua), katastroko 2. poligonoko 45. lurzatian dagoena.
3) Ordenantza honek arautzen du ondoko udal instalazio eta altzari
hauen aldi baterako lagapena:
3.1. Agertokia, ekitaldi eta jardueretan erabiltzeko.
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4) Lokal bereziak. Epigrafe honetan dago udal pilotalekua, Urrutia
auzoko 7an dagoena, katastroko 1. poligonoko 18. lurzatian; arau propioak
izanen ditu. Pilotalekuaren kasuan, aparteko lagapenerako aukera bada,
kultur, musika edo kirol ikuskizunetarako; horretarako, eskaera idatziz egin
beharko da, 15 egun lehenago, pertsona fisiko edo juridiko batek sinatua,
eta hartan azaldu jarduera, eguna eta ordua.
16. artikulua. Baimenen araubidea honako hau izanen da:
1. Alkatearen eskumena izanen da aurreko artikuluko 2. eta 3. epigrafeetako lokalak eta instalazioak erabiltzeko baimena ematea. Aldez
aurretik, interesdunek eskaera egin beharko dute, ordenantza honen 6.
artikuluan ezarritakoaren arabera.
Baimena, behar bezala sinatua, eskatzaileari ailegaraziko zaio, eta
hartan espresuki zehaztuko dira lagapenaren kostua, prezio bat erabakiz
gero, eta fidantzak, lagapenaren orduak eta gainerako xehetasunak.
Baliabide bererako eskaera bat baino gehiago baldin bada, esleipenaren lehentasuna honako hauei jarraituz eginen da:
–Udal jarduera bat aurreikusia bada, harexek izanen du lehentasuna.
–Aurrekoa gertatu ezean, gizarte, hezkuntza edo kultur jarduerek
izanen dute lehentasuna jarduera politiko edo sindikalen aldean.
–Erroldatuen eskaerek lehentasuna izanen dute, erroldatu gabeen
aurretik.
2. Alkatearen eskumena izanen da aurreko artikuluko 4. epigrafeko lokalak eta instalazioak erabiltzeko baimena ematea. Aldez aurretik,
eskaera egin beharko da, idatziz, 15 egun lehenago, pertsona fisiko edo
juridiko batek sinatua, azalduz zer jarduera eginen den, baita eguna eta
ordua ere.
Udalaren lokalak erabiltzeko ohiko ordutegia 8:00etatik 22:00ak arte
izanen da. Beraz, ohiko erabileretarako lagapenak ordutegi horri lotu
beharko zaizkio. Ordutegi horretatik kanpora, jarduera guztiek baimen
berariazkoa beharko dute, zehaztu beharko dena baimena emateko
idazkian.
17. artikulua. Fidantza ezartzen den kasuetan, aldez aurretik jarri
beharko da. Hala egiten ez bada, deuseztaturik geldituko da emandako
baimena.
18. artikulua. Ez da inola ere lokal baten erabilpena lagako, baldin
erabilpenaren lagapena eskatzen duen elkartea edo haren izenean eskaera
egin duen pertsona fisikoa zorretan badago Udalarekin, betebehar fiskalak,
zehapenak edo beste edozer ordainketa mota dela eta.
III. TITULUA
Erantzukizunak, arau-hausteak eta zehapenak
19. artikulua. Udalaren eraikin, lokal, instalazio eta altzarien erabiltzaileek ordainduko dituzte beren maltzurkeriagatik edo axolagabekeriagatik
bertan eragiten diren kalte-galerak.
Halaber, erabiltzaileek beren gain hartuko dute bidezkoak diren
baimenak tramitatzearen ardura, hots, bidezko diren erakundeei eskatu
beharreko baimenak, behar den jarduera egiteko, aplikatzekoa den legeriaren arabera.
Baldin jendaurreko ikuskizunak eta josteta jarduerak egin nahi badira,
jardueraren parte-hartzaileek eta antolatzaileek bete beharko dituzte honako arau hauek aplikatzearen ondoriozko baldintzak: 2/1989 Foru Legea,
martxoaren 13koa, jorratzen dituena Jendaurreko Ikuskizunak eta Josteta
Jarduerak; 202/2002 Foru Dekretua, irailaren 23koa, onesten duena establezimendu, ikuskizun publiko eta josteta jardueren katalogoa eta arautzen
dituena enpresa eta lokalen erregistroak; eta martxoaren 8ko 44/1990 Foru
Dekretua, jorratzen dituena ikuskizunak eremu publikoetan baimentzeko
baldintzak. Orobat, indarreko legeria beteko da honako hauei dagokienez:
jendaurreko ikuskizunen eta josteta jardueren ordutegi orokorra; edari
alkoholdunen kontsumoaren prebentzioa eta mugak adingabeentzat; eta
arlo horretan aplikatzekoa den legeria.
20. artikulua. Okupatzaileak bat baino gehiago badira, eskaeraren
sinatzaileak izanen du fidantzaren ordainketaren erantzukizuna, honako
hauei dagokienez: lokaletan, instalazioetan eta bertan izan daitezkeen
ondasunetan eragindako kalte-galeren kalte-ordaina, eta, orobat, hala
behar baldin bada, ezartzen diren zehapenak.
21. artikulua. Arau-haustetzat jotzen dira:
a) Udalaren eraikin eta lokalak haren baimenik gabe okupatzea.
b) Baimena izanik okupaturiko lokal edo egoitza egunero garbitzeko
lanak ez egitea, ordenantza honetan ezarri bezala.
c) Lokaletan, instalazioetan, ekipamenduetan eta erabilitako lokaletako ondasun higigarrietan kalteak egitea.
d) Alkatearen baimenik gabe, erabilitako eraikin edo lokaletan sartzeko giltzen kopiak egitea.
e) Erabilitako eraikinak hustu eta berehala edo finkatu den epean
bertan sartzeko giltzak ez itzultzea.
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f) Lokaletan eta/edo eraikinetan tabakoa erretzea eta animaliak
sartzea.
g) Beste edozein arau-hauste, ordenantza honen kontra.
22. artikulua. Aipatutako arau-hausteak eginez gero, honako zehapen
hauek ezarriko dira:
a) Aurreko artikuluko a), b), d) e) eta f) apartatuetakoei, 100 euroko
isuna ezarriko zaie.
b) Aurreko artikuluko c) atalekoei, kaltea edo galera zenbatekoa den,
horrenbesteko isuna ezarriko zaie.
c) Aurreko artikuluko g) apartatukoei, kasu bakoitzean aztertu beharreko zehapena ezarriko zaie. Nolanahi ere, zehapena ez da 150 eurotik
gorakoa izanen.
Gainera, eragiten dituen ondorioak larritzat hartzen direnean, urte
batetik 5 urtera bitarte lokalak erabiltzeko debekua ezar daiteke zehapen
gisa.
23. artikulua. Kalte-galerengatik bidezkoa gertatzen den ordaindu
beharrekotik aparte ezarriko dira aurreko artikuluetan xedatutakoaren
ondoriozko zehapenak.
Aurreko artikuluetan aipatutako erantzukizun eta zehapenak betearazpen-bidetik bideratu eta gauzatuko dira.
IV. TITULUA
Tarifak
24. artikulua. Ezartzen da I. eranskinean agertzen diren zenbatekoak
ordaindu behar direla lokalak erabiltzeagatik.
AZKEN XEDAPENA
Ordenantza honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean osorik argitaratu
eta biharamunean hartuko du indarra.
I. ERANSKINA
Tarifak
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 publiko, enpresa publiko eta elkarteak: salbuetsita.
–Jarduerak: 30 euro/eguna.
Egoitza soziala “Nafarroako Ekialdeko Pirinioa” eskualdean duten
erakunde publiko, enpresa publiko eta elkarteak: 10 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 publiko, enpresa publiko eta elkarteak: salbuetsita.
–Jarduerak: 30 euro/eguna.
Egoitza soziala “Nafarroako Ekialdeko Pirinioa” eskualdean duten
erakunde publiko, enpresa publiko eta elkarteak: 10 euro/eguna.
2.2. Jardueren aretoa (2. solairua): 30 euro/eguna.
Egoitza soziala “Nafarroako Ekialdeko Pirinioa” eskualdean duten
erakunde publiko, enpresa publiko eta elkarteak: 10 euro/eguna.
3. Udal pilotalekua: 10 euro/eguna.
4. Ordenantza honek Udalaren ondoko instalazio eta altzari hauen
erabilera arautzen du:
Agertokia: 200,00 euro/eguna eta 500,00 euroko fidantza.
ORDENANTZA FISKALA, OTSAGABIKO UDAL HILERRIKO
EHORZKETA, MANTENTZE ETA GARBIKETA ZERBITZUAREN
TASA ARAUTZEN DUENA
Oinarria.
1. artikulua. Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko
2/1995 Foru Legearen 100.5.P) artikuluan eta hurrengoetan xedatuaren
babespean ezarri da ordenantza hau.
Zerga-egitatea.
2. artikulua. Honako hau da tasaren zerga-egitatea:
a) Udalak egiten duen jarduera tekniko eta administratiboa, giza
hilotzak ehorzteko edo hobitik ateratzeko edo giza hilotzak erraustetik heldu
diren errautsak hobiratu eta/edo barreiatzeko beharrezkoa dena.
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b) Otsagabiko udal hilerriko mantentze eta garbiketa zerbitzua egitea, hau da, Otsagabiko udal hilerriko hobi, bide eta eremu komunetan
diren belarrak eta gainerako landareak garbitu eta kentzea eta zabortegi
baimendu batera eramatea.
Tasaren xede den zerbitzuak ez du inola ere bere gain hartuko hilarrien garbiketa, ezta Otsagabiko udal hilerriko hobi eta hilobietan dauden
apaingarriena ere.
3. artikulua. Otsagabiko udal hilerriko hobien titularrek ez dituzte tasak
ordaindu beharko, baldin eta haiei uko egin badiete, tasaren sortzapenaren
datan beste titular bati adjudikaturik ez badaude.
Salbuespenak.
4. artikulua. Ez da salbuespenik eginen ordainarazpen honetan.
Subjektu pasiboak.
5. artikulua. Subjektu pasiboak dira, zergadun diren aldetik, Tributuei buruzko Lege Orokorraren 33. artikuluan aipatu pertsona fisiko edo
juridikoak nahiz entitateak, ondoko ezaugarriak dituztenak:
a) Otsagabiko udal hilerriko hobi baten adjudikazioaren titularra
izatea.
6. artikulua. Nolanahi ere, titularraren ordezko subjektu pasiboa izanen da giza hilotzak ehortzi edo hobitik atera edo giza hilotzak erraustetik
heldu diren errautsak hobiratu eta/edo barreiatu egin duena, edo/eta hori
egiteko eskatu duena.
Tributu-kuota.
7. artikulua. Tributu-kuota. Ehorzketa, mantentze eta garbiketa
zerbitzuak egiteagatik eskatu beharreko tributu kuota behin baizik ez da
eskatuko eta 40,00 euroko zenbateko finkoa izanen da urtean.
Sortzapena.
8. artikulua. Tasa sortzen da eta ordaindu beharra dago zerga gitatearen udal jarduera hasten den unean, jarduera honelakoetan hasiko
e
baita:
a) Otsagabiko udal hilerrian urte bakoitzeko uztailaren 1ean hobi
baten titular gisa agertzen denak sortuko du tasa.
b) Otsagabiko udal hilerrian hobi bat adjudikatzen den egunean,
subjektu pasiboak espresuki hala eskatzen badu.
c) Otsagabiko udal hilerrian giza hilotz bat ehorzten edo hobitik
ateratzen edo giza hilotzak erraustetik heldu diren errautsak hobiratzen
eta/edo barreiatzen direnetik. Kasu honetan tasa sortuko da kontuan hartu
gabe Otsagabiko Udalak hobirik espresuki adjudikatu duen ala ez, eta
kontuan hartu gabe baimena eskuratzeko tramitatu beharreko espediente
administratiboa abiarazi den ala ez.
9. artikulua. Otsagabiko udal hilerriko ehorzketa, mantentze eta
garbiketa zerbitzuak baitezpadakoak izanen dira Otsagabiko udal hilerrian
diren hobi guztietarako.
Deklarazioa, likidazioa eta diru-sarrera.
10. artikulua. Zergadunaren ordezko subjektu pasiboek alta eta baja
aitorpenak egin behar dituzte tasaren subjektu pasiboen zentsuan. Hobiaren titulartasunaren aldaketa egiten denetik hurrengo hilabete naturaleko
azken egunera bitartean egin behar dira aitorpenak.
11. artikulua. Aurreko artikuluak aipatzen dituen aitorpenek eragina
izanen dute egiten den lehen likidaziotik aurrera, betiere alta eta baja
aitorpenak aurkezteko epea bukatutakoan.
12. artikulua. Otsagabiko udal hilerrian hobiaren adjudikazioa emandakoan, ofizioz eginen da hasierako sarrera zentsuan.
13. artikulua. Tasa honengatik eska daitezkeen kuotak urtean likidatu
eta bilduko dira, eta ez dira hainbanatuko.
Azken xedapenak.
Lehenbizikoa: Ordenantza honetan aurreikusten ez den orotan, ordenantza fiskal orokorrean eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren
10eko 2/1995 Foru Legean xedatutakoa aplikatuko da.
Bigarrena: Ordenantza honek testu osoa Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoan hartuko du indarra eta sortuko ditu erabateko
ondorio juridikoak.
Argitara ematen da orok jakin dezan, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan
ezarritakoarekin.
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ORDENANTZA FISKALA, UR HORNIDURA ARAUTZEN DUENA
Oinarria.
1. artikulua. Ordenantza hau ezarri da babes duelarik Nafarroako
Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 100.
artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa.
Zerga-egitatea.
2. artikulua. Zerga-egitatea dira edateko uraren hornidura zerbitzua
erabilgarri izatea eta benetan erabiltzea.
Salbuespenak.
3. artikulua.
kionez.

Ez da salbuespenik eginen ordainarazpen honi dago-

Subjektu pasiboak.
4. artikulua. Zergadunak diren aldetik, ordainarazpen honen subjektu
pasiboak dira pertsona fisiko eta juridikoak eta, nortasun juridikorik ez izanik
ere, unitate ekonomikoa edo ondare bereizia osatzen duten entitateak,
baldin eta edateko uraren etxeko hornidura zerbitzua eskatu badute edo
hartaz baliatzen badira.
Kasuan kasuko etxeko jabeak hartuko dira zergadunaren ordezkotzat.
Horiek onuradunei pasatu ahalko dizkiete kuotak, halakorik bada.
Tarifak.
5. artikulua. Tarifak. Zerbitzuaren tarifak honako kontzeptu hauengatik
kobratuko dira:
a) Hornidura zerbitzua eskura izateagatik eta horren mantentze
lanarengatik: hamabost euro (15,00 euro).
b) Etxeko erabilerarako horniduragatik, kontsumitutako metro kubiko
bakoitzeko: berrogeita hamabost zentimo (0,55 euro).
c) Industrian edo ureztapenetan erabiltzeko horniduragatik, kontsumitutako metro kubiko bakoitzeko: berrogeita hamabost zentimo (0,55 euro).
Likidatu beharreko kuota.
6. artikulua. Likidatu beharreko kuota aurreko artikuluko tarifak aplikatuz ateratzen dena izanen da, aipatzen diren kontzeptuen arabera.
Sortzapena.
7. artikulua. Tasa eta, beraz, ordaindu beharra sortzen dira:
a) Zerbitzua eskura izan eta mantentzeagatik, hornidura sarearekin
lotura ezartzen denetik hasita.
b) Kontsumoagatik, ura erabiltzen hasten denetik.
Kudeaketa arauak.
8. artikulua. Sarera lotzeko edo hornidura emateko eskatzen duenak
ordainduko ditu kontagailua erosteko gastuak, bai eta instalaziorako eta
hornidurarako behar diren materialen eta eskulanaren gastuak ere.
9. artikulua. Prebentziozko neurri moduan, ur hornidura moztu ahalko
zaio instalazio barrenean matxurak dituen hargunearen titularrari, baldin
haien ondorioz ur-galerarik badago.
10. artikulua. Erabiltzaileak behin ere ez dio urik eman ahalko beste
pertsona bati, eta ez die erabiltzen utziko horretarako eskubiderik ez dutenei. Utzikeriagatik izan litekeen iruzur oro saihestu beharko du. Horrelakorik
gertatuz gero, erabiltzailea izanen da erantzule bakarra.
11. artikulua. Erabiltzaileak behartuak daude toki entitateari lehenbailehen jakinaraztera ura banatzeko sare nagusiko matxura baten ondorioz
gertatutakoak.
12. artikulua. Erabiltzaileari dagokio kontagailua eta paso-giltza
dauden tokia behar den bezala egon dadin zaintzea eta toki entitateak
ematen dituen jarraibideak betetzea.
Erabiltzaileen artean gertatzen diren altak, bajak edota aldaketak
nahiz gorabeherak Udalari jakinarazi beharko zaizkio nahitaez, eta orduan
kontagailua kentzea ekar dezake edo hari prezintoa jartzea.
13. artikulua. Ordenantza honetan aipatzen diren ordainarazpenetako
bat ordaindu beharra duten zergadunak behartuak daude kontagailua
dagoen tokira sartzen uztera irakurketa egiten duen langile baimenduari,
kontagailuaren irakurketa egin dezan, edo toki entitateko edozein langileri, baldin eta zerbitzuko beharrengatik edo gisako beste zerbaitengatik
zergadunaren etxera edo lokalera sartu beharrean badaude.
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Diru-bilketa.
14. artikulua. 1. 5. artikuluaren a), b) eta c) apartatuetan aipatzen
diren ordainarazpenak urtean behin ordainduko dira.
Arau-hausteak eta zehapenak.
15. artikulua. Honako hauek iruzurtzat hartuko dira:
a) Toki entitateko langileei sartzen ez uztea, behar bezala kreditaturik
joanda ere.
b) Kontagailuen irakurketa edo ordenantza honetan araututako
zerbitzuekin ikustekoa duten frogaketak eragoztea.
c) Toki entitateak paraturiko prezintu, sarraila edo aparatuak maneiatzea.
d) Toki entitateak kontsumoa neurtzeko aparatuen aldaketaz edo
ordezkatzeaz ematen dituen jarraibideak ez betetzea.
e) Kontagailuaren irakurketa maltzurkeriaz aldatzeko asmoz, baimenik gabeko mekanismoak ezartzea.
16. artikulua. Arau-hauste edo zehapenen gainerako kontuetarako,
Ordenantza Fiskal Orokorrean xedatuari jarraituko zaio, bai eta Nafarroako
Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legean eta horrekin
bat datozen gainerako arauetan xedatuari ere.
AZKEN XEDAPENAK
Lehenbizikoa.–Ordenantza honetan jasotzen ez den orotan, toki entitate
honek onetsitako Ordenantza Fiskal Orokorra eta Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aplikatuko dira.
Bigarrena.–Ordenantza honek indarra hartu, eta ondorio juridiko osoak
sortuko ditu, haren testu osoa Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
ondoren.
ORDENANTZA FISKALA, UDALAREN GIMNASIOKO KIROL
INSTALAZIOEN ERABILERA ARAUTZEN DUENA
1. artikulua. Ordenantza honetako tasa ezarri da Nafarroako Toki
Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 28. artikuluan
eta hurrengoetan xedatutakoaren babespean (martxoaren 2ko 4/1999 Foru
Legeak aldatu egin zuen lege hori).
2. artikulua. Otsagabiko Udalaren gimnasioko instalazioak erabiltzen
dituzten pertsona fisikoek ordaindu behar dituzte ordainarazpen hauek.
3. artikulua. Instalazio horretarako sarbidea ematen duen sarrera edo
udal baimena eskuratzen denean sortzen da ordaindu beharra.
4. artikulua. Abonatu bilakatuko dira horretarako ezarritako tasak
ordaintzen dituztenak.
14 urtetik beherakoak ezin dira abonatu bilakatu, eta debekatuta dute
sartzea eta instalazioak erabiltzea.
14 urtetik 16 urtera bitartekoek instalazioak erabili ahal izateko, guraso,
tutore, legezko ordezkari edo guraso-ahala dutenetako batek lagunduta eta
haren zaintzapean egon beharko dute, baldin eta horietako bat abonatuta
badago instalazioetara.
Udal gimnasioko instalazioak erabiltzeko abonatuei luzatzen zaien
txartela pertsonala eta besterenezina da, eta haren titularrari baizik ez
dio ematen instalazioak erabiltzeko eskubidea.
Artikulua: 5. Indargabetua.
6. artikulua. Aplikatzeko tarifak ordenantza honen tarifen eranskinean
agertzen dira.
Erabiltzaile bakoitzak tarifen eranskinean jasotako kuotetako bat
ordainduko du kirol instalazioak erabiltzeagatik.
“Hileko”, “hiruhileko”, “seihileko” eta “urteko” kuotek bide ematen dute
instalazioak kasuan kasuko aldirako erabiltzeko. Aldi horiek (hilabetea,
hiruhilekoa, seihilekoa, urtea) naturalak izanen dira.
“Asteburuak, Eguberriak eta Aste Santua” izeneko kuotek bide ematen
dute instalazioak erabiltzeko asteburuetan (urte guztiko larunbat eta igande
guztiak); Eguberrietan, abenduaren 24tik urtarrilaren 6ra, biak barne, eta Aste
Santuan, Ostegun Santutik hasita Pazko biharamunera arte, biak barne.
“Hileko”, “hiruhileko”, “seihileko” eta “asteburuak, Eguberriak eta Aste
Santua” izeneko kuotak ordainduko dira instalazioak erabili baino lehen.
Kuota ezin izanen da hainbanatu, eta erabiltzaileak ez du eskubiderik
izanen zenbatekoa itzultzeko, ongi justifikatutako aparteko kasuetan izan
ezik; udal administrazioko organo eskudunak baloratuko ditu inguruabarrak
eta, bidezkoa bada, gelditzen diren hilabete naturalen zenbatekoa itzuliko
du, bajaren data onartzen den hilabetea izan ezik.
7. artikulua. Ez da egun baterako sarrera-txartelik emanen.
8. artikulua. Instalazioak abonamenduaren bitartez erabili nahi dituztenek, Udalak finkatzen duen moduan eta finkatzen dituen baldintzetan
eskuratuko dute.
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Horretarako, instalazioetan txartel elektronikoaren bidez sartzeko sistema ezarriko da. Txartel horretan agertuko dira erabiltzaileak ordaindutako
kuotaren arabera baimenduta dauden egunak, orduak eta sarrerak.
Baja emanez gero, txartel elektronikoa udal bulegoetan utzi beharko
du erabiltzaileak.
9. artikulua. Udalak, hala dagokionean, zehaztuko du denboraldiak
noiz hasi eta noiz amaituko diren, urtaro bakoitzean instalazioak zein
ordutan ireki eta itxiko diren, eta zein egunetan egonen diren itxita.
Oro har, hau izanen da instalazioak erabiltzeko ordutegia:
Astelehenetik larunbatera, 9:00etatik 22:00etara.
Igandeetan, 9:00etatik 15:00etara.
10. artikulua. Instalazioen barrenean diren bitartean, erabiltzaileek
aldean eraman beharko dituzte txartelak eta arduradunei erakutsi eskatutakoan, bestela kanpora bidaliko baitituzte.
11. artikulua. Erabiltzaileek beti errespetatuko dituzte instalazioak
erabiltzeko arauak; horiek instalazioak erabiltzeko erregelamenduan bildurik
daude eta ikusgai daude haien esparru bakoitzean.
12. artikulua. Instalazioetan sartu ahal izateko nahitaez eduki beharko
dira ordainduta tarifen eranskinean zehazten diren kuotak.
13. artikulua. Udalaren kiroldegian paserik edo erabiltzeko baimenik
gabe sartze hutsa iruzurtzat joko da.
14. artikulua. Udalak urtero zehaztuko du urte bakoitzeko kuoten
zenbatekoa.
15. artikulua. Taldeek, bai bertakoek bai kanpokoek, instalazioak erreserbatzeko egin nahi dituzten eskaerak udal bulegoetan aurkeztuko dituzte, erreserbarako eskaeraren edo horretarako prestatutako eskabidearen bitartez.
Tarifen eranskinean ezarritakoa izanen da tasa, kirol motaren batean
ofizialki lehiatzeko antolaturiko abonatuen taldeen kasuan izan ezik, haiendako Udalak kuota berezi murriztuak ezarri ahalko baititu.
16. artikulua. Ordenantza honetan arautu gabeko orotan, instalazioak
erabiltzeko dagoen araudiari jarraituko zaio.
17. artikulua. Gainerako arau-hausteetan eta zehapenei dagokienez,
Ordenantza fiskal orokorrean xedatuari jarraituko zaio, edo, bestela, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legean
eta harekin bat heldu diren arauetan agindutakoari.
AZKEN XEDAPENAK
Lehenbizikoa.–Ordenantza honetan jasotzen ez den orotan, aplikatuko
da Ordenantza fiskal orokorrean eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legean xedatua.
Bigarrena.–Ordenantza honek indarra hartu eta erabateko ondorio
juridikoak izanen ditu ordenantzaren testua oso-osorik Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratutakoan eta Estatuko edo Foru Komunitateko Administrazioek toki entitateen egintza edo erabakiak indargabetzeko duten
eskumena erabiltzeko epea iragandakoan.
TARIFEN ERANSKINA
Honela finkatu da inskripzio kuota:
1.–14 urtetik 16 urtera bitartekoak: gurasoen, tutoreen edo gurasoahala dutenen baimenarekin: doan.
2.–16 urtetik gora:
–Hileko kuota: 25,00 euro/hilabetea.
–Hiruhilekoko kuota: 60,00 euro/hiruhilekoa.
–Seihilekoko kuota: 110,00 euro/seihilekoa.
–Urteko kuota: 150,00 euro/urtea.
–Asteburuko, Eguberrietako eta Aste Santuko kuota: 100,00 euro.

L2003118

IRUÑA
Sanduzelaiko VI. unitate integratuko ZNO‑1 unitatea
urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena
Iruñeko Udaleko Gobernu Batzarrak, 2020ko martxoaren 2an, honako
erabaki hau hartu zuen:
JOB 02‑MAR‑20 (3/US).
“Sanduzelaiko VI. unitate integratuko ZNO‑1 unitatea urbanizatzeko
proiektuaren espedientea jendaurrean egon da, Tokiko Gobernu Batzarrak
2019ko azaroaren 4an (6/US) hartu erabakiaren bidez hasiera batez onetsi
eta 2020 urtarrilaren 20ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondotik. Epe horretan ez denez horri buruzko alegaziorik aurkeztu, ondokoa
erabakitzen da:
1. Behin betiko onestea Sanduzelaiko VI. unitate integratuko ZNO‑1 unitatea urbanizatzeko proiektua, Cima Ingenieros SLUk
tramitera aurkeztua.
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2. Igor bekio erabaki hau Iruñerriko Mankomunitateari, eta argitara
bedi Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan.
3. Erabaki hau jakinaraztea Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuari, Cima Ingenieros SLUri eta
Sergio Murillo Saldiasi.”
Ebazpen honen aurka, hautara, errekurtso hauetako bat aurkez
daiteke:
–Berraztertzeko errekurtsoa, ebazpen hau eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita.
–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien
Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta
biharamunetik hasita; edo bestela,
–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazten denetik hasita.
Iruñean, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Enrique Maya Miranda.
L2003252

ERREZU
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Behin betiko onetsi da 2020. urteko aurrekontua, bat etorriz Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluarekin,
ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean.
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
1.100,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 25.000,00 euro.
5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 29.800,00 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 1.600,00 euro.
Guztira: 57.500,00 euro.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 4.470,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
25.300,00 euro.
3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 4.500,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 280,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 8.500,00 euro.
9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 14.450,00 euro.
Guztira: 57.500,00 euro.
Errezun, 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, Alfredo Buldain Goñi.
L2003216

TUTERA
Okupatu aurreko aktak egiteko deialdia.
A‑68aren zerbitzu-errepidea. II. fasea
Ikusirik Nafarroako Gobernuak 2017ko irailaren 20an hartutako erabakia, zeinaren bitartez proiektu honen interes orokorra deklaratu baitzen:
“A‑68aren zerbitzu-errepidera NA‑6840 errepidetik (Tutera‑Murchante)
sartzeko proiektua (Ebroko Autobia), 93,1 eta 95,5 kilometro-puntuen
artean”. Erabaki hori 2017ko 194. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, urriaren 6an.
Ikusirik Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiaren martxoaren 26ko 297/2019 Ebazpena, (2019ko 70.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala, apirilaren 10ekoa) zeinaren bitartez tekni-

POLIGONOA

LURZATIA

FINKA

OKUPATU BEHARREKO AZALERA
(m²)
Aldi
baterakoa

Behin
betikoa

koki onetsi baitzen “A‑68aren zerbitzu-errepidera NA‑6840 errepidetik
(Tutera‑Murchante) sartzeko proiektua (Ebroko Autobia), 93,1 eta 95,5
kilometro-puntuen artean” izeneko proiektua, eta hark ukitutako ondasun
eta eskubideen zerrenda jendaurrean jarri. Zerrenda ebazpen horren
eranskinean agertzen zen.
Kontuan hartuz, jendaurrean egoteko epea iraganik ez zela alegaziorik
aurkeztu.
Ikusirik, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiaren maiatzaren 30eko 600/2019 Ebazpena, zeinaren
bidez ebazten baita jendaurreko aldia eta behin betiko onesten proiektu
honetarako desjabetzeak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda:
“A‑68aren (Ebroko Autobia) zerbitzu-errepidera NA‑6840 errepidetik
(Tutera‑Murchante) sartzeko proiektua, 93,1 eta 95,5 kilometro-puntuen
artean”, 2019ko 147. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baitzen,
uztailaren 30ean.
Nafarroako Gobernuari eskatu zitzaiolarik obrek ukitutako ondasun
eta eskubideen okupazioa presakoa dela deklara zezala, nahitaezko desjabetzearen ondorioetarako, hala egin zuen 2019ko uztailaren 31ko 6ko
Erabakiaren bidez; 2019ko 157. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, abuztuaren 13an.
Ikusirik 914/2019 Ebazpena, abuztuaren 9koa, Landa Garapeneko,
Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana (2019ko
164. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abuztuaren 22koa), zeinaren bidez
zuzentzen baita Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako
zuzendari nagusiaren martxoaren 26ko 297/2019 Ebazpena. Ebazpen
haren bidez, teknikoki onetsi zen “A‑68aren zerbitzu-errepidera NA‑6840
errepidetik (Tutera‑Murchante) sartzeko proiektua (Ebroko Autobia), 93,1
eta 95,5 kilometro-puntuen artean”, eta jendaurrean jarri, hark ukitutako
ondasun eta eskubideen zerrenda (ebazpen horren eranskinean ageri
da zerrenda).
Kontuan hartuz, jendaurrean egoteko epea iraganik ez zela alegaziorik
aurkeztu.
Ikusirik Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiaren otsailaren 4ko 80/2020 Ebazpena, zeinaren bidez ebazten
baita jendaurreko aldia eta behin betiko onesten, proiektu honetarako
desjabetzeak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda zuzendua:
“A‑68aren (Ebroko Autobia) zerbitzu-errepidera NA‑6840 errepidetik
(Tutera‑Murchante) sartzeko proiektua, 93,1 eta 95,5 kilometro-puntuen
artean”, 2020ko 30. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baitzen,
otsailaren 13an.
Ondorioz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan
xedatutakoaren arabera, eta lortzen diren adiskidetasunezko akordioei
kalterik egin gabe, ukitutako interesdunei jakinarazten zaie okupazioaren
aurreko akta zein egun eta ordutan egin behar den, gutxienez zortzi egun
lehenago, eta ediktua argitaratzen da Herriko Etxeko iragarki-taulan, Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako bi egunkaritan.
Horiek guztiak horrela, aurretik aipatu dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 21. artikuluaren babesean, eta ikusirik Udalaren egungo
Erregelamendu Organikoa eta aplikagarri diren gainerako ordenantzak,
Hiri Antolamenduaren Alorreko zinegotzi delegatua naizen honek
XEDATZEN DUT:
Lehena.–Dei egitea espedientean ukiturik suertatu diren lurzatien
jabeei eta bestelako eskubideen titularrei (zerrendan ageri dira), okupatu
aurreko aktak egiteko egintzara ager daitezen, bertan zehaztuko baitzaie
desjabetu beharreko ondasun edo eskubidea, hori guztia ezarritako legezko
bideei jarraikiz. Akta horiek Tuterako Udalaren bulegoetan eginen dira
(Plaza zaharra, 1, 1. aretoa) 2020ko apirilaren 7an, behean aipatzen den
orduan. Interesdunek jabetza egiaztatuko duten titulu edo agiriak aldean
dituztela agertu beharko dute:

JABEAK/BESTELAKO INTERESDUNAK

PARTE-HARTZEA

EGUNA

ORDUA

11:00

Guztira

37

26

5674

170,90 m²

89,10 m²

260,00 m² Lorea Ilundain Gómez

% 100,00

Apirilak 7

37

25

5674

00,00 m²

988,67 m²

988,07 m² Lorea Ilundain Gómez

% 100,00

Apirilak 7

11:00

37

23

3938

7.793,07 m²

2.050,80 m²

% 50,00
% 25,00
% 25,00

Apirilak 7

11:30

9.843,84 m² –Gestiones Fuenlona SL
–Ángel Zamora Tantos.
–Jose Ignacio Zamora Tantos

Bigarrena.–Deitutakoek berek agertu beharko dute ekitaldi horretara, edo
haien izenean aritzeko delegatutako edo baimendutako ordezkari bat bidali,
titulartasuna frogatzen duten agiriak aldean dituztela. Halaber, nahi izanez
gero, peritua eta/edo notarioa eraman ditzakete, nork bere kontura.

Hirugarrena.–Ebazpen hau Tuterako Herriko Etxeko iragarki-taulan,
Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako bi egunkaritan argitaratuko da. Orobat, ukitutako titularrei, Alkatetzari eta Kontu Hartzailetza eta
Idazkaritza Alorrari jakinaraziko zaie.

2020ko martxoaren 20a, ostirala

59. zenbakia - 3869. orrialdea

Laugarrena.–Egintza hau ez da behin betikoa administrazio bidean, eta
aurreko akta egiteko unera arte interesdunek bidezkotzat jotzen dituzten
alegazioak aurkez ditzakete idatziz, bakar-bakarrik presako okupazioaren
ondorioz ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan egin diren okerrak
zuzentzeko.
Tuteran, 2020ko martxoaren 5ean.–Arloko zinegotzi delegatua, Zeus
Pérez Pérez.
L2003544

UXUE

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 dena, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen
325.1 artikuluarekin.
Jendaurreko epean inork alegaziorik egin ezean, ordenantza behin
betiko onetsitzat joko da, eta testua osorik emanen da argitara Nafarroako
Aldizkari Ofizialean.
Atarrabian, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Mikel Oteiza Iza.
L2003175

Bake epaile titularraren eta bake epaile ordezkoaren karguak hutsik
Botere Judizialari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren
101. artikuluan eta hurrengoetan eta ekainaren 7ko 3/1995 Erregelamenduaren 5., 6. eta 7. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, iragarki hau Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita 15 egun balioduneko
epea izanen da, legezko baldintzak bete eta Uxueko bake epaile titular
nahiz ordezko izateko interesa dutenek eskaera egin dezaten udal bulegoetan. Bertan eskuratuko dituzte eskabidea nahiz informazioa.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan.
Uxuen, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Rubén Sánchez Remón.
L2003282

EGUESIBAR
Jarduera-lizentzia. Eskaera
Bete dadin Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren
22ko 4/2005 Foru Legea, aditzera ematen da ezen ondotik zehazten den
espedientea jendaurrean egonen dela Udalaren bulegoetan, hamabost
egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita, jarduerak ukitutakoek bidezko alegazioak egin
ditzaten epe horretan.
Sustatzailea: Servicios de la Comarca de Pamplona SA. Jarduera:
Arazketa sistema instalatzea. Kokalekua: Ustarrotz.
Sarrigurenen (Eguesibar).–Alkatea, Amaia Larraya Marco.

L2003727

VALTIERRA
Akats zuzenketa, jarduerarako lizentzia emateko iragarkian
Oharturik akatsa badela Sandra Correa Saldarriagari jarduera sailkaturako lizentzia emateko testuan, oilaskoak gizentzeko hegazti instalazioa
(40.000 toki) jar dezan, bidezkoa da dagokion zuzenketa egitea:
Honela dioen tokian:
4. poligonoko 99., 100. eta 101. lurzatiak.
Honelaxe behar du:
9. poligonoko 99., 100. eta 101. lurzatiak.
Valtierran, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Manuel Resa Conde.
L2003254

DEIERRI
Borondatezko birpartzelazioa, Zurukuaingo UE‑ZUR‑14 unitatean,
Maitan Eraso Azkonak sustatua. Behin betiko onespena
Alkatetzaren 2020ko otsailaren 11ko Ebazpenaren bidez, ondokoa
ebatzi da:
Lehenbizikoa.–Behin betiko onestea Zurukuaingo UE‑ZUR‑14 unitatearen borondatezko birpartzelazio proiektua, hasiera batez onetsi baitzen
Alkatetzak 2019ko uztailaren 3an emandako Ebazpenarekin.
Bigarrena.–Birpartzelazio espedientearen behin betiko onespena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, eta espedienteko interesdunei
banan-banan jakinarazten zaie.
Hirugarrena.–Ebazpen hau administrazio bidean irmotzen denean, Jabetza Erregistrora igortzea Udaleko Idazkaritzak luzatutako ziurtagiria, bai eta
behar bezala eginbidetutako birpartzelazio proiektuaren ale bat ere, inskriba
daitezen, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko uztailaren
26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuan ezarritakoari jarraituz.
Aritzalan (Deierri), 2020ko otsailaren 20an.–Alkate udalburua, Eduardo
Lezaun Echalar.
L2002779

DEIERRI
2/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
2020ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
20an, aurrekontuan aldaketa egiteko hasierako onespenaren erabakia.
Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan
egindako aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar
diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legeak aurrekontuen eta gastu publikoaren
alorretan xedatuari jarraikiz.
ALDATU BEHARREKO GASTUAK
“Aparteko kreditua”
PARTIDA

1‑9200062xxx‑

KONTZEPTUA

Upategia erostea

50.000,00

Aldatu beharreko gastua, guztira

VILLATUERTA

ZENBATEKOA
(eurotan)

50.000,00

Finantzaketa

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena
Villatuertako Udalak, 2020ko otsailaren 19an egindako osoko bilkura
berezian, hasiera batez onetsi zuen 1. aldaketa egitea Udalaren 2020ko
aurrekontuan.
Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, bizilagunek nahiz interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen
zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz irailaren
21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren
bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako
Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).
Villatuertan, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, María José Calvo
Meca.

PARTIDA

Ordenantza, arautzen duena Administrazio elektronikoaren
erabilera. Hasierako onespena
Atarrabiako Udalak, 2019ko azaroaren 26an egindako bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen Administrazio elektronikoaren erabilera arautzen duen
udal ordenantza.

ZENBATEKOA
(eurotan)

1150002279900

Betearazpen subsidiarioak

4.000,00

11533022700

Kaleen garbiketa elurra kentzeko makinarekin

2.000,00

11510076800

Transferentziak kontzejuei (TIP)

1150002900

Ondare historikoa birgaitzea

19200022604

Kontu juridikoak, auziak
Finantzaketa, guztira

30.000,00
4.000,00
10.000,00
50.000,00

ALDATU BEHARREKO GASTUAK

L2003210

ATARRABIA

KONTZEPTUA

“Kreditu-gehigarria”
PARTIDA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA
(eurotan)

13300013103

Animatzaile soziokulturala kontratatzea

8.000,00

1330016001

Eragile soziokulturalaren gizarte segurantza

2.000,00

1920001200701 Idazkariaren graduaren ordainsaria
Aldatu beharreko gastua, guztira

4.800,00
14.800,00

3870. orrialdea - 59. zenbakia
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Finantzaketa
PARTIDA

1‑87000

KONTZEPTUA

Diruzaintzako gerakina

ZENBATEKOA
(eurotan)

14.800,00

Finantzaketa, guztira

14.800,00

Aritzalan (Deierri), 2020ko martxoaren 2an.–Alkatea, Edorta Lezaun
Etxalar.
L2003214

ESA
Aldaketa, Esako bazkalekuko larreen adjudikazioa
eta aprobetxamendua arautzen dituen ordenantzan.
Hasierako onespena
Esako Udalak, 2020ko martxoaren 26an egin osoko bilkura berezian,
hasiera batez onetsi zuen Esako herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 325. artikuluan xedatuarekin bat, espedientea jendaurrean egonen da 30 egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek azter dezaten eta, nahi
izanez gero, bidezkoak iruditzen zaizkien erreklamazio, eragozpen eta
oharrak aurkez ditzaten.
Epe hori iraganik, inork erreklamaziorik aurkeztu ez badu, behin betiko
onetsitzat hartuko da.
Esan, 2020ko martxoaren 3an.–Alkatea, Roberto Martínez Luyando.
L2003250

kexak edo oharrak aurkez ditzaten; halakorik aurkeztu ezean, ordenantza
behin betiko onetsirik geldituko da.
Cintruenigon, 2020ko otsailaren 28an.–Mankomunitateko burua, Ana
Isabel Perez Elipe.
L2003177

IRUNBERRIKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
Irunberriko “San Isidro” zahar etxean adinekoentzako zerbitzuak
emateko prezio publikoak 2020rako. Hasierako onespena
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen Batzar Nagusiak, 2019ko abenduaren 17an egin bilikuran, hasiera batez onetsi zuen, besteak beste, Irunberriko
“San Isidro” zahar etxean adinekoentzako zerbitzuak emateko prezio publikoak
2020rako ezartzeko erabakia, legez behar den gehiengoa zuela.
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 artikuluarekin.
Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, 2020ko prezio
publikoak behin betiko onetsirik geldituko dira, eta testua osorik emanen
da argitara Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Irunberrin, 2019ko abenduaren 17an.–Mankomunitateko burua, Mauro
Gogorcena Aoiz.
L2003335

ERRIBERRI ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA
2020ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA
Pasabideen tasa 2020rako
Diru-bilketaren gaineko Erregelamenduari jarraikiz, aditzera ematen
da 2020ko apirilaren 20an bukatuko dela epea, pasabideen gaineko
2020. urteari dagozkion tasak borondatez ordaintzeko.
Helbideratu gabeko ordainagiriak haien gibeleko aldean aipatzen
diren banketxeetako edozein bulegotan ordain daitezke, ordainagiria
aurkeztuta.
Helbideratutako ordainagiriak 2020ko apirilaren 20an kargatuko dira
kontuetan.
Epe hori iragandakoan, Diru-bilketaren Erregelamendu Orokorrean
ezarritako errekarguak aplikatu, eta premiamendu bidez kobratzeko tramiteak hasiko dira.
Zizur Nagusian, 2020ko martxoaren 5ean.–Alkate udalburua, Jon
Gondán Cabrera.
L2003630

CINTRUENIGOKO ETA FITEROKO OINARRIZKO GIZARTE
ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
Ordenantza, arautzen duena etxeko laguntza zerbitzua.
Hasierako onespena
Cintruenigoko eta Fiteroko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak, 2020ko abenduaren 28an egindako bilkuran, hasiera batez onetsi
zuen Etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen ordenantza.
Espedientea jendaurrean egonen da hogeita hamar egun balioduneko
epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik
hasita, herritarrek eta interesdunek hura azter dezaten eta erreklamazioak,

Honen bidez aditzera ematen da ezen Erriberri aldeko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Mankomunitatearen Batzar Orokorrak hasiera batez onetsi dituela, 2020ko otsailaren 27ko bilkuran, 2020ko aurrekontuaren espedientea,
plantilla organikoaren espedientea eta enplegatuen zerrenda.
Bizilagunek eta interesdunek aukera izanen dute espedientea kontsultatzeko eta egokitzat jotzen dituzten alegazioak egiteko, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hamabost egun balioduneko
epean. Alegaziorik egiten ez bada, erabakiak behin betikoak izanen dira,
honako hauetan ezarritakoari jarraikiz: martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legea, Toki Ogasunei buruzkoa, 202. artikulua, eta uztailaren 2ko 6/1990
Foru Legea, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa, 235. artikulua.
Erriberrin, 2020ko martxoaren 5ean.–Mankomunitateko burua, Carmelo
Pérez.

L2003779

DONEZTEBEKO ETA ELGORRIAGAKO UDALEN BATASUNA
2020ko aurrekontua. Hasierako onespena
Doneztebeko eta Elgorriagako Udalen Batasunaren Batzar Delegatuak,
2020ko martxoaren 6an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen
Batasunaren 2020ko aurrekontu orokor eta bakarra.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 271. artikuluan xedatuari jarraikiz, onetsitako aurrekontua
Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki
hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
bizilagunek edo interesdunek espedientea azter dezaten eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.
Donezteben, 2020ko martxoaren 9an.–Udalen Batasuneko burua,
Santiago Uterga Labiano.
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