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2051

2051

-- 11/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, Garapen
Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana,
zeinaren bidez Ana M.ª Lizarraga Dallo andrea izendatzen baita Turismo, Merkataritza eta Kontsumo
Zuzendaritza Nagusiko Turismoko Nazioartekotzearen
Ataleko buru bitarte baterako.		

2052

2051

-- 10/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 6koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez Nuria Tous
Roldán andrea izendatzen baita Hezkuntza Departamentuko Eskolatze Bulegoko buru bitarte baterako.		

2052

2051

-- 8/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Nafarroako
Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak
emana, Jesús Laguardia Hontañón jauna Nafarroako Gazteriaren Institutuko Zeharkako Ekintzen eta
Gazteriaren Behatokiaren Ataleko buru izendatzen
duena bitarte baterako.		

2052

-- 8/2020 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 12koa, urtarrilaren 27ko 4/2016 Foru Dekretua aldatzen duena.
Foru dekretu horren bidez, Nafarroako Gobernuaren
sinbolo ofiziala eta haren erabilera arautu ziren.		

2047

-- 9/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiaren izena
aldatzen duena, hemendik aurrera Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusia
deituko baita.		

2049

-- 10/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, Nafarroan Natura 2000 Sarearen barruan dauden kontserbazio bereziko eremuen kudeaketa planen indarraldia
luzatzen duena.		

2050

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako
egoerak

-- 10/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 10ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko

D

-- 11/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 10ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta
Barneko kontseilariak emana, María Rosario Sala
Balda andrea Jendearentzako Argibideen eta Erregistro Orokorraren Bulegoko buru izendatzen duena
bitarte baterako. Bulego hori Gobernu Irekiaren eta
Herritarrentzako Arretaren Zerbitzuari atxikita dago,
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko
eta Barneko Departamentuko Lehendakaritzako eta
Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusian.		

1.1.2. Foru Dekretuak

-- 12/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, zeinaren bidez María Paz Fernández Mendaza andrea
izendatzen baita Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko Turismoko Marketinaren eta
Nazioartekotzearen Zerbitzuko zuzendari.		

I

eta Barneko kontseilariak emana, Roberto García
Larrea jauna Koordinazio Ataleko buru izendatzen
duena bitarte baterako. Atal hori Gobernuaren Idazkaritzako eta Araugintzako Zerbitzuari atxikita dago,
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko
eta Barneko Departamentuko Lehendakaritzako eta
Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusian.		

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

-- 11/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, xedatzen duena kargutik kentzea Ana Lizarraga Dallo
andrea, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko
Departamentuko Turismoko Marketinaren eta Nazioartekotzearen Zerbitzuko zuzendaria.		

B
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-- 9/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Nafarroako
Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak
emana, Íñigo Artázcoz Guereñu jauna Nafarroako
Gazteriaren Institutuko Administrazio eta Kudeaketa
Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.		
-- 638/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Pertsonen
Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez
kargutik kentzen baita José Manuel García Arguiñano
jauna, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako
Nafarroako Agentziako Kudeaketaren eta Baliabideen
Zuzendariordetzako Langileria Ataleko burua.		
-- 1009/2020 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako
Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren
bidez kargutik kentzen baita Enrique Hugalde Elizalde
jauna, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako
Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen
Zuzendariordetzako Administrazio Aferetarako Bulegoko burua.		
-- 61/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita
Adriana Goñi Sarriés andrea, Osasun Mentaleko
Eguneko Ospitale Psikogeriatrikoko zuzendaria.		

ORRIALDEA

izanen duen lurzorua lortzeko. Sustatzailea Baztango
Udala da.		

2055

1.7. BESTELAKOAK
2052

2053

2053

-- ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko otsailaren
12an hartua, Nafarroako Foru Komunitateko II. eremuan lurreko telebista digitala (LTD) hedatzea eta
eremu horretan LTDaren sarearen ustiapen zerbitzua
interes ekonomiko orokorreko zerbitzutzat (IEOZ)
hartzea deklaratzen duena.		

2055

-- AKATS ZUZENKETA, Nafarroako Gobernuak 2020ko
urtarrilaren 15ean hartutako Erabakiarena. Erabaki
horren bidez Nafarroako Unibertsitate Publikoko hiru
unibertsitate zentroren izena aldatzea baimendu
zen.		

2057

-- 13/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, “Uxueko hondakin uren tratamendua” izeneko proiektua eta haren
ondoriozko obrek ukitutako ondasun eta eskubideen
zerrenda jendaurrean jartzen dituena.		

2057

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA.............................................

2059

-- ALESBES..................................................................

2059

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA
ANTOLATUAK.........................................................

2059

-- ARANTZA..................................................................

2059

-- ARBIZU......................................................................

2060

-- ARGUEDAS...............................................................

2060

-- AIEGI.........................................................................

2062

-- BARILLAS..................................................................

2062

-- BERA.........................................................................

2063

-- BERRIOZAR..............................................................

2063

-- CAPARROSO............................................................

2063

-- CORELLA..................................................................

2063

-- ERAUL.......................................................................

2063

-- LIZARRA....................................................................

2063

-- ESTERIBAR..............................................................

2064

-- EZKAROZE...............................................................

2064

-- FITERO......................................................................

2064

-- UHARTE....................................................................

2068

-- IRAÑETA....................................................................

2069

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren
eskaintza

-- ITZAGAONDOA.........................................................

2069

-- LODOSA....................................................................

2070

-- 8/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 10ekoa, Lurralde
Kohesiorako kontseilariak emana, hutsik dauden edo
hutsik egon daitezkeen Nafarroako toki entitateetako B
taldeko kontu-hartzaile lanpostuen hasierako zerrenda ezartzen duena, merezimendu lehiaketaren bidez
betetzeko, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 248.1 artikuluan
ezarritako ondorioetarako.		

-- MENDABIA................................................................

2070

-- MIRANDA ARGA........................................................

2070

-- ELO............................................................................

2070

-- 62/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Maite Echeverría Echeto andrea Osasun Mentaleko Eguneko Ospitale Psikogeriatrikoko
zuzendari izendatzen duena.		
-- 63/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita,
berak hala eskatu baitu, Germán Jusué Erro jauna,
Osasun Mentaleko Tarteko Baliabideen Arloko Zerbitzuko burua.		
-- 64/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Adriana Goñi Sarriés
andrea izendatzen baita Osasun Mentaleko Tarteko
Baliabideen Arloko Zerbitzuko buru.		
-- 70/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, OsasunbideaNafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Yolanda Mera Cordero
andrea izendatzen baita Arrotxapeko OOLTko Administrazio Unitateko buru bitarte baterako.		

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA
-- 13E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 6koa, Lurralde
Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu
Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko
onesten duena Baztango Udal Planaren aldaketa
egituratzaile bat, UE‑3, UE‑5, AR‑1 eta SGZV‑1 aldeei dagokiena, Oronoz‑Mugairin zuzkidura-erabilera

2053

2053

2053

2054

2054

2054

-- IRUÑA........................................................................

2071
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2072
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2074
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2075
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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.2. Foru Dekretuak
8/2020 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 12koa, urtarrilaren 27ko 4/2016
Foru Dekretua aldatzen duena. Foru dekretu horren bidez, Nafarroako Gobernuaren sinbolo ofiziala eta haren erabilera arautu
ziren.
ZIOEN AZALPENA
Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoak indarra hartu ondoan, urriaren
31ko 206/1985 Foru Dekretuak diseinatu zuen Nafarroako Gobernuaren
sinbolo grafikoa, honela konposatua: Nafarroako armarri ofiziala, eguneratua eta estilizatua, eta “Gobierno de Navarra” edo “Nafarroako Gobernua”
testua.
Gero, maiatzaren 3ko 189/2004 Foru Dekretuak sinboloaren erabilera
arautu zuen, baina geroago indarrik gabe utzi zuen egun indarra duen
urtarrilaren 27ko 4/2016 Foru Dekretuak, zeinak Nafarroako Gobernuaren
sinbolo ofiziala eta haren erabilera arautzen baititu.
Nafarroako komunitateak bi berezko hizkuntza ditu: gaztelania eta
euskara, eta Nafarroako Gobernuaren sinbolo ofizialak errealitate hori
islatu behar du, bere marka grafikoan Nafarroaren pluraltasuna adieraziz.
Horregatik, Administrazioak konpromisoa hartu behar du bi hizkuntzak
errespetatu eta erabiltzeko. Gainera, garaian garaiko gizartearen errealitatearekin bat etorrita islatu behar da hizkuntza pluraltasun hori.
Bestalde, Nafarroako Foru Komunitateko Lehendakariaren abuztuaren
6ko 22/2019 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren departamentuen egitura berria ezarri zen, eta horrek
ekarri zuen urtarrilaren 27ko 4/2016 Foru Dekretuaren eranskinak aldatu
beharra.
Hori dela eta, bidezkoa da urtarrilaren 27ko 4/2016 Foru Dekretua aldatzea, Nafarroako Gobernuaren sinbolo ofiziala eta haren erabilera arautzen
dituena, hura Nafarroako errealitate soziolinguistikora egokitzearren.
Horrenbestez, Nafarroako Kontseiluak 2020ko urtarrilaren 29an
emaniko irizpenarekin bat, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila eta hogeiko otsailaren hamabian egindako bilkuran harturiko
erabakiarekin bat,
DEKRETATZEN DUT:
Artikulu bakarra.–Hein batean aldatzen da urtarrilaren 27ko 4/2016
Foru Dekretua, Nafarroako Gobernuaren sinbolo ofiziala eta haren erabilera
arautzen dituena. Hona hemen aldaketa:
Bat. 1. artikulua honela idatzita agertuko da:
“1. artikulua. Definizioa.
Nafarroako Gobernuaren sinbolo ofiziala multzo grafiko bat da, Nafarroako armarria eta “Gobierno de Navarra” eta “Nafarroako Gobernua”
testuek osatua. Haren ezaugarri teknikoak eta aukera desberdinak foru
dekretu honen I. eranskinean agertzen dira.”
Bi. 3. artikuluaren 1. apartatua honela idatzita agertuko da:
“1. Aplikazio jakin batzuetan, sinbolo ofizialean, “Gobierno de Navarra” eta “Nafarroako Gobernua” testuez gain, Foru Komunitateko Administrazioaren departamentu baten izena agertzen ahalko da, gaztelaniaz eta
euskaraz, edo, salbuespenez, beste unitate edo jarduera batena.”
Hiru. 5. artikuluaren 2. apartatua honela idatzita agertuko da:
“2. Salbuespen kasuetan, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusiak baimena emanen du aipatu sinboloa ez
erabiltzeko, edo komunikabideetan eta hedapen orokorreko euskarrietan
“Navarra” eta “Nafarroa” marka orokor eta elebiduna erabiltzeko, Nafarroako Gobernuaren sinbolo ofiziala agertu gabe.”
Lau. I. eranskina foru dekretu honen I. eranskinak ordeztuko du.
Bost. II. eranskina foru dekretu honen II. eranskinak ordeztuko du.
XEDAPEN IRAGANKORRA
Bakarra.–Aurreko sinboloaren ordezpena.
Foru dekretu hau aplikatzeak ez du ekarriko aurreko sinboloa duten
errotulu, jantzi, paper, argitalpen eta bestelako produktuak berehala ordeztea. Behar ahala ordeztuko dira; hau da, materialak agortzen, higatzen edo
apurtzen direnean, haien ordez Nafarroako Gobernuaren diseinu berriko
sinboloa duten beste batzuk erabiliko dira.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Bakarra.–Indarrik gabe uzten dira, orobat, foru dekretu honetan xedatutakoaren aurkako maila bereko edo txikiagoko xedapen guztiak.
AZKEN XEDAPENAK
Lehendabizikoa.–Erregelamendu bidezko garapenerako gaikuntza.
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
kontseilariak behar diren jarduera guztiak eginen ditu foru dekretu honetan
xedatutakoa garatu eta betearazteko.
Bigarrena.–Indarra hartzea.
Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko otsailaren 12an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria,
María Chivite Navascués.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.
I. ERANSKINA
Irudikapen grafikoak
Nafarroako armarriak eta “Gobierno de Navarra” eta “Nafarroako
Gobernua” testuek osatzen dute Nafarroako Gobernuaren sinboloa.
Nafarroako Gobernuaren sinboloak bi irudikapen grafiko onartzen
ditu. Batean, “Gobierno de Navarra” eta “Nafarroako Gobernua” testuak
Nafarroako armarriaren bi alboetan agertuko dira. Bestean, “Gobierno
de Navarra” eta “Nafarroako Gobernua” testuak Nafarroako armarriaren
eskuinean agertuko dira, bi lerrotan.
Multzo grafikoa ez da aldatuko, ezta haren proportzioak ere.
Armarria ezin da grisen eskalan irudikatu.
Nafarroako Gobernuaren sinboloaren inguruan segurtasun tarte bat
izan behar da, zalantzarik gabe eta argi eta garbi bereiz dadin.
Kolore bakarreko aplikazioak.
Sinboloak kolore bakarra duenean, beltza izan behar da.
Bertsio negatiboa erabiltzen denean, zuria izanen da, ahal dela.
Gaztelaniazko eta euskarazko bertsio positiboa eta negatiboa hauek
dira:
1. bertsioa.

2. bertsioa.

Bi koloreko aplikazioak.
Sinboloak bi kolore baditu, testua beltza izanen da, armarria gorria
(Pantone 485) eta kateak eta esmeralda zuriak. Gaztelaniazko eta euskarazko bertsioak hauek dira:
1. bertsioa.

2. bertsioa.

Bertsio hau ezin da kolore bakarrez irudikatu.

2048. orrialdea - 36. zenbakia

2020ko otsailaren 21a, ostirala

Lau koloreko aplikazioak.
Sinboloak lau kolore baditu, koroa eta kateak urre-kolorekoak izanen
dira (Pantone 871), armarriaren atzealdea gorria (Pantone 485), erdiko
esmeralda berdea (Pantone 356) eta logotipoa beltza.
Inpresioa kolore zuzenetakoa izan beharrean kuatrikromian baldin
bada, koloreak nahasketa hauetatik aterako dira:
–Koroa eta kateak (urre-kolorekoak): % 20 C + % 40 M + % 80 Y.
–Armarriaren atzealdea (gorria): % 100 M + % 100 Y.
–Erdiko esmeralda (berdea): % 100 C + % 91 Y + % 6 K.
Gaztelaniazko eta euskarazko bertsioak hauek dira:
1. bertsioa.

2. bertsioa.
2. bertsioa.

Bertsio hau ezin da kolore bakarrez irudikatu.
II. ERANSKINA
“Gobierno de Navarra” eta “Nafarroako Gobernua” testuez gain, sinboloak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Departamentu
baten izen elebiduna badu, honela konposatuko da:
–Armarriaren ezaugarri teknikoak I. eranskinean deskribatutakoak
izanen dira.
–1. bertsioan, gaztelaniazko izena armarriaren ezkerrean egonen
da, eta “Gobierno de Navarra” testua agertuko da, eta behean, luzeraren
arabera, departamentuaren izena; euskarazko izena armarriaren eskuinean
egonen da, eta “Nafarroako Gobernua” testua agertuko da lerro bakar
batean, eta behean, luzeraren arabera, departamentuaren izena.
–2. bertsioan, “Gobierno de Navarra” lerro bakar batean agertuko
da. Behean, beste lerro batean, “Nafarroako Gobernua” agertuko da. Eta
behean, behar diren lerroetan, luzeraren arabera, departamentuaren izena
agertuko da, lehenbizi gaztelaniaz eta behean euskaraz.
Horrenbestez, bi bertsioak, grafikoki, hauek dira:
1. bertsioa.
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Bi koloreko bertsioan, honela konposatuko da:
1. bertsioa.

F2002218

9/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, Eraldaketa Digitaleko
Zuzendaritza Nagusiaren izena aldatzen duena, hemendik aurrera
Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusia
deituko baita.
2. bertsioa.

Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko titularrak eskatu du Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiaren
izena aldatzea, hemendik aurrera Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko
Zuzendaritza Nagusia deitzeko, kontuan haturik zuzendaritza nagusi horri
esleitutako eskumenak, eta, betiere, Nafarroako edo Espainiako beste
lurraldeetako pertsona, enpresa eta entitateen eskaerak bideratzeko orduan
nahasbiderik izan ez dadin, beste administrazio batzuetan erabiltzen diren
izendapenak zehatzagoak baitira.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko
instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 31.2
artikuluan ezartzen denez, Nafarroako Gobernuko lehendakariari dagokio, kasuan kasuko departamentuko titularrak proposaturik, zuzendaritza
nagusiak sortu, aldatu, bateratu edo kentzea, bai eta haietako bakoitzaren
eskumenean geldituko diren arloak zehaztea ere.
Horrenbestez, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko
kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak 2020ko otsailaren
12an egindako bilkuran hartutako erabakiarekin bat,
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DEKRETATZEN DUT:
Artikulu bakarra.–Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiaren izena aldatzea, hemendik aurrera Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko
Zuzendaritza Nagusia deituko baita.
Xedapen gehigarri bakarra.–Izen aldaketa.
Foru dekretu honen maila bereko edo baxuagoko xedapenetan Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiari buruz egiten diren aipamenetan
izena aldatzen da, zehazki, honako hauetan:
–95/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 14koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuaren oinarrizko egitura
ezartzen duena.
–272/2019 Foru Dekretua, urriaren 30ekoa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuaren egitura organikoa
ezartzen duena.
Horrenbestez, izen horren ordez, beste hau erabiliko da: Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusia.
Xedapen indargabetzailea.–Arauen indargabetzea.
Indarrik gabe gelditzen dira foru dekretu honen edukiaren aurka doazen
maila bereko edota baxuagoko xedapen guztiak.
Azken xedapen bakarra.–Indarra hartzea.
Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko otsailaren 12an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria,
María Chivite Navascués.–Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa
Digitaleko kontseilaria, Juan Cruz Cigudosa García.
F2002219

10/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, Nafarroan Natura 2000
Sarearen barruan dauden kontserbazio bereziko eremuen kudeaketa planen indarraldia luzatzen duena.

barmen aldatu dela eta horrek eragina izan dezakeela gunearen balioen
zainketan, plana berrikusten edo aldatzen ahalko da.
3. Kudeaketa planaren gako-elementuetan, azken helburuetan,
araudian edo jarraibideetan eragina izan dezaketen aldaketak edo berrikuspenak foru dekretu bidez eginen dira. Espero diren emaitzen (helburu
operatiboen) berrikuspenak eta aldaketak, baita jarduketak ere (neurriak),
ingurumenaren arloan eskumena duen departamentuko titularraren foru
aginduaren bidez onetsiko dira”.
2. artikulua.
Ekainaren 17ko 68/2008 Foru Dekretuari dagokionez, zeinaren bidez
Bertizko Jaurerria kontserbazio bereziko eremu deklaratu baitzen eta hura
erabiltzeko eta kudeatzeko III. plan zuzentzailea onetsi baitzen, aldatu
egiten dira 3. atalaren (Aplikazio eremua eta indarraldia) hirugarren eta
laugarren paragrafoak, honela idatzita geldituko baitira:
“Hauxe da erabili eta kudeatzeko plan zuzentzaile honen indarraldia:
a) Mugagabea, gako-elementuei, azken helburuei, arauei eta jarraibideei dagokienez.
b) 12 urtekoa, espero diren emaitzei eta jarduketei (neurriak) dagokienez. Epe hori bukatutakoan, neurriak berrikusiko dira, baina haien aplikazioa luzatuko da harik eta ordezko beste batzuk onesten diren arte.
Hala ere, ingurumenaren arloan eskumena duen departamentuak uste
badu planean aurreikusirik ez zegoen funtsezko alderdiren bat nabarmen
aldatu dela eta horrek eragina izan dezakeela gunearen balioen zainketan,
plana berrikusten edo aldatzen ahalko da.
Kudeaketa planaren gako-elementuetan, azken helburuetan, araudian
edo jarraibideetan eragina izan dezaketen aldaketak edo berrikuspenak
foru dekretu bidez eginen dira. Espero diren emaitzen (helburu operatiboen)
berrikuspenak eta aldaketak, baita jarduketak ere (neurriak), ingurumenaren
arloan eskumena duen departamentuko titularraren foru aginduaren bidez
onetsiko dira”.

ZIOEN AZALPENA
Kontseiluak, 1992ko maiatzaren 21ean, Natur Habitatak eta Basa
Fauna eta Flora Kontserbatzeari buruz emandako 92/43/EEE Zuzentarauan
ezarritakoarekin bat, Nafarroan kontserbazio bereziko 42 eremu izendatu
dira eta haiei dagozkien kudeaketa planak onetsi dira, kasuan kasuko foru
dekretuen bidez.
Kudeaketa plan horien indarraldia foru dekretu horietako azken xedapenetako lehenean ezarrita dago, “Bertizko Jaurerria” lekuaren kasukoan
izan ezik, non arlo hori lekua erabili eta kudeatzeko plan zuzentzailean
arautzen baita.
Onetsitako kudeaketa planetan epe luzeko plangintza ezartzen da,
elementu hauekin: gako-elementuak (ardatz nagusiak, espazioaren babes
aktiboaren oinarri direnak), azken helburuak, araudia eta kudeaketarako
jarraibide edo orientabideak. Epe laburreko plangintza ere bada, planen
indarraldian egin beharreko jarduketak (neurriak) dituena.
Epe luzerako plangintza mugagabea dela ezarrita dago. Dena dela,
bai helburu operatiboek, bai jarduketek, iraungitze data bat dute.
Leku horien kudeaketan pilatutako esperientziak erakutsi du komenigarria dela, oro har, planetan aurreikusitako jarduketak berrikusi eta
eguneratzeko aukera ematea, egikaritzen diren neurrien ordez beste batzuk ezartzeko, egikaritzeko zailak diren jarduketak berriz formulatzeko
eta, finean, neurriak kudeaketa plan bakoitzaren garapen eta bilakaerara
moldatzeko. Neurri horiek foru aginduen bidez eguneratzea, eta ez foru
dekretuen bidez, lagungarria izan daiteke planak eraginkorragoak izan
daitezen. Bestalde, komenigarria da planetan egikaritu gabe gelditzen
diren neurri edo jarduketek indarrean segitzea harik eta haiek ordezteko
beste neurri batzuk ezartzen diren arte.
Horrenbestez, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak
proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak 2020ko otsailaren 12an egindako
bilkuran hartutako erabakiarekin bat,
DEKRETATZEN DUT:
1. artikulua.
Eranskinean azaltzen diren foru dekretuen azken xedapenetako lehenaren testua aldatzen da, honela geldituko baita:
“Azken xedapenetan lehena.–Kudeaketa planaren indarraldia.
1. Hauxe da foru dekretu honen bidez onesten den kudeaketa planaren indarraldia:
a) Mugagabea, gako-elementuei, azken helburuei, arauei eta jarraibideei dagokienez.
b) 12 urtekoa, espero diren emaitzei eta jarduketei (neurriak) dagokienez. Epe hori bukatutakoan, neurriak berrikusiko dira, baina haien aplikazioa luzatuko da harik eta ordezko beste batzuk onesten diren arte.
2. Hala ere, ingurumenaren arloan eskumena duen departamentuak
uste badu planean aurreikusirik ez zegoen funtsezko alderdiren bat na-

AZKEN XEDAPENAK
Azken xedapenetako lehena.–Garatzeko gaikuntza.
Ahalmena ematen zaio ingurumen gaietako eskumenak dituen departamentuko titularrari foru dekretu hau garatzeko eta betetzeko behar diren
xedapenak eman ditzan.
Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.
Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hartuko du indarra.
Iruñean, 2020ko otsailaren 12an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Landa Garapeneko eta Ingurumeneko
kontseilaria, Itziar Gómez López.
ERANSKINA
KONTSERBAZIO
BEREZIKO EREMUA

EREMUA ONESTEKO
FORU DEKRETUA

Orreaga‑Iratiko oihana

9/2011 FD, otsailaren 7koa

Arrigorrietako mendilerroa eta Ezkaurre

242/2011 FD, abenduaren 14koa

Larrondo‑Kartxela

243/2011 FD, abenduaren 14koa

Larra‑Aztaparreta

244/2011 FD, abenduaren 14koa

Aritzakun‑Urritzate‑Gorramendi

47/2014 FD, ekainaren 11koa

Orabideko erreka eta Arxuriko zohikaiztegia

48/2014 FD, ekainaren 11koa

Baztan ibaia eta Artesiagako erreka

49/2014 FD, ekainaren 11koa

Irati, Urrobi eta Erro ibaien ibai-sistema

54/2014 FD, uztailaren 2koa

Zaraitzu ibaia

55/2014 FD, uztailaren 2koa

Ezka eta Binies ibaiak

56/2014 FD, uztailaren 2koa

Bidasoa ibaia

51/2014 FD, uztailaren 2koa

San Migel mendilerroa

53/2014 FD, uztailaren 2koa

Illongo mendilerroa eta Burgiko arroila

52/2014 FD, uztailaren 2koa

Belate

105/2014 FD, azaroaren 5ekoa

Aralar

117/2014 FD, abenduaren 29koa

Artikutza

264/2015 FD, abenduaren 2koa

Areta ibaia

265/2015 FD, abenduaren 2koa

Las Cañas urtegia

36/2016 FD, ekainaren 1ekoa

Juncaleko aintzira

50/2016 FD, uztailaren 20koa

Dos Reinosko aintzira

37/2016 FD, ekainaren 1ekoa

Aragoi ibaiaren erdiko tartea

53/2016 FD, abuztuaren 31koa

Pitillasko aintzira

109/2016 FD, azaroaren 23koa

Pulguerreko idoia

108/2016 FD, azaroaren 23koa

Escuderako putzua

107/2016 FD, azaroaren 23koa

Lokizko mendilerroa

8/2017 FD, otsailaren 15ekoa

2020ko otsailaren 21a, ostirala
KONTSERBAZIO
BEREZIKO EREMUA

36. zenbakia - 2051. orrialdea
EREMUA ONESTEKO
FORU DEKRETUA

Aragoi eta Arga ibaien beheko tarteak

14/2017 FD, martxoaren 8koa

Ebro ibaia

15/2017 FD, martxoaren 8koa

Ega‑Urederra ibaiak

16/2017 FD, martxoaren 8koa

Ugarrako mendilerroa

22/2017 FD, apirilaren 5ekoa

Leireko mendilerroa eta Arbaiungo arroila

43/2017 FD, maiatzaren 24koa

Arabarko

44/2017 FD, maiatzaren 24koa

Artxuga eta Zarikietako mendilerroak eta Aretako mendiak 45/2017 FD, maiatzaren 24koa
Kodesko mendilerroa

46/2017 FD, maiatzaren 24koa

Itzaga

68/2017 FD, uztailaren 5ekoa

Estellerriko Erriberako igeltsuak

76/2017 FD, abuztuaren 30ekoa

Errege Bardea

120/2017 FD, abenduaren 27koa
F2002220

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako
egoerak
11/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, xedatzen duena kargutik
kentzea Ana Lizarraga Dallo andrea, Garapen Ekonomiko eta
Enpresarialeko Departamentuko Turismoko Marketinaren eta
Nazioartekotzearen Zerbitzuko zuzendaria.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko
instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 36.1
artikuluak xedatzen du Nafarroako Gobernuak izendatuko eta kargutik
kenduko dituela zerbitzuko zuzendariak, foru dekretu bidez, departamentu
eskuduneko titularrak proposaturik.
Horrenbestez, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak
proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak 2020ko otsailaren 12an egindako
bilkuran harturiko Erabakiarekin bat,
DEKRETATZEN DUT:
1. Kargutik kentzea Ana Lizarraga Dallo andrea, Garapen Ekonomiko
eta Enpresarialeko Departamentuko Turismoko Marketinaren eta Nazioartekotzearen Zerbitzuko zuzendaria, eta emandako zerbitzuak eskertzea.
2. Foru dekretu hau interesdunari jakinaraztea eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusira igortzea, behar diren ondorioak
izan ditzan.
3. Foru dekretu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
orok jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 12an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko
kontseilaria, Manuel Ayerdi Olaizola.

F2002221

12/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, zeinaren bidez María Paz
Fernández Mendaza andrea izendatzen baita Garapen Ekonomiko
eta Enpresarialeko Departamentuko Turismoko Marketinaren eta
Nazioartekotzearen Zerbitzuko zuzendari.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko
instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 36.1
artikuluak xedatzen du Nafarroako Gobernuak izendatuko eta kargutik
kenduko dituela zerbitzuko zuzendariak, foru dekretu bidez, departamentu
eskuduneko titularrak proposaturik.
Horrenbestez, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak
proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila eta hogeiko otsailaren
hamabian egindako bilkuran harturiko erabakiarekin bat,
DEKRETATZEN DUT:
1. María Paz Fernández Mendaza andrea izendatzea Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko Turismoko Marketinaren eta
Nazioartekotzearen Zerbitzuko zuzendari.
2. Foru dekretu hau interesdunari jakinaraztea, eta igortzea, behar
diren ondorioak izan ditzan, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiari eta Nafar Lansare‑Nafarroako Enplegu Zerbitzuari.
3. Foru dekretu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
orok jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 12an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko
kontseilaria, Manuel Ayerdi Olaizola.
F2002222

10/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 10ekoa, Lehendakaritzako,
Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak
emana, Roberto García Larrea jauna Koordinazio Ataleko buru
izendatzen duena bitarte baterako. Atal hori Gobernuaren Idazkaritzako eta Araugintzako Zerbitzuari atxikita dago, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
Departamentuko Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusian.
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako
Foru Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren 2. apartatuak ezartzen
duenez, ataletako eta bulegoetako burutzak bitarte baterako bete daitezke,
organo eskudunak egindako izendapenaren bidez; burutza horiek betetzen
dituztenek nahitaez Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioak edo
hari atxikiak izan beharko dute.
Bestalde, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta forusektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legearen bosgarren xedapen gehigarriak ezartzen du kasuan kasuko
unitate organikoa atxikita duen departamentuko titularrak eginen duela
atalburuen bitarte baterako izendapena, beharrezkoak diren txostenak
eman ondoren. Horri dagokionez, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiaren aldeko txostena dago espedientean.
Hortaz, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuak ematen dizkidan
ahalmenak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Roberto García Larrea jauna Koordinazio Ataleko buru izendatzea
bitarte baterako. Atal hori Gobernuaren Idazkaritzako eta Araugintzako
Zerbitzuari atxikita dago, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio
Publikoko eta Barneko Departamentuko Lehendakaritzako eta Gobernu
Irekiko Zuzendaritza Nagusian.
2. Foru agindu hau jakinaraztea interesdunari, Gobernuaren Idazkaritzako eta Araugintzako Zerbitzuari, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko
Zuzendaritza Nagusiari eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiari,
behar diren ondorioak izan ditzan.
3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
orok jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 10ean.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko,
Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.
F2002121

11/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 10ekoa, Lehendakaritzako,
Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak
emana, María Rosario Sala Balda andrea Jendearentzako Argibideen eta Erregistro Orokorraren Bulegoko buru izendatzen
duena bitarte baterako. Bulego hori Gobernu Irekiaren eta
Herritarrentzako Arretaren Zerbitzuari atxikita dago, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
Departamentuko Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusian.
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako
Foru Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren 2. apartatuak ezartzen
duenez, ataletako eta bulegoetako burutzak bitarte baterako bete daitezke,
organo eskudunak egindako izendapenaren bidez; burutza horiek betetzen
dituztenek nahitaez Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioak edo
hari atxikiak izan beharko dute.
Bestalde, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta forusektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legearen bosgarren xedapen gehigarriak ezartzen du kasuan kasuko
unitate organikoa atxikita duen departamentuko titularrak eginen duela
atalburuen bitarte baterako izendapena, beharrezkoak diren txostenak
eman ondoren. Horri dagokionez, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiaren aldeko txostena dago espedientean.
Hortaz, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren
erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuak ematen dizkidan
ahalmenak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. María Rosario Sala Balda andrea Jendearentzako Argibideen eta
Erregistro Orokorraren Bulegoko buru izendatzea bitarte baterako. Bulego
hori Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzuari atxikita
dago, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
Departamentuko Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza
Nagusian.

2052. orrialdea - 36. zenbakia

2020ko otsailaren 21a, ostirala

2. Foru agindu hau jakinaraztea interesdunari, Gobernu Irekiaren
eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzuari, Lehendakaritzako eta Gobernu
Irekiko Zuzendaritza Nagusiari eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiari, behar diren ondorioak izan ditzan.
3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
orok jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 10ean.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko,
Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.

F2002122

11/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, zeinaren bidez Ana M.ª Lizarraga
Dallo andrea izendatzen baita Turismo, Merkataritza eta Kontsumo
Zuzendaritza Nagusiko Turismoko Nazioartekotzearen Ataleko buru
bitarte baterako.
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren
testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako
Foru Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak xedatzen duenez,
atalburutzak eta bulegoburutzak bitarte baterako bete daitezke, organo
eskudunak egindako izendapenaren bidez; burutza horiek betetzen dituztenek nahitaez Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioak edo hari
atxikiak izan beharko dute.
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko
instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen bosgarren
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. Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta
Barneko Departamentuak eman du txosten hori.
Adierazitakoarekin bat, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen organoetako langileen arloko
eskudantziak zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren
bidez esleitutako eskudantziak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Ana M.ª Lizarraga Dallo andrea izendatzea, bitarte baterako,
Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiko Turismoko
Nazioartekotzearen Ataleko buru.
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 otsailaren 12an.–Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilaria, Manuel Ayerdi Olaizola.
F2002157

10/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 6koa, Hezkuntzako kontseilariak
emana, zeinaren bidez Nuria Tous Roldán andrea izendatzen baita Hezkuntza Departamentuko Eskolatze Bulegoko buru bitarte
baterako.
Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993
Legegintzako Foru Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak
xedatzen duenez, Foru Komunitateko Administrazioko atalburutzak
eta bulegoburutzak bitarte baterako bete daitezke, organo eskudunak
egindako izendapenaren bidez; burutza horiek betetzen dituztenek
nahitaez Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioak edo hari
atxikiak izan beharko dute.
Bestalde, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta forusektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru
Legearen bosgarren xedapen gehigarriak 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.
Horrenbestez,
AGINTZEN DUT:
1. Nuria Tous Roldán andrea izendatzea, bitarte baterako, Hezkuntza
Departamentuko Eskolatze Bulegoko buru.
2. Foru agindu hau interesdunari jakinaraztea, behar diren ondorioak
izan ditzan.
3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
orok jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 6an.–Hezkuntzako kontseilaria, Carlos
Gimeno Gurpegui.
F2001986

8/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Jesús Laguardia Hontañón
jauna Nafarroako Gazteriaren Institutuko Zeharkako Ekintzen eta
Gazteriaren Behatokiaren 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 Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak zehazten dituen
otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuak lehenbiziko xedapen gehigarrian
ezartzen du ezen, erakunde autonomoetako burutzak bitarte baterako betetzeko, kasuan kasuko erakundearen estatutuetan ezarritakoari jarraikiko
zaiola.
Horrenbestez, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiaren aldeko
txostena jasota, Nafarroako Gazteriaren Institutuaren estatutuak onetsi
zituen azaroaren 15eko 327/2019 Foru Dekretuaren 12 p) artikuluak ematen
dizkidan eskumenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Jesús Laguardia Hontañón jauna Nafarroako Gazteriaren Institutuko Zeharkako Ekintzen eta Gazteriaren Behatokiaren Ataleko buru
izendatzea bitarte baterako. Izendapenak 2020ko otsailaren 10etik aurrera
izanen ditu ondorioak.
2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, behar
diren ondorioak izan ditzan.
3. Ebazpen hau jakinaraztea interesdunari, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Administrazio
eta Kudeaketa Atalari, Idazkaritza Tekniko Nagusiari, Funtzio Publikoko
Zuzendaritza Nagusiari eta horren mende dauden Langileriaren Gastuaren
Kontrolaren eta Nominen Zerbitzuari, Funtzio Publikoaren Antolamenduko
Zerbitzuari eta Langileriaren Kudeaketako Zerbitzuari, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 10ean.–Nafarroako Gazteriaren Institutuko
zuzendari kudeatzailea, Carlos Amatriain Busto.
F2002052

9/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Íñigo Artázcoz Guereñu jauna
Nafarroako Gazteriaren Institutuko Administrazio eta Kudeaketa
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 Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak zehazten dituen
otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuak lehenbiziko xedapen gehigarrian
ezartzen du ezen, erakunde autonomoetako burutzak bitarte baterako
betetzeko, kasuan kasuko erakundearen estatutuetan ezarritakoari jarraikiko zaiola.
Horrenbestez, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiaren aldeko
txostena jasota, Nafarroako Gazteriaren Institutuaren estatutuak onetsi
zituen azaroaren 15eko 327/2019 Foru Dekretuaren 12 p) artikuluak ematen
dizkidan eskumenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Íñigo Artázcoz Guereñu jauna Nafarroako Gazteriaren Institutuko
Administrazio eta Kudeaketa Ataleko buru izendatzea bitarte baterako.
Izendapenak 2020ko otsailaren 11tik aurrera izanen ditu ondorioak.
2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, behar
diren ondorioak izan ditzan.
3. Ebazpen hau jakinaraztea interesdunari, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Administrazio
eta Kudeaketa Atalari, Idazkaritza Tekniko Nagusiari, Funtzio Publikoko
Zuzendaritza Nagusiari eta horren mende dauden Langileriaren Gastuaren
Kontrolaren eta Nominen Zerbitzuari, Funtzio Publikoaren Antolamenduko
Zerbitzuari eta Langileriaren Kudeaketako Zerbitzuari, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 10ean.–Nafarroako Gazteriaren Institutuko
zuzendari kudeatzailea, Carlos Amátriain Busto.
F2002050
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638/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Pertsonen Autonomiarako
eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak
emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita José Manuel García
Arguiñano jauna, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako
Nafarroako Agentziako Kudeaketaren eta Baliabideen Zuzendariordetzako Langileria Ataleko burua.
Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren
Estatutuen 12. artikuluak erakunde horretako zuzendari kudeatzaileari
esleitzen dio eskumena Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako
Nafarroako Agentziari atxikitako atalburuak, bulegoburuak edo beste unitate
batzuetako buruak bitarte baterako izendatzeko. Estatutu horiek azaroaren
6ko 301/2019 Foru Dekretuaren bidez onetsi ziren.
Horiek horrela, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
eta haren erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuan eta
Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren
Estatutuak onesten dituen azaroaren 6ko 301/2019 Foru Dekretuan
ezarritakoarekin bat,
EBAZTEN DUT:
1. Kargutik kentzea José Manuel García Arguiñano jauna, Pertsonen
Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Kudeaketaren
eta Baliabideen Zuzendariordetzako Langileria Ataleko burua.
2. Ebazpen honek 2020ko otsailaren 3tik aurrera izanen ditu ondorioak.
3. Ebazpen hau interesdunari jakinaraztea, eta igortzea, behar diren
ondorioak izan ditzan, Kudeaketaren eta Baliabideen Zuzendariordetzara,
Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziara, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Langileriaren Erregistro Nagusiaren
Atalera eta Nominen eta Gizarte Segurantzaren Atalera, eta Eskubide
Sozialetako Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiko Langileriaren
Kudeaketarako Bulegora.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan.
Iruñean, 2020ko urtarrilaren 29an.–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzailea, Inés Francés
Román.
F2001990

1009/2020 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Pertsonen Autonomiarako
eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak
emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Enrique Hugalde
Elizalde jauna, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzako
Administrazio Aferetarako Bulegoko burua.
Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren
Estatutuen 12. artikuluak erakunde horretako zuzendari kudeatzaileari
esleitzen dio eskumena Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako
Nafarroako Agentziari atxikitako atalburuak, bulegoburuak edo beste unitate
batzuetako buruak bitarte baterako izendatzeko. Estatutu horiek azaroaren
6ko 301/2019 Foru Dekretuaren bidez onetsi ziren.
Horiek horrela, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta
haren erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak
zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuan eta Pertsonen
Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren Estatutuak
onesten dituen azaroaren 6ko 301/2019 Foru Dekretuan ezarritakoarekin
bat,
EBAZTEN DUT:
1. Kargutik kentzea Enrique Hugalde Elizalde jauna, Pertsonen
Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta
Adingabeen Zuzendariordetzako Administrazio Aferetarako Bulegoko
burua.
2. Ebazpen honek 2020ko otsailaren 24tik aurrera izanen ditu ondorioak.
3. Ebazpen hau interesdunari jakinaraztea, eta igortzea, behar diren
ondorioak izan ditzan, Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzari,
Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziari, Funtzio
Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Langileriaren Erregistro Nagusiaren
Atalari eta Nominen eta Gizarte Segurantzaren Atalari, eta Eskubide
Sozialetako Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiko Langileriaren
Kudeaketarako Bulegoari.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 11n.–Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzailea, Inés Francés
Román.
F2002278

61/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez
kargutik kentzen baita Adriana Goñi Sarriés andrea, Osasun
Mentaleko Eguneko Ospitale Psikogeriatrikoko zuzendaria.
Osasun Mentaleko Zuzendaritzaren egitura organikoa ezarri zuen
abenduaren 13ko 21/2010 Foru Legearen 22.3 artikuluak ezartzen duenez,
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak
izendatuko ditu Osasun Mentaleko Taldeetako zuzendariak, abenduaren
2ko 217/1994 Foru Dekretuak arautzen duen prozedura erabiliz.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Kargutik kentzea Adriana Goñi Sarriés andrea, Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioko funtzionarioa eta Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Osasun Mentaleko Eguneko Ospitale Psikogeriatrikoko
zuzendaria.
2. Ebazpen hau Adriana Goñi Sarriés andreari jakinaraztea, eta
igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Osasun Mentaleko Ekonomiaren eta Profesionalen
Kudeaketarako Zerbitzura, Langileriaren Prozesu eta Ebaluazio Zerbitzura
eta Ordainsari eta Prestazioen Zerbitzura.
3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 5ean.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, José Ramón Mora Martínez.
F2001949

62/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Maite Echeverría
Echeto andrea Osasun Mentaleko Eguneko Ospitale Psikogeriatrikoko zuzendari izendatzen duena.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Osasun Mentalaren Zerbitzuko Osasun Mentaleko Zuzendaritzaren egitura organikoa ezarri
zuen abenduaren 13ko 21/2010 Foru Legearen 22.3 artikuluak ezartzen duenez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak
izendatuko ditu osasun mentaleko taldeetako zuzendariak, abenduaren 2ko
217/1994 Foru Dekretuak arautzen duen prozedura erabiliz.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Maite Echeverría Echeto andrea, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioko funtzionarioa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Osasun Mentaleko Eguneko Ospitale Psikogeriatrikoko zuzendari
izendatzea.
2. Interesdunak izendapena jakinarazi ondoko hamar egun naturaleko
epean jabetu beharko du lanpostuaz.
3. Ebazpen hau Maite Echeverría Echeto andreari jakinaraztea, eta
igortzea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Osasun Mentaleko
Ekonomiaren eta Profesionalen Kudeaketarako 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 otsailaren 5ean.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, José Ramón Mora Martínez.
F2002151

63/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik
kentzen baita, berak hala eskatu baitu, Germán Jusué Erro jauna,
Osasun Mentaleko Tarteko Baliabideen Arloko Zerbitzuko burua.
Osasun Mentaleko Zuzendaritzaren egitura organikoa ezartzen duen
abenduaren 13ko 21/2010 Foru Legearen 22.2 artikuluak xedatzen du Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak izendatu
eta kargutik kenduko dituela, libreki, arloko laguntza zerbitzuko buruak.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Kargutik kentzea, berak hala eskatu baitu, Germán Jusué Erro
jauna, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioa eta
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Osasun Mentaleko Tarteko
Baliabideen Arloko Zerbitzuko burua.
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2. Interesdunak ebazpen hau jakinarazi eta biharamunean itzuli
beharko du jatorrizko lanpostura.
3. Ebazpen hau Germán Jusué Erro jaunari jakinaraztea, eta igortzea,
behar diren ondorioak izan ditzan, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Osasun Mentaleko Ekonomiaren eta Profesionalen Kudeaketarako
Zerbitzura, Langileriaren Prozesu eta Ebaluazio Zerbitzura eta Ordainsari
eta Prestazioen Zerbitzura.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 5ean.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, José Ramón Mora Martínez.
F2001950

64/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez
Adriana Goñi Sarriés andrea izendatzen baita Osasun Mentaleko
Tarteko Baliabideen Arloko Zerbitzuko buru.
Osasun Mentaleko Zuzendaritzaren egitura organikoa ezartzen duen
abenduaren 13ko 21/2010 Foru Legearen 22.2 artikuluak xedatzen du
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak
izendatu eta kargutik kenduko dituela, libreki, arloko zerbitzuko buruak.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Adriana Goñi Sarriés andrea, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioko funtzionarioa, izendatzea Osasun Mentaleko Tarteko
Baliabideen Arloko Zerbitzuko buru Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuan.
2. Interesdunak izendapena jakinarazi ondoko hamar egun naturaleko
epean jabetu beharko du lanpostuaz.
3. Ebazpen hau Adriana Goñi Sarriés andreari jakinaraztea, eta
igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan, Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Osasun Mentaleko Ekonomiaren eta Profesionalen
Kudeaketarako Zerbitzura, Langileriaren Prozesu eta Ebaluazio Zerbitzura
eta Ordainsari eta Prestazioen Zerbitzura.
4. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, orok
jakin dezan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 5ean.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, José Ramón Mora Martínez.
F2001951

70/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Yolanda Mera Cordero andrea izendatzen baita Arrotxapeko OOLTko
Administrazio Unitateko buru bitarte baterako.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuak onetsi zituen
irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren 22.1 artikuluak xedatzen du ezen
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen arloan indarra duen
berariazko araudiarekin bat beteko direla asistentzialak ez diren atal eta
unitateetako burutzak.
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 betetzen diren artean.
Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten
ahalmenak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Yolanda Mera Cordero andrea, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioko funtzionarioa, izendatzea Osasunbidea-Nafarroako
Osasun Zerbitzuko Arrotxapeko OOLTko Administrazio Unitateko buru
bitarte baterako.
2. Interesdunak izendapena jakinarazi ondoko hamar egun naturaleko
epean jabetu beharko du lanpostuaz.
3. Ebazpen hau jakinaraztea Yolanda Mera Cordero 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 otsailaren 6an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, José Ramón Mora Martínez.
F2001971

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan
publikoaren eskaintza
8/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 10ekoa, Lurralde Kohesiorako
kontseilariak emana, hutsik dauden edo hutsik egon daitezkeen
Nafarroako toki entitateetako B taldeko kontu-hartzaile lanpostuen
hasierako zerrenda ezartzen duena, merezimendu lehiaketaren
bidez betetzeko, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 248.1 artikuluan ezarritako
ondorioetarako.
Nafarroako Toki Administrazioaren Erreformarako otsailaren 4ko 4/2019
Foru Legearen bosgarren xedapen iragankorrak 1. apartatuan ezartzen
duenez, foru lege horrek indarra hartu eta bederatzi hilabeteko epean,
Foru Komunitateko Administrazioak, behin bakarrik, behar diren jarduketak
eginen ditu Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990
Foru Legearen 247.1 artikuluan aurreikusitako merezimendu lehiaketaren
deialdia egiteko, arau horren 247.2 eta 247.3 artikuluetan sartuta eta hutsik
dauden B taldeko kontu-hartzaile lanpostuak betetzeko.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 248. artikuluko 1. apartatuak, berriz, prozedura bat arautzen du,
kontu-hartzaile lanpostuak betetzeko lehiaketarako deialdien aurrekoa,
haren bidez toki administrazioaren eskumena duen departamentuak,
deialdia egin baino hiru hilabete lehenago gutxienez, jarduketa hauek
egin ditzan: foru lege horretan ezarritakoarekin bat, hutsik dauden edo
egon daitezkeen kontu-hartzaile lanpostuak zein diren jakinaraztea toki
entitateei; toki entitateen informazioa jasotzea desgaitasuna dutenentzat,
aplikatzekoa den araudiarekin bat, erreserbatuta dauden lanpostuei buruz;
eta funtzionarioen araubidean bete daitezkeen lanpostuen hizkuntzaeskakizunari buruzko informazioa eskatzea.
248. artikuluko 2. apartatuak gehitzen duenez, aurreko paragrafoan
deskribatutako jarduketak amaitzen direnetik bi hilabeteko epean toki
entitateek departamentu horretara joko dute, batetik, berresteko zein diren
bete daitezkeen lanpostuetatik desgaitasuna dutenentzako txandarako
erreserbatzen direnak, baldin badaude, eta, bestetik, lanpostuen hizkuntzaeskakizuna definitzeko, ezarritako epean informazio hori jakinarazi ezean
ulertuko baita euskaraz jakitea ez dela nahitaezkotzat joko, eta balorazioa
eginen da Foru Komunitateko Administraziorako berariazko araudiak ezartzen duenarekin bat.
Nafarroako Toki Administrazioaren Erreformarako otsailaren 4ko 4/2019
Foru Legearen bosgarren xedapen iragankorrean ezarritakoa betetzeko,
eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru
Legearen 248. artikuluan araututako aldez aurreko betetze prozedurari
jarraikiz, jakinarazi behar da hutsik dauden edo hutsik egon daitezkeen
Nafarroako toki entitateetako B taldeko kontu-hartzaile lanpostuen zerrenda, eta ezartzea ezen foru agindu hau argitaratu eta biharamunetik
hasita bi hilabeteko epean toki entitateek toki administrazioaren arloko
eskumena duen departamentura jo beharko dutela zehazteko zein den
lanpostu horien hizkuntza-eskakizuna eta desgaitasuna dutenentzako
txandarako erreserbarik dagoen.
Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko
abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41.1 e) artikuluaren bidez eta
Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen
duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuaren bidez esleitu dizkidaten
ahalmenak erabiliz,
AGINTZEN DUT:
1. Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990
Foru Legearen 248.1 artikuluan ezarritako ondorioetarako, ezartzea arau
horren 247.2 eta 247.3 artikuluetan ezarritakoarekin bat hutsik dauden edo
hutsik egon daitezkeen B taldeko kontu-hartzaile lanpostuen hasierako
zerrenda, lanpostu horiek merezimendu lehiaketaren bidez betetzeko.
Zerrendan adierazten da, halaber, lanpostuen hizkuntza-eskakizunari
buruzko informazioa, toki entitate bakoitzak behin betiko onetsitako azken
plantilla organikoarekin bat.
Hasierako zerrenda hori foru agindu honen eranskinean jaso da.
2. Xedatzea toki entitateek, foru agindu hau argitaratu eta bi hilabeteko epean, Lurralde Kohesiorako Departamentuko Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusira jo beharko dutela,
honetarako:
–Berresteko, kasua denean, betetzen ahal diren B taldeko kontuhartzaile lanpostuen artean, zeintzuk erreserbatzen diren desgaitasuna
dutenen txandarako.
–Zehazteko eremu mistoko eta eremu euskalduneko toki entitateetako
B taldeko kontu-hartzaile lanpostuen hizkuntza-eskakizuna, eskakizun
horiek, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990
Foru Legearen VII. titulu berriko II. kapituluko 3. atalean ezarritakoari
jarraikiz, kontuan hartu, frogatu eta baloratze aldera.
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3. Foru agindu hau igortzea Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiari eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzea, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 10ean.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria,
Bernardo Ciriza Pérez.
ERANSKINA
B taldeko kontu-hartzaileen lanpostuak
TOKI ENTITATEA

TALDEA LANPOSTUA

HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA
Hizkuntza eremua

Betebeharra

1

Andosilla

B

Hutsik

Ez-euskalduna

2

Arguedas

B

Hutsik

Ez-euskalduna

3

Berriobeiti

B

Hutsik

Mistoa

4

Buñuel

B

Hutsik

Ez-euskalduna

5

Caparroso

B

Hutsik

Ez-euskalduna

6

Cascante

B

Hutsik

Ez-euskalduna

7

Castejón

B

Hutsik

Ez-euskalduna

8

Zizur

B

Hutsik

Mistoa

9

Cortes

B

Hutsik

Ez-euskalduna

Etxarri Aranatz

B

Hutsik

Euskalduna

C1

10

Merezimendua

C1

nistrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, dagokion
udalak eskaturik, edukia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denetik aurrera.
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.
3. Foru agindu hau Baztango Udalari jakinaraztea, behar diren
ondorioak izan ditzan eta dagokion hirigintza arloko araudia Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitara dezan.
4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, 2020ko otsailaren 6an.–Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilaria, José María
Ayerdi Fernández de Barrena.
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11

Irurtzun

B

Hutsik

Euskalduna

C1

12

Lesaka

B

Hutsik

Euskalduna

C1

13

Milagro

B

Hutsik

Ez-euskalduna

14

Erriberri

B

Hutsik

Mistoa

15

Orkoien

B

Hutsik

Mistoa

16

Azkoien

B

Hutsik

Ez-euskalduna

17

Gares

B

Hutsik

Mistoa

18

San Adrián

B

Hutsik

Ez-euskalduna

19

Zangoza

B

Hutsik

Mistoa

20

Valtierra

B

Hutsik

Ez-euskalduna

21

Viana

B

Hutsik

Ez-euskalduna

22

Alesbes

B

Hutsik

Ez-euskalduna

1.7. BESTELAKOAK
ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko otsailaren 12an hartua,
Nafarroako Foru Komunitateko II. eremuan lurreko telebista
digitala (LTD) hedatzea eta eremu horretan LTDaren sarearen
ustiapen zerbitzua interes ekonomiko orokorreko zerbitzutzat
(IEOZ) hartzea deklaratzen duena.
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1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA
HIRIGINTZA
13E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 6koa, Lurralde Antolamenduko,
Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Baztango Udal Planaren
aldaketa egituratzaile bat, UE‑3, UE‑5, AR‑1 eta SGZV‑1 aldeei
dagokiena, Oronoz‑Mugairin zuzkidura-erabilera izanen duen
lurzorua lortzeko. Sustatzailea Baztango Udala da.
Baztango Udalak idazpuruan azaltzen den espedientea aurkeztu du
Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuan, behin betiko onets dadin.
Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak
martxoaren 29an emandako 204E/2019 Ebazpenaren bidez, ingurumen
txosten estrategikoa egin zen Baztango Udal Plan Orokorraren determinazio egituratzaileak aldatzeari buruz UE‑3 eta UE‑5 exekuzio unitateetan,
AR‑1 banaketa eremuan eta SGZV‑1 berdeguneen sistema orokorrean,
Oronoz‑Mugairin, Baztango Udalak sustaturik. Ebazpen hori 2019ko 92.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, maiatzaren 14koan.
Ikusirik aurkeztutako dokumentazioa, bai eta Lurralde eta Paisaia Zerbitzuaren txostena ere, bidezkoa da espedientea behin betiko onestea.
Adierazitakoarekin bat eta Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuaren egitura organikoa
ezartzen duen urriaren 30eko 262/2019 Foru Dekretuari jarraikiz,
AGINTZEN DUT:
1. Behin betiko onestea Baztango Udal Planaren aldaketa egituratzaile bat, UE‑3, UE‑5, AR‑1 eta SGZV‑1 aldeei dagokiena, Oronoz‑Mugairin
(Baztan) zuzkidura-erabilera izanen duen lurzorua lortzeko.
2. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea
amaitzen. Administrazio publikoak ez diren interesdunek gora jotzeko
errekurtsoa aurkezten ahalko dute, Nafarroako Gobernuari zuzendua,
legezkotasunaren kontrola onesteko egintza honen aurka, hilabeteko epean, foru agindu hau jakinarazi edo, hala badagokio, Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
Halaber, onetsitako hirigintzako araudiaren aurka administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa jar daiteke, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Admi-

Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Lege
Orokorraren 40. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, ikus-entzunezko
komunikazio zerbitzu publikoa interes ekonomiko orokorreko funtsezko
zerbitzua da, eta honako helburu hauek ditu: printzipio eta balio konstituzionalak sustatzen dituzten edukiak zabaltzea, iritzi publiko askotarikoa
eratzen laguntzea, Espainiako kultura eta hizkuntza aniztasuna ezagutaraztea, eta ezagutza eta arteak zabaltzea, ikus-entzunezko kulturaren
sustapenean arreta berezia jarrita. Halaber, Telekomunikazioei buruzko
maiatzaren 9ko 9/2014 Lege Orokorraren 2. artikuluarekin bat etorriz,
telekomunikazio zerbitzuak interes orokorreko zerbitzuak dira.
Nafarroako Foru Komunitatean geografikoki ahulak diren eremuetan
telebista digitalaren zerbitzuak hedatzea (II. eremua deritzona) lehen
mailako helburua da Nafarroako Gobernuarentzat, lurralde-kohesioaren
printzipioaren mesedetan.
Botere publikoen esku-hartzerik gabe, telebistaren estalduraren irismena irratidifusoreek, publiko nahiz pribatuek, beren emisio eremuan duten
legezko betebeharrera mugatuko litzateke. Horren ondorioz, Nafarroako
biztanleriaren zati handi batek eta lurraldearen zati handi batek ez lukete
eremu guztietako telebista programetarako sarbiderik izanen. Hori dela eta,
arlo honetan esku-hartze publikoaren erabakia interes orokorrekoa dela
jo da, bestela, gizarte moderno batean, informazio eta ezagutza arrakala
onartezina irekiko bailitzateke. Eta hori bereziki azpimarragarria da Nafarroan dagoen telebista autonomiko bakarraren estalduraren hedapenari
dagokionez; izan ere, gaur egun lizentziaren titularra den irratidifusoreak
(pribatua da eta bi kanalen bidez emititzen ditu) Nafarroako biztanleriaren
ehuneko 60ri baino ez die ematen nahitaezko estaldura, eta, beraz, ikuspegi guztietatik begiratuta, interes orokorreko zerbitzua da administrazio
publikoak hedapen horretarako behar diren baliabideak ematea.
Lurraldeko eremu urrun eta ez hain urbanizatuetan estaldurak huts egiteak
justifikatzen du eremu horretan esku-hartze publikoa egitea, informaziorako
eta aniztasunerako sarbide unibertsala bermatuz, eta lurralde egituraketari
lagunduz, kokapen geografikoa edozein dela ere, Lurreko Telebista Digitalaren
Plan Tekniko Nazionala onartzen duen eta bigarren dibidendu digitala askatzeko zenbait gorabehera arautzen duen ekainaren 21eko 391/2019 Errege
Dekretuak aurreikusten duen bezala. Hala, errege dekretu horren seigarren
xedapen gehigarrian berariaz ezartzen da administrazio publikoetako organo
eskudunek eta haien mendeko erakundeek ekimenak egiten ahalko dituztela
herritarrei telebista digitalaren zerbitzua zabaltzeko lurreko telebista digitalaren
zerbitzuaren estaldurarik ez dagoen eremuetan.
Horren guztiaren ondorioz, indarrean dagoen telebista eskaintza
unean-unean indarrean dagoen araudiaren arabera unibertsalizatzera
bideratutako neurriak, azken batean, interes ekonomiko orokorreko zerbitzutzat (IEOZ) hartuko dira, horrela kalifikatzeko elementuak badaude‑eta,
2011ko abenduaren 20ko Europako Batzordearen Erabakian zehaztutako
moduan eta irismenarekin (erabaki hori Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 106. artikuluko 2. apartatuko xedapenak
interes ekonomiko orokorreko zerbitzuen kudeaketaz arduratzen diren
enpresa batzuei zerbitzu publiko bidezko konpentsazio gisa emandako
estatu laguntzei aplikatzeari buruzkoa da).
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Eta, gainera, estatu kideek IEOZ bat definitzerakoan duten iritzi-tarte
zabalaren barruan, hau da, IEOZak emateko, enkargatzeko, finantzatzeko
eta antolatzeko duten diskrezionalitatearen barruan, Europar Batasunaren
Funtzionamenduari buruzko Tratatu horren 14. artikuluak ezartzen duen
bezala, Nafarroako Gobernuak zerbitzu hau eraginkorki emateko dauden
aukerak aztertu eta haztatu ditu. Horretarako, aurretik txosten argi eta
sendo bat izan du, erakunde independente batek egina, non Nafarroako
Foru Komunitateko II. eremuan telebista digitala hedatzeko eskuragarri
dauden teknologien kostuak eta abantailak konparatu diren.
“Telebista digitalaren kostuen azterketa konparatua” izenburua duen
txosten hori “Aggaros Serveis Avancats de Telecomunicacions SL” enpresak
egin zuen, 2017ko otsailaren 1ean, eta erabaki honi dagokion espedientean
sartu da. Azterketa horren xedea da Nafarroako Foru Komunitatean telebista
digitalaren estaldura hedatzeko irtenbide teknologiko posibleak planteatzea,
ezarpen kostuak kalkulatzea inbertsioari (Capex) eta kostu operatiboei
(Opex) dagokienez, eta analisi konparatibo bat egitea bideragarritzat jotzen
diren aukeren artean, hots, lurreko irratidifusioko teknologia eta satelite
bidezko irratidifusioa. Azterketak II. eremuko estalduraren hedadura hartzen
du aintzat; eremu hori zenbait estaldura tartetan mugatuta geratzen da,
emisio kanal bakoitzaren eremu geografikoaren eta irratidifusioko erakunde
eskudunak ezarritako estaldura eskakizunen arabera. Horretarako, kontuan
hartzen da hedapenak eragindako kanalak itzalaldi analogikoaren, dibidendu
digitalaren eta 2015eko amaierako lizentzia nazional pribatuen lehiaketaren
ebazpenaren ondoren eskuragarri daudenak izanen direla. Azterketak,
teknologia posible guztiak aztertu ondoren, uste du lurreko soluzioak (LTD)
eta satelitekoak (DVB‑S) bakarrik direla bideragarriak Nafarroan.
Azterketan, kostuak honela banatu dira:
–Garraio eta hedapen sareak ezartzearen kostuak.
–Garraio eta hedapen sarea mantentzearen eta eragitearen kostuak.
–Erabiltzailearen sarea ezartzearen kostuak.
–Erabiltzailearen sarea mantentzearen eta eragitearen kostuak.
Halaber, kostuak honako tarte hauetan banakatu dira:
–% 60‑96: kanal autonomikoa jasotzen ez duen baina gainerako kanal
nazionalak jasotzen dituen jendea.
–% 96‑98: RGE1 kanala bakarrik jasotzen duen jendea.
–% 98‑99: LTDtik kanal bat bera ere jasotzen ez duen jendea.
–% 99‑99,95: LTDtik kanal bat bera ere jasotzen ez duen jendea, baina
telebanaketa edo LTD zentro baten zerbitzu eremuan dagoena.
Aukerarik onena zein den zehazteko, azterketak alderdi ekonomikoa
aztertzen du, 10 urteko denbora tarte batean. Lurreko soluzioan, LTD estaldura
bermatzeko behar diren zentro berriei dagokiena soilik hartzen da inbertsioaren zenbatekotzat, eta ez dira inbertsiotzat hartzen telebista analogikorako edo
bestelako zerbitzuetarako dauden azpiegituretan jada egindako inbertsioak.
Gainera, bigarren dibidendu digitalaren eragina zenbatesten da.
Inbertsioen eta kostuen azterketa xehatu bat egin ondoren, LTD bidezko
hedapen bat eta erabateko satelite bidezko soluzio bat alderatuz, azterketak
modu zorrotzean ondorioztatzen du irtenbide teknikorik merkeena LTDa (lurreko telebista digitala) erabiltzea dela, hedaduraren tarte guztietarako.
Balorazio ekonomikoa ez ezik, azterketak beste alderdi batzuk ere
aztertzen ditu: ezartzeko zenbat denbora behar den, tokiko telebistaren
gaineko eragina eta zerbitzuaren jarraitutasuna, eta aukera bakoitzerako
balorazio funtsean kualitatiboa egiten du.
Azterketa hori sendoa eta independentea da, eta, horren ondorioz, argi
eta garbi ondorioztatzen da Nafarroako Foru Komunitateko II. eremuan
telebista digitala hedatzeko biderik onena dela, osotasunean harturik,
lurreko telebista digitalak (LTD) eskaintzen duena. Gainera, zerbitzua
denboraz eta ekonomikoki egoki hornitu dezakeen bakarra da, eta, beraz,
justifikatuta dago eragindako IEOZaren definizioak barne hartzea telebista
digitalaren zerbitzua zabaltzea LTD teknologiaren zabalkundearen bidez
kaltetuta geratzen diren Nafarroako Foru Komunitateko eremuetan.
Bestalde, eta administrazio publiko honek IEOZa nahi erara antolatzeko
dituen ahalmenen barruan, komeni da NASERTIC (Navarra de Servicios y
Tecnologías SA) enpresa publikoak egitea sistemen eta ekipoen ondorengo
hedapen, egokitzapen eta mantentze-lanen exekuzio materiala, bai eta sarearen kudeaketa eta ustiapena ere. NASERTIC Nafarroako Gobernuaren
ente instrumental bat da telekomunikazioen arloan, hau da, Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazio Publikoaren berezko bitarteko bat da,
behar diren giza baliabide, baliabide tekniko eta ezagutza teknikoak dituena,
eta, era berean, berariaz atxikiak dituena hedapenaren azken helburuak
lortzeko behar diren Nafarroako Gobernuaren azpiegitura fisikoak.
Horrela, bada, Europako Batzordearen 2011ko abenduaren 20ko Erabaki horrekin bat etorriz (Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko
Tratatuaren 106. artikuluko 2. ataleko xedapenak aplikatzeari buruzkoa da
erabaki hori), Nafarroako Gobernuaren erabaki honen bidez, Nafarroako
Foru Komunitateko II. eremuan lurreko telebista digitalaren zerbitzuaren
estaldura hedatzeko beharrezkoak diren jarduketa guztiak egiteko NASERTIC sozietate publikoari agindu zaio. Batzordearen erabakiaren 4. artikuluak
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ezartzen duenarekin bat etorriz, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren berezko baliabidea den aldetik, NASERTIC sozietateari agindutako
betebehar publikoen edukia hauxe da: interes orokorreko zerbitzu publikoa
ematea, hau da, sistemak eta ekipoak hedatzea eta egokitzea, eta lurreko
telebista digitalaren seinalea garraiatzea eta irrati-zabaltzea Nafarroako
Foru Komunitateko eremu urrunenetan eta biztanle gutxien dituztenetan
(II. eremua). Zeregin materialak NASERTIC enpresari esleitzeko, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuak dagokion
enkargua egin behar du (Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiaren
bidez, departamentu horri atxikita baitago). Enkargu hori Unibertsitateko,
Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariaren abenduaren 11ko
19E/2019 Foru Aginduan ezarritako baldintzetara egokitu beharko da.
Agindu horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta
haren erakunde autonomoek “Navarra de Servicios y Tecnologías SA”
erakunde instrumentalarekin 2020ko ekitaldian formalizatzen dituzten
enkarguetarako baldintza ekonomikoen agiria onartzen da.
Gehienez 10 urterako eskatuko zaio NASERTIC sozietateari deskribaturiko zerbitzu publikoa egiteko. NASERTIC sozietateari agindutako
zerbitzu publikoko betebeharrek eragindako lurraldea Nafarroako Foru
Komunitateko urruneko eta biztanle gutxien dituzten eremuek osatzen
dute (II. eremua), eta irratidifusoreek zerbitzurik ematen ez duten eremu
geografikoak sartzen dira hor.
Hemen deskribatutako interes ekonomiko orokorreko zerbitzuak emateagatik NASERTIC sozietateari eman beharreko konpentsazioa dagozkion
ekarpenen bidez gauzatuko da, aipatutako enkargua finantzatzeko. Nafarroako Gobernuko Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko
Departamentuak egingo du konpentsazioa, aurrekontu ekitaldi bakoitzeko
Nafarroako aurrekontu orokorren kontura.
NASERTIC sozietateari ordaindu beharreko konpentsazio hori, agindu
zaizkion interes ekonomiko orokorreko zerbitzuak ematetik datorrena,
dagokion enkarguan zehaztuko da, sistema eta ekipo bakoitza egokitzeko
eta mantentzeko aldez aurretik ezarritako unitateko kostuaren arabera,
eta seinalea ukitutako eremura garraiatzeko bai eta zabaltzeko ordaindu
behar den kostuaren arabera ere. Estaldura hedatzeko konpentsazioaren
zenbatekoa kalkulatzeko, haren kostu garbien kuantifikazio zehatza egin
beharko da. Honako hauek sartuko dira kostu garbien barruan:
–NASERTIC enpresak enkargutik eratorritako betebeharrak betetzean
sortutako kostu errealak.
–NASERTIC sozietateak gainerako jardueretarako egiten dituen kostu
komunen esleipen bat, arrazoizkoa eta enkargua emateko erabilitako
bitartekoekin proportzionala.
Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuak (Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiaren bidez) behar bezala
egiaztatu beharko du NASERTIC sozietateak aurkeztutako kostu garbien
kuantifikazio zehatza, kostuak antzeko izaera eta zeregina duten eta
kudeaketan eraginkortasun nabarmena duten beste operadore batzuekin
alderatuz, ekarpen publikoa behar bezala justifikatzeko eta enkarguaren
benetako kostura mugatzeko, egindako kostuen konpentsazio zorrotza
izan dadin, ondo kudeatutako eta behar bezala hornitutako enpresa ertain
baten parametro berberekin, kasu honetan dauden interes orokorreko
betebeharrak betetzeko. Halaber, NASERTIC sozietatearen kontabilitateak argi bereiztu behar ditu enkargua gauzatzeko egindako inbertsioak
eta gastuak, baita nola finantzatu diren ere. Agintzen zaizkion zerbitzu
publikoko betebeharrak betetzeagatik NASERTIC sozietateari ematen
zaion konpentsazioaren zenbatekoa zerbitzu hori ematean sortutako
kostu garbiak estaltzera mugatuko da. Horretarako, egokitzat jotzen
da kostu horrek ez gainditzea bere garaian Nafarroako Gobernuak Nafarroan telebista digitala hedatzeko, 2015‑2020 aldirako urruneko eta
urbanizazio txikiagoko eremuetarako, deitu zuen lizitaziora aurkeztu
ziren eskaintza guztietatik merkeenaren zenbateko eguneratua (lizitazio
hori Informatika eta Telekomunikazio zuzendari nagusiaren azaroaren
10eko 306/2014 Ebazpenaren bidez onetsi zen, 2014ko azaroaren 13ko
Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratua, 2014/S 219‑387445
zenbakiarekin, eta Nafarroako Kontratazioaren Atarian 2014ko azaroaren
11n argitaratua).
Hori horrela da bai aitortuta dituen helburu eta funtzioengatik, bai
eta bere helburuak betetzeko dituen giza baliabide, baliabide tekniko eta
materialengatik ere.
Nolanahi ere, Batzordearen 2011ko abenduaren 20ko Erabaki horren
2. artikuluan xedatutakoaren arabera, deskribatutako interes orokorreko
zerbitzua emateagatik NASERIC sozietateari ordaindutako konpentsazioa
ez da urtean 15 milioi eurotik gorakoa izanen.
NASERTIC sozietatearen konpentsazioa zerbitzu publikoaren betebeharrean egindako benetako kostura mugatzen dela kontrolatze aldera, enkarguaren xede den estalduraren hedapena gauzatu ondoren, NASERTIC
sozietateak laburpen bat aurkeztuko du ordaindutako kostuak zehazteko,
Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuan,
hark berrikus dezan. Era berean, gehiegizko konpentsazioak berreskura-
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tzen direla ziurtatzeko, NASERTIC sozietateak bidegabe jasotako edozein
kopuru itzuli beharko du, baita berandutze-interesak ere, ordainketa egiten
den unetik hasita.
Beraz, eta esandakoaren ondorioz, erabaki honetako zerbitzuaren
interes ekonomiko orokorra ezertan ukatu gabe, Nafarroako Gobernuak,
adjudikatzailea denez eta zerbitzu publikoen ematea kudeatzeko modurik
egokiena aukeratzeko askatasuna baliatuz (emakida-kontratuen adjudikazioari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko
otsailaren 26ko 2014/23/EB Zuzentarauaren 2. artikuluak aitortua), uste du,
kalitate, segurtasun eta irisgarritasun ekonomiko handia, tratu-berdintasuna
eta sarbide unibertsalaren eta erabiltzaileen eskubideen sustapena bermatu
ahal izateko, erabaki honen xede diren zerbitzuak ematea NASERTIC
sozietate publikoari agindu behar zaiola, Nafarroako Gobernuaren berezko
baliabide den aldetik.
Horrenbestez, Nafarroako Gobernuak, Unibertsitateko, Berrikuntzako
eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak proposaturik,
ERABAKITZEN DU:
1. Nafarroako Foru Komunitateko II. eremuan lurreko telebista digitalaren hedapena eta eremu horretan LTD sarea ustiatzeko zerbitzua, lehen
deskribatutako baldintzetan, interes ekonomiko orokorreko zerbitzu gisa
deklaratzea (IEOZ), Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko
Tratatuaren 14. artikuluan eta Europako Batzordearen 2011ko abenduaren 20ko Erabakian aurreikusitako ondorioetarako (erabaki hori Europar
Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 106. artikuluko 2.
apartatuko xedapenak interes ekonomiko orokorreko zerbitzuen kudeaketaz
arduratzen diren enpresa batzuei zerbitzu publiko bidezko konpentsazio
gisa emandako estatu laguntzei aplikatzeari buruzkoa da).
2. Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuak, Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiaren bidez, aurreko paragrafoan deskribatutako zerbitzua gauzatzeko egin behar diren
jarduketa guztiak egiteko agindua emanen dio Navarra de Servicios y
Tecnologías SA sozietate publikoari (NASERTIC), dagokion enkarguaren bidez, sozietate hori Nafarroako Gobernuaren ente instrumental eta
bitarteko propio egokia delako, bere ezagutza, esperientzia eta baliabide
tekniko eta giza baliabide egokiak kontuan hartuz. Mandatu hori sozietate
publiko bati zerbitzu publikoko betebehar bat emateko egintza bat da,
erabaki honen 1. atalean deskribatutako IEOZa betearaztea ezartzen
diona sozietate horri. Egintza hau Europar Batasunaren Funtzionamenduari
buruzko Tratatuaren 106. artikuluko 2. ataleko xedapenak aplikatzeari
buruzko Europako Batzordearen 2011ko abenduaren 20ko Erabakiaren
4. artikuluan ezarritakoaren arabera egiten da.
3. Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuak, Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiaren bidez, ziurtatu
behar du agindutako jarduketen kostua egindako benetako kostuak konpentsatzera mugatzen dela, kostu horiek zehatz-mehatz eta zorrotz definituta.
Konpentsazio mekanismoak eta konpentsazioa kalkulatzeko, kontrolatzeko
eta berrikusteko aplikatutako parametroak, eta gehiegizko konpentsazioak
saihesteko eta berreskuratzeko modalitateak, zehazki, dagokion enkarguan
zehaztuko dira, erabaki honen azalpen zatian ezarritakoaren arabera.
4. Erabaki hau Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusira igortzea,
eta Navarra de Servicios y Tecnologías SA sozietateari jakinaraztea, behar
diren ondorioak sor ditzan.
5. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Iruñean, 2020ko otsailaren 12an.–Nafarroako Gobernuko kontseilariidazkaria, Javier Remírez Apesteguía.
F2002223

AKATS ZUZENKETA, Nafarroako Gobernuak 2020ko urtarrilaren
15ean hartutako Erabakiarena. Erabaki horren bidez Nafarroako
Unibertsitate Publikoko hiru unibertsitate zentroren izena aldatzea
baimendu zen.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko hiru unibertsitate zentroren izena aldatzea baimendu zuen Nafarroako Gobernuaren 2020ko urtarrilaren 15eko

Erabakian akats bat egin dela oharturik, zehazki, 2020ko 20. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 30ekoan, argitara emandako testuaren
gaztelaniazko bertsioan, honako zuzenketa hau egiten da:
Erabakiaren 1. puntuan, honela dioen tokian:
Autorizar el cambio de la denominación de los siguientes centros:
–La “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos” pasará
a denominarse “Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias”.
–La “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación” pasará a denominarse “Escuela Superior de Ingeniería Industrial,
Informática y Telecomunicación”.
–La “Facultad de Ciencias Humanas y Sociales” pasará a denominarse
“Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y de la Educación”.
Honako hau behar du:
Autorizar el cambio de la denominación de los siguientes centros:
–La “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos” pasará
a denominarse “Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y
Biociencias”.
–La “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación” pasará a denominarse “Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial, Informática y Telecomunicación”.
–La “Facultad de Ciencias Humanas y Sociales” pasará a denominarse
“Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación”.
Iruñean, 2020ko otsailaren 7an.–Unibertsitateko, Berrikuntzako eta
Eraldaketa Digitaleko kontseilaria, Juan Cruz Cigudosa García.

F2002224

13/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Toki Administrazioko zuzendari
nagusiak emana, “Uxueko hondakin uren tratamendua” izeneko
proiektua eta haren ondoriozko obrek ukitutako ondasun eta
eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen dituena.
Nafarroako Toki Azpiegiturak SA (NILSA) enpresak, Mairagako Mankomunitatearekin finkatua duen lankidetzaz baliatuz diharduela, zuzendaritza
nagusi honi eskatu dio jendaurrean jar ditzala ‘’Uxueko hondakin uren
tratamendua’’ izeneko proiektua eta hark ukitutako ondasun eta eskubideen
zerrenda.
Udalaren zerbitzu publikoa izanik, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko
Legearen 10. artikuluan eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 215.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz,
tokiko obra eta zerbitzuen proiektuak onesteak berekin dakar hartzen
dituzten ondasunen onura publikoaren adierazpena eta ondasun horiek
okupatu behar izatea, nahitaezko desjabetzea egiteko.
Horrenbestez, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 18. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren
egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak
esleitu dizkidan eskudantziak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
1. Jendaurrean jartzea, hamabost egunez, “Uxueko hondakin uren
tratamendua” izeneko proiektua eta hark ukitutako ondasun eta eskubideen
zerrenda, hemen ondotik ematen dena, proiektuak ukitutakoek egokiak
iruditzen zaizkien alegazioak aurkezteko eta, argitaratzen den zerrendan
akatsik balego, horiek zuzentzeko behar diren datuak emateko, idatziz,
Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusian (Arrieta kalea 12, 3. solairua, 31002 Iruña), Mairagako Mankomunitatan eta Uxueko udaletxean.
Hiru leku horietan proiektuaren eta lurzatien planoen kopia izanen da
eskuragarri.
2. Ebazpen hau, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendarekin
batera, Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Mairagako Mankomunitatean eta
Uxueko udaletxean argitaratuko da. Orobat, iragarki bat argitaratuko da
Foru Komunitateko egunkari batean.
Iruñean, 2020ko otsailaren 5ean.–Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusia, Jesús M. Rodríguez Gómez.

“UXUEKO HONDAKIN UREN TRATAMENDUA” IZENEKO PROIEKTUAK UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA
HUAren eta hustubideen linea elektrikoa
UKIPENAK
FINKAREN
KODEA

KATASTROKO DATUAK
Zort.

TITULARRAK

J.

m.l.

Erreg.
m²

Un.

m²

Behin
bet. okup.
HUA/beste
batzuk
m²

Aldi
baterako
okup.
m²

Pol.

Lurz.

Lur mota

UJ‑01

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

LE

4

12

0

0

112

64

2

88

UJ‑02

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hor.

52

156

1

2

0

277

-

-

Larreak/Elkorra
Bidea

Hus.

2

6

0

0

0

0

-

-

Bidea

2058. orrialdea - 36. zenbakia

2020ko otsailaren 21a, ostirala
UKIPENAK

FINKAREN
KODEA

UJ‑03

KATASTROKO DATUAK
Zort.

TITULARRAK

Uxueko Udala. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

J.

Erreg.

Behin
bet. okup.
HUA/beste
batzuk
m²

Aldi
baterako
okup.
m²

Pol.

Lurz.

Lur mota

m.l.

m²

Un.

m²

HL

61

183

1

2

0

509

-

-

Bidea

Hus.

59

177

3

6

0

0

-

-

Bidea

UJ‑04

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

9

27

2

4

0

72

2

94

Lurzorua/Larreak

UJ‑05

Uxueko Udala. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hor.

3

9

0

0

0

53

2

92

Lehorreko alorra/Larreak
Larreak

UJ‑06

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

HHL

10

30

1

2

0

233

2

87

UJ‑07

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

HH

19

57

0

0

0

44

2

365 Larreak/Lehorreko alorra

UJ‑08

M.ª Dolores González Urtasun

HH

34

102

0

0

0

52

2

363 Orotariko fruta-arbolak

UJ‑09

José M.ª Remón Rey,
M.ª Aurora Remón Rey,
M.ª Dolores Sola Ibáñez

HHL

126

378

3

6

0

2776

2

362 Larreak

UJ‑10

Presentación Bustince Sola

412 Almendrondoak/Larreak

UJ‑11

Celia Carmen Burgui Alcuaz

HHL

28

84

3

6

0

663

2

Hus.

5

15

0

0

0

0

-

HHL

15

45

0

0

3022

346

2

411 Lehorreko alorra/Larreak

-

Almendrondoak/Larreak

UJ‑12

Máxima Aranguren Arana

Hus.

29

87

2

4

0

372

2

413 Larreak

UJ‑13

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.
Bi.

7
0

21
76

0
0

0
0

0
0

0
0

2

415 Larreak

UJ‑14

Uxueko Udala. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

2

6

0

0

0

512

-

UJ‑15

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

57

171

2

4

0

116

2

200 Lurzorua/Idoia/Eraikuntza/
Larreak

-

UJ‑16

María Zoroza Sobernil

Hus.

52

156

2

4

0

1023

2

350 Larreak

UJ‑17

Uxueko Udala. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

53

159

2

4

0

510

-

UJ‑18

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

11

33

0

0

0

109

2

-

Bidea

Bidea

351 Lurzorua/Larrea/Eraikuntza

UJ‑19

Hipólito Zoroza Sobernil

Hus.

0

0

0

0

0

43

2

353 Larreak

UJ‑20

Victor Bustince Sola

Hus.

38

114

0

0

0

301

2

354 Lurzorua/Larreak

UJ‑21

Fco. Javier Jiménez Iriarte
Leonor Jiménez Ayesa
M.ª Dolores Jiménez Ayesa
Tomasa Jiménez Ayesa
Victoria Jiménez Ayesa

Hus.

36

108

0

0

3150

480

2

684 Lehorreko alorra/Larreak

UJ‑22

Alicia Ibáñez Villar
Jesús Miguel Ibáñez Villar
Mario Ibáñez Villar

Hus.

114

342

0

0

0

1785

2

345 Lehorreko alorra

UJ‑23

Ismael Ibáñez Valencia

Hus.

23

69

0

0

0

418

2

344 Larreak

UJ‑24

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

8

24

1

2

0

189

2

340 Larreak/Lehorreko alorra

UJ‑25

Alicia Ibáñez Villar
Jesús Miguel Ibáñez Villar
Mario Ibáñez Villar

Hus.

16

48

1

2

0

196

2

338 Lehorreko alorra

70

UJ‑26

Uxueko Udala. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

4

12

1

2

0

UJ‑27

Alicia Ibáñez Villar
Jesús Miguel Ibáñez Villar
Mario Ibáñez Villar

Hus.

0

263

0

0

0

UJ‑28

Presentación Bustince Sola

Hus.

0

471

0

0

0

UJ‑29

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

0

0

1

2

0

18

-

-

Bidea

2

359 Larreak

2

360 Larreak

2

58

Lurzorua

Laburdurak: J.: jarduketa; Hus.: hondakin uren hustubidea. H.: hornidura; HH hornidura eta hustubidea; HHL: hornidura, hustubidea eta linea elektrikoa; L: linea
elektrikoa; Bi.: Bidea; Erreg.; erregistroa; Aldi baterako. okup: aldi baterako okupazioa; Pol.: poligonoa; Lurz.: lurzatia.

Goi-tentsioko linea elektrikoa
UKIPENAK
FINKAREN
KODEA

UJ‑30

KATASTROKO DATUAK
Zort.

TITULARRAK

Uxueko Udala. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

J.

LE

Erreg.

m.l.

m²

Un.

m²

230

690

6

12

Behin
bet. okup.
HUA/beste
batzuk
m²

Aldi
baterako
okup.
m²

Pol.

Lurz.

0

1281

-

-

Lur mota

Bidea

Laburdurak: J.: jarduketa; H: hondakin uren hustubidea; H: hornidura; HH: hornidura eta hustubidea; HHL: hornidura, hustubidea eta linea elektrikoa; L: linea elektrikoa;
Bi.: bidea; Erreg.: erregistroa; Aldi baterako okup.: Aldi baterako okupazioa; Pol.: poligonoa; Lurz.: lurzatia.
F2001761
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN
PUBLIKOAREN ESKAINTZA
ALESBES
Deialdia, Virgen del Portal zahar etxean zaintzaile laguntzaile
izateko bost lanpostu oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko.
Uko egitea
Deialdia 2019ko 141. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
uztailaren 22an, 1. paragrafoan.
Hautaprobak buruturik, kalifikaziorik onenak eskuratu zituzten bost
pertsona izendatzeko proposamena egin zuen kalifikazio epaimahaiak.
Proposamen hori 239. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 5ean, eta pertsona horiek izendatu ziren 2020ko 23. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean, otsailaren 4an.
Halaber, 2020ko otsailaren 4ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean izendaturiko pertsona baten uko egitea argitaratu zen, bai eta gaindituen zerrendan hurrengo notarik onenarekin ageri zen haren ondokoaren izendapena
ere. Azken hori, hain zuzen, Sara Ortega Ardaiz zen.
Udalaren erregistroan sartu da, 2020ko otsailaren 11n, Sara Ortega
Ardaizek lanpostuari uko egin izana.
Horiek horrela, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.h) artikuluak ematen didan ahalmena
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehena.–Sara Ortega Ardaizen uko egitea onartzea Alesbesko Virgen
del Portal zahar etxean zaintzaile laguntzaile izateko bost lanpostu finkoren
kontratazioan.
Bigarrena.–Sara Ortea Ardaizi uko egitearen onarpen hau jakinaraztea.
Hirugarrena.–Osoko Bilkurari ebazpen honen berri ematea, kide
anitzeko organo horren hurrengo bilkura arruntean.
Alesbesen, 2020ko otsailaren 11n.–Alkate udalburua, María Carmen
Segura Moreno.
L2002177

ALESBES
Deialdia, Virgen del Portal zahar etxean zaintzaile laguntzaile
izateko bost lanpostu oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko.
Izendapena
Deialdia 2019ko 141. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
uztailaren 22an.
Hautaprobak egin ondotik, epaimahaiak kalifikaziorik hoberena lortu duten
bost izangaiak izendatu zituen. Izendapena 2020ko 23. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen, otsailaren 4an. Orobat, izangaietako baten ukoa
onartu zen eta Sara Ortega Ardaiz izangaia izendatu, aldizkari berean.
2020ko otsailaren 11n, Sara Ortega Ardaizek kontratazioari uko
egin dio.
Kontuan hartuz deialdiaren oinarrien arabera, hautatutako izangaia ez
bada lanean hasten, kontratazio organoak kontratazioarekin ados dauden
izangaiak kontratatu ahalko dituela, hautapen prozesuan ateratako puntuazio onenaren ordenari jarraituz.
Gainditu dutenen zerrenda kontuan hartuz, 2019ko 239. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu baitzen, abenduaren 5ean, Pilar Pascual
Monroy da puntuaziorik hoberena lortu duen hurrengo izangaia.
Horrenbestez, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.h) artikuluak ematen didan eskumena
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
Lehenbizikoa.–Pilar Pascual Monroyri jakinaraztea, bera baita puntuazio hoberena lortu duen hurrengo izangaia zerrendan (2019ko 239.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abenduaren 5ekoa), Alesbesko Virgen del
Portal zahar etxeko zaintzaile laguntzailearen kargua har dezan hilabeteko
epean, jakinarazten zaionetik hasita.
Bigarrena.–Pilar Pascual Monroyri adieraztea kargua hartzekotan,
Udaleko bulegoetan agiri hauek aurkeztu beharko dituela:
–Nortasun agiri nazionalaren fotokopia konpultsatua edo izangaiaren
nazionalitatea eta nortasuna frogatzen dituen beste agiri baliokideren
batena.

–Deialdian eskatu den tituluaren fotokopia konpultsatua edo hura
lortzeko eskubideen ordainagiriarena.
–Osasun ziurtagiri ofiziala, izangaiak lanpostuko eginkizunak betetzea eragozten dion eritasunik edo akats fisiko edo psikikorik ez duela
egiaztatzen duena.
–Zinpeko aitorpena, erakusten duena ez dagoela eginkizun publikoetan
aritzeko desgaitua edo gabetua eta ez dutela baztertu inongo administrazio
publikoren zerbitzutik.
Hirugarrena.–Osoko Bilkurari ebazpen honen berri ematea, kide
anitzeko organo horren hurrengo bilkura arruntean.
Alesbesen, 2020ko otsailaren 11n.–Alkate udalburua, María Carmen
Segura Moreno.
L2002178

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN
ARABERA ANTOLATUAK
ARANTZA
2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272.
artikuluan ezarritakoari jarraituz, eta jendaurreko epea inork alegaziorik
aurkeztu gabe iragan denez, behin betiko onetsi da Udalaren 2019ko
aurrekontua. Hasierako onespenaren iragarkia 2019ko 68. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 8an.
DIRU-SARRERAK:
I. kapitulua: 134.280,00 euro.
II. kapitulua: 35.000,00 euro.
III. kapitulua: 34.600,00 euro.
IV. kapitulua: 203.974,00 euro.
V. kapitulua: 58.712,82 euro.
VII. kapitulua: 177.766,12 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 644.332,94 euro.
GASTUAK:
I. kapitulua: 183.164,34 euro.
II. kapitulua: 166.549,05 euro.
III. kapitulua: 7.136,55 euro.
IV. kapitulua: 49.690,00 euro.
VI. kapitulua: 208.650,00 euro.
IX. kapitulua: 29.143,00 euro.
Gastuak, guztira: 644.332,94 euro.
Arantzan, 2020ko otsailaren 5ean.–Alkatea, David Iturria Almandoz.
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ARANTZA
2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235.
artikuluan xedatuari jarraikiz, jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsi da 2019ko plantilla organikoa,
eranskinean zehazten baita.
Hasierako onespenaren erabakia 2019ko 68. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean eman zen argitara, apirilaren 8an.
Arantzan, 2020ko otsailaren 5ean.–Alkatea, David Iturria Almandoz.
2019KO PLANTILLA ORGANIKOA
Funtzionarioak
1) Idazkaria, Igantziko Udalarekin partekatua. Maila: A. Egoera:
hutsik. Euskara maila: 4 (Bortzirietako Euskara Mankomunitateak
2012ko apirilaren 17an onetsitako txostenaren arabera, 2012ko irailaren
4an aldatu baitzen, eta Udalak 2012ko urriaren 30ean egin bilkuran
onetsi).
2) Administrari-ofiziala. Maila: C. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Mailako osagarria: % 3,36. Antzinatasuna: 4 bosturteko. Gradua: 3. Familia
laguntza: ez. Egoera: jardunean. Euskara maila: 3 (Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak 2012ko apirilaren 17an onetsitako txostenaren arabera,
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2012ko irailaren 4an aldatu baitzen, eta Udalak 2012ko urriaren 30ean
egin bilkuran onetsi).
3) Zerbitzu anitzetako arduraduna. Maila: C. Sarbidea: oposiziolehiaketa. Mailako osagarria: % 15. Egoera: Hutsik. Euskara maila: 3
(Bortzirietako Euskara Mankomunitateak 2012ko apirilaren 17an onetsitako
txostenaren arabera, 2012ko irailaren 4an aldatu baitzen, eta Udalak
2012ko urriaren 30ean egin bilkuran onetsi).
4) Zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: D. Sarbidea: oposiziolehiaketa. Mailako osagarria: % 15. Familia laguntza: Bai. Egoera: jardunean. Euskara maila: 2 A (Bortzirietako Euskara Mankomunitateak 2012ko
apirilaren 17an onetsitako txostenaren arabera, 2012ko irailaren 4an aldatu
baitzen, eta Udalak 2012ko urriaren 30ean egin bilkuran onetsi).

152/2001 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Nafarroako Foru Komunitateko Zerga Ikuskaritzaren Erregelamenduan zehaztutako norainokoa
eta edukia izanik.
Argitara ematen da aipatutako planaren testu osoa, behar diren ondorioak izan ditzan, bat etorriz Nafarroako Tributuei buruzko 13/2000 Foru
Lege Orokorraren 137. artikuluarekin:

Bitarteko langileak administrazio-araubidean

Argedasko Udaleko zergak kudeatzeko eta ikuskatzeko udal zerbitzuentzat beharrezkoa da Zerga kontrolerako udal plana egitea 2020‑2022
ekitaldietarako.
Zerga kontrolerako udal plana funtsezko tresna da udal administrazioak
urtero egin behar dituen egiaztapen eta ikerketa jarduketak planifikatzeko.
Planak zehazten ditu zenbat eta nolakoak izanen diren kontrol jarduketak,
eta horiek, hain zuzen, ahalbidetuko dute ekitaldian ezarritako helburuak
lortzea.

1) Idazkaria, Igantziko Udalarekin partekatua. Maila: A. Sarbidea:
oposizio-lehiaketa. Osagarriak: % 3,72. Antzinatasuna: 3 bosturteko. Egoera:
jardunean. Euskara maila: 4 (Bortzirietako Euskara Mankomunitateak
2012ko apirilaren 17an onetsitako txostenaren arabera, 2012ko irailaren 4an
aldatu baitzen, eta Udalak 2012ko urriaren 30ean egin bilkuran onetsi).
Funtzionarioen izenen zerrenda
1) Josetxo Urreta Arribillaga. Maila: C. Gradua: 3. Zerbitzu onartuen
data: 1992‑03‑02. Lanpostua: administrari-ofiziala. Administrazio egoera:
jardunean.
2) Angel Urtxegi Telletxea. Maila: D. Zerbitzu onartuen data:
2011‑02‑07. Lanpostua: zerbitzu anitzetako enplegatua. Administrazio
egoera: jardunean.
Administrazio araubideko bitarteko langileen izenen zerrenda
1) M.ª Jose Larraioz Ariztegi. Maila: A. Lanpostua: idazkaria. Administrazio egoera: jardunean.
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ARANTZA
Alkateordeen izendapenak
Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide
Juridikoaren gaineko Erregelamenduan ezarritakoari jarraikiz, honako
alkateorde hauen izendapenak ematen dira argitara: lehen alkateordea,
Iñigo Sarrias Zoco; bigarrena, Leire Mitxelena Gamio.
Arantzan, 2020ko otsailaren 5ean.–Alkatea, David Iturria Almandoz.
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ARBIZU
Aldaketa, Udal Planeko determinazio xehatuetan.
Behin betiko onespena
Arbizuko Udalak, 2020ko urtarrilaren 29an egin osoko bilkura arruntean,
erabaki zuen behin betiko onestea Arbizuko Udal Planeko determinazio
xehatuak aldatzeko espedientea, Arbizuko Udalak sustatua, Lurraldearen
Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina
onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Foru Dekretuaren 72. eta 77.3
artikuluetan xedatuari jarraikiz.
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen
testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Foru Dekretuaren 79.
artikuluan xedatuarekin bat, argitara ematen dira Arbizuko Udal Planeko
determinazio xehatuak aldatzeko espedientearen hirigintza arauak.
Arbizun, 2020ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Francisco Javier Razquin
Flores.
ERANSKINA
Aplikatzekoa den araudia (PDFa).
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ARGUEDAS
Zerga kontrolerako plana 2020‑2022 ekitaldietarako
Arguedasko Udalak, 2020ko urtarrilaren 28an egin osoko bilkuran,
Zerga kontrolerako plana onetsi zuen 2020tik 2022ra bitarteko ekitaldietarako, Nafarroako Tributuei buruzko 13/2000 Foru Lege Orokorrean eta

ZERGA KONTROLERAKO ARGUEDASKO UDAL PLANA 2020‑2022
EKITALDIETARAKO
Sarrera
Lehena:

Bigarrena:
Zerga kontrolerako udal planak, funtsean, bi helburu nagusi izan
behar ditu. Batetik, zerga justizia bermatzea Konstituzioak agintzen
duenarekin bat, 31.1 artikuluak hauxe baitio hitzez hitz: “Guztiek gastu
publikoei aurre egiten lagunduko dute, bakoitzak bere ekonomia-ahalbidearen arabera; horretarako, zerga-sistema zuzena ezarriko da,
berdintasun- eta progresibitate-printzipioetan oinarriturik; sistema hori
ez da inoiz konfiskagarri izanen.” Eta, bestetik, Konstituzioaren 142.
artikuluan azaltzen den helburua, toki entitateen nahikotasun ekonomikoaren printzipioan oinarritua: “Kasuan kasuko erakundeei legearen
arabera dagozkien eginkizunak betetzeko, toki ogasunek behar besteko
baliabideak izanen dituzte; eta horien hornidura nagusiak izanen dira
udal zergak, eta Estatuko eta autonomia erkidegoetako diru-sarreretan
parte hartzea.” Zerga betebeharrak kontrolatzeko eta balioak egiaztatzeko eginkizunak betetzen dituzten organoen jarduna, beraz, modu
koordinatuan planifikatu behar da, eta ikuskaritza unitateen ahaleginak
bideratu behar dira zerga-iruzurrak atzeman eta eraginkortasunez
erregularizatzera.
Hirugarrena:
Udal zerga guztietan iruzurrak atzematea izanen da Planaren helburua,
eta arreta eta ardura bereziz zainduko dira Ekonomia-jardueren gaineko
zerga, Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga, Eraikuntza, instalazio
eta obren gaineko zerga eta Jabari publikoaren erabilera pribatiboaren
tasa. Nolanahi ere, kontua ez da hemen zehatz-mehatz azaltzea zerga
kontrolerako planaren indarraldian egin beharreko jarduketak. Aitzitik, zerga
kontrolerako plan horretan, ezartzen diren jarduketa ildo nagusiak dira aipagai, baita zergak kudeatu eta ikuskatzeko udal zerbitzuen ekintza nagusiak
zein arlotan finkatuko diren ere, batere ukatu gabe Ekonomia-jardueren
gaineko zergaren arloan Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak eskuordetzen ahal dituen eskumenak. Aplikatzekoa den araudiak, udalerriaren
errealitate fiskalak eta udalerriak erabilgarri dituen baliabideek zehaztuko
dute jarduera horiek zein diren.
Finean, kudeaketa eta ikuskapen prozeduraren bitartez aztertu eta
ikertuko da zergapekoek ongi betetzen ote dituzten Tokiko Ogasun Publikoarekiko betebeharrak.
Bestalde, jarduketen norainokoa partziala edo orokorra izan daiteke. Jarduketa orokorrak eginen dira zergapekoaren zerga egoera bere
osoan egiaztatzeko, Toki Ogasunaren edozein baliabideri dagokionez;
eta jarduketa partzialetan, berriz, zerga bakar bat edo zergetako batzuk
aztertuko dira.
Kudeaketa arloan, honelako lanak eginen dira zerga kudeaketaren
esparruan: egiaztapen eta ikerketa arlokoak; egiaztapen mugatuko
prozedurak; edo balioak kontraesanezko peritu-tasazio prozesuen bidez
egiaztatzeko prozedurak, hori egitea bidezko bada.
Zergak kudeatu eta ikuskatzeko departamentuek, beren jarduketetan,
ikertu beharko dute zehatzak eta egiazkoak diren adierazitako egitateak eta inguruabarrak zergapekoen tributu bakoitzerako eskatzen diren
aitorpenetan nahiz jakinarazpenetan. Halaber, ikertuko dute ba ote den
egitatezko elementuren bat edota zerga arloan garrantzitsua den beste
aurrekariren bat, administrazioak osoki edo hein batean ezagutzen ez
duena. Azkenik, aztertuko du zergapekoek egindako zerga likidazioko
eragiketak zehatzak ote diren eta, era berean, ezarriko du haien zerga
egoeran bidezko iruditzen zaion erregularizazioa.
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Informazioa lortzeko jarduketak eginen dira, pertsona edo erakunde
baten esku dauden datu edo aurrekariak ezagutzeko, baldin eta informazio
hori zerga arloan garrantzitsua bada beste pertsona edo erakunde batzuei
dagokienez, eta informazio hori, oro har, ez bada Zerga Administrazioari
aitorpen bidez jakinarazi beharrekoa.
Administrazioko beste organo batzuen eskumenak deusetan ukatu
gabe, argibide eta aholkuak emanen dira, hala eskatuz gero, ekonomia
eta finantza gaiez, gai juridikoez edo gai teknikoez.
Aplikatzekoa den legeria:
Udalaren zergak kudeatu eta ikuskatzeko departamentuei dagokie subjektu pasiboen eta gainerako zergapekoen zerga egoera aztertzeko eginkizuna,
Udalarekiko zerga betebeharrak eta eginbeharrak zehazki betetzen dituzten
jakiteko eta, hala balegokio, beharrezko erregularizazioa egiteko.
Udaleko zerga ikuskaritzak egin beharreko jardueren irismena eta edukia honako arau hauetan daude zehaztuta: Tributuei buruzko abenduaren
14ko 13/2000 Foru Lege Orokorrean eta Nafarroako Foru Komunitateko
Zerga Ikuskaritzaren Erregelamenduan, zeina onetsi baitzen ekainaren
11ko 152/2001 Foru Dekretuaren bidez.
Organo eskudunak onetsitako zerga kontrolerako planetara egokituko
dira Udalaren zergak kudeatzeko eta ikuskatzeko eginkizunak.
Zerga kontrolerako plan bakoitzean zehaztu behar da zein irizpide hartu
behar diren kontuan subjektu pasiboak hautatzeko eta bertan sartzeko.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen dira zerga kontrolerako
planaren gaineko irizpide orokorrak, gisa horretara beterik Tributuei buruzko
13/2000 Foru Lege Orokorraren 137. artikuluan ezarritako betebeharra,
eta Nafarroako Foru Komunitateko Tributu Ikuskapenari buruzko Erregelamendua onesten duen ekainaren 11ko 152/2001 Foru Dekretuaren 10.4
artikuluan ezarritakoa.
Zergak ikuskatzeko planaren funtsa eta indarraldia:
Espainiako Konstituzioak, 31. artikuluan, inplizituki babesten du zerga
kontrolerako plana beharrezkoa dela Konstituzioaren beraren agindua
gauzatu ahal izateko: “Guztiek gastu publikoei aurre egiten lagunduko
dute, bakoitzak bere ekonomia-ahalbidearen arabera”.
Zerga arloko ez-betetzeak kontrolatu eta iruzurrari kontra egitea, horra
hor tributuen udal administrazioaren oinarrizko jarduketa lerroetako bat,
ezarri dioten eginkizuna betetzeko, alegia, Espainiako zerga-sistema
eraginkortasunez aplikatzea bere eskumeneko lurraldean.
Funtsezko xedea da egiaztapen eta ikerketa jarduera sustatu eta
areagotzea, tributua orokortze aldera eta, horrenbestez, zergen kudeaketa
eraginkorrago bihurtze aldera, herritarrek, horrela, zerga kontuetan beren
arteko justizia eta berdintasuna bermatuak izan ditzaten eta likidaturiko
eta bilduriko eskubideak ahal den neurrian gehi daitezen.
Plana 2020tik 2022ra bitarte egonen da indarrean.
Isilpekotasuna:
Kudeaketa eta ikuskapen jarduketak garatu behar dituzten planak
isilpekoak dira, eta ez dira aditzera emanen.
Zerga kontrolerako plana baimen orokor bat da, epe jakin batean
ekin ahal izateko zergapekoen gainean egiaztapen eta ikerketak egiteko
edo informazioa lortzeko jarduketei. Zergapekoak aukeratzeko erabiliko
diren irizpideak biltzen ditu, sektorearen eta lurraldearen araberakoak,
kuantitatiboak nahiz konparatiboak, baita horien iraupena ere.
Jarduketak baimentzeari nahiz antolatzeari begira, zerga kontrolerako
planetan ahalik eta hobekien kudeatzen dira zerga ikuskaritzak dituen
material eta giza baliabide mugatuak, zergen karga behar bezala banatuko dela bermatzeko. Baliabide mugatu horiekin egiten diren jarduketak
ere mugatuak izanen dira ezinbestez. Hori dela eta, ikuskatuko diren
zerga-egitateak hautatu beharra dago. Ikuskapenerako planak, beraz, lana
arrazionalizatzen du, departamentuaren ahalegina ekonomiaren sektore
edo eremu jakinetara bideratuz.
Ikertu beharreko zergapekoak hautatu ondoren, ikuskatzaileek edo
kudeatzaileek, bai eta departamentuko gainerako langileek ere, bete beharreko zeregin bat izanen dute, lan-karga batzuk finkaturik horretarako:
estrategia jakin bati dagozkion espedienteak esleitzen zaizkio aktuario
edo ikuskapen-unitate bakoitzari, epe jakin batean instruitzeko. Lana
ezin da orduka edo emaitzen arabera neurtu, baizik eta ikuskatzailearen
ahaleginari eta gogoari erreparatuta, eta horiek batzuetan espedienteetan
gelditzen dira.
Plan hau egitean honako alderdi hauek landu behar dira:
–Ausazko alderdia:
Iruzurra eragotziko da, baldin eta egiaztapenetako batzuk egiten
bazaizkie itxuraz nabarmenak ez diren zenbait zergapekori.
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–Barne alderdi diskriminatzailea:
Alderdi hau osatzeko, kontuan hartuko dira, zergapekoen aitorpenetako
datuak erkatzean, iruzurra egin dela susmatzeko moduko aldeak agertzen
dituzten kasuak.
–Sektorekako adierazle ekonomikoen alderdia:
Azterketa sektorialetan oinarrituta, sektore bakoitzeko ratio normalak ezartzen dira, eta desbideratzeak zerga iruzurraren seinaletzat har
litezke.
–Zerbait oker dagoela erakusten duten datu zehatzen alderdia:
Kasu honetan, gauza jakina da jarduera izan badutela, baina ez dutela
aitorpenik aurkezten.
Zerga kontrolerako plana betetzeko behar diren baliabideak:
–Baliabide materialak:
Behar den laguntza teknikoa emanen dute honako udal alor hauek:
Hirigintzak, eta Ogasuna eta Ondareak.
Funtzionarioei zerga kudeaketako datu-baseak erabiltzen utziko zaie,
behar-beharrezkoa baitute zergapekoen egoera aitortua ezagutzea, jakiteko bai zergapekoa tributuen aldetik nolako egoeran dagoen ikuskapena
hasi aurretik, bai zergapekoaren tributu-egoera erregularizatzeko orduan,
bidezkoa balitz. Izan ere, erregularizazio-proposamenetan kontuan hartu
beharko da zergapekoak zer aitortu duen.
Funtzionarioen eskura jarriko dira katastroko informazioa, jarduera
kaltegarrien espedienteak, jarduerak irekitzeko eta obrak egiteko lizentzien
espedienteak eta, halaber, jarduerei buruzko askotariko datuak, besteak
beste, zenbait lehiaketatan aurkeztu izanari buruzkoak.
Obra handiak eta txikiak egiteko lizentzien espedienteak, Eraikuntza,
instalazio eta obren gaineko zerga, eta Ondasun higiezinen gaineko zergarako izena ematen dutenen kontrola; horrelako informazioak, besteak
beste, funtsezkoak dira Ekonomia-jardueren gaineko zerga ordaindu behar
duten zenbait jarduera kontrolatzeko, batez ere higiezinen eraikuntza eta
sustapena, sektore horiek garrantzi ekonomiko handia baitute Udalaren
diru kutxetarako.
Baliabide guztiak emanen zaizkie udalerrian barrena mugitzeko, eta
beren xedeak betetzeko behar dituzten bitarteko guztiak izanen dituzte.
Alkate udalburuak txartela edo beste identifikazio-bideren bat emanen
die ikuskatzaileei, lanpostuan aritzeko.
–Giza baliabideak:
Zerga Administrazioko funtzionarioek eta gainerako langileek eginen
dituzte kudeaketa eta ikuskapen jarduketak. Funtzionario eta langile horiek
zerga kudeaketa eta ikuskapenaren arloko eginkizunak dituzten organoetako lanpostuetan ariko dira. Era berean, funtzionario ez diren langileei
ematen ahalko zaie prestakizunak egiteko eta zerga arloan garrantzia
duten egitate edo inguruabarrak egiaztatzeko edo frogatzeko jarduketen
ardura, baldin zerga administrazioaren zerbitzuan ari badira.
Ikuskaritza:
Puntu honetan, erabaki da José M.ª Pardo Ayala Argedasko Udaleko
alkateak betetzea Ikuskatzailetzako buruaren kargua, eta Benito Jiménez
Igea Udaleko Idazkaritzaren titularrak, berriz, ikuskatzaile aktuarioarena.
Ikuskapen lanetan aritzeko laguntza jasoko dute.
Alkateak izanen ditu errekurtsoen ebazpenen gaineko eskumenak,
edo hark eskumenok eskuordetzen dizkion pertsonak.
Zerga kontrolerako plan hau ongi betetzeko, ezinbestekoa da Udaleko
departamentuen arteko lankidetza estua. Berariaz aipatu behar dira Zerga
Kudeaketaren Arloa eta Hirigintza Arloa.
Prestakuntza:
Erakunde publiko edo pribatuek antolatzen dituzten zerga arloko
ikastaro eta mintegietara joateko baimena emanen da.
Xede orokorrak:
1. Egiaztatze- eta ikertze-jarduketa orokorrak. Talde honetan programa multzo hauek sartzen dira:
A.–Orokorrak. Gaikakoak, sektorekakoak edo ikuskaritza bulegoek
proposaturikoak izan daitezke, jarduketaren eremu geografikoak dituen
berezitasun ekonomikoen arabera.
B.–Zergapekoen gaineko jarduketa programa, udal tributu jakin baten
arloan.
2. Bestelako egiaztapen jarduketak. Talde honetan jarduketa partzialak eta laburtuak sartu dira. Halakoek, gehienbat, Kudeaketa Alorrean
hasitako espedienteetan izaten dute abiaburua.
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3. Jarduketa osagarriak. Txostenak egiteko eta aholku emateko
jarduketak.
Honako hauek dira berariazko sektore edo jarduerak 2020‑2022 bitarteko ekitaldietako zergen ikuskapenerako plan orokorrean:
–Jarduera motetan oinarritutako estrategia:
Zerga ikuskatzaileen jarduera kasu bakoitzean hautatutako sektoreetara egokituko da, deusetan ukatu gabe aktuarioen ekimena, eraginkortasun
eta egokitasun irizpideei jarraituz.
–Sektore edo jarduerak:
• Eraikuntzak, instalazioak edo obrak salmentarako eta/edo alokairurako sustatu dituzten enpresak.
• Merkataritzako jarduerak, 100 metro karratutik gorako lokaletan.
• Fabrikazio jarduerak.
• Merkataritza mistoko jarduerak, edo azalera handiko saltokietan
integratutako jarduerak.
• Energia elektrikoa ekoitzi, garraiatu eta banatzeko jarduerak.
• Energia eta gasa merkaturatzeko jarduerak.
• Ondasun higiezinen alokairuan aritzen diren enpresak.
• Goitik behera eraikitzen, eraikinak konpontzen eta zaharberritzen
edo igeltserotzan eta oro har eraikuntzako lan txikietan aritzen diren
enpresak.
• Finantza erakundeak eta aseguru entitateak, udalerrian jendeari
irekitako bulegoak badituzte.
Azken urteotan higiezinen sektoreak izan duen hazkundea dela eta,
jarduera horri buruzko zergen kontrola beharrezkoa da Ekonomia-jardueren
gaineko zergaren esparruan.
Gainera, jarduera horrek, aipatutako zergarako, kuota bat du finkoa eta
beste kuota bat aldakorra, metro eraikien araberakoa. Zati aldakor horretan
egiten dira iruzurrik handienak. Izan ere, subjektu pasiboak aitortu behar
du aldatu ote diren aurre-aurreko urtean besterendu diren metro koadro
eraikiak edo eraikitzekoak, urbanizatuak edo urbanizatzekoak. Horretarako, aitorpena aurkeztu behar dio zerga administrazio eskudunari, urte
natural bakoitzeko lehen hilabetean. Zergapekoak aurkezten ez dituenean
besterendutako metroen aitorpen horiek, bere diru-sarreren zati handi bat
eskuratu gabe gelditzen ari da Udala.
Halaber, gaur egungo eraikuntza-tipologia baten ondorioz (familia
bakarreko etxebizitza), horrelako eraikuntzen salmentan aritzen diren erakunde sustatzaile batzuek ez dute aitortzen lurretan higiezinak sustatzeko
jarduera; alegia, metro eraikiak bai, baina ez dituzte aitortzen etxebizitza
horiei lotutako lurzatietako metro koadro eraiki gabeak.
Egiaztapenak egiteko, funtsean, erabiliko dira Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergarako aurkeztutako aitorpenak, notarioen eta Jabetza
Erregistroaren jakinarazpenak, obra proiektuak eta higiezinak lehen aldiz
okupatzeko lizentziak. Horrez gain, sustatzaileei errekerimenduak eginen
zaizkie. Egiten ari diren obretan ikustaldiak eginen dira, eta jarraipena
ere bai, Gobernu Batzarrak eman dituen lizentzietatik abiatuta; berehala
egiaztatuko da lizentziaren titularrak izena eman ote duen higiezinen
eraikuntzaren eta sustapenaren epigrafeetan.
Ezinbestekoa izanen da Udaleko organo eskudunaren agindupean
ari diren hirigintza-ikuskaritzako zerbitzuekin eta Udaltzaingoarekin koordinatzea.
Ikuskatu beharreko sektoreetako bat izanen da 100 metro koadrotik
gorako lokaletan egiten den merkataritza jarduera, lokal horietan handizkako merkataritza jarduerak kokatu ohi direlako. Jarduera horiek kuota
handiagoa dute Ekonomia-jardueren gaineko zergan, eta egiaztatu egin
beharko da behar bezala aitortzen ote duten beren lokalaren azalera.
Fabrikazio jardueren artean, kilowatt kopuruaren araberako zerga
kuota duten jarduerak jarriko dira jomugan, jarduera horien iruzurrak bi
esparrutan atzematen baitira. Alde batetik, Ekonomia-jardueren gaineko
zergaren esparruan egiten dira iruzurrak, kuota handieneko elementuetako
bat aitortu gabe utziz eta, bestetik, establezimenduak irekitzeko lizentziaren
tasaren esparruan; izan ere, jarduerak hasiera batean lizentzia jasotzeko
baldintzak betetzen baditu ere, jarduerarako makinerian aldaketak egiten
direnean, enpresen bilakabidean ohikoa denez, ez zaio Udalari aitortzen
potentzia instalatua handitu dela eta enpresak jarduera irekitzeko lizentzia
zabalagoa behar duela.
Fabrikazio jarduera horien benetako egoera jakiteko, erabiliko dira
proiektu tekniko ikus-onetsi eta egiaztatuak, Industriako espedienteetan
egoten direnak, irekitzeko lizentzia eskaeren ondorioz.
Udalen diru-sarreren artean, Ekonomia-jardueren gaineko zerga kontrolatzea garrantzitsua da. Izan ere, zerga horretan edozein erregulazio
egiten denean, une horretako diru-sarrerak ez ezik, etorkizuneko ekitaldi
ekonomikoetarako diru-sarrera arruntak ere handitzen dira. Horregatik,
aukeratzen diren sektoreak aukeratzen direla, eta kudeatzaileen ekimena
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deusetan eragotzi gabe, zergapekoen gaineko egiaztapena egin behar
da udalerri osoan.
Lurraldean oinarritutako estrategia:
Udalerriko kale, sektore edo esparru hauetan egiaztatuko da jarduerak
irekitzeko lizentziaren tasa:
–Industria sektoreak.
–Sektore sakabanatuetan kokatutako jarduerak.
Bistan da estrategia horren arrazoia: eremu horietan daude kokatuta
udalerriko industria- eta merkataritza-jarduera gehienak.
Irekitzeko lizentziarik ez duten jarduerak atzeman beharra dago,
industria eta merkataritza establezimenduek segurtasun, osasun eta
osasungarritasun baldintzak eta eskatzen diren beste baldintza guztiak
betetzen dituztela egiaztatzeko eta haien zerga egoera erregularizatzeko edo, hala behar denean, departamentu eskudunak jarduera
itxiarazteko.
Zerga oinarrian oinarritutako estrategia:
Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga eta hirigintzako lizentziaren tasa egiaztatuko zaizkie tributu horien zerga-egitateak egiten
dituzten zergapekoei, baldin eta egintza horiek obra handitzat kalifikaturik
badaude hirigintza-lizentzien eta jardueretarako lizentzien tramitazioari
buruz indarrean den ordenantzan edo haren ordezkoan.
Zerga Ikuskaritzak dituen langileria eta baliabide urriak ahalik eta
hobekien kudeatu nahi dira, emaitza egokiak bermatzeko. Baliabide
mugatu horiekin egiten diren jarduketak ere mugatuak izanen dira
ezinbestez, eta zerga-egitate aukeratuak ikuskatu beharko dira. Beraz,
lana arrazionalizatu nahi da, departamentuaren ahalegina ekonomiaren sektore edo eremu jakinetara bideratuz; kasu honetan, hirigintza
gehien garatzen ari den udalerriko eremu geografikora, hortxe gerta
daitezkeelako arau-hausterik astunenak. Arau-hauste horien artean,
Zerga Ikuskaritzaren ahaleginen xede izanen dira munta handienekoak,
efizientzia eta ekonomia irizpideen arabera zehaztu beharreko zenbatekoa
gainditzen dutenak, hain zuzen ere.
Arguedasen, 2020ko otsailaren 5ean.–Alkatea, José M.ª Pardo Ayala.

L2001737

AIEGI
1., 2., 3. eta 4. aldaketak 2019ko aurrekontuan.
Behin betiko onespena
2020ko 11. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
17an, 2019ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarrean 1/2019, 2/2019,
3/2019 eta 4/2019 aldaketak egiteko erabakiaren hasierako onespena.
Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egin
aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren
ondorioak izan ditzaten; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren
alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33.
artikuluan xedatuari jarraikiz.
–3420 4490001 aurrekontuko partida:
Ekarpena, Gastizun SLk izan dezakeen defizitari: 24.500,21 euro.
–3340 4820001 aurrekontuko partida:
Monasterioaren Lagunen ekarpena: 1.850 euro.
–0110 9110000 aurrekontuko partida:
Epe luzeko maileguak amortizatzea: 59.753,36 euro.
–9120 10000 aurrekontuko partida:
Hautetsien ordainsariak: 15.000 euro.
Aiegin, 2020ko otsailaren 11n.–Alkate udalburua, Leonardo Camaces
Murillo.
L2002094

BARILLAS
4/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
2020ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
20an, 4/2019 aurrekontu-aldaketa egiteko hasierako onespenaren erabakia.
Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontualdaketa hori behin betiko onesten da eta argitara ematen, behar diren
ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998
Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea,
aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan).
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36. zenbakia - 2063. orrialdea

Gastuak: Kreditu gehigarria honako partida hauetan:
PROGRAMA
EKONOMIKOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

9120

10000

Hautetsien ordainsariak

2.250,00 euro

3340

22620

Kultura jarduerak

1.200,00 euro

3380

22620

Herri festak

9.500,00 euro

3420

22105

Elikagaiak eta edariak

1.090,60 euro

GUZTIRA:

horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).
Erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin betiko onetsitzat joko da, aitzin
paragrafoan aipatutako jendaurreko aldia iragan ondoan.
Caparroson, 2020ko otsailaren 5ean.–Alkatea, Carlos Alcuaz Monente.

L2001734

14.040,60 euro

Diru-sarrerak: Finantzatuko da diruzaintzako gastu orokorretarako
gerakinaren bidez; guztira, 14.040,60 euro.
Barillasen, 2020ko otsailaren 11n.–Alkatea, Ramón Martínez Zardoya.

L2002236

BERA
Hiri-jarduketarako plan berezia 4. poligonoko 168., 170., 208.,
236., 243., 248., 249., 17., 189. eta 233. lurzatietan (Ibardin).
Jendaurreko beste aldi bat
Berako Udaleko alkateak, azaroaren 8an emandako 310/2019 Ebazpenaren bitartez, hasiera batean onetsi zuen hiri-jarduketarako plan berezia
4. poligonoko 168., 170., 208., 236., 243., 248., 249., 17., 189. eta 233.
lurzatietan (Ibardin), Bostargi S.L.‑k sustatuta.
Sustatzaileak HJPBaren testu bategina aurkeztu zuen, eta han jasota dauden aldaketek nabarmen alda dezakete hasiera batez onetsitako
plana.
Otsailaren 14ko 23/2020 Alkatetzaren Ebazpenaren bidez, hiri-jarduketarako plan berezia jendaurrean jartzeko beste aldi bat ireki da, hilabetekoa,
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara ematen denetik hasita;
epe horretan espedientea interesdunen eskura egongo da udal bulegoetan,
egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahal izateko.
Beran, 2020ko otsailaren 17an.–Alkatea, Aitor Elexpuru Egaña.
L2002434

BERRIOZAR

CORELLA
Akats zuzenketa, Udal Planaren aldaketan, Ombatillo alderdiko
1. poligonoko 1263., 1276., 1265., 1422. eta 1434. lurzatietako
lurzoru urbanizaezinaren kategorizazioari dagokionez
2018ko 203. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urriaren 19an, argitara
eman zen Ombatillo alderdiko 1. poligonoko 1263., 1276., 1265., 1422.
eta 1434. lurzatietan eginiko aldaketa. Bertan akatsa bazegoela oharturik,
zuzenketa egin eta argitara ematen da.
Corellan, 2020ko urtarrilaren 2an.–Alkatea, Gorka García Izal.
ERANSKINA
Onetsitako araudia (PDFa).

L2002403

ERAUL
2020rako aurrekontua. Hasierako onespena
Eraulgo Kontzejuak, 2020ko urtarrilaren 14an egin bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen 2020. urteko aurrekontua.
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 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.
Eraulen, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Irantzu Lizarraga López.
L2001766

6/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
2020ko 11. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
17an, 2019ko abenduaren 18ko osoko bilkuran hartutako erabakia, hasiera
batean onesten zuena 6/2019 aldaketa aurrekontu orokor eta bakarrean.
(Kreditu-gehigarriak poliziaren ordainsarietarako, enplegu planerako,
montepiorako eta OGZ mankomunitatearen ekarpenerako). 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, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren
10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan
garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan
xedatuari jarraikiz.
GASTUAK:
1. kapitulua.–Zenbatekoa: 74.412,00 euro.
2. kapitulua.–Zenbatekoa: 4.312,00 euro.
3. kapitulua.–Zenbatekoa: 23.726,00 euro.
4. kapitulua.–Zenbatekoa: 4.755,00 euro.
Guztira 107.205,00 euro.
DIRU-SARRERAK:
8. kapitulua.–Zenbatekoa: 107.205,00 euro.
Berriozarren, 2020ko otsailaren 10ean.–Alkatea, Raúl Maiza González.

L2002036

CAPARROSO
2019ko 8. eta 11. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena
Caparrosoko Udalak, 2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zituen aldaketa hauek Udalaren 2019ko aurrekontu
orokorrean: 8/2019 eta 11/2019 aurrekontu-aldaketak; aparteko kreditua
eta kreditu transferentzia dira, hurrenez hurren.
Aldaketen espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun
baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik hasita, bizilagunek edo interesdunek azter dezaten eta egokiak
iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, irailaren 21eko
270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraituz (foru dekretu

LIZARRA
Hiri jarduketarako plan berezia, oztopo arkitektonikoak kendu
eta igogailua jartzeko, Logroño bidea kaleko 2ko eraikinean.
Behin betiko onespena
Lizarrako Udalak, 2020ko otsailaren 6an egin bilkuran, erabaki zuen
behin betiko onestea Logroño bidea kaleko 2ko eraikinean oztopo arkitektonikoak kentzeko Hiri jarduketarako plan berezia.
Argitara ematen da, bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako
Foru Dekretuaren 79.1. artikuluarekin (legegintzako foru dekretu horren
bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko
Foru Legearen testu bategina).
Lizarran, 2020ko otsailaren 10ean.–Alkatea, Gonzalo Fuentes Urriza.
ERANSKINA
Onetsitako araudia (PDFa).

L2002047

LIZARRA
UE‑21 unitatearen plan partziala. Behin betiko onespena
Lizarrako Udalak, 2020ko otsailaren 6an egin osoko bilkuran, erabaki
zuen UE‑21 unitatearen plan partzialaren testu bategina onestea. Plan
partzial hori behin betiko onestea 2019ko azaroaren 7an egin osoko bilkuran
erabaki zen, Promociones y Construcciones OFP SL zela sustatzailea.
Argitara ematen da, bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako
Foru Dekretuaren 79.1. artikuluarekin (legegintzako foru dekretu horren
bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko
Foru Legearen testu bategina).
Lizarran, 2020ko otsailaren 12an.–Alkatea, Gonzalo Fuentes Urriza.
ERANSKINA
Plan partziala (PDFa).

L2002175

2064. orrialdea - 36. zenbakia
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ESTERIBAR

ORDENANTZA, FITEROKO UDALAREN ADMINISTRAZIO
ELEKTRONIKOA ARAUTZEN DUENA

Hiri-jarduketarako plan berezia
Zubiriko 27. poligonoko 387. lurzatian.
Behin betiko onespena

I. KAPITULUA

Esteribarko Udalak, 2020ko otsailaren 6ko osoko bilkura berezian,
behin betiko onetsi zuen Hiri-jarduketarako plan bereziaren dokumentua,
Zubiriko 27. poligonoko 387. lurzatiari buruzkoa, Arga ibaiaren kaleko 39ko
jabeen erkidegoak sustatu duena.
Argitara ematen da, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017
Legegintzako Foru Dekretuaren 79. artikuluan xedatuarekin bat eta behar
diren ondorioak izan ditzan.
Esteribarren, 2020ko otsailaren 7an.–Alkatea, M.ª Matilde Añón
Beamonte.
ERANSKINA
Onetsitako araudia (PDFa).

1. artikulua.–Xedea.
Ordenantza honen xedea da udal administrazioaren alderdi elektronikoak arautzea, eta egoitza elektronikoaren, erregistro elektronikoaren
eta administrazioko kudeaketa elektronikoaren araubide juridikoa sortu eta
zehaztea. Horren bidez gauzatzen da herritarrek duten Udalaren zerbitzu
publikoen sarbide elektronikoa erabiltzeko eskubidea.
2. artikulua.–Aplikazio eremua.
Ordenantza hau aplikatuko zaio Udalari eta horren menpeko edo
horri lotutako zuzenbide publikoko erakundeei, bai eta herritarrei ere, udal
administrazioarekin dituzten harremanetan.
II. KAPITULUA

L2002115

ESTERIBAR
Aldaketa xehatua, Arau Subsidiarioetako
Hirigintzako Araudi Orokorrean.
Behin betiko onespena
Esteribarko Udalak, 2020ko otsailaren 6an egin osoko bilkura berezian,
erabaki zuen behin betiko onestea Esteribarko Arau Subsidiarioetako
aldaketa xehatua, Ollokiko EU‑1/AR‑1en ordenantzaren 6. artikuluari
dagokionez.
Argitara ematen da, bat eginik Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 79. artikuluan xedatuarekin,
(uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi zen
testu bategina).
Esteribarren, 2020ko otsailaren 7an.–Alkatea, M.ª Matilde Añón Beamonte.
ERANSKINA
Onetsitako araudia (PDFa).

Xedea eta aplikazio eremua

L2002238

EZKAROZE
Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik
Udalerritik kanpo egonen naizenez 2020ko otsailaren 10etik 16ra
bitarte, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 23.3 artikuluan eta Toki Entitateen Antolaketari, Funtzionamenduari eta Araubide Juridikoari buruzko Erregelamendua onesten
duen 2568/1986 Errege Dekretuaren 47. artikuluan eta harekin bat heldu
direnetan ezarritakoari jarraikiz,
EBAZTEN DUT:
1. Maia Ederra Elizalde alkateordearen esku uztea Alkatetzaren
berezko eginkizunak udalerritik kanpo nagoela, 2020ko otsailaren 10etik
16ra bitarte.
2. Ebazpen hau lehen alkateordeari jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.
3. Eskuordetze honek ondorioak izanen ditu otsailaren 10etik aurrera,
eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da.
Ezkarozen, 2020ko otsailaren 5ean.–Alkate-udalburua, Pablo Miqueleiz
Compains.

L2001757

FITERO
Ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena.
Behin betiko onespena
Fiteroko Udalak, 2019ko azaroaren 26an egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen Administrazio elektronikoa arautzen duen
ordenantza.
Iragarkia 2019ko 249. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
abenduaren 20an, eta jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu ez denez,
behin betiko onetsi da ordenantza, eta argitaratu behar da.

Identifikazio eta autentifikatze sistemak
3. artikulua.–Identifikazio eta autentifikatze sistemak.
Erabiliko diren identifikazio eta autentifikatze sistemak ezarrita daude
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren
1eko 39/2015 Legearen I. tituluko II. kapituluan.
Udal administrazioaren aurrean elektronikoki identifikatzeko garaian,
interesdunek edozein sistema erabiltzen ahalko dute, aldez aurretik erregistratu bada eta erabiltzailearen identitatea bermatzeko aukera ematen
badu. Zehazki, honako sistema hauek erabiltzen ahalko dira:
a) Sinadura elektronikoko ziurtagiri elektroniko aitortuetan edo kalifikatuetan oinarritutako sistemak, aipatu ziurtagiriak “Ziurtapen-zerbitzuen
emaileen konfiantzako zerrenda”ko emaileek emanak badira. Ondorio
horietarako, ulertuko da aipatu ziurtagiri elektroniko aitortu edo kalifikatuetan sartuta daudela pertsona juridikoarenak eta nortasun juridikorik
gabeko entitatearenak.
b) Zigilu elektronikoko ziurtagiri elektroniko aitortuetan edo kalifikatuetan oinarritutako sistemak, aipatu ziurtagiriak “Ziurtapen-zerbitzuen
emaileen konfiantzako zerrenda”ko emaileek emanak badira.
c) Gako itunduko sistemak eta udal administrazioak ontzat eman
dezakeen edozein sistema, ezartzen diren modu eta baldintzetan.
Interesdunek edozein bitarteko erabili ahal izanen dute sinatzeko, baldin
eta ziurtatzen bada adierazitako borondatearen eta adostasunaren benetakotasuna, bai eta dokumentuaren osotasuna eta aldaezintasuna ere.
Interesdunek udaleko administrazioarekin bitarteko elektronikoen bidez
harremanetan jartzea erabakitzen badute, honako bitarteko hauek onetsiko
dira sinadura baliozkoa izan dadin:
a) Sinadura elektronikoko ziurtagiri elektroniko aitortu edo kalifikatuetan oinarritutako sinadura elektroniko aitortu edo kalifikatuko eta aurreratuko
sistemak, ziurtagiriak “Ziurtapen-zerbitzuen emaileen konfiantzako zerrenda”ko emaileek emanak badira. Ondorio horietarako, ulertuko da aipatu
ziurtagiri elektroniko aitortu edo kalifikatuetan sartuta daudela pertsona
juridikoarenak eta nortasun juridikorik gabeko entitatearenak.
b) Zigilu elektronikoko ziurtagiri elektroniko aitortu edo kalifikatuetan
oinarritutako zigilu elektroniko aitortu edo kalifikatuko eta aurreratuko sistemak, ziurtagiriak “Ziurtapen-zerbitzuen emaileen konfiantzako zerrenda”ko
emaileek emanak badira.
c) Udal administrazioak ontzat ematen ahal duen beste edozein
sistema, ezartzen diren modu eta baldintzetan.
Oro har, administrazio prozeduran ezarritako edozein jarduketa gauzatzeko, aski izanen da interesdunek aurretik beren nortasuna egiaztatzea,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren
1eko 39/2015 Legean ezarritako edozein identifikazio bitartekoren bidez.
Administrazio publikoek honako prozedura hauetarako baizik ez diete
eskatuko interesdunei sinadura nahitaez erabiltzeko:
a) Eskaerak egiteko.
b) Erantzukizunpeko adierazpenak edo komunikazioak aurkezteko.
c) Errekurtsoak jartzeko.
d) Akzioetan atzera egiteko.
e) Eskubideei uko egiteko.
III. KAPITULUA
Egoitza elektronikoa
4. artikulua.–Egoitza elektronikoa.
Udalaren egoitza elektronikoa sortu da, eta URL helbide honetan dago
eskuragarri: “https://fitero.es”.
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Egoitza elektronikoaren titulartasuna udal-administrazioarena izanen

Egoitza elektronikoak honako printzipio hauek bete behar ditu: gardentasuna, publizitatea, erantzukizuna, kalitatea, segurtasuna, erabilgarritasuna, irisgarritasuna, neutraltasuna eta elkarreragingarritasuna.
Egoitza elektronikoa erabiliko da norbere burua identifikatzeko eta
komunikazio segurua bermatzeko, webgunearen autentifikatzeko ziurtagiri
aitortua edo kalifikatua, edo horren baliokidea erabiliz.
Egoitza elektronikoa erabilgarri egonen da herritarrentzat urteko egun
guztietan eta egunaren hogeita lau orduetan. Mantentze-lan tekniko edo
operatiboarekin lotutako arrazoi justifikatuak tartean direnean baino ezin
izanen da eten egoitzaren erabilgarritasuna, eta ezinbesteko denboraz baino ez. Aurretiaz iragarri behar da etenaldia, egoitza elektronikoan berean,
kasuan-kasuan posible den aurrerapenarekin. Egoitzaren funtzionamendua
ezustean eteten bada, posible den guztietan, erabiltzaileari horren berri
ematen dion mezu bat helaraziko zaio.
5. artikulua.–Prozeduren katalogoa.
Aipatu 39/2015 Legearen 53.1 f) artikuluan ezarritakoa betez, interesdunak eskubidea du, besteak beste, informazioa eta orientabidea jasotzeko
indarreko xedapenen arabera egin nahi dituen proiektuek, jarduketek edo
eskabideek bete beharreko baldintza juridiko edo teknikoei buruz.
Zentzu berean, 39/2015 Legearen 16.1 artikuluak ezartzen du erregistro
bakoitzera sartzeko egoitza elektronikoan agertuko dela bertan egiten ahal
diren izapideen zerrenda eguneratua.
Ondorio horietarako, Udalak publikoki jakitera emanen du egoitza
elektronikoko prozedura eta jarduketen katalogoa, eta eguneratua izanen
du katalogo hori.
6. artikulua.–Egoitza elektronikoaren edukia.
Egoitza elektronikoak, aplikatzekoa den legedian ezarritako edukia
izanen du eta, betiere, honako hauek adieraziko dira:
a) Egoitzaren titulartasuna duen organoaren identifikazioa, bai eta kudeaketaren arduradunena eta bertan eskuragarri jartzen diren zerbitzuena
ere eta, halakorik dagoenean, bertatik eratorritako azpiegoitzena.
b) Egoitza behar bezala erabiltzeko beharrezko informazioa, egoitza elektronikoaren mapa edo horren baliokidea den informazioa barne,
nabigazio egitura eta eskuragarri dauden atalak zehaztuz.
c) Egoitzako ziurtagiriak egiaztatzeko sistema; zuzenean eta doan
eskuragarri egon beharko da.
d) Egoitzan onartu edo erabilitako sinadura elektronikoko sistemen
zerrenda.
e) Udal administrazioak erabiltzen dituen zigilu elektronikoen zerrenda (ziurtagiri elektronikoen ezaugarriak eta horiek ematen dituztenen
ezaugarriak barne), bai eta horiek egiaztatzeko sistema ere.
f) Erregistro elektronikorako sarbidea eta egoitzaren bidez irisgarriak
diren erregistro elektronikoa edo elektronikoak sortzeko xedapenerako
sarbidea.
g) Datu pertsonalak babesteari buruzko informazioa.
h) Informazio administratiboaren inbentarioa, Udalak ematen dituen
prozeduren eta zerbitzuen katalogoarekin.
i) Herritarrak udal administrazioarekin komunikatzeko duen eskubideaz baliatzean erabiltzen ahal dituen bitarteko elektronikoen zerrenda.
j) Iradokizunak eta kexak egiteko bitartekoak.
k) Espedientearen tramitazio-egoerarako sarbidea, halakorik dagoenean, interesdunak bere burua identifikatu ondoren.
l) Egoitzako organo edo erakunde publikoek egindako eta egiaztapen
kode seguruarekin autentifikatutako agirien benetakotasuna eta osotasuna
egiaztatzea.
m) Data eta ordu ofiziala.
n) Epeak zenbatzeko egun baliodun eta baliogabeen egutegia.
o) Adierazi eginen da zer egun eta ordutan dauden zabalik agiriak
modu elektronikoan aurkezteko laguntza ematen duten bulegoak, interesdunek bitarteko elektronikoak erabiltzean laguntza jasotzeko duten
eskubidea bermatzeko.
p) Direktorio geografiko eguneratua, interesdunari lagunduko diona
identifikatzen zein den bere etxetik hurbilen dagoen bulegoa erregistroen
gaietan laguntzeko.
q) Administrazio organo, zentro edo unitateen indarreko identifikazio
kodeak.
7. artikulua.–Ediktuen taula elektronikoa.
Egoitza elektronikoak ediktuen taula elektronikoa izanen du. Bertan
legearen eta araudien arabera zehazten diren egintzak eta komunikazioak
argitaratuko dira.
Udalak jakinarazpen edo ediktuen argitaratze daten kontrola bermatuko
du bitarteko tekniko egokiekin, epeak zenbatzeko ondorioetarako data
horien egiaztapena ziurtatzeko.
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8. artikulua.–Publizitate aktiboa.
Udalak, aldian behin, informazio eguneratua emanen du argitara, haren
berri izatea beharrezkoa denean jarduketa publikoen funtzionamenduarekin
eta kontrolarekin loturik egiten duen jardueraren gardentasuna bermatzeko, betiere Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta
gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legeak xedatutakoaren
arabera.
Alde horretatik, Udalak honako hauek emanen ditu argitara:
–Informazio instituzionala, antolaketakoa eta plangintzakoa.
–Garrantzi juridikoa duen informazioa, hau da, araudi propioak, hala
ordenantzak edo araudiak nola zerga araudiak edo izaera orokorreko
beste edozein xedapen.
–Informazio ekonomikoari eta aurrekontuari buruzkoa, bai eta estatistikoa ere.
9. artikulua.–Kontratatzailearen profila.
Egoitza elektronikotik Udalaren kontratatzailearen profilera sartzeko
aukera egonen da, eta horren edukia bat etorriko da kontratazioari buruzko
araudian xedatuarekin.
IV. KAPITULUA
Erregistro elektronikoa
10. artikulua.–Erregistro elektronikoaren sorrera eta funtzionamendua.
Ordenantza honen bidez Udalaren eta haren mendeko zuzenbide
publikoko erakundeen erregistro elektronikoa sortu da, funtzionamenduaraubidea zehaztu da eta ezarri dira bitarteko elektronikoen bidez egiten
diren eskabide, idatzi eta komunikazioak aurkeztu eta bidaltzean bete
beharreko baldintzak eta betekizunak.
Erregistro elektronikoaren funtzionamendua Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen Legean (urriaren 1eko 39/2015 Legea)
eta ordenantza honetan ezarritakoaren arabera eginen da eta, horietan
arautu ez diren alderdietan, aplikatzekoa den zuzenbide administratiboko
araudian jasotakoaren arabera.
11. artikulua.–Erregistro elektronikoaren izaera eta eraginkortasuna.
Udal honek erregistro elektroniko orokor bat izanen du eta, bertan,
Udalean aurkeztutako edo jasotako dokumentu guztien idazpena eginen
da.
Administrazio guzti-guztien erregistro elektronikoak guztiz elkarreragingarriak izanen dira, horien bateragarritasun informatikoa eta interkonexioa bermatuz, bai eta erregistroko idazpenak eta edozein erregistrotan
aurkezten diren dokumentuak modu telematikoan bidaltzeko aukera ere
emanez.
12. artikulua.–Erregistro elektronikoaren eginkizunak.
Udalaren erregistro elektronikoak eginkizun hauek izanen ditu:
a) Idazkiak, eskabideak eta komunikazioak jasotzea, bai eta horien
sarrerako idazpena egitea ere.
b) Eskabide, idazki eta komunikazioak aurkeztu izanaren ziurtagiri
elektronikoak ematea.
c) Komunikazio eta jakinarazpen elektronikoak bidaltzea, bai eta
horien irteerako idazpena egitea ere.
d) Legez edo arauz ematen zaion beste edozein.
13. artikulua.–Erregistro elektronikoaren arduraduna.
Erregistroaren kudeaketaren erantzukizuna Udaleko Alkatetzarena
izanen da.
14. artikulua.–Erregistro elektronikoan sartzea.
Erregistro elektronikorako sarbidea “https://fitero.es” URL helbidean
dagoen Udalaren egoitza elektronikoaren bidez eginen da.
15. artikulua.–Eskaerak, idazkiak eta komunikazioak aurkeztea.
Administrazio honen aurrean modu presentzialean aurkeztutako
dokumentuak digitalizatu egin beharko ditu dokumentu horiek jaso dituen
erregistroen alorreko laguntza-bulegoak, 39/2015 Legearen 27. artikuluan
xedatuaren arabera, horiek administrazio-espediente elektronikora sartzeko. Jatorrizkoak interesdunari itzuliko zaizkio, kalterik egin gabe arauaren
arabera aurkeztutako dokumentuak administrazioak gorde behar dituen
kasuei edo objektuak edo digitaliza ezin daitezkeen formatuan dauden
dokumentuak aurkeztea nahitaezkoa den kasuei.
Erregistro elektronikoak aukera emanen du eskaerak, idazkiak eta
komunikazioak aurkezteko, eguneko hogeita lau orduetan eta urteko egun
guztietan.
Erregistro elektronikoan egoitza elektronikoko data eta ordu ofizialak
erabiliko dira.
Erregistro elektronikoak modu automatikoan sortuko du egindako
aurkezpenaren ziurtagiri bat, pdf formatuan eta onartutako identifikaziosistemetako baten bitartez. Bertan azaldu beharko dira aurkezpenaren
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data eta ordua, erregistroko sarrera-zenbakia eta aurkezpen-formularioari
atxikitako eranskinen zerrenda. Aurkezpenaren ziurtagiria ez ematea dokumentua ez jasotzearen baliokidea da, eta horren berri eman beharko
zaio erabiltzaileari.
16. artikulua.–Eskaerak, idazkiak eta komunikazioak errefusatzea.
Udal administrazioak errefusatu ahal izanen ditu baldintza hauetan
aurkezten diren dokumentu elektronikoak:
a) Kode gaiztoa dutenak edo sistemaren osotasuna edo segurtasuna
arriskuan jar lezaketen gailuak dituztenak.
b) Dokumentu normalizatuak erabiltzen direnean, nahitaezko eremuak betetzen ez direnean edo dokumentuaren tratamendua ezinezko
egiten duten inkongruentziak edo ez-egiteak daudenean.
Erregistro elektronikoan aurkezten diren idazki eta komunikazioen
eranskinak irakurgarriak eta ez-akastunak izanen dira. Normalean onartzen
diren formatuak erabili ahal izanen dira (Udalaren egoitza elektronikoan
jendaurrean jarriko dira horiek).
Kasu horietan, egoera horren berri emanen zaio dokumentua bidali
duenari, dokumentua errefusatzeko arrazoiak jakinaraziz eta, posible denean, akats horiek zuzentzeko bitartekoak adieraziz. Interesdunak eskatzen
duenean, dokumentua aurkezteko saiakuntzaren ziurtagiria emanen da,
errefusatzeko arrazoiak adierazita.
17. artikulua.–Epeen kontaketa.
Interesdunek zein administrazio publikoek bete beharreko epeen kontaketari dagokionez, erregistro elektronikoa egoitza elektronikoko data eta
ordu ofizialek gobernatuko dute; horrek behar diren segurtasun-neurriak
izanen ditu bere segurtasuna bermatzeko.
Erregistro elektronikoa eguneko hogeita lau orduetan eta urteko egun
guztietan egonen da erabiltzaileen eskura, salbu eta arrazoi teknikoak
direla‑eta beharrezkoak diren etenak direnean.
Epeen kontaketari dagokionez, honako hauek bete beharko dira:
–Epeak ordutan zehazturik badaude, ordu horiek baliodunak direla
ulertu behar da. Baliodunak izanen dira egun baliodun bat osatzen duten
ordu guztiak.
Ordutan adierazitako epeak orduz ordu eta minutuz minutu zenbatuko
dira dagokion ekintza egiten den ordu eta minututik, eta ezin izanen dute
hogeita lau ordutik gorakoak izan; horrelakoetan, egunetan adieraziko
dira epeak.
–Epeak egunetan adierazten direnean, egun baliodunak direla ulertuko
da; beraz, larunbatak, igandeak eta jaiegunak ez dira zenbatuko.
–Delako eskaera, idazki eta/edo oharra egun baliogabe batean sartzen
bada, hurrengo egun balioduneko lehen orduan sartu dela ulertuko da.
Horretarako, sarrerako idazpenean aurkezpeneko egun eta ordu hauek
idatziko dira: dokumentua benetan jaso zen eguna eta ordua, baina hurrengo
egun balioduneko lehen ordua adieraziko da sarrera-egun eta -ordu gisa.
–Eskabideen sarrera ezarritako epean egin dela ulertuko da, dagokion
egunean hasten bada eta arrakastaz amaitzen bada. Epeen kontaketari
dagokionez, baliagarria izanen da eta ondorio juridikoak izanen ditu erregistro-unitateak emandako ziurtagirian agertzen den sarrera-datak.
–Erregistro elektronikotik ez da aterako inolako idazki edo komunikaziorik egun baliogabeetan.
–Udal administrazioaren erregistro elektronikoari dagokionez, egun
baliogabeak dira larunbatak, igandeak eta Estatuko, Nafarroako eta udalerriko hiriburuko laneko jaiegunen egutegi ofizialean zehaztutakoak. Ondorio horretarako, erabiltzaileek aukera izanen dute egoitza elektronikoan
argitaratutako egutegia kontsultatzeko.
V. KAPITULUA
Jakinarazpen elektronikoak
18. artikulua.–Jakinarazpenen ezaugarri orokorrak.
Jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez eginen dira lehentasunez, eta beti, interesdunak betebeharra duenean horiek bide horretatik
jasotzeko.
Aurrekoa gorabehera, administrazioek jakinarazpenak bitarteko ezelektronikoen bidez egiten ahalko dituzte, honako kasu hauetan:
a) Interesduna edo bere ordezkaria bat-batean agertzen denean
erregistroaren alorreko laguntza-bulegoan eta une horretan komunikazio
edo jakinarazpen pertsonala eskatzen duenean.
b) Administrazioaren jardunaren eraginkortasuna bermatzeko beharrezkoa denean jakinarazpena zuzenean ematea jakinarazpena egin
behar duen administrazioko langile batek.
Erabilitako bitartekoa edozein izanik ere, jakinarazpenak beti izanen
dira baliozkoak baldin eta aukera ematen badute jasota uzteko honako
hauek: jakinarazpena bidali edo eskuragarri jarri izana; interesdunak edo
haren ordezkariak jaso izana edo hartara iritsi izana; datak eta orduak;
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jakinarazpenaren eduki osoa; eta bidaltzailearen eta hartzailearen identitate fidagarria. Egindako jakinarazpenaren egiaztapena espedienteari
erantsiko zaio.
Jakinarazpen elektronikoak jasotzeko betebeharra ez duten interesdunek edozein unetan erabaki eta jakinarazten ahal diote administrazio
publikoari, horretarako ezartzen diren eredu normalizatuen bidez, ondorengo jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez egiteko edo bide
horien bidez egiteari uzteko.
Interesdunek adostasun orokorra eman dezakete udal administrazioko
tramite guztietarako, edo tramite baterako edo batzuetarako, adierazten
dutenaren arabera.
Interesdunak, halaber, prozeduraren tramitazioan, udal administrazioarekin komunikatzeko modua aldatu ahal izanen du, hasieran hautatutakoa
ez beste bitarteko bat aukeratuz, hala une horretatik aurrera jakinarazpenak
bitarteko elektronikoen bidez egiteko eskatuz nola jakinarazpen elektronikorako baimena atzera botaz eta jakinarazpenak postaz jasotzeko eskatuz.
Kasu horretan, organo eskudunari jakinarazi beharko dio, eta ondorengo
jakinarazpenak jasotzeko helbide postal bat adieraziko.
Aldaketa horrek ondorioak izanen ditu organo eskudunaren erregistroan
jaso eta hurrengo egunetik aurrera egiten diren jakinarazpenetarako.
19. artikulua.–Jakinarazpen elektronikoak egitea.
Jakinarazpen elektronikoa agerraldi elektronikoaren bidez eginen
da.
Agerraldi elektronikoaren bidezko jakinarazpenean interesduna, behar
bezala identifikatuta, dagokion administrazioaren jarduketaren edukira
sartzen da udal administrazioaren egoitza elektronikoaren bidez.
Agerraldi elektronikoak, jakinarazpenaren ondorioak izan ditzan,
honako baldintza hauek bete beharko ditu:
–Edukira sartu aurretik, interesdunak abisu bat ikusi beharko du,
bertara sartzean administrazioaren jarduketaren jakinarazpena jasoko
duela adieraziko duena.
–Dagokion informazio-sistemak edukira sartzeko unea jasoko du, data
eta ordua adierazita, eta une horretatik aurrera jakinarazpena egintzat joko
da, legezko ondorio guztietarako.
Jakinarazpen-sistemak aukera emanen du ziurtatzeko zer egunetan eta
ordutan jarri den interesdunaren esku jakinarazpenaren xede den ekintza
eta zer egunetan eta ordutan sartu den haren edukira.
Jakinarazpena bitarteko elektronikoz egitea nahitaezkoa denean, edo
interesdunak espresuki hori aukeratu duenean, ez onartutzat joko da baldin
haren edukian sartzerik gertatu ez bada hamar egun natural igarotakoan,
jakinarazpena eskuragarri jarri zenetik zenbatzen hasita.
VI. KAPITULUA
Faktura elektronikoa
20. artikulua.–Faktura elektronikoa.
Udal administrazioak eta haren erakunde publikoek onartuko dute egin
zaizkien zerbitzuei dagokienez hirugarrenek luzaturiko fakturak baliabide
elektronikoen bidez aurkeztea, igorlearen eta dokumentuaren benetakotasuna egiaztaturik badago eta dagokion araudian zehaztutako gainerako
baldintzak betetzen badira. Igorlearen edo dokumentuaren benetakotasuna
egiaztatuta ez badago, hura eskatuko diote igorleari, Administrazioak
egokitzat hartzen dituen baliabideen bidez egiazta dezan.
Udal administrazioak fakturak formatu elektronikoan aurkezteko eskatu
ahal izanen du, eta islaturiko zenbatekoak ordainduko ditu, ahal dela
baliabide elektronikoen bidezko prozedura administratiboak erabilita.
21. artikulua.–Ordainketa elektronikoa.
Udal administrazioak eta haren erakunde publikoek ordaintzeko sistema elektronikoak ezarriko dituzte herritarrek zergak, zehapenak, isunak,
errekarguak eta zor dizkien gainerako zenbatekoak ordaindu ahal izateko,
aitzinetik likidazioa eginda, hala behar denean.
Aurreko puntuan xedatua betetzeko, udal administrazioak ordainketa
elektronikorako pasabideak erabili ahal izanen ditu, beste administrazio
publiko batzuek gaituak, finantza erakunde zehatz batzuekin datuak modu
seguru eta konfidentzialean on‑line trukatu ahal izateko, horrekin on‑line
ordainketa ezarririk tramitazio telematiko baten edozein puntutan.
Egindako ordainketaren frogagiria luzatuko dute ordainketa elektronikorako ezartzen diren sistemek.
LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA
Egoitza elektronikoa abian jartzea
Egoitza elektronikoa ordenantza honen behin betiko onespena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean jarriko da abian,
baliabide teknikoek horretarako bide ematen badute.
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BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
Erregistro elektronikoa abian jartzea
Erregistro elektronikoa ordenantza honen behin betiko onespena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean jarriko da abian,
baliabide teknikoek horretarako bide ematen badute.
HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
Segurtasuna
Egoitza eta erregistro elektronikoen segurtasuna, bai eta herritarren
zerbitzu publikoetarako sarbidearena ere, Segurtasun Eskema Nazionalean
ezarritakoaren arabera arautuko da.
Udalaren osoko bilkurak bere segurtasun-politika onartu beharko du,
administrazio elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala
arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren 11. artikuluan
ezarritako gutxieneko edukiarekin.
Egoitza elektronikoetan publizitatea eman beharko zaie dagozkien
adostasun-adierazpenei eta segurtasun-bereizgarriei.
Ohiko auditoretza orokor bat egin beharko da gutxienez bi urtean behin.
Informazio-sisteman aldaketa esanguratsuak egiten diren bakoitzean,
horiek beharrezko segurtasun-neurrietan eraginik izan badezakete, ezohiko
auditoretza bat eginen da, eta horren arabera ezarriko da bi urteko epea
kontatzeko data. Auditoretza-txostenak Segurtasun Eskema Nazionalaren
34.5 artikuluan ezarritako edukia izanen du.
LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
Datuen babesa
Telekomunikazio-sareen bidez ematen diren zerbitzuek eta harreman
juridikoek bete egin beharko dituzte Datu Pertsonalak Babesteko eta
Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan
ezarritakoa, bai eta informazioaren tratamendu automatizatua, jabetza
intelektuala eta informazioaren gizarteko zerbitzuak arautzen dituzten
xedapen espezifikoetan jasotakoa ere.
BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
Zerbitzuen zuzentarauaren leihatila bakarra
Udalak bermatuko du, bere eskumenen alorrean, zerbitzu emaileek
beren jardueran sartzeko eta jarduteko beharrezko informazioa eta inprimakiak jasotzen ahalko dituztela Zerbitzuen zuzentarauaren leihatila
bakarraren bidez (www.eugo.es), bai eta agintari eskudunek beren eskariei
dagokienez eman dituzten ebazpenak eta gainerako komunikazioak ere.
Xede horretarako, Udalak koordinazioa sustatuko du jarduera batean sartu
eta jarduteko beharrezko inprimakiak normalizatzeko.
SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
Garatzeko gaitzea
Alkatetza-udalburutza gaitu da antolakuntzaren arloan beharrezko
diren neurriak har ditzan, ordenantza honetako xedapenak garatzeko, eta
beharrezko alderdi teknikoak alda ditzan, komeni denean, normalizazioa eta
elkarreragingarritasuna direla‑eta edo, oro har, teknologiaren garapenari
egokitzeko.
ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
Ordenantza honen xedapenak aplikatzea
Ordenantza honetan jasotako xedapenak aplikatu eginen dira Udalaren tresna teknologikoen garapen maila kontuan izanik; Udala saiatuko
da bere aplikazioak une bakoitzean erabilgarri dauden konponbideetara
egokitzen, beharrezko egokitzapen aldien kalterik gabe. Horiek eskuragarri
daudenean, horren berri emanen da egoitza elektronikoan.
AZKEN XEDAPENA
Indarrean jartzea
Ordenantza honen behin betiko testua Udalaren osoko bilkurak onetsi
du azaroaren 26an, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta
ez da indarrean jarriko bere testua osotasunean argitara eman arte eta
Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen Legearen (apirilaren 2ko
7/1985) 65.2 artikuluan aurreikusitako epea igaro arte. Indarrean izanen
da espresuki aldatu edo indargabetu arte.
Fiteron, 2020ko otsailaren 10ean.–Alkatea, Miguel Aguirre Yanguas.
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Ordenantza, Elkarteen Udal Erregistroa arautzen duena.
Behin betiko onespena
Fiteroko Udalak, 2019ko azaroaren 26an egin osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen Fiteroko Elkarteen Udal Erregistroa arautzen duen
ordenantza.
Iragarkia 2019ko 249. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
abenduaren 20an, eta jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu ez denez,
behin betiko onetsi da ordenantza, eta argitaratu egin behar da:
ORDENANTZA, FITEROKO ELKARTEEN UDAL ERREGISTROA
ARAUTZEN DUENA
Zioen azalpena
Fiteroko Udalak, ordenantza honen bidez, arautu asmo ditu Elkarteen
Udal Erregistroaren sorrera eta funtzionamendua. Xedea da jakitea udalerrian zenbat elkarte dauden eta zer helburu eta ordezkagarritasun dituzten,
udal politika egoki bat bultzatze aldera elkarteen udal sustapenerako eta
herritarren parte-hartzerako.
Borondate politiko hori gauzatzeko, Elkarteen Udal Erregistroa
sortzen da orain, Fiteroko lurraldean diharduten irabazi asmorik gabeko
entitate guztiak biltzeko helburua duen bitarteko bat. Jakin nahi da
dauden elkarteen egiazko egoera zein den, bai eta beharbada sortzeko daudenena ere, gogoeta egiteko eta elkarte-ehun antolatu bat
sendotzea bultzatuko duten ildoak zehazteko. Ehun horrek herritarren
parte-hartzerako bide berriak bilatu beharko ditu, herritarren interesei
egokituz.
1. artikulua. Erregistroaren sorrera eta izaera.
Fiteroko Udalak Elkarteen Udal Erregistroa sortzen du, izaera administratibokoa. Honako hauetan jasoriko arauak aplikatzeari eta garatzeari
loturik dago erregistroa: Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 72. artikuluan eta azaroaren 28ko 2568/1986
Errege Dekretuaren 236. artikuluan (errege dekretu horren bidez onetsi
zen Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamendua). Elkarteen Udal Erregistroa jarraikiko
zaie ordenantza honetan jasotzen diren arauei, eta bertan xedatzen ez
direnetan, toki araubidearen gaineko arauei.
2. artikulua. Ordenantzaren xedea.
Elkarteen Udal Erregistroaren xedea da Udalari bide ematea jakiteko
udalerrian zenbat entitate dauden eta zer helburu, ordezkagarritasun eta
eragin dituzten, udal politika egoki bat egitea posible izan dadin, haren
bidez udalerriko elkarte-ehuna eta herritarren parte-hartzea sendotzen
laguntzeko.
3. artikulua. Erregistroaren zuzendaritza.
Fiteroko Udaleko Idazkaritza Nagusiak kudeatuko du erregistroa, eta
herritarren parte-hartzeari buruzko gaiez arduratzen den administrazio
unitateak izanen ditu bere gain kudeaketa eta mantentze-lanak, Idazkaritza
Nagusiak ezarritako jarraibideen arabera.
4. artikulua. Datu publikoak.
Erregistro horretako datuak publikoak izanen dira.
5. artikulua. Inskripzioaren borondatezkotasuna.
Elkarteen Udal Erregistroan inskribatzea borondatezkoa izanen da.
6. artikulua. Inskribatzen ahal diren elkarteak.
Elkarteen Udal Erregistroan inskribatzen ahalko dira irabazi asmorik
gabeko elkarteak, aldez aurretik inskribaturik badaude indarreko legediaren
arabera nahitaez inskribatu beharreko Estatuko edo autonomia erkidegoko
erregistroetan.
Orobat, xedetzat izan beharko dute udalerriko bizilagunen interes
orokorrak edo sektorialak babestu, sustatu eta hobetzea. Bereziki aipatzekoak dira auzo elkarteak, ikasleen guraso elkarteak, kultura, kirol, aisia eta
gazteria arloetako elkarteak, sindikatuenak, enpresenak, profesionalenak,
erlijiosoak, eta oro har funtzionamendu demokratikoa duten eta egoitza
soziala Fiteron daukaten elkarteak.
7. artikulua. Inskripzio eskabidea.
Inskripzio eskabidea Fiteroko Udal Erregistroan aurkeztu beharko da,
edo indarreko legedian onartutako edozein bide erabiliz.
Eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira:
a) Elkartearen estatutuak.
b) Bazkide kopuruaren ziurtagiria.
c) Estatuko edo autonomia erkidegoko erregistroetan inskribatu
izanaren frogagiria, nahitaezkoa zaien kasuetan.
d) Zuzendaritza karguak betetzen dituzten pertsonak edo entitatearen
zuzendaritza eta administrazio organoak osatzen dituztenak.
e) Egoitza soziala.
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f) Abian den ekitaldiko aurrekontua edo, halakorik ez bada, onetsi
den azken aurrekontua.
g) Abian den ekitaldiko jarduera programa edo, halakorik ez bada,
onetsi den azkena.
Aurreko a), d) eta e) apartatuetan aipatzen diren datuak aldatzen
badira, bi hilabeteko epean jakinarazi beharko zaio Udalari izan den
aldaketa hori, idatziz.
Aurreko f) eta g) apartatuetan aipatzen den urteroko dokumentazioa
onetsi eta bi hilabeteko epean igorri beharko zaio Udalari.
Urte bakoitzeko urtarrilean, Udalari jakinarazi beharko zaizkio aurreko
urteari dagozkion bazkideen altak eta bajak.
8. artikulua. Inskripzioa.
Fiteroko Udalak idatziz jakinaraziko du, inskripzio eskabidea aurkeztu
eta hilabeteko epean gehienez, hura gauzatu dela, salbu eta errekerimendurik egin behar badu inskribatzeko beharrezkoa den dokumentazioa
ongi osatzeko.
Inskripzioa ukatu ahalko zaie elkarteei, haien araubide juridikoa indarreko ordenamenduaren aurkakoa bada, funtzionamendu demokratikorik
ez badute, edo helburuak erdiesteko indarkeria erabiltzearen aldekoak
badira eta/edo intolerantzia bultzatzen badute.
9. artikulua. Inskripzioaren ondorioak.
Elkarteak udal erregistroan inskribatzeak ondorio hauek izanen ditu:
1.–Udaleko baliabide publikoak erabiltzeko eskubidea, bereziki lokalak
eta komunikabideak, behar diren mugekin, zenbait elkartek edo beste
eskatzaile batzuek, edo Udalak berak, aldi berean erabili nahi izanez
gero. Halako udal baliabideak erabiltzeko, aldez aurretik eskabidea egin
beharko da, Udalak oro har ezarritako moduan.
2.–Udal jarduketen inguruko informazioa jasotzeko eskubidea, gaia
dela‑eta elkartearen interesekoa denean.
3.–Elkartearen egoitzan Udalaren argitalpenak jasotzeko eskubidea, elkartearen interesekoak izanez gero, beraren helburu sozialaren arabera.
4.–Fiteroko Udalak berariazko lankidetza-hitzarmenak sinatzen ahalko
ditu inskribaturik dauden elkarteekin.
5.–Inskribaturiko elkarteek Fiteroko Udalaren laguntza ekonomikoak
jasotzeko eskubidea izanen dute, lankidetza-hitzarmenetan nahiz urtero
onetsitako laguntza-deialdietan ezartzen den moduan, eta horretarako dirurik
erabilgarri baldin badago Udalaren aurrekontuan. Elkarteen Udal Erregistroan
inskribatu diren elkarteei soilik emanen zaizkie laguntza ekonomikoak.
AZKEN XEDAPENA
Ordenantza honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke
hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denetik hasita; eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, jurisdikzio bereko
organo judizial eskudunari zuzendua, bi hilabeteko epean, argitaratu eta
biharamunetik hasita.
Ordenantza honek indarra hartuko du Nafarroako Aldizkari Ofizialean
osorik argitaratu eta hamabost egunen buruan, Toki Araubidearen Oinarriei
buruzko Legearen 65.2 eta 70.2 artikuluekin bat, eta indarrean iraunen du
harik eta espresuki aldatzen edo indargabetzen den arte.
Fiteron, 2020ko otsailaren 10ean.–Alkatea, Miguel Aguirre Yanguas.
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UHARTE
Ordenantza, apustu-etxe eta joko-aretoak arautzeari
eta ludopatiaren prebentziorako neurriei buruzkoa.
Behin betiko onespena
Uharteko Udalak, 2019ko azaroaren 28an egin osoko bilkuran, hasiera
batez onetsi zuen Apustu-lokalei eta ausazko jokoei buruzko ordenantza
(1361/2019 espedientea).
2019ko 253. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren
27an, bai eta Udalaren iragarki-taulan ere, eta legezko epea iraganik inork
erreklamaziorik aurkeztu gabe, testu aldatua argitara ematen da jarraian,
indarra har dezan Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean
berean.
Uharten, 2020ko otsailaren 6an.–Alkatea, Alfredo Javier Arruiz Sotes.
“APUSTU-ETXE ETA JOKO-ARETOAK ARAUTZEARI ETA
LUDOPATIAREN PREBENTZIORAKO NEURRIEI BURUZKO
ORDENANTZA
ZIOEN AZALPENA
Azken urte hauetan ikusi dugu nola ugaritu diren ausazko jokoekin
eta apustuekin lotutako establezimenduak. Apustu etxe horiek publizi-

tatea txertatzen dute kirol ikuskizunetan, batez ere kirol emanaldietan,
eta zenbait kasutan, futbol izarrez baliatzen dira ikusleak animatzeko
apustuak egitera. Joko sistema hori adiktiboagoa da, etenik gabekoa;
sarrerako “doako” abonuak ematen ditu eta egundoko inbertsioa egiten
du publizitatean. Horrek eta gure gizarteko errealitate eta ohitura berriek
ekarri dute kezkatzeko moduko gorakada izatea substantziarik gabeko
adikzioek. Ondorioz, gizartea oro har, instituzioak barne, jabetuz joan
gara egoeraren larriaz eta hasi gara ludopatia hartzen osasun publikoko
arazotzat.
Joko patologikoa nahasmendu bat da, portaera motako adikzioen artean
jasotzen dena sailkapen mediko eta psikologikoetan. Halakoetan, kontrola
galtzen da jokoari lotutako portaeran, eta horrek ondorio larriak ekartzen
ditu, hala nola arazoak ikasketetan edo lanean, edo arazo ekonomikoak,
sozialak eta/edo legalak. Uharten ere badugu arazo hori, zoritxarrez.
Gazteria ukitzen du bereziki, sektore bakarra ez bada ere, itxaropen
falta eta etorkizun ezegonkorra baldintza ezin hobeak direlako adrenalina
dosi bizkor batzuk izateko dirua esfortzurik gabe lortuz.
Ezin da onartu apustu etxeek egunez egun mozkinak handitzea eta
familien eta gizartearen esku uztea mendekotasuna dutenen tratamendu
osoa pagatu beharra. Justiziakoa da, beraz, enpresa horien mozkinetatik
gizarte osorako egin beharreko ekarpena handitzea, jokoarekiko adikzioa
dutenak eraginkortasunez tratatzeko eta halako mekanismoak aztertu eta
etorkizuneko adikzioak saihesteko.
Gauza bera dago aurrez aurreko edo Internet bidezko apustu bakoitzaren atzean: sinestaraztea ez dela lanik egin behar aberastasuna sortzeko,
aukera dagoela dirua inbertitzeko eta, ongi eginez gero, ugaritzeko. Kopla
horrek ahazten du baten mozkina beste batek dirua galtzetik datorrela eta,
halaber, egun batean irabazi arren, biharamunean gehiago gal daitekeela.
Ez da suertea, ezpada matematika, apustu-etxearen jabea izatea irabazten
duen bakarra.
Gainera, jokoan ibiltzeko erraztasuna guztiz kezkagarria da populazio
bereziki kalteberari eragiten diolako; zentzu horretan, honako hau dio
Drogei eta Adikzioei buruzko III. Prebentzio Planak (2018‑2023): “Haurrak
eta nerabeak lehentasunezko populazioak dira osasunaren prebentziorako eta sustapenerako; horregatik, babes-esparruak sortu behar dituzte
agintariek.” Beraz, ditugun eskumen guztiak erabili behar ditugu gazteak
eta talde kaltebera guztiak kaltetzen dituzten jarduerak galarazteko, haien
nortasuna garatzen eta finkatzen ari diren garaian.
Jokoari buruzko Nafarroako 2017ko memoriaren arabera, Foru Komunitatean apustuetara doan gastua nabarmen igo da 2012tik: 44,41
milioi handitu da urte horretatik, 2017an apustuetarako gastua 74 milioi
eurokoa eta 2018an 86,44 milioi eurokoa izateraino; hori gertatu da, besteak
beste, gero eta errazagoa delako joko mota horietan aritzea bai ingurune
pribatuan, on‑line jokoaren bidez, bai espazio publikoan, aisialdiko establezimenduetan makinak ugaritu, eta joko eta apustuetarako berariazko
aretoak ireki baitira.
Bada garaia instituziook araudia egoki dezagun joko jardueraren
errealitate sozial, ekonomiko eta teknologikora, bueltarik ez duen izurri
bihurtu baino lehen.
Autonomia erkidegoetako legeriak berariazko baimen sistema bat
ezartzen du helburu horietarako lokalak ireki eta ustiatzeko. Horretarako,
bada, Foru Komunitateko organo eskudunak emaniko administrazio baimena eskuratu behar da, aldez aurretik eta nahitaez. Komunitateak, orobat,
Nafarroako Joko eta Apustuen Erregistroa sortu du kontrolak paratzeko,
aldez aurretikoak zein zehatzaileak, sektore hau arautua izan dadin. Alabaina, toki entitateek ere badituzte eskumenak parametro mugatzaileak
jartzeko kasuan kasuko udalerrietan aipatu establezimenduak ezartzeko
orduan.
Hori esanik, ikusten dugu, batetik, udalerriek badutela eskumena hirigintzaren eta hiri-ingurumenaren arloetan, Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen Legearen arabera, eta, bestetik, Ingurumena Babesteko
Esku-hartzeari buruzko Foru Legeak ezartzen duela joko aretoekin lotutako
jarduerek jarduera sailkaturako udal lizentzia beharko dutela. Lizentzia
hori ukatu dakieke hirigintzako planeamenduan edo udal ordenantzetan
oinarritutako arrazoiengatik.
Horregatik uste dugu Uharteko Udala gaitua dagoela osasun publikoa
eta interes orokorra babestuko dituzten mugak jartzeko, haurrak eta gazteak
eta talde kaltebera guztiak zaintzeko irizpideetan oinarriturik. Muga horiek
arautuko dute ausazko joko edo apustuetarako areto edo lokalak non ireki
haurrak, gazteak eta gainerako talde kalteberak maiz ibiltzen diren toki
sentikorretatik hurbil (ikastetxeak, osasun zentroak eta kirol eremuak).
1. artikulua. Xedea.
Ordenantza honen xedea da baldintza batzuk finkatzea jokoarekin
lotutako lokalak jartzeko. Baldintza horien helburua da gutxieneko distantzia
batzuk ezartzea lokal horietatik hezkuntza, kultura, gazte, gizarte zerbitzu,
osasun eta kirolaren arloetako zentroetara eta, batez ere, adingabeek
erabiltzen dituzten eremu libreetara. Orobat, beste alderdi batzuk ere
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arautzen ditu, arlo horretako publizitate, prebentzio edo prestakuntzari
buruzkoak, betiere, udal eskumenen esparruaren barnean.
2. artikulua. Eraginpeko establezimenduak.
1. Jokorako diren areto guztiak ordenantza honen eraginpean
gelditzen dira, baldin trukean, zuzenean nahiz zeharka, sari bat lortzea
ahalbidetzen badute makinetan dirua jokatuz.
2. Parametro horiek aplikatuko dira jarduera lizentziak eskatzen
direnean joko areto, kasino, bingo eta apustuetarako aretoak ezartzeko,
eta, oro har, Nafarroako Gobernuan organo eskudunaren baimena behar
duten establezimenduak ezartzeko, gaiari buruz indarra duen legerian
babesturik.
3. artikulua. Gutxieneko distantziak.
1. Jokorik gabeko eremu deklaratzen dira, populazio kaltebera
babesteko, hezkuntza, kultura, gazte, gizarte zerbitzu, osasun, kirol edo
jostetaren arloetako eta haur parkeen instalazioen sarrerako fatxadatik
400 metroko erradioan diren kale guztiak.
2. Halako establezimenduen arteko gutxieneko tartea 400 metrokoa
izanen da.
4. artikulua. Distantziak neurtzea.
Aurreko artikuluan aurreikusitako urruntze distantziak neurtzeko, 1/1000
eskalako plano egokien gainean erradio bat edo batzuk marraztuko dira
lehenago finkatutako gutxieneko azalerarekin. Erreferentziatzat hartuko
dira dauden establezimendu publikoen arteko eta/edo ezarri gogo direnen
arteko muga hurbilenak.
5. artikulua. Ordenantza honetan ezarritako distantziak betetzen
direla justifikatzea.
Ordenantza honen eraginpeko jarduera-lizentzien eskaeretan nahiz
horrelako jardueraren bat jartzeko kontsultetan, 1/1000 eskalako plano bat
erantsiko da. Bertan adierazi beharko da, zehazki, lizentzia zer lokaletarako
eskatzen den, lokala non dagoen kokaturik eta zer distantzia dagoen
zabalik dauden beste lokaletara, eta, halaber, jaso beharko da ordenantza
honetan ezarritako gutxieneko distantziak betetzen direla.
6. artikulua. Publizitatea egiteko debekua.
Uharteko Udalak arautuko du nola kendu, udal-mugarte osoan, halako
establezimenduen kartelak hiriko altzarietatik edo non dauden adierazten
duten seinaleak eremu publikotik. Iragartze bakarra, soilik, lokaleko kartelak
izan daitezke, non izena agertuko baita, baina ez inolako publizitaterik.
7. artikulua. Laguntza jaso ezin dezaketen jarduerak.
Udalak ezin izanen die diruz lagundu talde, elkarte edo klubei, halako
establezimenduek, lokal fisikoak edo on‑line jokatzekoak izan, edozein
motatako babesa ematen badiete jarduerak edo ekitaldiak egiteko, edo
babesletza ematen badiete, guztiz edo zati batean.
Legearekin bat ez datorren ezer ez egiteko, indarrari eutsiko diote,
indarraldiak irauten duen bitartean, ordenantza hau onestean indarra
duten hitzarmenek.
8. artikulua. Adikzioen prebentzioa.
1. Zein sarreran zein barnean, ongi ikusteko moduko tokian, lokal
horiek informazio kartela beharko dute adikzioen arriskuari buruz eta,
adikzioa izanez gero, hura tratatzeko lekuei buruz.
2. Era berean, lokaletan ustiatzen diren joko eta apustu makinak
identifikatu beharko dira.
9. artikulua. Prestakuntza.
1. Informazio jarduerak ugalduko dira ikastetxeetan eta haurrek eta
familiek parte hartzen duten jarduera guztietan, kirol, gazte edo kultura
arlokoak izan, baita guraso eta gazteentzako prestakuntza lantegiak ere,
hobeki jakiteko nola jokatzen duen jendeak on‑line eta nola egiten dituen
apustuak eta zer problema ekar dezakeen horrek.
2. Aldi berean, udaltzainen prestakuntza hobetuko da, gertuagotik
ezagut ditzaten apustu eta jokoarekin lotuta dauden arau-hauste ohikoenak, batez ere adingabeek, legez ezgaituta daudenek eta legez jokorako
sarbidea murrizturik dutenek duten sarbideari buruzkoak.
Honako hauek hertsiki debekaturik dute halako establezimenduetan
sartzea: adingabeak; ludopatia izategatik hala eskatu dutenak; erabaki
judizialaren bidez hala ezarrita dutenak edo ezgaituak, zarrastelak edo
errudunak deklaratuta daudenak lehiaketa-prozeduretan, birgaitzea lortzen
ez duten bitartean; horditasun, droga-intoxikazio edo erotasun sintomak
dituen edozein; edo armak edo arma gisa erabiltzen ahal direnak sartu
nahi duen edozein. Sartuz gero, zehapena ezarriko da.
3. Udalaren zerbitzuak eta osasun agintariak lanean arituko dira jokoari
lotutako arazoak atzeman eta esku hartzeko, eta arreta berezia emanen
diete gazteei eta haien inguruneari, baita gainerako talde kalteberei ere.
4. Udalak informazio kanpainak egin edo erraztuko ditu halako jarduketek sortzen duten adikzioari aurre egiteko lanean ari diren elkarteekin.
10. artikulua. Ordenantza fiskala.
Ordenantza honek indarra hartu ondoan, ordenantza fiskal bat prestatuko da, luxuzko gastuen gaineko zerga arautzeko, Nafarroako Toki Ogasunei

36. zenbakia - 2069. orrialdea
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 179.a artikuluan eta
hurrengoetan apustuei buruzkoa den apartatuarekin bat. % 20koa izanen
da aplikatu beharreko zerga-tasa.
11. artikulua. Ordutegiak.
Zehapena ekarriko du ikuskizun publikoak edo josteta jarduerak hasteko edo bukatzeko ordutegiak ez betetzeak, edo jendearentzat irekita
dauden establezimenduak irekitzeko edo ixteko ordutegiak.
12. artikulua. Zehapenak.
Arau-hauste eta zehapenei dagokienez, Nafarroako Gobernuaren
araudia betez, arinak, astunak eta oso astunak izanen dira.
13. artikulua. Diru-bilketa.
Jokoak eta apustuek sortzen duten adikzioa prebenitzeko erabiliko da
udal zehapen eta zergekin bildutakoaren zati bat.
Xedapen gehigarria.–Ordenantza honetan berariaz arautzen ez den
orotan, Nafarroako Gobernuaren araudia edo sektoreko araudia beteko da,
baita, ordenantza hau onetsi ondokoa izanik, aplikatu beharreko araubide
juridiko hau aldatu edo indarrik gabe uzten duena ere.
Azken xedapena.–Udalak 2019ko azaroaren 28ko osoko bilkuran
onetsi du ordenantza hau, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunean hartuko du indarra.”
L2001847

IRAÑETA
2/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena
2020ko 7. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren
13an, 2/2019 aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurrean egon den bitartean ez da alegaziorik egin; hortaz, aldaketa behin
betikotzat jo da, eta argitara ematen da, dagozkion ondorioak izan ditzan.
Aplikatu beharreko araudia: irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren
33. artikulua; foru dekretu horren bidez garatu zen martxoaren 10eko
2/1995 Foru Legea, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa, aurrekontuen
eta gastu publikoaren alorretan.
Kreditu berezia gaitzea, 720,32 eurokoa, aurrekontu-aplikazio honetan:
“327 22299 Genero indarkeriaren aurkako publizitatea”. Honako honen
kargura finantzatuko da:
420 90.–Estatuko Administrazio Orokorraren dirulaguntza (genero
indarkeria): 720,32 euro.
Uharte Arakilen, 2020ko otsailaren 14an.–Alkatea, Ainhoa Beraza
Maiza.

L2002446

ITZAGAONDOA
2‑5/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena
2020ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
20an, aurrekontu-aldaketak hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa
horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak
izan ditzaten; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren
33. artikuluan xedatuari jarraituz (foru dekretu horren bidez garatu zen,
aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).
2/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-gehigarria
PARTIDA

1 1611 4630001

IZENA

Mendinueta soluzioaren 6. fasearen finantzaketa

ZENBATEKOA

11.310

Finantzaketa:
PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 45000

Toki Ogasunen funtsa

4.500

1 11600

IVTU

6.000

1 1510 6090001

Hirigintzako hobekuntzak ibarreko herrietan

-810

3/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu berezia
PARTIDA

1 3270 22606

IZENA

Genero indarkeriaren aurkako ituneko jarduerak

ZENBATEKOA

700
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MENDABIA

Finantzaketa:
PARTIDA

1 4209001

IZENA

Genero indarkeriaren aurkako ituna

ZENBATEKOA

700

4/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-gehigarria
PARTIDA

1 9120 1000001

IZENA

Alkatearen ordainsariak

ZENBATEKOA

390

Finantzaketa:
PARTIDA

1 4508001

IZENA

Udalkideendako dirulaguntza

ZENBATEKOA

390

Hiri-jarduketarako plan berezia, ZO‑2.11 eremuan.
Behin betiko onespena
Mendabiako Udalak, 2019ko urriaren 31n egin osoko bilkura arruntean, erabaki zuen hasiera batez onestea Mendabiako Udalak sustatutako
hiri-jarduketarako plan berezia. Helburua da ZO‑2.11 eremuan dagoen
eraikigarritasuna finkatzea eta ahalbidetzea beheko solairua +2 eraikitzea
eremu horretan. Informazio publikorako dagokion iragarkia argitaratu zen
2019ko 227. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 18an, bai eta
Nafarroan editatzen diren bi egunkarietan ere, 2019ko azaroaren 8an,
eta ikusirik jendaurreko epean ez dela alegaziorik aurkeztu, Udalbatzak,
2020ko urtarrilaren 30ean egin osoko bilkura arruntean, behin betiko onetsi
zuen aipatu hiri-jarduketarako plan berezia.
Aditzera ematen da, orok jakin dezan eta ondorioak izan ditzan.
Mendabian, 2020ko otsailaren 3an.–Alkate udalburua, María Josefa
Verano Elvira.

5/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

ERANSKINA

Kreditu-gehigarria
PARTIDA

IZENA

1 9200 4630001

Itzagako Administrazio Zerbitzuen Mankomunitatea

Hiri-jarduketarako plan berezia (PDFa).
2.230

Finantzaketa:
PARTIDA

IZENA

1 1601 4630001

Mendinueta soluzioaren hornidura gastuak

L2002320

ZENBATEKOA

ZENBATEKOA

-2.230

Ardatz Itzagaondoan, 2020ko otsailaren 11n.–Alkate udalburua, Elsa
Plano Urdaci.
L2002110

LODOSA
3/2019 aurrekontu aldaketa.
Behin betiko onespena
2/1995 Foru Legean xedatuari jarraikiz, aditzera ematen da Udalaren
2019ko aurrekontuko hirugarren aldaketa behin betiko onetsita gelditu
dela, jendaurreko aldia inork erreklamaziorik aurkeztu gabe iragan baita.
Aldaketa hasiera batez onetsi zen 2019ko abenduaren 31ko osoko bilkuran,
eta zegokion ediktua 2020ko 8. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu,
urtarrilaren 14an.
Behin espedientean aldaketa horiek eginda, ukitutako kapituluetan
honako kontsignazio hauek gelditu dira:
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria-gastuak. Aurrekoa: 1402200,00 euro. Aldaketa:
18200,00 euro. Gaur egungoa: 1420400,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak. Aurrekoa:
1503055,00 euro. Aldaketa: 20486,69 euro. Gaur egungoa: 1523541,69
euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak. Aurrekoa: 377850,00 euro.
Aldaketa: 2250,00 euro. Gaur egungoa: 380100,00 euro.
5. kapitulua.–Ustekabeak. Aurrekoa: 15196,29 euro. Aldaketa:
-15196,29 euro. Gaur egungoa: 0,00 euro.
6. kapitulua.–Xedea: Inbertsio errealak. Aurrekoa: 1585962,22 euro.
Aldaketa: 50802,93 euro. Gaur egungoa: 1636765,15 euro.
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak.
Aurrekoa: 301220,00 euro. Aldaketa: 10000,00 euro. Gaur egungoa:
311220,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak. Aurrekoa: 2172729,12 euro.
Aldaketa: 15740,40 euro. Gaur egungoa: 2188469,52 euro.
7. kapitulua.–Kapital transferentziak. Aurrekoa: 467202,17 euro. Aldaketa: 6858,59 euro. Gaur egungoa: 474060,76 euro.
8. kapitulua.–Finantza-aktiboak. Aurrekoa: 870672,22 euro. Aldaketa:
43944,34 euro. Gaur egungoa: 914616,56 euro.
Jasota geratu da laugarren aldaketak, Alkatetzaren 2019ko abenduaren 31ko 183. Dekretuaren bidez onetsitakoak, ez dakarrela aldaketarik
ekonomia kapituluetan, gastu eremu bereko partiden arteko transferentziak
baitira.
Lodosan, 2020ko otsailaren 12an.–Alkatea, Pablo Azcona Molinet.
L2002144

MIRANDA ARGA
Akats zuzenketa, Administrazio elektronikoa
arautzen duen udal ordenantzan
Miranda Argako Udalak, 2019ko maiatzaren 2an egin osoko bilkuran,
hasiera batean onetsi zuen Administrazio elektronikoa arautzen duen udal
ordenantza.
Espedientea jendaurrean jarrita legez aurreikusitako epean, inork ez
zuenez alegaziorik aurkeztu, behin betiko onetsitako ordenantzaren testua
2019ko 168. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abuztuaren
27an.
Akats bat atzeman da ordenantza horren 4. artikuluaren idazketan,
Miranda Argako Udalaren egoitza elektronikoaren helbidean.
39/2015 Legearen 109.2 artikuluan xedatutakoarekin bat, bidezkoa
da ofizioz zuzentzea atzemandako akats materiala. Beraz, honako hau
izanen da Administrazio elektronikoari buruzko ordenantzaren 4. artikuluko
lehendabiziko paragrafoa:
“4. artikulua. Egoitza elektronikoa.
Udalaren egoitza elektronikoa sortu da, “https://mirandadearga.com”
URL helbidean eskuragarri dagoena. Egoitza elektronikoaren titulartasuna
udal-administrazioarena izango da”.
Argitaratzeko agintzen da, behar diren ondorioak izan ditzan.
Miranda Argan, 2020ko otsailaren 4an.–Alkatea, Francisco Gil Serantes.
L2001739

ELO
8‑16/2019 aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena
2020ko 9. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
15ean, aurrekontu-aldaketak egiteko hasierako onespenaren erabakia.
Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontualdaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren
ondorioak izan ditzaten. Hori guztia, honako honi jarraikiz: irailaren 21eko
270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatua, aurrekontuen eta gastu
publikoaren alorretan Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko
2/1995 Foru Legea garatzen duena.
8/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-gehigarria
PARTIDA

1 1650 22100

IZENA

Kaleko argiteria

ZENBATEKOA
(eurotan)

2.000

Finantzaketa:
PARTIDA

1 1522 61900

IZENA

Udal pilotalekua estaltzeko lanak

ZENBATEKOA
(eurotan)

-2.000

2020ko otsailaren 21a, ostirala
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9/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

PARTIDA

Kreditu-gehigarria
PARTIDA

1 2318 22606

IZENA

Kultur jarduerak, lehiaketak, taldeak...

ZENBATEKOA
(eurotan)

3.000

Finantzaketa:

1 1522 61900

IZENA

Udal pilotalekua estaltzeko lanak

ZENBATEKOA
(eurotan)

ZENBATEKOA
(eurotan)

1 9200 2120001

Higiezinak kontserbatu eta konpontzea

3.000

1 9200 2100001

Eremu publikoen mantentze-lanak

1.000

Finantzaketa:
PARTIDA

PARTIDA

IZENA

1 1522 61900

IZENA

Udal pilotalekua estaltzeko lanak

ZENBATEKOA
(eurotan)

-30.100

-3.000

14/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-gehigarria

10/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-gehigarria
PARTIDA

1.23111 4630001

IZENA

Noain aldeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea

PARTIDA
ZENBATEKOA
(eurotan)

8.000

PARTIDA

PARTIDA

IZENA

Udal pilotalekua estaltzeko lanak

ZENBATEKOA
(eurotan)

-8.000

Udal pilotalekua estaltzeko lanak

-1.000

Lantaldeari laguntzeko lanak

-9.500

Kreditu-gehigarria
ZENBATEKOA
(eurotan)

Kirol jarduerak eta Xtremea antolatzea

1 3410 22101

Kirol instalazioetako ura

1 3410 22100

Kirol instalazioetako argia

3.000

1 3380 2262003

Jaietako herri bazkaria eta afaria

1.000

1 3380 2262002

Gabonetako jarduerak antolatzea

2.000

1 3380 2262001

Jaietako jarduerak antolatzea

5.000

1 3380 2262001

Mago Pedro III magoaren emanaldia ordaintzea

1.515

1 3121 22100

Kontsultategiko argia

1.000

1.300
500

Finantzaketa:

1 1522 61900

PARTIDA

1 9200 62300

Udal pilotalekua estaltzeko lanak

ZENBATEKOA
(eurotan)

IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

Igogailua jartzea udaletxean

450

Finantzaketa:
PARTIDA

1 7508003

IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

Garbitokiko IFS dirulaguntza

450

16/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu berezia
PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

15/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

1 3410 22740

PARTIDA

IZENA

1 1522 13100

Kreditu-gehigarria
IZENA

10.500

Itzagako Administrazio Zerbitzuen Mankomunitatea

1 1522 61900

11/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

PARTIDA

ZENBATEKOA
(eurotan)

Finantzaketa:

Finantzaketa:

1 1522 61900

1 9200 4630003

IZENA

1 3270 22606

-15.315

IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

775

Genero indarkeriaren aurkako ituneko jarduerak

Finantzaketa:
12/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

PARTIDA

Kreditu-gehigarria
PARTIDA

1 4140 2100003

IZENA

Bideak eta errekak garbitzea

ZENBATEKOA
(eurotan)

2.000

1 4209001

IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

Genero indarkeriaren aurkako itunaren
transferentzia

Elon, 2020ko otsailaren 11n.–Alkatea, José Manuel García Aróstegui.
L2002092

Finantzaketa:
PARTIDA

1 1522 61900

775

IZENA

Udal pilotalekua estaltzeko lanak

ZENBATEKOA
(eurotan)

-2.000

13/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-gehigarria
PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

1 9200 22799

Igerilekuetako mantentze lanak

4.000

1 9200 2270601

Azterketa eta lan teknikoak

8.000

1 9200 22604

Gai juridikoak eta auziak

8.000

1 9200 22601

Udalaren otamenak

1.000

1 9200 22110

Udal aretoen garbiketa

3.000

1 9200 22104

Arropak

100

1 9200 22101

Udaleko ura

500

1 9200 2200001

Bulegoko materiala

1 9200 2130001

Argiteria publikoa konpontzea

500
1.000

IRUÑA
Iruñeko Udal Planeko U.O.1/U.I.III unitatea borondatez
birzatitzeko proiektuaren zuzenketa eta eguneratzea
Iruñeko Udaleko Gobernu Batzarrak, 2020ko urtarrilaren 20an, honako
erabaki hau hartu zuen:
JOB 20‑ENE‑20 (7/US).
“Ikusirik Udal Planeko U.I. III‑ko U.O.1 unitatea borondatez birzatitzeko
proiektua zuzendu eta eguneratzeko agiria, Tokiko Gobernu Batzarrak
2019ko irailaren 16an onetsia, JOB 16‑SEP‑19 (4/CV), bai eta Iruñeko
1. Jabetza Erregistroak bertan atzemandako akatsa zuzentzeko eskaria
ere, bat etorriz Hirigintzako Gerentziako arkitektoaren eta Hirigintzako
Gerentziako Zerbitzu Juridikoen txostenekin, (2019ko abenduaren 20koa
eta 27koa, hurrenez hurren),
ERABAKITZEN DA:
1.–Onestea Iruñeko Udal Planeko U.I. IIIko U.O.1 unitatearen borondatezko birzatiketaren proiektua zuzentzeko eta eguneratzeko bigarren agiria.
2019ko abenduaren 18an aurkeztu zuen tramitera Alberto Jorba Molinerok, Kena Comunidad de Bienes CB ordezkatuz. Helburua du jabetzaren
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erregistroko eskaerari jarraituz, dokumentazio grafikoa eta deskripzioa
gehitzea finkatu diren egungo eraikinen ondoriozko lurzatian.
2.–Erabaki hau interesdunei eta 1 zenbakiko jabetza-erregistroari igortzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean behar den iragarkia argitaratzea.”
Ebazpen honen aurka, errekurtso hauetako bat aurkez daiteke,
hautara:
–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 otsailaren 6an.–Alkatea, Enrique Maya Miranda.
L2001864

ZANGOZA
Aldaketa, Merkataritza ez egonkorra arautzen duen ordenantzan.
Behin betiko onespena
Zangozako Udalak, 2019ko martxoaren 26an egindako osoko bilkura
arruntean, erabaki zuen hasiera batez onestea aldaketa egitea Merkataritza
ez egonkorra arautzen duen ordenantzan.
Espedientea tramitatu zen bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari
buruzko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluarekin, kontuan izanik lege hori
aldatzen duen 15/2002 Foru Legean onetsitako testu berria. Eta aintzat
hartuz jendaurreko epean ez dela inolako erreklamaziorik aurkeztu, behin
betikoa bilakatu da hasierako onespenaren erabakia.
Ordenantza horren testua osorik argitaratzen da, eta indarra hartuko
du hamabost egun baliodun geroago; hori dena, bat etorriz Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 326.
artikuluarekin.
Zangozan, 2020ko otsailaren 3an.–Alkatea, Lucía Echegoyen Ojer.
UDAL ORDENANTZA, MERKATARITZA EZ EGONKORRA
ARAUTZEN DUENA
I. TITULUA
Xedapen orokorrak
1. artikulua. Ordenantzaren xedea.
Ordenantza honen xedea da Zangozako udalerrian merkataritza ez
egonkorra arautzea, horretarako erabiliz uztailaren 3ko 13/1989 Foru
Legeak Nafarroako toki entitateei aitortzen dizkien eskumenak (13/1989
Foru Legea, Merkataritza Ez Egonkorrari buruzkoa). Bereziki erabiltzen
da foru lege horren 5. artikuluak entitate horiei aitortzen dien erregelamendu-ahala.
2. artikulua. Merkataritza ez egonkorraren definizioa.
Ordenantza honi dagokionez, merkataritza ez egonkorra da merkatariek
egiten dutena ohiko saltoki egonkorretatik kanpo, instalazio desmuntagarrietan, aire zabalean, edo denda-ibilgailuetan, bat etorriz uztailaren
3ko 13/1989 Foru Legearekin eta udal ordenantza honetan ezarritako
baldintzekin.
3. artikulua. Produktu baimenduak eta osasun kontrola.
Ez da inola ere baimenik emanen produktu bat saltzeko baldin produktuaren araudiak debekatzen badu.
Halaber, debekaturik dago honako hauek saltzea: haragia, hegaztiak
eta ehizaki freskoa, hotzetan nahiz izozturik, zezina, hestebeteak, urdaiazpikoa, arrautzak, arraina eta itsaski freskoak, hotzetan nahiz izozturik;
esne ziurtatua, pasteurizatua eta esneki freskoak; pastel eta opil beteak
nahiz apainduak; elikadurako pasta freskoak eta beteak; erdikontserbak;
eta beren ezaugarri bereziengatik eta agintari eskudunen ustez osasun
arriskua duten produktu guztiak.
Dena dela, baimena ematen ahalko da aurreko paragrafoan aipatutako
produktuak saltzeko, baldin eta osasun agintari eskudunen ustez behar
diren instalazioak badaude garraiatzeko eta hotzik edukitzeko.
Horretarako, frogatu beharko dira nahitaezkoak diren osasun baimenak edo bestelakoak. Osasun arloko agintari eskudunek begiratuko dute ea egokiak ote diren eskatzailearen garraioko instalazioak eta
hozkailu-instalazioak, produktuek izan ditzaten behar bezalako baldintza
higieniko-sanitarioak. Merkatariek aurkeztu beharko dituzte osasun arloko
agintarien ustez egiaztapenerako behar diren agiri guztiak.
Salgaiak garraiatzeko ibilgailuek eta merkataritza ez egonkorra egiteko
instalazioek bete beharko dituzte indarreko berariazko araudiak eskatutako
segurtasun eta higiene baldintzak.

Zangozako Udalari dagokio udalerriko merkataritza ez egonkorraren
arloan ikuskapena egitea eta zehapenak ezartzea, galarazi gabe beste
administrazio batzuei esleitutako eskumenak.
Higiene eta osasun arloko arau-hausteak atzematen direnean, Zangozako Udalak horien berri eman beharko die berehala kasuan kasuko
osasun arloko agintariei.
Oinarrizko arau gisa, elikagai guztiek berentzat ezarritako osasun
arauak beteko dituzte, eta zenbait produktu nahitaez egonen dira ontzitan
sartuta eta etiketatuta, araudiak hala eskatzen duenean.
Ikuskapen zerbitzuek salmentatik kenduko dituzte, edo, behar denean,
konfiskatu, higiene eta osasun arloko araudia betetzen ez duten produktuak, honako hauei dagokienez: saltzeko baldintzak, biltegian gordetzeko
baldintzak edo ibilgailuan garraiatzeko baldintzak. Neurri bera hartzen ahal
da eskaintzekin edo produktuekin baldin ezin badira erabat identifikatu edo
baldin badituzte hondatuta egotearen zantzuak.
Oro har, debekatuta dago etxeko eta/edo abeltzaintzako era guztietako
abereak erakustea eta saltzea, salbu abenduaren 13ko 491/2013 Foru Aginduan jasota dauden kasuetan (abenduaren 13ko 491/2013 Foru Agindua,
zeinaren bidez arautzen baitira abere lehiaketak eta beste abere topaketa
batzuk). Halakoetan, eta aipatutako foru aginduari jarraikiz, Alkatetzak
baimentzen ahalko du, aurretik txostena eginda Hirigintzako Batzordeak.
4. artikulua. Merkatarien betebeharrak.
Merkatari ez egonkorrek baldintza hauek bete beharko dituzte beti:
A) Alta emanik egotea merkataritza eta industria jardueren lizentzia
fiskalean, egoki diren epigrafeetan.
B) Beterik izatea ogasun publikoarekiko zerga betebeharrak.
C) Alta emanik egotea Gizarte Segurantzan, bidezko den araubidean.
D) Udalaren baimena izatea; ikusgarri paratuko da saltokian, erosleen
tokitik irakurtzeko moduan.
E) Nahitaezko baldintzak betetzea, ezartzen dituztenak osasungintzako arau teknikoek eta gainerako xedapen aplikagarriek, merkaturatzen
diren produktuen gainean.
F) Atzerritarren kasuan, edukitzea egoitza baimena eta norberaren
konturako langilearen baimena, indarreko araudiaren araberakoak.
G) Argi ikusteko moduko kartelen bidez kontsumitzaileari adieraztea
zein diren salgaien ezkutuko fabrikazio edo produkzio akatsak, halakorik
baldin badago.
H) Behar adinako dokumentazioa izatea, frogatzen dituena salgai
jarritako produktuen jatorrizko marka eta jatorria.
I) Elikagaiak salduz gero, elikagaien manipulatzailearen txartela
izatea, Nafarroako Gobernuaren zerbitzu teknikoek emana.
J) Esleitutako saltokia garbitzea behin jarduera bukaturik, Udalaren
garbiketa zerbitzuei laguntzea saltokia desmuntatzean, eta garbiketa
zerbitzuei lana erraztea.
K) Erantzukizun zibileko asegurua edukitzea, estaliko duena hirugarrenek izan dezaketen kaltea, baimendutako instalazioetan gerta daitezkeen
ustekabeko arrazoi edo ezbeharrak direla eta. Gutxienez ere 100.000
euroko estaldura izanen du.
5. artikulua. Prezioak eta tasak.
Prezioak bat etorriko dira dagokien ordenantzarekin, zeinak arautzen
baititu eremu publikoko zoruko aprobetxamendu berezietarako prezioak.
Baimena eskuratzeko, aurretik ordaindu beharko da egoki den tasa.
6. artikulua. Merkataritza ez egonkor motak.
Merkataritza ez egonkorra modu hauetakoa izaten ahal da:
A) Merkatu txikietako merkataritza, zehaztuta dituena maiztasuna
eta tokiak.
B) Noizbehinkako merkataritza, jaietan eta ferietan.
C) Merkataritza ibiltaria denda-ibilgailuetan.
7. artikulua. Araudi sektoriala betetzea.
Merkatari baimenduek, beren agintaritza gauzatzean, errespetatu
beharko dituzte merkataritza ez egonkorrean aplikatu beharreko araudi
sektoriala, jarduera-arlo bakoitzari dagokion araudia, osasun araudia,
produktu merkaturatuen ontziratzeari eta informazioari buruzkoa eta aplikatzekoa den gainerakoa.
II. TITULUA
Merkatu txikiak, zehaztuta dituztenak maiztasuna eta tokiak
I. KAPITULUA
Jardueran aritzeko baldintzak
8. artikulua. Egunak.
Oro har, merkatu txikietako salmenta ibiltaria eginen da ostiraletan,
edo, ostirala jaieguna izanez gero, ostegunetan.
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9. artikulua. Ordutegia.
8:00etatik 14:00etara izanen da salmentarako ordutegia. 7:30etik aurrera muntatu daitezke postuak, eta 14:30era desmuntatu; tokia posturik
eta ibilgailurik gabe geldituko da.
10. artikulua. Tokia eta postuak.
A) Kokalekua:
1. Udalak erabakiko du non jarriko den merkatu txikia, kontuan harturik hirigintzako, osasuneko eta abarreko baldintzak eta beharrak.
2. Udaltzaingoak postu bakoitzerako ezarritako jarraibideekin bat,
libre geldituko dira etxebizitzetarako, garajeetarako eta denda eta industrietarako sarbideak. Orobat, errespetatuko dira larrialdiko zerbitzuetarako
ebakuazio bideak eta sarbideak, eta, orobat, errespetatuko da toki apropos
bat oinezkoak normal ibil daitezen, bat etorriz Udaltzaingoak une oro
ezartzen dituen segurtasun irizpideekin.
B) Postu kopurua:
1. Udalak zehaztuko du merkatu txikiko gehieneko postu kopurua,
kontuan izanik esleitutako tokiaren ezaugarriak eta segurtasun, larrialdi
eta ebakuazio irizpideak.
2. Udalak eskubidea du zenbait postu gordetzeko noizbehinkako
jardueretarako, gehienez ere 4, bere produktuak saltzeko, eta/edo tokiko
nekazarienak, elkarteenak eta elkarteenak, baldin salgai jarri nahi badituzte
beren sasoiko produktuak edo bestelako salgaiak.
C) Postuen ezaugarriak:
1. Postuak gehienez 6 metro luze eta 2 metro zabal izanen dira;
salbuespenez, baimendu daitezke beste neurri batzuetako postuak, baldin
salmentak hala eskatzen badu.
2. Produktuen erakusmahaia gutxienez 80 zentimetroko garaieran
jarriko da zoruarekiko, baldin produktuen bolumenak eta pisuak ahalbidetzen badute. Orobat, elikagaiak ezin izanen dira inola ere zuzenean
zoruaren gainean paratu.
3. Debekaturik dago saltokietan megafonia eta musika jartzea eta
baita soinu bidezko publizitate mezuak jaulkitzea ere. Hala ere, musika
aparatuak saltzen direnetan megafonia instalazioak jar daitezke eta
musika jaulki, baldin ez bada gainditzen udal ordenantzek eta indarreko
araudiak musika sortzen den lekuan baimendutako gehieneko soinu
maila.
4. Udalak hala nahi badu, zehazten ahal ditu merkatu txikiko saltokiek
bete beharreko beharkizun estetikoak, eta, hala egiten badu, saltzeko
baimena eskuratu dutenek beharkizun horiek bete beharko dituzte.
11. artikulua. Denbora, tokia edo kokalekua aldatzea.
Alkatetzak ahalmena du, Hirigintzako Batzordeak proposaturik, kapitulu
honetan aipatutako edozein baldintza aldatzeko kasu jakin batzuetan,
baldin eta inguruabar objektiboak badaude, loturik daudenak jaiegunekin,
hirigintzako beharrekin, osasun arlokoekin, obren ondoriozkoekin, ibilgailuen zirkulazioaren antolamenduarekin, eta abarrekin.
Udalak, aldaketa behin betikoa eta denbora mugarik gabea denean,
erabili beharko du ordenantzak aldatzeko prozedura.
II. KAPITULUA
Merkatu txikian saltzeko baimena
12. artikulua. Baimena eta eskumena.
Merkataritza ibiltarian aritzeko, Udalaren lizentzia beharko da. Alkatetzarena da eskumena banakako baimenak emateko, aurretik Hirigintzako
Batzordeak txostena eginda.
13. artikulua. Baimenaren baldintzak.
A) Titulartasuna:
Banakako baimenak pertsonalak eta besterenezinak dira. Hala ere,
titularra hiltzen denean edo lanerako ezintasun iraunkorra duenean edo
erretiroa hartzen duenean, baimendu daiteke baimena lagatzea ezkontidearen alde, bikotekide egonkorraren alde edo bigarren mailara arteko
ahaide baten alde (odolkidetasunekoa nahiz ezkontza bidezkoa izan).
Titularraren egoera hori behar bezala frogatu beharko da, eta hilabeteko
epean egin beharko zaio eskaera Udalari, gertaera jazotzen denetik.
Lagapen-hartzaileak bete beharko ditu ordenantza honetan saltokien
titularrentzat ezarritako baldintzak.
Lizentziaren titularrak ez badu jarduera gauzatzen lanerako ezintasun
iragankorrean dagoelako edo oporretan, Udalak baimena eman dezake
saltokia beste merkatari bati lagatzeko, gehienez ere 6 hilabeterako, lizentziaren titularrak eskaera egin ondotik. Postua aldi baterako lagatzeak
titularra salbuesten du tasa ordaintzetik; lagapen-hartzaileak ordaindu
beharko du postua erabiltzen duen aldiari dagokion tasa.
B) Indarraldia:
Baimenaren xede izan daiteke salmentan aritzea egun batez, sei
hilabetez edo urtebetez.

36. zenbakia - 2073. orrialdea
C) Datuak:
Baimenean honako hauek adieraziko dira: titularra, indarraldia, saltokiaren neurriak, baldintzak, kokalekua eta salmentarako baimena duten
produktuak.
D) Identifikazioa:
Udalak identifikaziorako txartel bat emanen dio baimendutako pertsonari. Txartel horrek agertuko ditu baimenaren funtsezko datuak, eta jarri
beharko da bezeroek ikusteko moduan. Aipatutako agirian, agertu behar
da zer helbidetan jasoko diren kontsumitzaileen erreklamazioak. Helbide
hori bera azaldu beharko da fakturan edo salmentaren frogagirian.
14. artikulua. Eskaera.
Urtero 15 egun balioduneko epea irekiko da, merkatari interesdunek
banakako baimenak eska ditzaten merkatu txikian salmentan aritzeko. Orobat,
noiznahi eskatzen ahal dira baimenak baldin eta emanda daudenak gutxiago
badira baimendu daitezkeenak baino, edo posturen bat hutsik gelditu bada.
15. artikulua. Aurkeztu beharreko dokumentazioa.
1. Eskatzaileek 1. eranskineko ereduaren arabera beteko dute eskabidea, eta honako agiri hauek aurkeztuko dituzte eskaerarekin batera:
A) NANaren fotokopia.
B) Udalaren ziurtagiria, frogatzen duena eskatzailea alta emanik
dagoela merkataritza eta industria jardueren lizentzia fiskalean, behar
diren epigrafeetan, eta zerga betebeharrak beterik dituela.
C) Ziurtagiri bat, erakusten duena alta emanik dagoela Gizarte
Segurantzan, dagokion araubidean.
D) Atzerritarra baldin bada, hemen bizitzeko eta lan egiteko baimenaren fotokopia, edo izapidetzen ari dela frogatzen duen agiria.
2. Elikagaien manipulatzailearen txartelaren fotokopia, elikagaiak
saltzen dituztenen kasuan. Merkatariek eskabidean adieraziko dute merkatu
txikian zer produktu saltzeko baimena eskatzen duten.
3. Eskabidean, zehaztu beharko dira saltokiaren baldintzak eta
ezaugarriak.
16. artikulua. Postuak esleitzeko irizpideak.
A) Bizilekua Udalerrian bertan duten merkatariek izanen dute lehentasuna.
B) Eskaera Udaleko Erregistroan noiz sartzen den, hurrenkera horren
arabera banatuko dira saltokiak.
C) Aipatutako kasuetan baimena emateko, Udalak beti izanen du
kontuan eskaintza askotarikoa izatearen irizpidea, antzeko produktuen
saltokiak ez daitezen gehiegi izan, eta produktuen eskaintza orekatua izan
dadin merkatuan. Baimenak eman aurretik, Alkatetzak ezarri beharko du
irizpide hori, Hirigintzako Batzordeak txostena eman ondoren.
D) Urtean zehar libre gelditzen diren postuak zozketa bidez banatuko
dira eskatzaileen artean, baldin urte horretarako epean eskaera aurkeztu
badute eta ez badute saltokirik lortu. Zozketa horretan, bermatuko da
salgaiak askotarikoak izatea.
E) Saltokiak partekatzen ahalko dira, bi merkatarik edo gehiagok
hori eskatuz gero. Halakoetan, eskaeran adieraziko da saltokia aldizka
erabiliko dutela, bakoitzari dagokion tasa ezartze aldera. Kasu guztietan,
eskatzaileek bete beharko dituzte ordenantza honetan merkataritza ez
egonkorra gauzatzeari buruz ezarritako baldintzak, eta aurkeztu beharko
dituzte lizentzia edo baimena tramitatzeko eskatzen diren agiriak.
17. artikulua. Merkatarien kokapena.
Baimendutako merkatariek merkatuko zer toki zehatz hartuko duten
ezartzeko, irizpide hauei jarraikiko zaie: baimenaren antzinatasuna, leku
beharra, postuak hutsik egotea eta merkaturatzen diren produktuak.
18. artikulua. Merkatarien betebeharrak eta debekuak.
1. Betebeharrak:
Banakako baimenen titularrak, 4. artikuluko baldintzak betetzeaz gain,
behartuta daude hauek ere betetzera:
A) Esleitutako saltokia arrunki erabiltzea. Merkatari bat ez bada
merkatu txikira agertzen 20 egunez tartekatuta edo 10 egunez jarraian,
Alkatetzak lizentzia kentzen ahal dio.
B) Salmenta orduetan saltokian egotea.
C) Jarduera bitartean, guztiz garbi edukitzea bai esleitutako postua
bai erosleen azalera eta pisuen eta balantzen platertxoak. Orobat, garbi
agertu beharko dute bai titularrak bai laguntzaileek.
2. Debekuak:
Debeku da:
A) Salgaiak saltoki bakoitzaren perimetro edo esparrutik kanpo
hedatzea eta jendea ibiltzeko kaleetan pasabidea oztopatzea, horiek beti
libre egon behar baitute bertatik pasatzeko.
B) Salgaiak edo ontziak ondoko postuak ezkutatzeko moduan
jartzea.
C) Jendearentzako eremuetan edozein eratako hondakinak botatzea.
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D) Postua hirugarrenei lagatzea, aldez aurretik udal baimenik izan
gabe.
E) Esleitutako postuaren ordez beste bat okupatzea.
F) Behar den ordenaren eta txukuntasunaren kontrakoa den oro.
III. TITULUA
Noizbehinkako merkataritza, jaietan eta ferietan
19. artikulua. Baimena eta baldintzak.
Jaiak eta feriak direla‑eta egiten den salmenta ibiltaria arautuko da
indarreko xedapenen arabera, eta Alkatetzak emanen ditu baimenak,
Hirigintzako Batzordeak txostena eman ondoren.
Udalak garaiz onetsiko ditu salmentarako baldintzak. Zehatz-mehatz,
honako hauek ezarriko ditu: merkatarien kokalekua, salmentarako orduak,
saltokien gehieneko kopurua eta horiek zer baldintza bete behar dituzten.
20. artikulua. Baldintzak, produktuak eta postuak.
Herriko jaietan eta ferietan salmentan aritzen diren merkatariek bete
beharko dituzte ordenantza honen 4. artikuluan ezarritako baldintzak.
Halaber, debekaturik dago 3. artikuluan aipatutako produktuak saltzea,
baina saltzaileak eska dezake haietarako baimen berariazkoa. Saltzen
diren produktuak baimengarriak baldin badira, baimen hori eman baino
lehen merkatariak osasun agintari eskudunei frogatu beharko die badituela
produktuak garraiatzeko eta hotzean edukitzeko instalazio egokiak.
Orobat, merkatariek bete beharko dute 10. artikuluan ezarritakoa,
betiere Alkatetzak, Hirigintzako Batzordeak txostena egin ondoren, ez
baditu bestelako irizpide batzuk ezartzen.
21. artikulua. Eskaera eta dokumentazioa.
Baimen eskaerak Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira,
gutxienez ere feria edo festa hasi baino 20 egun lehenago. Eskatzaileek
aurkeztu beharko dute 15. artikuluan adierazitako dokumentazioa eskaerarekin batera.
Feriak edo festak irauten duen bitartean baizik ez dute balioko baimenek, eta 16. artikuluan ezarritako irizpideei jarraituko diete.
Ematekoak diren lizentzien kopurua mugatzen bada, zozketaz adjudikatuko dira, baldin eskaera kopurua handiagoa bada lizentziena baino.
IV. TITULUA
Merkataritza ibiltaria denda-ibilgailuetan
22. artikulua. Baimena eta baldintzak.
Alkatetzaren eskumena da merkataritza egitea denda-ibilgailuetan,
Hirigintzako Batzordeak txostena egin ondoren. Baimenak zehaztu beharko
ditu salmentarako ordutegia eta ibilgailua jartzeko lekua edo lekuak.
Merkatariaren eskaerari erantsi beharko zaizkio 15. artikuluan aipatzen
diren agiriak.
23. artikulua. Baldintzak, produktuak eta postuak.
Denda-ibilgailuko merkatariek une oro bete beharko dituzte 4. artikuluan
ezarritako baldintzak.
Baldin saltzen diren produktuak 3. artikuluan aipatu direnetakoak
badira, baimena izan dezaketenak alegia, baimen hori eman baino lehen
merkatariak osasun agintari eskudunei frogatu beharko die badituela
produktuak garraiatzeko eta hotzean edukitzeko instalazio egokiak.
Orobat, bete beharko da 10. artikuluko A.2, C.3 eta C.4 apartatuetan
ezarritakoa. Nolanahi ere, Alkatetzak, Hirigintzako Batzordeak txostena
egin ondoren, bestelako irizpide batzuk ere ezar ditzake.
VI. TITULUA
Arau-hausteak eta zehapenak
24. artikulua. Arau-hauste arinak.
Honako hauek dira arau-hauste arinak:
A) Ez betetzea Alkatetzaren baimeneko baldintzaren bat.
B) Ez betetzea 13/1989 Foru Legearen aginduak edo ordenantza
honek jasotakoak, salbu ez-betetzea sarturik badago arau-hausteen beste
bi kategorietako batean.
25. artikulua. Arau-hauste astunak.
Honako hauek dira arau-hauste astunak:
A) Arau-hauste arinetan berrerortzea.
B) Ez betetzea saltzen diren produktuen araudiak eskatutako baldintzak.
C) Udaleko agintari, funtzionario edo agenteei, beren eginkizunak
betetzen ari direnean, argibideak ez ematea edo men ez egitea, baita
argibide okerrak edo gezurrezko dokumentazioa ematea ere.
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26. artikulua. Arau-hauste oso astunak.
Hauek dira arau-hauste oso astunak:
A) Arau-hauste astunetan berrerortzea.
B) Udalaren baimenik ez izatea.
C) Lanean ari direnean, Udal agintariei edo funtzionarioei aurre
egitea, edo haiek hertsatzea edo mehatxatzea.
27. artikulua. Zehapenak.
Arau-hauste arinak zehatzen ahal dira ohartarazpenarekin edo 150
euro arteko isunarekin.
Arau-hauste astunak zehatzen ahal dira 151 eurotik 600 euro arteko
isunarekin.
Arau-hauste oso astunak zehatzen ahal dira 601 eurotik 3.000 euro
arteko isunarekin, eta, zein den kasua, saltzeko baimena aldi baterako
kenduko da, edo baliorik gabe utziko.
Zuhurtziazko neurri gisa, salgaiak atzematen ahal dira, baldin haiek
ikuskatu ondoren uste bada ez dituztela betetzen merkaturatzeko behar
diren baldintzak; halakoetan, konfiskatu eginen dira, baldin agintari eskudunaren ustez osasunarentzat arriskua badakarte, edo merkatariak ez
badu produktua saltzeko behar den baimenik.
28. artikulua. Zehapen prozedura.
Prozedurari dagokionez, espedienteek jarraituko diote indarreko
xedapen administratiboetan ezarritakoari.
VI. TITULUA
Alderdi fiskalak
29. artikulua. Tasak.
Zerga-egitate dira ordenantza honetan aipatutako udal lizentzietatik
edozein eskuratzea eta eremu publikoa okupatzea, eta udal tasa ordaindu
beharko da, bat etorriz dagokien ordenantzarekin, zeinak arautzen baititu
eremu publikoko zoruko aprobetxamendu berezietarako prezioak.
Baimena eskuratzeko, aurretik behar den tasa ordaindu beharko da.
AZKEN XEDAPENAK
Lehenbizikoa.–Ordenantza hau izateak ez du Udala behartzen nahitaez
baimentzera bertan arautzen diren salmenta motak.
Bigarrena.–Behin betiko onespena Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen denetik hartuko du indarra ordenantza honek.
1. ERANSKINA
Baimena eskatzeko eskabidea (PDFa).
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TEBAS
2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena
Tebasko Kontzejuko Batzarrak, 2019ko abenduaren 16an egin bilkuran,
hasiera batean onetsi zituen 2020ko ekitaldiko aurrekontuen espedientea
eta hura betearazteko oinarriak.
Behar zen iragarkia argitaratu zen Kontzejuaren iragarki-taulan eta
2019ko 253. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 27an, bizilagunek eta interesdunek espedientea aztertu eta bidezko juzgatzen zituzten
erreklamazioak aurkez zitzaten, argitaratu ondoko 15 egun balioduneko
epean.
Jendaurrean egon bitartean inork ez dio espedienteari alegaziorik
aurkeztu.
Horrenbestez, eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren
10eko 2/1995 Foru Legearen 202.1 artikuluan eta harekin bat datozenetan
ezarritakoari jarraituz, iragarki hau argitaratzen da, haren laburpenarekin
batera, aipatu legearen 202‑.3 artikuluarekin bat. Hona hemen:
GASTUAK:
1. kapitulua.–Langileria gastuak: 152.500,00 euro.
2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
545.145,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 58.350,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 295.000,00 euro.
Gastuak, guztira: 1.050.995,00 euro.
DIRU-SARRERAK:
3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak:
49.545,00 euro.
4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 60.900,00 euro.
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5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 684.550,00 euro.
6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 256.000,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 1.050.995,00 euro.
Argitara ematen da, interesdun orok jakin dezan.
Tebasen, 2020ko otsailaren 3an.–Kontzejuko burua, Leire Martínez
Carneiro.

Finantzaketa:
PARTIDA

0 1601 21300

IZENA

Hornidura eta saneamendu sareak konpontzea

Kreditu-gehigarria
PARTIDA

1 4140 2100002

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

-1.020

21/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

L2001756

TEBAS

ZENBATEKOA

IZENA

Bideak zaindu eta mantentzea

ZENBATEKOA

1.000

Finantzaketa:

Tebasko Kontzejuko Batzarrak, 2019ko abenduaren 16an egin bilkura
arruntean eta kontzejukideen legezko kopuruaren gehiengo osoarekin,
erabaki zuen hasiera batean onestea aurrekontuko 3/2019 aldaketari
buruzko espedientea, kreditu bereziari buruzkoa.
Espedientea jendaurrean egon da, Kontzejuaren iragarki-taulan eta
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaraturik (2020ko 9. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean, urtarrilaren 15ekoan), 15 egun balioduneko epean, alegazioak
aurkez zitezen; hori guztia, honako xedapen hauen edukiari jarraikiz:
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 212. artikulua
eta hurrengoak; Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru
Legearen 267. artikulua eta horrekin bat heldu direnak, eta Nafarroako
Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legea garatzen duen 270/1998 Foru
Dekretuaren 41.etik 43.era bitarteko artikuluak.
Aipatu epe horretan ez da espedienteari buruzko alegaziorik aurkeztu,
ezta jaso ere; hortaz, aipatu araudiarekin bat, espedientea besterik gabe
onetsi da. Hona hemen aldaketaren testua.
Gastuetako partida hauek handitzea:
Partida: “Nafar Lansare‑Nafarroako Enplegu Zerbitzua, kontratatuak,
mantentze lanak 3”.
Zenbakia: 2419 1310002.
Oraingo zenbatekoa: 7.000,00 euro.
Gehikuntza: 3.000,00 euro.
Aldaketaren ondorengo zenbatekoa, guztira: 10.000,00 euro.
Finantzabideak:
Kreditu berezia gaitzea, diru-sarreretako partida berri hau sortuz:
Partida: “Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako”.
Zenbakia: 1‑870.
Zenbatekoa: 3.000,00 euro.
Tebasen, 2019ko abenduaren 18an.–Kontzejuko burua, Leire Martínez
Carneiro.
L2001845

UNTZITI
19‑22/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena
2020ko 9. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren
15ean, aurrekontu-aldaketak egiteko hasierako onespenaren erabakia.
Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontualdaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren
ondorioak izan ditzaten. Hori guztia, honako honi jarraikiz: irailaren 21eko
270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatua, aurrekontuen eta gastu
publikoaren alorretan Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko
2/1995 Foru Legea garatzen duena.

PARTIDA

IZENA

1 9200 21200

Higiezinen ohiko konponketak

0 87000

Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina

ZENBATEKOA

-580
420

22/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu berezia
PARTIDA

3 4140 2100002

IZENA

Zenboraingo bideen mantentze-lanak

ZENBATEKOA

330

Finantzaketa:
PARTIDA

3 1650 22100

IZENA

Kaleko argiteria

ZENBATEKOA

-330

Untzitin, 2020ko otsailaren 11n.–Alkatea, Antonio San Miguel Jiménez.

L2002093

EGUESIBAR
Aldaketa, 1. sektoreko A‑2, A‑5 eta A‑7 unitate morfologikoen
xehetasun-azterketarena, Elkano-Ibiriku-Egues aldeko Udal
Planeko AR‑1 banaketa eremuan. Behin betiko onespena
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2019ko abuztuaren 22an, hasiera batez
onetsi zuen aldaketa, 1. sektoreko A‑2, A‑5 eta A‑7 unitate morfologikoen
indarreko xehetasun-azterketarena, Elkano‑Ibiriku‑Egues aldeko Udal
Planeko AR‑1 banaketa eremuan, fatxadako materialei buruzko eraikuntza alderdiei dagokienez UM A‑2 unitateko 87 eta 90 zenbakien arteko
lurzatietan eta UM A‑5 unitateko 113 eta 116 zenbakien arteko lurzatietan,
partikular batek sustaturik.
Aldaketa horien hasierako onespenaren eta erregelamenduzko jendaurreko epearen iragarkia argitara eman zen 2019ko 172. Nafarroako Aldizkari
Ofizialean, irailaren 2an, Udalaren iragarki-taulan eta tokiko prentsan.
Jendaurrean egon bitartean, ez zen alegaziorik aurkeztu. Nafarroako
Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325.
artikuluan ezarritakoari jarraikiz, behin betiko onetsirik gelditu dira, ondotik
ematen den testuari jarraikiz.
Sarrigurenen (Eguesibar), 2020ko otsailaren 8an.–Alkatea, Amaia
Larraya Marco.
ERANSKINA
Onetsitako araudia (PDFa).

L2002046

19/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
ESA

Kreditu-gehigarria
PARTIDA

0 1612 60901

IZENA

Zorokiaingo hornidura sareak

ZENBATEKOA

6.700

Finantzaketa:
IZENA

ZENBATEKOA

0 9291 51000

PARTIDA

Aurreikusi gabeko gastuak

-6.320

0 1601 21300

Hornidura eta saneamendu sareak konpontzea

-380

20/2019 AURREKONTU-ALDAKETA
Kreditu-gehigarria
PARTIDA

IZENA

0 9200 46300 Itzagako Administrazio Zerbitzuen Mankomunitatea

ZENBATEKOA

1.020

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 943., 765. eta 766. lurzatiena.
Behin betiko onespena
Esako Udalak, 2020ko otsailaren 6an egin osoko bilkura arruntean,
erabaki zuen hasiera batez onestea xehetasun-azterketa, Esako katastroko
2. poligonoko 943., 765. eta 766. lurzatietan, Roberto Martínez Luyandok
sustatua.
Argitara ematen da, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari
buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 76. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.
Esan, 2020ko otsailaren 12an.–Alkatea, Roberto Martínez Luyando.
ERANSKINA
Xehetasun-azterketa (PDFa).

L2002321

2076. orrialdea - 36. zenbakia
HEGO NAFARROA KIROL MANKOMUNITATEA
2020ko lan egutegia
Mankomunitateko buruak 1/2020 Ebazpena eman zuen otsailaren
5ean:
Kontuan harturik zer xedatzen duten Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Dekretuak eta Langileen Estatutuari
buruzko Legearen testu bategina onesten duen martxoaren 24ko 1/1995
Legegintzako Errege Dekretuaren 34.6 artikuluak, zeinak ezartzen baitu
enpresak urtero prestatu behar duela lan egutegia.
Abenduaren 26ko 26/2012 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritakoari
jarraikiz, haren bidez aldatu baitzen Nafarroako Administrazio Publikoen
zerbitzuko langileen arloan presako zenbait neurri hartzeari buruzko
ekainaren 21eko 13/2012 Foru Legea, zeinak ezartzen baitu Nafarroako
Administrazio Publikoetako funtzionarioen urteko egiazko lanordu kopurua
1592 ordukoa izanen dela.
Kontuan hartuz Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Foru Legearen 21.1.h) artikuluak eta Nafarroako Administrazio
Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren 84. artikuluak ematen didaten
eskumena,
EBAZTEN DUT:
Lehenbizikoa.–Onestea Hego Nafarroa Kirol Mankomunitatearen zerbitzuko langileek 2020an izanen duten aste barreneko jaiegunen egutegia,
jarraian ematen den bezala:
–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.

2020ko otsailaren 21a, ostirala
–Uztailaren 22a: Herriko jaia.
–Abuztuaren 15a: Andre Mariaren Jasokundea.
–Urriaren 12a: Espainiako Jai Nazionala.
–Abenduaren 3a: San Frantzisko Xabierkoa.
–Abenduaren 7a: Konstituzio egunaren biharamuna.
–Abenduaren 8a: Andre Maria Sortzez Garbia.
–Abenduaren 25a: Eguberri eguna.
Bigarrena.–Baliogabeak izanen dira, 2020an epeak kontatzeari dagokionez, larunbat eta igande guztiak, eta aipatutako jaiegunak.
Hirugarrena.–Urteko lanordu kopuruaren banaketa doitzearren, lanik
gabeko honako egun hauek ezarri dira: martxoaren 20a: San Jose zubia,
abuztuaren 31, irailaren 1a, 2a, 3a eta 4: herriko jaiak; eta abenduaren
4a: San Frantzisko Xabierkoaren eguneko zubia.
Laugarrena.–Lanaldiaren urteko lanordu kopuruaren banaketa.
Urteko lanordu kopurua egiazko 1.592 lanordukoa izanen da, eta
honela banatuko da:
a) Eguneroko lanaldiak 7 ordu eta 20 minutu iraunen du, 7:40tik
15:00ak arte, astelehenetik ostiralera.
b) Artikulu honetako aurreko apartuetan ezarritako lanaldiaren banaketa ez zaie aplikatuko, zerbitzuko beharrak direla eta, lanaldi berezia
duten langileei.
Bosgarrena.–Lan egutegi hau aldatzen ahalko da zerbitzuaren beharren arabera, langilearen baldintzen gainean gaur egun indarra duen
araudiari jarraikiz.
Seigarrena.–Jendea hartzeko ordutegi orokorra honako hau izanen
da: 11:30etik 14:30era arte.
Zazpigarrena.–Ebazpen hau argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Mankomunitatearen iragarki-taulan, eta horren berri ematea
Batzar Orokorrari, egiten duen hurrengo bilkura arruntean.
Ablitasen, 2020ko otsailaren 5ean.–Mankomunitateko burua, David
Soto Ruiz.
L2002044
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3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA
EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020‑S‑11

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2019‑S‑636

Larragoako Udalak honako datu eta ezaugarri hauek dituen baimena
eskatu du:
Ezaugarriak:
Eskatzailea: Larragoako Udala.
Xedea: Larragoako hondakin urak isurtzeko baimena berrikustea.
Ur-ibilgua: Ubeko erreka-zuloa (Urederra ibaia).
Isurketa eginen den udal-mugartea: Larragoa (Nafarroa).
Larragoako isurketa urak, hobi septiko batean araztu ondoren, Ubeko
erreza-zulora, ezkerraldetik, ateratzen dira, zehazki 7.800 m³‑ko emaria
urtean; Ube erreka-zuloa Uiarra ibaira isurtzen da, ezkerraldetik.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten
diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Konfederazio Hidrografikoari idatziz aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denetik hasita. Eta, horretarako, espedientea ikusgai egonen da Ebroko
Konfederazio Hidrografikoan (Sagasta pasealekua 2628, Zaragoza). Eta
espedientearen fotokopiak eta dokumentazio teknikoa Iruñean egonen
dira ikusgai (Serafín Olave kalea 7), bulego orduetan.
Zaragozan, 2020ko urtarrilaren 30ean.–Komisario albokoa, Javier
San Román Saldaña.
E2001703

du:

Magdalena da Silva Baiaok ezaugarri hauek dituen baimena eskatu

Ezaugarriak:
Eskatzailea: Magdalena da Silva Baiao.
Xedea: etxebizitza bakartu bateko hondakin urak isurtzeko baimena.
Unitate hidrogeologikoa: Ebroko alubioi-lurrak: Cenicero‑Lodosa.
Isurketa eginen den udal-mugartea: Viana (Nafarroa).
Isurketek 43 eta 430 m³‑ko bolumenak dituzte urtean, hurrenez hurren,
eta hobi septiko banatan tratatzen dira.
Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten
diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Konfederazio Hidrografikoari idatziz aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denetik hasita. Eta, horretarako, espedientea ikusgai egonen da Ebroko
Konfederazio Hidrografikoan (Sagasta pasealekua 2628, Zaragoza). Eta
espedientearen fotokopiak eta dokumentazio teknikoa Iruñean egonen
dira ikusgai (Serafín Olave kalea 7), bulego orduetan.
Zaragozan, 2020ko urtarrilaren 30ean.–Komisario albokoa, Javier
San Román Saldaña.
E2001716
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6. BESTELAKO IRAGARKIAK
6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK
COMUNIDAD DE REGANTES DE VIANA I
Convocatoria de Junta General Ordinaria
Don Jesús María Chasco Dueñas, actuando como Presidente de la
Comunidad de Regantes de Viana I, La Granja, en virtud del artículo 49
de sus Ordenanzas, convoca a todos los regantes y usuarios de esta
Comunidad, a participar en la Junta General de carácter Ordinario, la
cual tendrá lugar el día 12 de marzo de 2020, a las 19:30 en primera
convocatoria y, en caso de no alcanzarse en ella el quórum establecido,
en segunda convocatoria a las 20:00 horas del mismo día, en el Salón de
Actos “Navarro Villoslada” de Viana (Navarra), calle Navarro Villoslada,
número 26 bajo con arreglo al siguiente:
Orden del día:
1.–Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.–Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del año
2019.
3.–Lectura y aprobación, si procede, de la cuota ordinaria para el año
2020 que inicialmente se propone a 130,00 euros/Ha.
4.–Renovación de cargos. Se propone dar de baja a un vocal proponiendo a otro para reemplazarle y además se propone a Luis Sodupe

González, actual Vicepresidente de la Comunidad de Regantes de Viana
I, para que continúe por un período de cuatro años más en su cargo.
5.–Ruegos y preguntas.
Viana, 10 de febrero de 2020.–El Presidente, Jesús María Chasco
Dueñas.

P2002429

COMUNIDAD DE REGANTES “RUBIO BAJO”
Convocatoria de Junta General Ordinaria
La Junta de la Comunidad de Regantes “Rubio Bajo” de Mendavia,
convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrar el día 6 de marzo de
2020, a las 19:30 horas en primera convocatoria y 20 horas en segunda
convocatoria, en Sala de Actos del Ayuntamiento de Mendavia, con arreglo
al siguiente:
Orden del día:
1.–Presentación y aprobación de cuentas, si procede, a fecha 31 de
diciembre de 2019.
2.–Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para 2020.
3.–Ruegos y preguntas.
Mendavia, 17 de febrero de 2020.–El Presidente, Javier Sagredo
García.

Nafarroako Aldizkari Ofiziala, Ezkirotz kalea, 20 bis, 31007 Iruña. Telefonoa: 848 42 12 50. Faxa: 848 42 12 40. bon@navarra.es
Argitaratzailea: Nafarroako Gobernua. Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua. Nafarroako Aldizkari Ofiziala
Argitalpen egunak: astelehenetik ostiralera, Nafarroako Foru Komunitateko jaiegunetan izan ezik
Tasak argitaratzeagatik: Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Foru Legearen 35. artikulua
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