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1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK
1.1.3. Foru Aginduak

11/2017 FORU AGINDUA, otsailaren 2koa, Ogasuneko eta Finantza 
Politikako kontseilariak emana, pertsona fisikoen errentaren 
gaineko zergaren zenbatespen objektiboko araubidea eta balio 
erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua garatzen dituena 
2017. urterako.

Ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsiriko 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen Testu 
Bateginaren 36. artikuluak eta haren Erregelamenduaren 32. artikuluak eta 
ondorengoek arautzen dute enpresa txiki eta ertainek eta profesionalek 
dituzten etekinak zehazteko zenbatespen objektiboaren araubidea.

Bestalde, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 
19/1992 Foru Legearen 67. eta 68. artikuluek araubide berezi erraztua 
arautzen dute eta Zergari buruzko Erregelamenduaren 23. artikuluak eta 
hurrengoek garatzen.

Arau horiek aurreikusten dute zenbatespen objektiboaren araubidea 
eta araubide berezi erraztua edo nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako 
araubide berezia batera eta koordinaturik aplikatuko direla, eta behar den 
foru aginduak aipatu koordinazio horrek bere baitan hartu behar dituen 
jarduerak edo jarduera sektoreak zehaztuko ditu eta aplikatzekoak diren 
zeinu, indize edo moduluak eta horiek behar bezala konputatzeko beha-
rrezkoak diren jarraibideak finkatuko.

Foru agindu honen egitura eta urtarrilaren 29ko 8/2016 Foru Agindu-
arena antzekoak dira. Haren bidez pertsona fisikoen errentaren gaineko 
zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea eta balio erantsiaren 
gaineko zergaren araubide erraztua garatu ziren 2016. urterako.

Oro har, 2017rako ezarri diren indize eta moduluak ez dira batere 
handitu iazkoen aldean.

I. eranskinean (Nekazaritza, abeltzaintza eta oihangintzako jarduerak), 
2 aldaketa erantsi dira. Lehenik, urteko etekina zehazteko jarraibideen 1. 
atalean, sektoreko araudira egokitu dira Nekazaritza Politika Erkidetik de-
saklopatutako laguntza berriak, ordainketa bakarreko araubideko laguntzak 
ordeztu baitira desaklopatutako laguntza zuzen berriekin, hots: oinarrizko 
ordainketaren laguntzak, klimarako eta ingurumenerako onuragarriak di-
ren nekazaritzako jardunbideetarako ordainketa, nekazari gazteendako 
ordainketa, eta, kasua bada, nekazari txikien araubide erraztuaren ordain-
keta. Bigarrenik, 3.3 atalean, errentan hartutako lurretako laboreen indize 
zuzentzaileari dagokionez, hura aplikatzeko, subjektu pasiboak kasuan 
kasuko errenten gaineko atxikipenak egin eta ordaindu beharko ditu, eta 
zerga araudian ezarritako epeetan eta ereduan egin beharko du errenten 
zenbatekoei eta atxikipenei buruzko jakinarazpena.

II.I eranskinean (Beste jarduera batzuk), soldatako langilearen kon-
tzeptua batzen da, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergako zeinu, 
indize edo moduluak aplikatzeko jarraibideen 3.1 atalean ezarritako indize 
zuzentzaileak aplikatzeko. Alde horretatik, ezartzen da a) letrako bigarren 
baldintza eta b) letrako hirugarren lerroaldekoa etekin garbia zehazteko 
sortutako “soldatako langilea” moduluaz aritzen direla.

Sei xedapen gehigarri erantsi dira. Lehendabizikoan, langileen kontra-
tazioa sustatzeko asmoz, baina betiere zerga kostu handiagoak sortu gabe, 
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren 
araubideari dagokionez ezarri da ezen 2017. urtean “soldatako langileak” 
moduluan, 2016ko moduluarekin alderatuta, igoerarik izan bada, bi modu-
luen arteko alde positibo horri zero koefizientea aplikatuko zaiola.

Bigarrenean, xedatu da jarduera 2017an hasi eta etekin garbia per-
tsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren 
araubidean zehazten duten subjektu pasiboek %60ko murrizketa izanen 
dutela etekin horretan jarduera hasi duten zergaldian, eta %30 hurrengoan. 
%70eko murrizketa izanen da bi zergaldietan, baldin eta %33ko desgaita-
suna edo handiagoa duten subjektu pasibo desgaituak badira.

Hirugarrenean, Nekazaritza Politika Erkidetik desakoplatutako lagun-
tzak aldatzearen ondorioz, ordainketa bakarreko araubideko laguntzak 
desagertu dira, baina aurreko urteetatik kobratzeko dauden zenbatekoak 
kobratu daitezke. Horri jarraituz, xedapen honen xedea da aurreko ur-
teetako laguntza horien zerga tratamenduari eustea, pertsona fisikoen 
errentaren gaineko zergan etekin garbia zehazteko, betiere kontuan izanik 
laguntza horiek eta desakoplatutako laguntza zuzen berriak berdin tratatuko 
direla.

Laugarrenean, eta aurrekoaren ildotik, Nekazaritza Politika Erkidetik 
desakoplatutako laguntza berriak 2016an kobratu direnez gero (oinarrizko 
ordainketa, klimarako eta ingurumenerako onuragarriak diren nekazaritza-

ko jardunbideetarako ordainketa, nekazari gazteendako ordainketa, eta, 
kasua bada, nekazari txikien araubide erraztuaren ordainketa) eta 8/2016 
Foru Aginduak terminologia egokitu ez duenez gero laguntza berrietara, 
ezartzen da 2016an kobratutako gisa horretako laguntzei aplikatuko zaiela 
I. eranskineko urteko etekina zehazteko jarraibideen 1. atalean zehaztutako 
eskalaren ondoriozko etekin indizea.

Bosgarrenean, %5eko murrizketa jasotzen da 2016. urterako, pertsona 
fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren arau-
bidean etekin garbiaren kalkuluari aplikatzeko, urtarrilaren 29ko 8/2016 
Foru Aginduaren I. eta II. eranskinetan jasotako jarduera ekonomiko 
guztietan.

Seigarrenean, zailtasun ekonomiko bereziak jasaten ari diren zenbait 
nekazaritza eta abeltzaintza jardueraren indizeak aldatzen dira 2016. 
urterako, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen 
objektiboaren araubideari dagokionez.

Horrenbestez,
AGINDU DUT:
1. artikulua. Zenbatespen objektiboaren araubidean eta araubide 

berezi erraztuan batera sarturiko jarduerak.
1. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objek-

tiboaren araubidea eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi 
erraztua ondorengo jarduerei edo jarduera sektoreei aplikatuko zaizkie:

JEZa JARDUERA EKONOMIKOA

0 atala Norberaren konturako abeltzaintza.
- Aziendak hazi, zaindu eta gizentzeko zerbitzuak.
- Nekazariek edo abeltzainek egindako bestelako lan, zerbitzu eta 

jarduera osagarriak, betiere balio erantsiaren gaineko zergaren 
nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzari dagokien araubide berezitik 
kanpo baldin badaude.

- Oihangintzako jardueren titularrek egindako bestelako lan, zerbitzu 
eta jarduera osagarriak, betiere balio erantsiaren gaineko zergaren 
nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzari dagokien araubide berezitik 
kanpo baldin badaude.

- Apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari 
dagozkion aprobetxamenduak.

- Apartzeria araubideko oihangintzako jardueretan, lagatzaileari 
dagozkion aprobetxamenduak.

- Produktu naturalak eta landare edo animalietatik heldu direnak 
eraldatu, elaboratu edo manufakturatzeko prozesuak, jarduera 
ekonomikoen gaineko zergaren tarifetan industria jarduerei dagokien 
epigrafe batean inskribatzea eskatzen badute eta produktu natural 
horiek zuzenean lortzen diren ustiategien titularrek eginak badira.

642.1, 2 
eta 3

Txikizkako harakinek urdaitegiko gaiak prestatzea.

642.5 642.5 epigrafean oilaskoak erretzeagatik matrikulaturiko txikizkako 
saltzaileak.

644.1 Ogiaren, pastelen, gozogintzako gaien eta antzekoen, esnearen eta 
esnekien txikizkako merkataritza.

644.2 Ogi, ogi berezi eta opilen saltokiak.
644.3 Pastel, opil eta gozogintzako gaien txikizkako merkataritza.
644.6 Ore frijituen, estalkiak edo betegarriak izan ala ez, patata frijituen, 

zizka-mizken, fruitu lehorren, gozokien, txokolatekien eta edari 
freskagarrien txikizkako merkataritza.

647.1, 2 
eta 3
652.2 eta 3
eta 662.2

647.1, 2 eta 3, 652.2 eta 3 eta 662.2 epigrafeetan matrikulaturiko 
txikizkako merkatariak loteriak merkaturatzeko zerbitzuagatik.

653.2 Bere jarduerako artikuluen konponketa, 653.2 epigrafean matriku-
laturiko txikizkako merkatariek egina.

653.4 eta 5 Eraikuntzako materialen, saneamenduko gai eta altzarien, ateen, 
leihoen, pertsianen eta abarren txikizkako merkataritza.

654.2 Lurreko ibilgailuetarako osagarrien eta ordezko piezen txikizkako 
merkataritza.

654.5 Edonolako makinen txikizkako merkataritza (etxetresnak, bulegokoak, 
medikoak, ortopedikoak, optikoak eta fotografikoak izan ezik).

654.6 Edonolako ibilgailuetarako gurpil-estalki, banda eta bandaje eta 
aire ganbaren txikizkako merkataritza, aipatu artikuluen handizkako 
merkataritza izan ezik.

659.3 Txikizkako saltzaileak, 659.3 epigrafean matrikulatuta daudenak, 
negatiboak eta inpresionaturiko bestelako material fotografikoa bildu, 
hirugarrenen laborategian prozesatu eta kopiak nahiz handitzeak 
dagokionari entregatzeagatik.

659.4 659.4 epigrafean matrikulaturiko txikizkako saltzaileak garraio 
publikoaren txartelak, telefono txartelak, antzekoak eta loteria 
merkaturatzeagatik.
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663.1 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo egindako txikiz-
kako merkataritza, ore frijituen (estalkiak edo betegarriak izan ala ez), 
patata frijituen, zizka-mizken, fruitu lehorren, gozokien, txokolatekien 
eta edari freskagarrien merkataritzan bakarrik aritzen direlarik eta 
instalazioan edo ibilgailuan berean txurrogintzako gaiak, patata 
frijituak eta gaztainak prestatzeko ahalmena dutelarik.

671.4 Bi sardexkako jatetxeak.
671.5 Sardexka bateko jatetxeak.
672.1, 2 
eta 3

Kafetegiak.

673 Kafetegi eta tabernetako zerbitzuak.
675 Merkatuetan edo azoketan eta bide publikoan edo lorategietan 

(aire zabalean) kokaturiko kiosko, kutxa, txosna edo antzeko beste 
lokaletako zerbitzuak.

676 Txokolate-denda, izozki-denda eta hortxata-dendetako zerbitzuak.
681 Izar bateko edo biko hoteletako ostatu zerbitzua.
682 Hostal eta ostatu-etxeetan ostatatzeko zerbitzua.
683 Landetxeetan ostatatzeko zerbitzua.
691.1 Etxetresna elektrikoen konponketa.
691.2 Automobilen, bizikleten eta beste ibilgailu batzuen konponketa.
691.9 Oinetakoen konponketa.
691.9 B.l.s.g.ko beste kontsumo-ondasun batzuk konpontzea (oinetakoen 

konponketa eta artelanen, altzarien, antigoalekoen eta musika tres-
nen zaharberritzea izan ezik).

692 Industrietako makinen konponketa.
699 B.l.s.g.ko beste konponketa batzuk.
721.1 eta 3 Hirietako garraio kolektiboa eta bidaiariak errepidez garraiatzea.
721.2 Autotaxi bidezko garraioa.
722 Salgaiak errepidez garraiatzea.
751.5 Ibilgailuak olioztatzea eta garbitzea.
757 Etxe-aldairetako zerbitzuak.
849.5 Mezuen eta mandatuen garraioa, jarduera hori bakar-bakarrik nor-

beraren garraiobideekin egiten denean. 
933.1 Lurreko eta uretako ibilgailuak, ibilgailu aeronautikoak eta abar 

gidatzen irakastea.
967.2 Kiroletan trebatzeko eskolak eta zerbitzuak.
971.1 Egindako arropak eta etxerako jantzi eta gai erabiliak tindatu, leho-

rrean garbitu, garbitu eta lisatzea.
972.1 Emakume eta gizonendako ile-apaindegi zerbitzuak.
972.2 Apaindegiak eta estetikako kabineteak
973.3 Dokumentuak fotokopiagailuekin kopiatzeko zerbitzuak.

2. Jarduera bakoitzean zein eragiketa ekonomiko sartzen diren 
zehazteko, jarduera ekonomikoen gaineko zergaren arauak hartuko dira 
aintzat.

Halaber, jarduera bakoitzean sartutzat hartuko dira espresuki foru 
agindu honen I. eta II. eranskinetan sartzen diren eragiketa ekonomi-
koak, betiere jarduera nagusiaren osagarri gisa egiten badira. Jarduera 
osagarritzat joko dira baldin eta haien guztien diru-sarreren bolumena, 3.1 
artikuluan ezarritakoaren arabera kalkulatua, ez bada jarduera nagusiaren 
diru-sarreren bolumenaren %40 baino handiagoa.

3. Garraio publikorako txartelen merkaturatze zerbitzua emateak 
ez du ekarriko subjektu pasiboak pertsona fisikoen errentaren gaineko 
zergaren zenbatespen objektiboaren araubidetik eta balio erantsiaren 
gaineko zergaren araubide erraztu berezitik salbuestea, betiere zerbitzu 
emate hori jarduera nagusiaren osagarri gisa egiten bada.

Balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua aplikatzearen 
ondorioetarako, zerbitzu emate hori ez da jarduera bakoitzean sartutzat 
hartuko, baldin eta foru agindu honen II.II. eranskinean hala adierazita 
baldin badago berariaz.

2. artikulua. Zenbatespen objektiboaren araubidean sarturiko jar-
duerak.

1. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen ob-
jektiboaren araubidea, aurreko artikuluan agertzen diren jarduerei aplika-
tzeaz gain, ondorengo hauei ere aplikatuko zaie: balio erantsiaren gaineko 
zergaren nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezia edo 
baliokidetasun errekargua aplikagarri zaien jarduerak, ondokoak alegia:

JEZa JARDUERA EKONOMIKOA

- Balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritza, abeltzaintza eta 
arrantzako araubide berezian sarturik egon daitezkeen nekazaritza 
nahiz abeltzaintzako jarduerak.

- Balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritza, abeltzaintza eta 
arrantzako araubide berezian sarturik egon daitekeen oihangintzako 
jarduera.

641 Fruta, barazki eta tuberkuluen txikizkako merkataritza.

JEZa JARDUERA EKONOMIKOA

642.1, 2, 3 
eta 4

Haragien eta haragi hondarkien eta haragi produktu eta produktu era-
torri prestatuen txikizkako merkataritza, barruki-dendak izan ezik.

642.5 Arrautzen, hegaztien, haztegiko untxien, ehizakien eta horien era-
torrien txikizkako merkataritza.

642.6 Barruki-dendetan gizentzeko animalietatik ateratako barruki eta 
hondarki fresko eta izoztuen txikizkako merkataritza.

643.1 eta 2 Arrainen, arrantzako beste produktu batzuen, akuikulturako gaien 
eta barraskiloen txikizkako merkataritza.

644.1 Ogiaren, pastelen, gozogintzako gaien eta antzekoen, esnearen eta 
esnekien txikizkako merkataritza.

644.2 Ogi, ogi berezi eta opilen saltokiak.
644.3 Pastel, opil eta gozogintzako gaien txikizkako merkataritza.
644.6 Ore frijituen, estalkiak edo betegarriak izan ala ez, patata frijituen, 

zizka-mizken, fruitu lehorren, gozokien, txokolatekien eta edari 
freskagarrien txikizkako merkataritza.

647.1 Edonolako elikagai eta edarien txikizkako merkataritza, saltzailea 
duen establezimendu batean.

647.2.eta 3 Edozein elikagai eta edariren txikizkako merkataritza, autozerbitzuan 
edo araubide mistoan, 400 metro koadrotik beherako saltokia duen 
establezimendu batean.

651.1 Ehunkien, etxerako jantzien, tapiz eta antzekoen eta tapizeriako 
gaien txikizkako merkataritza.

651.2 Edonolako jantzi eta apaingarrien txikizkako merkataritza.
651.3 eta 5 Arropa zuriko eta kortseteriako gaien eta jantzi berezien txikizkako 

merkataritza.
651.4 Mertzeriako eta fardelgintzako gaien txikizkako merkataritza.
651.6 Oinetakoen, larrukien edo larru imitazioen edo horien ordezko 

produktuen, gerrikoen, zorroen, poltsen, maleten eta edonolako 
bidaiagaien txikizkako merkataritza.

652.2 eta 3 Drogeriako, lurringintzako, kosmetikako eta garbiketako produktuen, 
pinturen, bernizen, disolbatzaileen, paperen eta apainketarako beste 
produktu batzuen eta produktu kimikoen eta norberaren higiene eta 
garbiketarako gaien txikizkako merkataritza.

653.1 Altzarien txikizkako merkataritza (bulegoetakoak izan ezik).
653.2 Material eta tresna elektrikoen, elektronikoen, etxetresnen eta argin-

darra ez den beste energiaren batekin ibiltzen diren etxerako beste 
tresna batzuen eta sukalderako altzarien txikizkako merkataritza.

653.3 Sukaldeko gaien, burdindegiko gaien, apaingarrien, oparien edo 
erakartzeko gaien (imitaziozko bitxiak eta etxetresna txikiak barne) 
txikizkako merkataritza.

653.9 B.l.s.g.ko beste gai batzuen, etxea janztekoen, txikizkako merka-
taritza.

659.2 Bulegoko altzarien eta bulegoko makina eta ekipoen txikizkako 
merkataritza.

659.3 Aparatu eta tresna mediko, ortopediko, optiko eta fotografikoen 
txikizkako merkataritza.

659.4 Liburuen, egunkarien, papergintza eta idaztegiko gaien eta ma-
rrazketa eta arte ederretako gaien txikizkako merkataritza, eremu 
publikoan kokaturiko kioskoetan izan ezik.

659.4 Eremu publikoan kokaturiko kioskoetan, egunkarien, aldizkarien eta 
liburuen txikizkako merkataritza.

659.6 Jostailuen, kirol gaien, kirol jantzien, kirol oinetakoen, kirol kapeluen, 
armen, kartutxoen eta suzirien txikizkako merkataritza.

659.7 Hazi, ongarri, lore, landare eta animalia txikien txikizkako merka-
taritza.

662.2 Edonolako gaien txikizkako merkataritza, elikagaiak eta edariak 
barne, 661 multzoan eta 662.1 epigrafean zehazten ez diren es-
tablezimenduetan. 

663.1 Elikagaien txikizkako merkataritza, edariak eta izozkiak barne, mer-
kataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo.

663.2 Ehunkien eta jantzien txikizkako merkataritza, merkataritzako esta-
blezimendu iraunkor batetik kanpo.

663.3 Oinetakoen, larrukien eta larruzko artikuluen txikizkako merkataritza, 
merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo.

663.4 Drogeriako eta kosmetikako artikuluen eta produktu kimikoen 
txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor 
batetik kanpo.

663.9 B.l.s.g.ko beste salgai batzuen txikizkako merkataritza, merkataritza-
ko establezimendu iraunkor batetik kanpo, balio erantsiaren gaineko 
zergaren baliokidetasun errekarguaren araubide berezia aplikatu 
ezin zaien artikulu edo produktuena izan ezik.

2. Jarduera bakoitzean zein eragiketa ekonomiko sartzen diren 
zehazteko, jarduera ekonomikoen gaineko zergaren arauak hartuko dira 
aintzat.

Halaber, jarduera bakoitzean sartutzat hartuko dira espresuki foru 
agindu honen I. eta II. eranskinetan sartzen diren eragiketa ekonomi-
koak, betiere jarduera nagusiaren osagarri gisa egiten badira. Jarduera 
osagarritzat joko dira baldin eta haien guztien diru-sarreren bolumena, 3.1 
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artikuluan ezarritakoaren arabera kalkulatua, ez bada jarduera nagusiaren 
diru-sarreren bolumenaren %40 baino handiagoa.

3. Garraio publikorako txartelen merkaturatze zerbitzua emateak ez 
du ekarriko subjektu pasiboak pertsona fisikoen errentaren gaineko zer-
garen zenbatespen objektiboaren araubidetik salbuestea, betiere zerbitzu 
emate hori jarduera nagusiaren jarduera osagarri gisa egiten bada.

3. artikulua. Salbuespenak.
1. Foru agindu honen aurreko bi artikuluetan xedaturikoa salbu, 

pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren 
araubidea eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztua 
ez zaizkie aplikatuko ondorengo magnitudeak gainditzen dituzten jarduerei 
edo jarduera sektoreei:

1. Diru-sarreren bolumenaren araberako magnitudea:
a) 300.000 euro, osotara, ondoko jardueretan:
–Norberaren konturako abeltzaintza.
–Aziendak hazi, zaindu eta gizentzeko zerbitzuak.
–Nekazariek eta abeltzainek egindako bestelako lan, zerbitzu eta 

jarduera osagarriak, betiere balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritza, 
abeltzaintza eta arrantzako araubide berezitik kanpo baldin badaude.

–Oihangintzako jardueren titularrek egindako bestelako lan, zerbitzu eta 
jarduera osagarriak, betiere balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritza, 
abeltzaintza eta arrantzako araubide berezitik kanpo baldin badaude.

–Apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari da-
gozkion aprobetxamenduak.

–Apartzeria araubideko oihangintzako jardueretan, lagatzaileari da-
gozkion aprobetxamenduak.

–Produktu naturalak eta landare edo animalietatik heldu direnak eral-
datu, elaboratu edo manufakturatzeko prozesuak, jarduera ekonomikoen 
gaineko zergaren tarifetan industria jarduerei dagokien epigrafe batean 
alta ematea eskatzen badute eta produktu natural horiek zuzenean lortzen 
diren ustiategien titularrek eginak badira.

–Balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritza, abeltzaintza eta 
arrantzako araubide berezian sar daitekeen nekazaritza nahiz abeltzain-
tzako jarduera.

–Balio erantsiaren gaineko zergaren nekazaritza, abeltzaintza eta 
arrantzako araubide berezian sar daitekeen oihangintzako jarduera.

b) 150.000 euro, osotara, gainerako jardueretan.
2016. urteari dagokion negozio-zifraren zenbateko garbia hartuko da 

diru-sarreren bolumentzat. Urte horretan hasi bada jarduera, negozio-zi-
fraren zenbateko garbia urte osora proiektatuko da.

Zenbatespen objektiboaren araubidea eta araubide berezi erraztua 
jardueraren lehendabiziko urtean aplikatuko dira, salbu eta 2. edo 3. 
magnitudeak gainditzen badira hasieran, edo araubide horiei uko egiten 
bazaie.

Negozio-zifraren zenbateko garbia zehazteko, subjektu pasiboaren 
ohiko jarduerei dagozkien produktuak saltzetik eta zerbitzuak ematetik 
heldu diren zenbatekoak kontatuko dira, hobariak eta saldutakoaren 
gaineko beste murrizketak kenduta, eta horrekin batera balio erantsiaren 
gaineko zergaren zenbatekoa eta negozio-zifra horrekin zerikusi zuzena 
duten beste zergen zenbatekoa.

Diru-sarreren bolumenaren tamaina konputatzeko, kontuan hartuko 
dira subjektu pasiboak eginiko enpresa jarduerei dagozkien eragiketak ez 
ezik ezkontideak, ondorengo ahaideek eta aurreko ahaideek egindakoei 
dagozkienak ere, bai eta aurreko horietako edozein partaide den errentak 
eratxikitzeko araubideko entitateek egindakoak ere, eta subjektu pasiboari 
Sozietateen gaineko Zergari buruzko 26/2016 Foru Legearen 28. artikuluan 
ezarritako moduan lotutako entitateak egindakoak, inguruabar hauek batera 
gertatzen badira:

a’) Enpresa jarduera berdinak edo berdintsuak egitea. Berdintzat 
edo berdintsutzat joko dira jarduera ekonomikoen gaineko zergaren on-
dorioetarako multzo berean sailkaturik daudenak.

b’) Jarduera horien zuzendaritza bateratua izatea, giza edo gauza 
baliabideak partekatuz.

Errentak eratxikitzeko araubidea duten entitateak izanez gero, kontuan 
hartu behar dira, entitateak berak errentak eratxikitzeko araubidean eginda-
ko enpresa jardueretako eragiketez gain, baita haren bazkide, oinordeko, 
erkide edo partaideek egindakoak ere, eta horien ezkontide, ondorengo 
eta aurrekoek egindakoak; baita errentak eratxikitzeko araubidea duten 
beste entitate batzuek eginak ere, aurreko pertsona horietako edozeinek 
parte hartzen badu.

2. Enplegatuen araberako magnitudea: 3 enplegatu.
Muga hau foru agindu honen 1. eta 2. artikuluetan dauden jardueretako 

bakoitzean aplikatuko da, salbu eta 1. idatz-zati honen 1. magnitudeko a) 
letran eta 3. magnitudean adierazitakoak.

Enplegatuen multzo horretan soldatakoak baizik ez dira sartuko, II.III 
eranskineko definizio bateratuetan azaltzen den bezala.

Artikulu honetan aipatzen diren enplegatuen kopurua zehaztuko da, 
aurreko urteko jarduera burutu den aldiari dagokion batezbesteko hazta-
tuaren arabera.

Batezbesteko haztatua zehaztu ahal izateko, bakar-bakarrik ondoko 
arau hauek aplikatuko dira:

–Aurreko urtean jarduera burutu den aldian lan egindako ordu kopurua 
bakarrik hartuko da kontuan.

–Soldatako langiletzat hartuko da behar den lan hitzarmenean langile 
bakoitzarendako ezarritako orduak, edo horrelakorik izan ezean, urtean 
1.800 ordu lan egiten duena. Urteko orduen kopurua txikiagoa edo han-
diagoa bada, soldatako langileen kopurua aterako da urtean egiazki lan 
egindako ordu kopuruaren eta lan hitzarmenean finkaturiko ordu kopuruaren 
arteko proportzioan, eta horrelakorik izan ezean, 1.800.

Jarduera burutzen den lehen urtean, horren hasieran dagoen enple-
gatuen kopurua hartuko da kontuan.

3. Ibilgailuen kopuruaren araberako magnitudea: ibilgailu bat aurreko 
urteko edozein egunetan.

Muga hori jarduera hauetan guztietan aplikatuko da:
–Hirietako garraio kolektiboa eta bidaiariak errepidez garraiatzea.
–Autotaxi bidezko garraioa.
–Salgaiak errepidez garraiatzea.
–Etxe-aldairetako zerbitzuak.
–Mezuen eta mandatuen zerbitzuak.
Jarduera burutzen den lehen urtean, horren hasieran dagoen ibilgailuen 

kopurua hartuko da kontuan.
2. Aurreko 1. idatz-zatian aurreikusitako diru-sarreren bolumenaren 

muga edo magnitudeetakoren bat gaindituz gero, subjektu pasiboa per-
tsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren 
araubidetik kanpo geldituko da hurrengo urtetik bertatik hasita. Araubide 
horretatik kanpo gelditzeak zuzeneko zenbatespeneko araubidearen 
modalitate erraztuaren aplikazio esparruan sartzea ekarriko du, pertsona 
fisikoen errentaren gaineko zergaren Erregelamenduaren 28.1 artikuluan 
aurreikusitako moduan. Era berean, balio erantsiaren gaineko zergan 
araubide berezi erraztutik kanpo gelditzea ekarriko du, eta arautegian 
ezarritakoaren arabera dagokion araubidea aplikatuko zaio.

Aurreko idatz-zatiko 1. magnitudeko b) letran ezarritako muga gaindi-
tzen ez bada ere, kanpo geldituko da, II. eranskineko jarduerak garatzean, 
subjektu pasiboaren etekin osoen %75aren baino gehiagoren hartzaileak 
ezkontidea, ondorengo ahaideak, aurreko ahaideak, horietako edozein 
partaide duten errentak eratxikitzeko araubideko entitateak edo 26/2016 
Foru Legearen 28. artikuluaren arabera lotutako entitateak direnean, etekin 
horiei dagozkien eragiketetan faktura egitera behartuta egonik, fakturazio 
betebeharrak arautzen dituen Erregelamenduaren (apirilaren 10eko 23/2013 
Foru Dekretuak onetsia) 2.2.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

Aurreko lerroaldean ezarritakoa ez zaie kooperatibetako bazkideei 
aplikatuko, entitatearekin duten lotura haien kontseilari edo administratzaile 
izatea denean, edo kooperatibako kontseilariaren edo administratzailearen 
ezkontideak edo ahaideak direnean, lerro zuzenean edo albotik, hirugarren 
maila arteko odol edo ezkontza bidezko ahaidetasuna medio.

3. Zenbatespen objektiboaren araubidea, halaber, ez zaie aplika-
tuko osorik edo hein batean Espainiatik kanpo gauzatzen diren enpresa 
jarduerei ere.

Horren haritik, ondoko jarduera hauek Espainia barnean gauzatzen 
direla ulertuko da: hiri garraio kolektiboa eta errepideko bidaiarien garraioa, 
autotaxi bidezko garraioa, errepideko salgaien garraioa, etxe-aldairetako 
zerbitzuak eta mezuen eta mandatuen zerbitzuak.

4. artikulua. Zeinu, modulu eta indize zuzentzaileak onestea.
Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objekti-

boko araubideari dagozkion zeinu, indize edo moduluak onesten dira, bai 
eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztuaren modulu 
eta indize zuzentzaileak ere, 2017. urtean aplikatzekoak izanen direnak, 
aurreko artikuluetan jasotako jardueretan edo sektoreetan.

Aipatu zeinu, indize edo moduluak eta modulu eta indize zuzentzai-
leak eta horiek aplikatzeko jarraibideak foru agindu honen I., II. eta III. 
eranskinetan daude.

5. artikulua. Uko egiteak eta errebokatzeak.
1. Araubide berezi erraztua eta nekazaritza, abeltzaintza eta arran-

tzaren araubide berezia aplikatzeari 2017. urterako uko egitea eta ekitaldi 
horretan ondorioak izan beharreko uko horren errebokatzea egin ahalko dira 
foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik 
hasita 2017. urteko martxoaren 31ra arte.

Dena dela, balio erantsiaren gaineko zergaren Erregelamenduaren 
22.1. artikuluko laugarren lerroaldeari jarraikiz, uko egin duela ulertuko 
da, araubide orokorra aplikatuz ondorioak sortuko dituen urte naturalaren 
lehen hiruhilekoari dagokion aitorpen-likidazioa epearen barruan aurkezten 
bada. Halaber, jardueraren hasieraren kasuan, uko egin duela ulertuko 
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da, jarduera hasi ondoren subjektu pasiboak aurkeztu behar duen lehen 
aitorpena epearen barruan aurkezten badu, araubide orokorra aplikatuz.

2. Zenbatespen objektiboaren araubidea aplikatzeari 2017. urterako 
uko egitea eta ekitaldi horretan ondorioak izan beharreko uko horren erre-
bokatzea egin ahalko dira foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta biharamunetik hasita 2017. urteko martxoaren 31ra arte. 
Enpresa jarduerak 2017an hasten dituzten subjektu pasiboak izatera, 
zenbatespen objektiboaren araubideari uko egindakotzat ere joko da baldin 
eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren Erregelamenduaren 
92.hiru artikuluan ezarritako moduan egiten bada jardueraren ekitaldiko 
lehen hiruhilekoari dagokion ordainketa zatitua, erregelamenduz ezarritako 
epean, zenbatespen zuzeneko araubideari jarraituz kalkulatuta.

3. Balio erantsiaren gaineko zergaren Erregelamenduaren 22.1 ar-
tikuluko laugarren lerroaldean aurreikusitakoa kenduta, ukoak eta atzera 
egiteak Ekonomia eta Ogasun Departamentuak horretarako onetsiko duen 
F-65 eredua betez eginen dira.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.–“Soldatako langileak” izeneko moduluaren kalkulua 
2017. urtean, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen 
objektiboaren araubidean.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren 
araubidean etekin garbia zehaztearen ondorioetarako bakar-bakarrik, 2017. 
urtean “soldatako langileak” moduluan igoerarik izan bada 2016ko moduluare-
kin alderatuta, alde positibo horri zero koefizientea aplikatuko zaio, eta ez foru 
agindu honen II. eranskineko III. atalean ezarritakoa (eranskin honetako zeinu, 
indize eta moduluak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta balio 
erantsiaren gaineko zergan aplikatzeko definizio bateratuak), hots, 0,6.

“Soldatako langileak” moduluaren gainerako unitateei II. eranskineko 
III. atalean ezarritako tarteen arabera dagozkien koefizienteak aplikatuko 
zaizkie.

Bigarrena.–2017. urtean enpresa jarduera batean hasten diren subjektu 
pasiboei aplikatu beharreko ohiz kanpoko zerga neurriak.

1. 2017an enpresetan hasten diren subjektu pasiboek, etekin garbia, 
foru agindu honen III. eranskinaren 1. atalean (pertsona fisikoen errentaren 
gaineko zerga) ezarritako murrizketa portzentajeen ordez, pertsona fisikoen 
errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboko araubidearen bidez 
zehazten badute, jarduera hasten deneko ekitaldian eta hurrengoan %60 
eta %30 murriztuko dute, hurrenez hurren, zeinu, indize edo moduluen 
eta indize zuzentzaileen ondoriozko etekin garbia.

2. %33ko desgaitasuna edo handiagoa duten subjektu pasibo 
desgaituak direnean, %70eko murrizketa eginen da jarduera hasierari 
dagokion zergaldian eta hurrengoan, aurreko atalean adierazitako kasu 
eta inguruabar beretan.

Hirugarrena.–Nekazaritza Politika Erkidearen ordainketa bakarreko 
araubidetik desakoplatutako laguntzak, aurreko urteei egokitu eta 2017ko 
urtarrilaren 1etik aurrera jasotzekoak direnak.

Berdin tratatuko dira Nekazaritza Politika Erkidearen ordainketa ba-
karreko araubidetik desakoplatutako laguntzak (aurreko urteei egokitu 
eta 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera jasotzekoak direnak) eta desako-
platutako laguntza zuzen berriak (oinarrizko ordainketa, klimarako eta 
ingurumenerako onuragarriak diren nekazaritzako jardunbideetarako 
ordainketa, nekazari gazteendako ordainketa, eta, kasua bada, nekazari 
txikien araubide erraztuaren ordainketa), I. eranskineko urteko etekina 
zehazteko jarraibideen 1. atalean zehaztutako eskalaren ondoriozko etekin 
indizea aplikatzeko ondorioetarako.

Laugarrena.–Nekazaritza Politika Erkidetik desakoplatutako laguntzak, 
2016an jasotakoak.

Nekazaritza Politika Erkidetik desakoplatutako eta 2016an kobratu-
tako laguntzetan (oinarrizko ordainketa, klimarako eta ingurumenerako 
onuragarriak diren nekazaritzako jardunbideetarako ordainketa, nekazari 
gazteendako ordainketa, eta, kasua bada, nekazari txikien araubide erraz-
tuaren ordainketa), I. eranskineko urteko etekina zehazteko jarraibideen 1. 
atalean zehaztutako eskalaren ondoriozko etekin indizea aplikatuko da.

Bosgarrena.–Urtarrilaren 29ko 8/2016 Foru Aginduaren I. eta II. erans-
kinetan jasotzen diren jardueretan, etekin garbiaren indizea murriztea 
2016. urterako, etekina pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 
zenbatespen objektiboaren metodoaren bidez kalkulatzen denean.

Urtarrilaren 29ko 8/2016 Foru Aginduaren I. eta II. eranskinetan ja-
sotzen diren jarduera ekonomiko guztiei, 2016. ekitaldiko etekin garbia 
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren 
araubidean zehazten baldin badute, %5eko murriztapena eginen zaie 
etekin horretan.

Seigarrena.–Urtarrilaren 29ko 8/2016 Foru Aginduaren bidez nekaza-
ritzako eta abeltzaintzako jarduera jakin batzuetarako onetsitako etekin 
garbiaren indizeen aldaketa 2016. urterako, pertsona fisikoen errentaren 
gaineko zergari dagokionez.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objek-
tiboaren araubidean, honako nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera 
hauetan, urtarrilaren 29ko 8/2016 Foru Aginduan ezarritako indizeen 
ordez, ondotik adierazten diren indizeak aplikatuko dira etekin garbia 
kalkulatzeko:

JARDUERA ETEKIN INDIZEA

Nekazaritzakoa, industriarako brokolia eta mertxika ekoiztekoa 0,173
Abeltzaintzakoa, aurrerako behi aziendaren eta zerri aziendaren 
ustiapena

0,130

Nekazaritzakoa, “Nafarroa” jatorrizko deiturako eta beste deitura 
batzuetako ardotarako mahatsa lortzekoa (“Errioxa” jatorrizko 
deitura izan ezik)

0,115

Abeltzaintzakoa, esnetarako behi-aziendaren eta haragitarako 
ardi-aziendaren ustiapena

0,115

Iruñean, 2017ko otsailaren 2an.–Ogasuneko eta Finantza Politikako 
kontseilaria, Mikel Aranburu Urtasun.

I. ERANSKINA

Nekazaritzako, abeltzaintzako eta oihangintzako jarduerak

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAREN ZENBATESPEN  
OBJEKTIBOAREN ARAUBIDEKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUAK

Jarduera: abeltzaintzakoa, haragitarako zerri aziendaren ustiapena eta hegazti-hazkuntza; eta nekazaritzakoa, patata lortzekoa
Etekin garbiaren indizea 0,115
Etekin garbiaren indizea, eraldaketa, elaborazio edo manufaktura kasuetan 0,215

Oharra: hegazti-hazkuntzan oilasko, oilo, ahate, faisai, eper, galeper eta abarren produktuak (haragia nahiz arrautzak) lortzen dira.

Jarduera: oihangintzakoa, “batez besteko mozketa epea” 30 urtetik gorakoa duena
Etekin garbiaren indizea 0,115
Etekin garbiaren indizea, eraldaketa, elaborazio edo manufaktura kasuetan 0,215

Oharra: adibide gisa, honako zuhaitz mota hauek sartzen dira: gaztainondoa, urkia, lizarra, astigarra, gereziondoa, haltza, intxaurrondoa, ler gorria (P. Sylvestrys), 
larizio pinua, izeia, Douglas izeia, zedroa, Aleppo pinua, pinu kanariarra, pinazi pinua, pinu pinastarra, nekosta, pagoa, haritza (Q. Robur, Q. Petraea), artea, artelatza eta 
gainerako quercusak.

Jarduera: nekazaritzakoa, azukre-erremolatxa lortzekoa; eta abeltzaintzakoa, haragitarako behi-aziendaren, haragitarako ardi-aziendaren eta haragitarako 
ahuntz-aziendaren ustiapena, eta untxi-hazkuntza
Etekin garbiaren indizea 0,130
Etekin garbiaren indizea, eraldaketa, elaborazio edo manufaktura kasuetan 0,230

Jarduera: nekazaritzakoa, “Nafarroa” jatorrizko deiturako ardotarako mahatsa lortzekoa, eta beste atal batzuetan espresuki aipatzen ez den ardotarako 
mahatsa lortzekoa
Etekin garbiaren indizea 0,230
Etekin garbiaren indizea, eraldaketa, elaborazio edo manufaktura kasuetan 0,330
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Jarduera: nekazaritzakoa, zerealak, lekaleak eta gizakiaren kontsumorako onddoak lortzekoa; eta abeltzaintzakoa, esnetarako behi aziendaren ustiapena
Etekin garbiaren indizea 0,230
Etekin garbiaren indizea, eraldaketa, elaborazio edo manufaktura kasuetan 0,330

Oharra: adibide gisa, ondoko hauek:
–Zerealak: zereal aledunak (garia, zekalea, garagarra, olo arrunta, artoa, basartoa, arroza, artatxikia, alpistea, eskaina, tritikalea, artobeltza, etab.).
–Lekadunak: lekale aledunak (babarruna, dilista, txitxirioa, baba, ilarra, algarrobo-leka, zalkea, erua, aixkola, ailorbea, etab.).

Jarduera: oihangintzakoa, “batez besteko mozketa epea” 30 urtekoa edo laburragoa duena 
Etekin gariaren indizea 0,230
Etekin garbiaren indizea, eraldaketa, elaborazio edo manufaktura kasuetan 0,330

Oharra: adibide gisa, honako zuhaitz mota hauek sartzen dira: eukaliptoa, makala, intsinis pinua eta itsas pinua.

Jarduera: nekazaritzakoa, fruitu lehorra, barazkiak eta olibondoaren produktuak lortzekoa; eta abeltzaintzakoa, aurrerako zerri-aziendaren, aurrerako behi-
aziendaren, esnetarako ardi-aziendaren eta esnetarako ahutz-aziendaren ustiapena, eta erlezaintza
Etekin garbiaren indizea 0,260
Etekin garbiaren indizea, eraldaketa, elaborazio edo manufaktura kasuetan 0,360

Oharra: adibide gisa, ondoko hauek:
–Fruitu lehorrak: intxaurrondoa, hurritza, arbendolondoa, gaztainondoa eta bestelako fruta-arbolak.
–Barazkiak: buru-aza, bruselaza, azalorea, bestelako azak, zerba, apioa, porrua, uraza, eskarola, ziazerba, zainzuria, endibia, kardua, beste barazki hostodunak, 

tomatea, orburua, luzokerra, ozpinetako luzokerra, alberjinia, piperra, kuia, kuiatxoa, hosto nahiz loreengatik laboratzen diren beste barazki batzuk, erremolatxa gorria, 
azenarioa, baratxuria, tipula, tipuleta, arbia, errefaua, sustrai, edota erraboil nahiz tuberkuluengatik laboratzen diren beste barazki batzuk, ilar berdea, leka, baba berdea, 
beste barazki lekadunak, angurria, meloia, marrubia, baratze-marrubia, eta landare hosto erorkorreko beste fruitu batzuk.

–Olibondoaren produktuak: mahaiko oliba eta errotako oliba.

Jarduera: nekazaritzakoa, olio-landareak eta zitrikoak lortzekoa; eta abeltzaintzako jarduera batzuk, beste atal batzuetan espresuki sartu gabeak, baita 
oihangintzako jarduera ere, erretxina lortzekoa
Etekin garbiaren indizea 0,290
Etekin garbiaren indizea, eraldaketa, elaborazio edo manufaktura kasuetan 0,390

Oharra: adibide gisa, ondoko hauek:
–Landare oliodunak: ekilorea, soja, koltza eta arbi-hazia, kartamoa, akain-belarra, etab.
–Nekazaritzako beste jarduera batzuk: zaldi-azienda, larrugintzarako animaliak (bisoia, txintxila, etab.), etab.

Jarduera: nekazaritzakoa, “Errioxa” jatorrizko deiturako ardotarako mahatsa, sustraiak, tuberkuluak, bazka, zitrikoak ez diren frutak, tabakoa eta aurreko 
ataletan espresuki aipatzen ez diren nekazaritzako bestelako produktuak lortzekoa
Etekin garbiaren indizea 0,338
Etekin garbiaren indizea, eraldaketa, elaborazio edo manufaktura kasuetan 0,438

Oharra: adibide gisa, ondoko hauek:
–Bazka: jorrako bazka-landareak (bazka-arbia, bazka-erremolatxa, bazka-aza, bazka-kuia, bazka-azenarioa, etab.) eta beste bazka-landare batzuk (luzerna, neguko 

bazka-zereala, bazka-artoa, zalkea, astorkia, hirusta, llollobelarra, bazka-baba, suila eta beste batzuk).
–Zitrikoak ez diren frutak: mahaiko sagarra, sagardotako sagarra, udarea, irasagarra, mizpira, beste fruta pipitadun batzuk (mazpila, gurbea eta antzekoak), gerezia, 

ginga, arana, abrikota, mertxika eta beste fruta hezurdun batzuk, pikua, granada, andere-mahatsa, mugurdia, beste fruta txiki batzuk eta baiak (andere-mahats beltza, 
martutza, maruga, etab.) eta kiwia.

–Nekazaritzako beste produktu batzuk: lupulua, txikoria, piperrautserako piperra, mintegiak, lore eta landare apaingarriak, etab.

Jarduera: nekazaritzakoa, kotoia lortzekoa
Etekin garbiaren indizea 0,370
Etekin garbiaren indizea, eraldaketa, elaborazio edo manufaktura kasuetan 0,470

Jarduera: nekazaritzakoa, ehun-landareak eta mahaiko mahatsa lortzekoa, nekazariek, abeltzainek eta oihangintzako jardueren titularrek egindako jarduera 
osagarriak, eta hegaztiak hazi, zaindu eta gizentzeko zerbitzuak
Etekin garbiaren indizea 0,386
Etekin garbiaren indizea, eraldaketa, elaborazio edo manufaktura kasuetan 0,486

Oharra: ehun-landareen adibide gisa, honako hauek:
–Lihoa, kalamua eta abar ekoiztea.
Oharra: nekazariek, abeltzainek eta oihangintzako jardueren titularrek egindako zerbitzu osagarrien adibide gisa, honako hauek:
–Landa turismoa, eskulangintza, ehiza, arrantza eta aisialdiko jarduerak, betiere nekazariak edo abeltzainak monitore, gidari edo aditu gisa parte hartzen badu, 

esaterako txangoak, mendi-ibiliak, ibilbide ekologikoak, etab., landetxeetako ostatu zerbitzuak izan ezik.

Jarduera: nekazari eta abeltzainek egindako bestelako lan eta zerbitzuak
Etekin garbiaren indizea 0,230

Jarduera: azienda hazi, zaindu eta gizentzeko zerbitzuak, hegaztiak izan ezik
Etekin garbiaren indizea 0,530

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAREN ARAUBIDE BEREZI ERRAZTUKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUAK
Jarduera: abeltzaintzakoa, hegazti-hazkuntza eta haragitarako zerri aziendaren ustiapen intentsiboa
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0167
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Jarduera: abeltzaintzakoa, haragitarako behi aziendaren eta untxi hazkuntzaren ustiapen intentsiboa
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0335

Jarduera: abeltzaintzakoa, hazteko zerri azienda eta hazteko behi aziendaren ustiapen intentsiboa, bai eta gainerako ataletan zehazki sarturik ez dauden 
abeltzaintzako bestelako ustiapen intentsiboak edo estentsiboak ere
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0394

Jarduera: abeltzaintzakoa, esnetarako ardi aziendaren eta esnetarako ahuntz aziendaren ustiapen intentsiboa
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0287

Jarduera: abeltzaintzakoa, esnetarako behi aziendaren ustiapen intentsiboa 
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0322

Jarduera: abeltzaintzakoa, haragitarako ardi aziendaren eta ahuntz aziendaren ustiapen intentsiboa, eta hegaztiak hazi, zaindu eta gizentzeko zerbitzuak
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0453

Jarduera: nekazari eta abeltzainek eta oihangintzako jardueren titularrek egindako bestelako lan eta zerbitzu osagarriak, betiere balio erantsiaren gaineko zergaren 
nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako araubide berezitik kanpo baldin badaude, eta hegaztiak ez gainerako azienda hazi, zaindu eta gizentzeko zerbitzuak
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0558

Jarduera: apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak, hain zuzen ere gizakiek jateko zereal, lekale eta 
onddoetatik lortzekoak
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0136

Jarduera: apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak, hain zuzen ere mahaiko ardotarako mahatsa, fruitu 
lehorrak, landare oliodunak, zitrikoak eta olibondoaren produktuak lortzekoak
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0160

Jarduera: apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak, sustraiak, tuberkuluak, arroza, jatorrizko deiturako 
ardotarako mahatsa, zitrikoak ez diren frutak, baratzezaintza eta beste ataletan zehazki aipatzen ez diren nekazaritzako bestelako produktuak lortzekoak
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0180

Jarduera: apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak, bazka-landareak lortzekoak
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0443

Jarduera: apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak, mahaiko mahatsa lortzekoak
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0200

Jarduera: apartzeria araubideko nekazaritzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak, ehun-landareak eta tabakoa lortzekoak, eta nekazariek, 
abeltzainek eta oihangintzako jardueren titularrek egindako bestelako jarduera osagarriak
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,1050

Oharra: nekazariek, abeltzainek eta oihangintzako jardueren titularrek egindako zerbitzu osagarrien adibide gisa, honako hauek:
landa turismoa, eskulangintza, ehiza, arrantza eta aisialdiko jarduerak, betiere nekazariak edo abeltzainak monitore, gidari edo aditu gisa parte hartzen badu, esaterako 

txangoak, mendi-ibiliak, ibilbide ekologikoak, etab., landa-etxeetako ostatu zerbitzuak izan ezik.

Jarduera: apartzeria araubideko oihangintzako jardueretan, lagatzaileari dagozkion aprobetxamenduak
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0525

Jarduera: produktu naturalak eraldatu, elaboratu edo manufakturatzea gazta egiteko
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0156

Jarduera: produktu naturalak eraldatu, elaboratu edo manufakturatzea ardoa egiteko
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0819

Jarduera: produktu naturalak eraldatu, elaboratu edo manufakturatzea aurrekoak ez diren beste produktu batzuk lortzeko
Ordaindu beharreko kuotaren indizea 0,0634

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAN 
ERANSKIN HONETAKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUAK 

APLIKATZEKO JARRAIBIDEAK

Urteko etekina

1. Jarduera bakoitzari dagokion etekin garbia aterako da biderke-
ta bat eginda, hau da, diru-sarreren bolumen osoaren (barne direlarik 
nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide bereziaren ordaina, 
diru-laguntza arruntak nahiz kapitalekoak, eta ustiategi bakoitzari dagoz-
kion kalte-ordainak) eta horietako bakoitzari dagokion “etekin garbiaren 
indizearen” artekoa.

Aurreko lerroaldean xedaturikoa gorabehera, baldin eta diru-lagun-
tzak eta kalte-ordainak “etekin garbiaren indize” ezberdinak ezarriak 

dituen labore edo ustiapen batekin baino gehiagorekin lotzen badira, 
aipatu diru-laguntzei eta kalte-ordainei aplikatu beharreko indizea 0,23 
izanen da.

Nekazaritza Politika Erkidea desakoplatutako laguntza zuzenetan 
(oinarrizko ordainketa, klimarako eta ingurumenerako onuragarriak diren 
nekazaritzako jardunbideetarako ordainketa, nekazari gazteendako ordain-
keta, eta, kasua bada, nekazari txikien araubide erraztuaren ordainketa), 
ondoko eskala aplikatzearen ondoriozko indizea aplikatuko da, nekazaritza, 
abeltzaintza eta oihangintzako jardueraren diru-sarrera guztiei buruz (aipa-
tutako NPEko laguntza zuzenak eta gainerako laguntza, diru-laguntza eta 
kalte-ordainak barne) laguntza horiei dagokien portzentajearen arabera:

–Laguntza zuzen desakoplatuak %50 edo gutxiago badira, indizea 
0,23 izanen da.
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–Laguntza zuzen desakoplatuak %50 baino gehiago eta %80 baino 
gutxiago badira, indizea 0,53 izanen da.

–Laguntza zuzen desakoplatuak %80 edo gehiago badira, indizea 
0,80 izanen da.

2. Indize zuzentzaileak dituzten jardueretan, etekin garbia aterako 
da biderketa bat eginda, hau da, arestiko 1. zenbakian zehazturikoaren 
eta kasuan kasuko indize zuzentzaileen arteko biderketa.

Indize zuzentzaileak bakar-bakarrik aplikatuko zaizkie berariaz horre-
lakoak ezarriak dituzten jarduerei, eta hurrengo 3. zenbakian adierazten 
diren gorabeheren, zenbatekoen, hurrenkeraren eta bateraezintasunaren 
arabera.

3. Indize zuzentzaileak.
3.1. Norberarenak ez diren ekoizpen-bideak nekazaritzako jardue-

retan erabiltzea.
Nekazaritzako jarduerak garatzean norberarenak ez diren ekoizpen-

bideak soilik erabiltzen direnean, lurra kontuan eduki gabe, apartzeriako 
eta antzeko kasuetan salbu.

Indizea: 0,75.
3.2. Soldatako langileak erabiltzea.
Soldatako langileen kostua diru-sarreren bolumen osoaren portzentajea 

baino handiagoa bada, aipatzen den indize zuzentzailea aplikatu beharko 
da.

PORTZENTAJEA INDIZEA 

%10etik gora 0,90
%20tik gora 0,85
%30etik gora 0,80
%40tik gora 0,75
%49tik gora 0,70

Aurreko 3.1 puntuko indize zuzentzailea aplikatu behar baldin bada, 
orduan 3.2 puntu honetakoa ezin izanen da aplikatu.

3.3. Errentako lurretan eginiko laborantza lanak.
Laborantza lanak, osorik zein partez, errentako lurretan eginak di-

renean.
Indizea: errentako lurretatik ateratako etekinen gaineko 0,80.
Indize hori aplikatzeko, subjektu pasiboak kasuan kasuko errenten 

gaineko atxikipenak egin eta ordaindu beharko ditu, eta zerga araudian 
ezarritako epeetan eta ereduan egin beharko du errenten zenbatekoei eta 
atxikipenei buruzko jakinarazpena.

Aipatu diru-sarrerak zehazterik ez dagoenean, hainbanaketa eginen 
da, alegia, labore bakoitzari dagozkion errentan harturiko lurrek labore 
horretarako landutako lur osoaren (jabetzakoaren gehi errentan harturi-
koaren) arabera duten proportzioa kontuan hartuta.

3.4. Hirugarrenei erositako pentsuak.
Abeltzaintzako jarduerei dagokienez, azienda elikatzen baldin bada 

hirugarrenei erositako pentsu eta beste produktu batzuekin, kontsumitu-
rikoen zenbatekoaren %50 baino gehiago egiten dutenean.

Indizea: 0,75, salbu haragitarako zerri-aziendaren ustiapen intentsiboan 
eta hegazti-hazkuntzan. Indize hori 0,95 izanen da aipatu jardueretan, 
alegia, haragitarako zerri-aziendaren ustiapen intentsiboan eta hegaz-
ti-hazkuntzan.

Indize honi dagokionez, pentsuen eta beste produktu batzuen zenba-
tekoa kalkulatuko da merkatuan duten balioaren arabera.

3.5. Nekazaritza ekologikoa.
Ekoizpenak Foru Komunitatean indarra duen arautegian ezarritako 

baldintzak betetzen dituenean, arautegi horren bidez Foru Komunitateak 
ekoizpen mota hori kontrolatzeko erantzukizuna hartzen baitu, Nekaza-
ritza ekoizpen ekologikoaren eta nekazaritza produktu eta elikagaietan 
horren adierazgarria jartzearen gaineko urriaren 22ko 1852/1993 Errege 

Dekretuarekin eta Kontseiluaren 1991ko ekainaren 24ko 2092/91 EEE 
Erregelamenduarekin bat.

Indizea: 0,95.
3.6. Oihangintzako jarduerei aplikatzeko indizea.
Foru Komunitateko Administrazioak onetsitako oihan kudeaketako 

plan teknikoen, mendien antolaketaren, plan dasokratikoen edo basobe-
rritze planen arabera kudeaturiko oihan-finkak ustiatzen badira, betiere 
Administrazio eskudunak kasu bakoitzean zehazturiko batez besteko 
ekoizpen epea -kasuan kasuko espeziearen arabera- hogei urtekoa edo 
gehiagokoa bada.

Indizea: 0,80
3.7. Energia elektrikoa erabiltzen den ureztalurretako laboreak.
Partez edo osorik laboreak ureztalurretan egiten badira, betiere zerga-

duna dagoen ureztatzaileen komunitatea mendekotasuna duenean ener-
giari dagokionez, eta Zerga Bereziei buruzko abenduaren 23ko 38/1992 
102.2 artikuluak zerga berezietarako aipatzen duen kudeaketa-bulegoaren 
lurralde-erregistroan izena emanda badago.

Indizea: energia elektrikoa erabiltzen den ureztalurretarako laboreen 
ondoriozko etekinaren 0,80.

Etekina zein den kalkulatzerik ez badago, indizea honela aplikatuko da: 
labore guztien etekina bider, nekazaritzako ustiapenaren azalera guztiari 
dagokionez, energia elektrikoa erabiltzen den ureztalurren portzentajea.

ERANSKIN HONETAKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUAK BALIO 
ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAN APLIKATZEKO JARRAIBIDEAK

Arau orokorra

1. Araubide berezi hau erabili behar duen subjektu pasiboak ordaindu 
beharreko kuota aterako da batuketa bat eginda, alegia, eranskin honen 
arabera bere jarduera sektore bakoitzari dagozkion kuoten arteko batuketa 
eginda.

2. Jarduera sektore bakoitzari dagokion kuota aterako da diru-sa-
rreren bolumen osoaren (diru-laguntza arruntak edo kapitalekoak eta 
kalte-ordainak aparte utzita) eta dagokion “sartu beharreko kuotaren 
indizearen” arteko biderketa eginez.

3. Sartu beharreko kuoten zenbatekoa, aurreko ataletan ezarritako-
ari jarraikiz kalkulatua, zuzenduko da Balio Erantsiaren gaineko Zergari 
buruzko 19/1992 Foru Legearen 68.5 artikuluan aipatzen diren kuotak 
gehituz eta/edo kenduz.

Hiruhileko kuotak

4. Ateratzen den kuota ordaindu beharko da subjektu pasiboak 
aurkeztu behar dituen aitorpen-likidazioen bidez, eta horiek hiruhileko 
bakoitzaren hurrengo hilabeteko lehen hogei egun naturalen barrenean 
aurkeztu beharko dira, salbu bigarren eta laugarren hiruhilekoei dagozkie-
nak, horietan, hurrenez hurren, abuztuaren 5a eta urtarrilaren 31 azkeneko 
eguna izanik.

5. Hiru hilean behin ordaindu beharreko zenbatekoa aterako da epe 
horretan izan diren diru-sarreren bolumen osoaren eta dagokion “sartu 
beharreko kuotaren indizearen” arteko biderketa eginez.

Apartzeria kontzeptua

Apartzeria diogunean, kontratu mota batez ari gara, alegia, landalur 
baten titularrak aldi baterako lagatzen duenean, nekazaritza ustiapenerako, 
haren erabilera eta gozamena edo aprobetxamenduren bat. Horrekin 
batera, aziendaren, makineriaren eta kapital zirkulatzailearen balio oso-
aren %25eko ekarpena egin behar du gutxienez, eta lagatzailearekin bat 
etorri behar du produktuak zati alikuotatan banatzeko, bakoitzak egindako 
ekarpenen arabera.

II. ERANSKINA

Beste jarduera batzuk

I.−PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAREN ZENBATESPEN OBJEKTIBOAREN ARAUBIDEKO ZEINU, INDIZE EDO 
MODULUAK

Jarduera: fruta, barazki eta tuberkuluen txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 641

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.165,40
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 11.462,28



 2017ko otsailaren 13a, astelehena 30. zenbakia - 1739. orrialdea

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

3 Lokal independentearen azalera Metro koadroa 62,87
4 Lokal ez-independentearen azalera Metro koadroa 95,84
5 Garraioko elementuen karga Kilogramoa 1,11

Jarduera: haragien eta haragi hondarkien eta haragi produktu eta produktu eratorri prestatuen txikizkako merkataritza, barruki-dendak izan ezik
JEZeko epigrafea: 642.1, 2, 3 eta 4

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.092,55

2 Soldata gabeko langileak Pertsona 11.347,25

3 Lokal independentearen azalera Metro koadroa 37,03

4 Lokal ez-independentearen azalera Metro koadroa 84,33

5 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 40,63

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, aurrez prestaturiko plateren ekoizpenetik 
ateratzen dena, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: arrautzen, hegaztien, haztegiko untxien, ehizakien eta horien eratorrien txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 642.5

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.510,40
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 11.193,93
3 Lokal independentearen azalera Metro koadroa 26,08
4 Lokal ez-independentearen azalera Metro koadroa 57,74
5 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 23,77

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, oilaskoak erretzetik ateratzen dena ere, 
jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: barruki-dendetan gizentzeko animalietatik ateratako barruki eta hondarki fresko eta izoztuen txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 642.6

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.019,72
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 11.163,25
3 Lokal independentearen azalera Metro koadroa 28,13
4 Lokal ez-independentearen azalera Metro koadroa 71,08
5 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 35,27

Jarduera: arrainen, arrantzako beste produktu batzuen, akuikulturako gaien eta barraskiloen txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 643.1 eta 2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.801,76

2 Soldata gabeko langileak Pertsona 13.915,73

3 Lokal independentearen azalera Metro koadroa 38,34

4 Lokal ez-independentearen azalera Metro koadroa 116,92

5 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kW/H 29,90

Jarduera: ogiaren, pastelen, gozogintzako gaien eta antzekoen, esnearen eta esnekien txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 644.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Fabrikazioko soldatako langileak Pertsona 2.990,17
2 Gainerako soldatako langileak Pertsona 506,03
3 Soldata gabeko langileak Pertsona 15.334,12
4 Fabrikazioko lokalaren azalera Metro koadroa 52,12
5 Lokal independentearen gainerako azalera Metro koadroa 35,89
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MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

6 Lokal ez-independentearen gainerako azalera Metro koadroa 133,02
7 Labearen azalera 100 dm koadro 697,70

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: pastel 
gazien eta aurrez prestaturiko plateren ekoizpen eta txikizkako merkataritza, bere jardueraren helburu diren produktuak dastatzera ematea zernahi edari, kafe, infusio edo 
disolbagarri lagun dutela, “catering” jarduerak eta gazta, hestebete eta ogitartekoen txikizkako merkataritza, eta bai loteriarena ere, jarduera horiek jarduera nagusiaren 
osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: ogi, ogi berezi eta opilen saltokiak
JEZeko epigrafea: 644.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Fabrikazioko soldatako langileak Pertsona 2.951,82
2 Gainerako soldatako langileak Pertsona 498,37
3 Soldata gabeko langileak Pertsona 15.257,48
4 Fabrikazioko lokalaren azalera Metro koadroa 51,92
5 Lokal independentearen gainerako azalera Metro koadroa 35,50
6 Lokal ez-independentearen gainerako azalera Metro koadroa 133,02
7 Labearen azalera 100 dm koadro 697,70

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, 
jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: pastel, opil eta gozokigintzako gaien txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 644.3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Fabrikazioko soldatako langileak Pertsona 3.020,84
2 Gainerako soldatako langileak Pertsona 479,19
3 Soldata gabeko langileak Pertsona 13.609,04
4 Fabrikazioko lokalaren azalera Metro koadroa 45,99
5 Lokal independentearen gainerako azalera Metro koadroa 35,50
6 Lokal ez-independentearen gainerako azalera Metro koadroa 118,45
7 Labearen azalera 100 dm koadro 548,18

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: pastel 
gazien eta aurrez prestaturiko plateren ekoizpen eta txikizkako merkataritza, bere jardueraren helburu diren produktuak dastatzera ematea zernahi edari, kafe, infusio edo 
disolbagarri lagun dutela, “catering” jarduerak eta gazta, hestebete eta ogitartekoen txikizkako merkataritza, eta bai loteriarena ere, jarduera horiek jarduera nagusiaren 
osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: ore frijituen, estalkiak edo betegarriak izan ala ez, patata frijituen, zizka-mizken, fruitu lehorren, gozokien, txokolatekien eta edari freskagarrien 
txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 644.6

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Fabrikazioko soldatako langileak Pertsona 1.985,76
2 Gainerako soldatako langileak Pertsona 966,05
3 Soldata gabeko langileak Pertsona 12.803,99
4 Fabrikazioko lokalaren azalera Metro koadroa 26,70
5 Lokal independentearen gainerako azalera Metro koadroa 20,56
6 Lokal ez-independentearen gainerako azalera Metro koadroa 35,50

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, 
jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: edonolako elikagai eta edarien txikizkako merkataritza, saltzailea duen establezimendu batean
JEZeko epigrafea: 647.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 471,52
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 11.155,57
3 Lokal independentearen azalera Metro koadroa 20,70
4 Lokal ez-independentearen azalera Metro koadroa 70,38
5 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kW/H 9,19

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, 
jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.



 2017ko otsailaren 13a, astelehena 30. zenbakia - 1741. orrialdea

Jarduera: edozein elikagai eta edariren txikizkako merkataritza, autozerbitzuan edo araubide mistoan, 400 metro koadrotik beherako eremuko saltokia duen 
establezimenduan
JEZeko epigrafea: 647.2 eta 3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 835,71

2 Soldata gabeko langileak Pertsona 11.232,25

3 Lokalaren azalera Metro koadroa 24,55

4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kW/H 33,74

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, 
jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: ehunkien, etxerako jantzien, tapiz eta antzekoen eta tapizeriako gaien txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 651.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.441,42

2 Soldata gabeko langileak Pertsona 14.797,43

3 Lokal independentearen azalera Metro koadroa 37,76

4 Lokal ez-independentearen azalera Metro koadroa 118,84

5 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kW/H 40,63

Jarduera: edonolako jantzi eta apaingarrien txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 651.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.165,40

2 Soldata gabeko langileak Pertsona 14.030,74

3 Lokalaren azalera Metro koadroa 39,27

4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kW/H 73,61

Jarduera: arropa zuriko eta kortseteriako gaien eta jantzi berezien txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 651.3. eta 5

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.042,70

2 Soldata gabeko langileak Pertsona 12.650,66

3 Lokalaren azalera Metro koadroa 50,60

4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kW/H 80,52

Jarduera: mertzeriako eta fardelgintzako gaien txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 651.4

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 912,37

2 Soldata gabeko langileak Pertsona 10.963,89

3 Lokalaren azalera Metro koadroa 31,12

4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kW/H 62,11

Jarduera: oinetakoen, larrukien edo larru imitazioen edo horien ordezko produktuen, gerrikoen, zorroen, poltsen, maleten eta edonolako bidaiagaien txikizkako 
merkataritza
JEZeko epigrafea: 651.6

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.472,08

2 Soldata gabeko langileak Pertsona 14.046,08

3 Lokalaren azalera Metro koadroa 28,83

4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kW/H 54,44
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Jarduera: drogeriako, lurringintzako, kosmetikako eta garbiketako produktuen, pinturen, bernizen, disolbatzaileen, paperen eta apainketarako beste produktu 
batzuen eta produktu kimikoen eta norberaren higiene eta garbiketarako gaien txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 652.2 eta 3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.671,43
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 12.781,00
3 Lokal independentearen azalera Metro koadroa 18,54
4 Lokal ez-independentearen azalera Metro koadroa 54,06
5 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kW/H 30,67

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, 
jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: altzarien txikizkako merkataritza (bulegoetakoak izan ezik)
JEZeko epigrafea: 653.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.924,44
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 16.959,55
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 13,33
4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 55,32

Jarduera: material eta tresna elektrikoen, elektronikoen, etxetresnen eta argindarra ez den beste energiaren batekin ibiltzen diren etxerako beste tresna batzuen 
eta sukalderako altzarien txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 653.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.357,05
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 15.272,78
3 Lokal independentearen azalera Metro koadroa 37,79
4 Lokal ez-independentearen azalera Metro koadroa 125,75
5 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 102,74

Jarduera: sukaldeko gaien, burdindegiko gaien, apaingarrien, oparien edo erakartzeko gaien (imitaziozko bitxiak eta etxetresna txikiak barne) txikizkako 
merkataritza
JEZeko epigrafea: 653.3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.801,76
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 16.192,85
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 23,02
4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 53,65

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, lorezaintzako, txorrotetako eta komuneko 
tresnen, material elektrikoaren eta iturgintzako gaien txikizkako merkataritzatik ateratzen dena, baita pintura, brikolaje, sokagintza eta nautikarako gaiena ere, jarduera 
horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: eraikuntzako materialen, saneamenduko gai eta altzarien, ateen, leihoen, pertsianen eta abarren txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 653.4 eta 5

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.433,74
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 17.189,58
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 9,13
4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 95,84

Jarduera: b.l.s.g.ko beste gai batzuen, etxea janztekoen, txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 653.9

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 2.453,45
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 22.058,14



 2017ko otsailaren 13a, astelehena 30. zenbakia - 1743. orrialdea

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

3 Lokalaren azalera Metro koadroa 43,70
4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 88,17.

Jarduera: lurreko ibilgailuetarako osagarrien eta ordezko piezen txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 654.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.456,75
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 17.733,93
3 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 207,00
4 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 644,03

Jarduera: edonolako makinen txikizkako merkataritza (etxetresnak, bulegokoak, medikoak, ortopedikoak, optikoak eta fotografikoak izan ezik)
JEZeko epigrafea: 654.5

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 4.362,57
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 19.397,70
3 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 40,63
4 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 133,02

Jarduera: edonolako ibilgailuetarako gurpil-estalki, banda eta bandaje eta aire ganbaren txikizkako merkataritza, aipatu artikuluen handizkako merkataritza 
izan ezik
JEZeko epigrafea: 654.6

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.265,07
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 14.567,43
3 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 125,75
4 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 384,90

Jarduera: bulegoko altzarien eta bulegoko makina eta ekipoen txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 659.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.924,44
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 16.959,55
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 13,33
4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 62,24.

Jarduera: aparatu eta tresna mediko, eremu publikoko ortopediko, optiko eta fotografikoen txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 659.3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 3.243,16
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 19.397,70
3 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 118,84
4 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 1.119,39

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, negatiboak eta inpresionaturiko bestelako 
material fotografikoa bildu, hirugarrenen laborategian prozesatu eta kopiak nahiz handitzeak dagokionari entregatzeko zerbitzutik ateratzen dena, betiere jarduera hori 
tresna fotografikoak txikizka saltzeko jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: liburuen, egunkarien, papergintza eta idaztegiko gaien eta marrazketa eta arte ederretako gaien txikizkako merkataritza, eremu publikoan kokaturiko 
kioskoetan izan ezik
JEZeko epigrafea: 659.4

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.962,76
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 16.238,85
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MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

3 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 55,19
4 Lokalaren azalera Metro koadroa 29,68
5 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 503,72

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, gozokiak, erretzaileen produktuak eta horrelako 
balio gutxiko gaiak saltzetik, garraio publikoko txartelak, telefonorakoak eta antzekoak, baita loteriak ere, saltzeko zerbitzuetatik ateratzen dena ere, betiere jarduera horiek 
jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: eremu publikoan kokaturiko kioskoetan, egunkarien, aldizkarien eta liburuen txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 659.4

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.441,42
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 15.870,83
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 782,05
4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 373,37

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, gozokiak, erretzaileen produktuak eta horrelako 
balio gutxiko gaiak saltzetik, garraio publikoko txartelak, telefonorakoak eta antzekoak, baita loteriak ere, saltzeko zerbitzuetatik ateratzen dena ere, betiere jarduera horiek 
jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: jostailuen, kirol gaien, kirol jantzien, kirol oinetakoen, kirol kapeluen, armen, kartutxoen eta suzirien txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 659.6

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.303,40
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 13.225,69
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 32,58
4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 140,30

Jarduera: hazi, ongarri, lore eta landare eta animalia txikien txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 659.7

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 2.361,46
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 16.928,88
3 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 273,71

Jarduera: edonolako gaien txikizkako merkataritza, elikagaiak eta edariak barne, 661 multzoan eta 662.1 epigrafean zehazten ez diren establezimenduetan
JEZeko epigrafea: 662.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 2.208,12
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 9.445,83
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 37,76
4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 28,36.

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, 
jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: elikagaien txikizkako merkataritza, edariak eta izozkiak barne, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo
JEZeko epigrafea: 663.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 621,04
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 13.877,39
3 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 111,17

Jarduera: ehunkien eta jantzien txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo
JEZeko epigrafea: 663.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.502,75
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 15.410,82
3 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 266,51
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Jarduera: oinetakoen, larrukien eta larruzko artikuluen txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo
JEZeko epigrafea: 663.3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.265,07
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 12.113,97
3 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 163,01

Jarduera: drogeriako eta kosmetikako artikuluen eta produktu kimikoen txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo
JEZeko epigrafea: 663.4

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.832,43
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 13.961,72
3 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 125,96

Jarduera: b.l.s.g.ko beste salgai batzuen txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo
JEZeko epigrafea: 663.9

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 2.675,81
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 11.500,61
3 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 310,74

Jarduera: bi sardexkako jatetxeak
JEZeko epigrafea: 671.4

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 1.654,73
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 17.255,40
3 Potentzia elektrikoa kW kontratatua 200,87
4 Mahaiak Mahaia 579,54
5 “A” motako makinak “A” motako makina 962,86
6 “B” motako makinak “B” motako makina 4.272,70
7 Apustu makina osagarriak Apustu makina osagarria 595,00

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, 
mahai-futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-
discak eta bideo musikalak irakurtzeko gailuak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: sardexka bateko jatetxeak
JEZeko epigrafea: 671.5

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 1.716,30
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 17.047,59
3 Potentzia elektrikoa kW kontratatua 133,93
4 Mahaiak Mahaia 230,90
5 “A” motako makinak “A” motako makina 962,86
6 “B” motako makinak “B” motako makina 4.272,70
7 Apustu makina osagarriak Apustu makina osagarria 595,00

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, 
mahai-futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-
discak eta bideo musikalak irakurtzeko gailuak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: kafetegiak
JEZeko epigrafea: 672.1, 2 eta 3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 684,99
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 14.484,69
3 Potentzia elektrikoa kW kontratatua 507,98
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MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

4 Mahaiak Mahaia 400,22
5 “A” motako makinak “A” motako makina 956,77
6 “B” motako makinak “B” motako makina 4.705,84
7 Apustu makina osagarriak Apustu makina osagarria 648,00

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, 
mahai-futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-
discak eta bideo musikalak irakurtzeko gailuak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: kafetegi eta tabernetako zerbitzuak
JEZeko epigrafea: 673

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 777,34
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 12.029,52
3 Potentzia elektrikoa kW kontratatua 96,21
4 Mahaiak Mahaia 126,22
5 Barraren luzera Metroa 170,56
6 “A” motako makinak “A” motako makina 793,34
7 “B” motako makinak “B” motako makina 3.608,01
8 Apustu makina osagarriak Apustu makina osagarria 517,00

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: 
billarra, mahai-futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta 
makinak, compact-discak eta bideo musikalak irakurtzeko gailuak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala 
egiten badira.

Jarduera: merkatuetan edo azoketan eta bide publikoan edo lorategietan (aire zabalean) kokaturiko kiosko, kutxa, txosna edo antzeko bertze lokaletako 
zerbitzuak
JEZeko epigrafea: 675

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 1.139,06
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 13.083,93
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 96,21
4 Potentzia elektrikoa kW kontratatua 23,86

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, 
jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: txokolate-denda, izozki-denda eta hortxata-dendetako zerbitzuak
JEZeko epigrafea: 676

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 1.031,34
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 18.940,91
3 Potentzia elektrikoa kW kontratatua 512,58
4 Mahaiak Mahaia 207,81
5 “A” motako makinak “A” motako makina 931,27

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: txokolatea, 
izozkiak eta hortxata egitea, izozki, hortxata, infusioak, txokolateak, kafea eta disolbagarriak eta edari freskagarriak publikoari zerbitzatzea, baita haiekin zerbitzatu ohi diren 
opil, gozoki eta pastelak zerbitzatzea ere, eta zabuak, zalditxoak, animalia hiztunak eta horrelako josteta makinak eta loteria merkaturatzea ere, jarduera horiek jarduera 
nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: izar bateko edo biko hoteletako ostatu zerbitzua
JEZeko epigrafea: 681

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 2.401,29
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 17.532,48
3 Toki kopurua Tokia 319,40

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan, nolanahi ere, loteria merkaturatzetik ateratzen dena ere sartzen da, 
jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.
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Jarduera: hostal eta ostatu-etxeetan ostatatzeko zerbitzua
JEZeko epigrafea: 682

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 2.201,17
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 16.678,16
3 Toki kopurua Tokia 260,92

Jarduera: landetxeetan ostatatzeko zerbitzua
JEZeko epigrafea: 683

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 1.339,17
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 9.682,11
3 Toki kopurua Tokia 88,89

Jarduera: etxetresna elektrikoen konponketa
JEZeko epigrafea: 691.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 2.131,44
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 17.143,56
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 18,54

Jarduera: automobilen, bizikleten eta bertze ibilgailu batzuen konponketa
JEZeko epigrafea: 691.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 1.993,44
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 18.170,95
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 28,83

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, autoen alorreko aseguruekin loturiko lanbide 
jardueretatik ateratzen dena, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: oinetakoen konponketa
JEZeko epigrafea: 691.9

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 874,05
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 11.155,57
3 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 140,30

Jarduera: b.l.s.g.ko beste kontsumo-ondasun batzuk konpontzea (oinetakoen konponketa eta artelanen, altzarien, antigoalekoen eta musika tresnen zahar-
berritzea izan ezik)
JEZeko epigrafea: 691.9

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 2.039,45
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 17.887,28
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 49,61

Jarduera: industrietako makinen konponketa
JEZeko epigrafea: 692

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 2.116,12
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 19.321,02
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 103,51
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Jarduera: b.l.s.g.ko beste konponketa batzuk
JEZeko epigrafea: 699

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 1.771,11
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 16.177,51
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 95,84

Jarduera: hirietako garraio kolektiboa eta bidaiariak errepidez garraiatzea
JEZeko epigrafea: 721.1 eta 3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 1.071,74
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 16.187,45
3 Jarleku kopurua Jarlekua 93,82

Jarduera: autotaxi bidezko garraioa
JEZeko epigrafea: 721.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 695,93
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 8.831,40
3 Egindako distantzia 1.000 km 52,19

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, euskarri gisa ibilgailua erabiltzen duten 
publizitate zerbitzuak ematetik ateratzen dena, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: salgaiak errepidez garraiatzea
JEZeko epigrafea: 722

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 1.320,54
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 12.148,95
3 Ibilgailuen karga Tona 85,87

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, garraioko jarduera lagungarri eta osagarrietatik 
ateratzen dena, adibidez, garraio agentziak, salgaiak gorde eta biltegiratzea eta abar, betiere jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: ibilgailuak olioztatzea eta garbitzea
JEZeko epigrafea: 751.5

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 1.993,44
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 18.170,95
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 28,83

Jarduera: etxe-aldairetako zerbitzuak
JEZeko epigrafea: 757

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 1.043,90
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 9.603,91
3 Ibilgailuen karga Tona 67,88

Jarduera: mezuen eta mandatuen garraioa, jarduera hori bakar-bakarrik norberaren garraiobideekin egiten denean
JEZeko epigrafea: 849.5

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 1.108,95
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 9.522,69
3 Ibilgailuen karga Tona 154,97
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Jarduera: lurreko eta uretako ibilgailuak, ibilgailu aeronautikoak eta abar gidatzen irakastea
JEZeko epigrafea: 933.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 1.364,74
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 20.463,40
3 Ibilgailu kopurua Ibilgailua 770,54
4 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 254,53

Jarduera: kiroletan trebatzeko eskolak eta zerbitzuak
JEZeko epigrafea: 967.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 3.043,84
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 13.655,05
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 32,58

Jarduera: egindako arropak eta etxerako jantzi eta gai erabiliak tindatu, lehorrean garbitu, garbitu eta lisatzea
JEZeko epigrafea: 971.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 2.047,10
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 16.675,88
3 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 45,99

Jarduera: emakume eta gizonendako ile-apaindegi zerbitzuak
JEZeko epigrafea: 972.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 1.564,10
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 10.595,87
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 103,13
4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 80,52

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, kosmetika kapilarreko artikuluen eta 
ile-apainketako produktuen txikizkako merkataritzatik ateratzen dena, baita manikura, pedikura, depilazio eta makillaje zerbitzuetatik ateratzen dena ere, jarduera horiek 
jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: apaindegiak eta estetikako kabineteak
JEZeko epigrafea: 972.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan) 

1 Soldatako langileak Pertsona 835,71
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 15.456,81
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 88,93
4 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 57,51

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, kosmetika eta edertasun produktuen txikizkako 
merkataritzatik ateratzen dena, betiere apaindegiko tratamenduekin jarraitzeko behar diren produktuetarako bakarrik baldin bada merkataritza hori.

Jarduera: dokumentuak fotokopiagailuekin kopiatzeko zerbitzuak
JEZeko epigrafea: 973.3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO ETEKIN GARBIA 

UNITATE BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Soldatako langileak Pertsona 1.617,75
2 Soldata gabeko langileak Pertsona 14.851,12
3 Potentzia elektrikoa kW kontratatua 473,81

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, planoen kopiak egin eta azaleztatzeko 
zerbitzuetatik ateratzen dena ere, jarduera horiek dokumentuak fotokopiagailuekin kopiatzeko jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Guztiendako oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoren suertatzen den etekin garbiaren barruan egonen da, edonola ere, tabakogaien txikizkako merka-
taritzatik ateratzen dena, errekargu bidezko salmentarako baimen araubidean eginak direnak, makina automatikoen bitartez egindakoak barne.
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PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAN 
ERANSKIN HONETAKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUAK 

APLIKATZEKO JARRAIBIDEAK

1. Jarduera bakoitzaren etekin garbia izanen da jarduera horretarako 
aurreikusitako zeinu edo moduluei dagozkien zenbatekoen batura.

Era berean, zeinu edo moduluen zenbatekoa aterako da, horien uni-
tate bakoitzari ezarritako zenbatekoa, jardueran enplegatu, erabili edo 
paraturiko unitate kopuruaz biderkatuta.

2. Indize zuzentzaileak dituzten jardueretan, etekin garbia aterako 
da biderketa bat eginda, hau da, 1. atalean zehazturikoaren eta kasuan 
kasuko indize zuzentzaileen arteko biderketa.

Indize zuzentzaileak bakar-bakarrik aplikatuko zaizkie berariaz horre-
lakoak ezarriak dituzten jarduerei, eta 3. atalean adierazten diren gorabe-
heren, zenbatekoen, hurrenkeraren eta bateraezintasunaren arabera.

Jarduera berean zenbait indize aplikagarri direnean, bakoitza 1. atalean 
azaldutakoaren araberako etekin garbiari aplikatuko zaio, betiere aurretik 
dituen indizeak aplikatuz zuzendurik, halakorik badu

3. Indize zuzentzaileak.
1. Atal honetan ezarritako indize zuzentzaileen aplikazioak ondoriorik 

izan dezan, ondorengo bereizketa eginen da:
a) Ondoko inguruabar guzti-guztiak biltzen dituzten jarduerak:
–Titularra, pertsona fisikoa.
–Etekin garbia zehazteko sortutako “soldatako langilea” modulua ez 

izatea 0,2tik gorakoa.
–Jarduera lokal bakar batean egitea.
–Jarduerari atxikitako ibilgailu bakarra izatea eta honen karga ahalmena 

gehienez ere 1.000 kilogramokoa izatea.
0,80ko indize zuzentzailea aplikatuko zaie.
b) Aurreko a) letran adierazi diren inguruabarrez gainera, jarduerak 

5.000 bizilagun baino gutxiagoko udalerri batean garatzen badira, aurreko 
indize hori 0,70 izanen da bizilagunak 2.000 baino gehiago ez badira, eta 0,75 
bizilagunak 2.000 baino gehiago badira baina 5.000 baino gehiago ez.

Jarduera udalerri batean baino gehiagotan egiten denean, eta ares-
tiko paragrafoan aipaturiko indize bat baino gehiago aplikatzerik baldin 
bada, indize bakar bat aplikatuko da, alegia, populaziorik handiena duen 
udalerriari dagokiona.

a) letran aipatzen diren lehen, hirugarren eta laugarren inguruabarrak 
gertatzen direnean eta, gainera, etekin garbia zehazteko sortutako “sol-
datako langileak” modulua ez denean 1,94tik gorakoa, 0,90eko indizea 
aplikatuko da, jarduera burutzen deneko udalerriko populazioa edozein 
delarik ere.

1. atal honek aipatzen dituen indize zuzentzaileak ez zaizkie jarduera 
hauei aplikatuko: autotaxi bidezko garraioari, hiri barneko garraio kolekti-
boari, errepideko bidaiarien garraioari eta errepideko salgaien garraioari, 
etxe-aldairetako zerbitzuei eta mezuen eta mandatuen garraioari, jarduera 
hori bakarrik norberaren garraiobideekin egiten denean.

Autotaxi bidezko garraioari ondorengo indize zuzentzaileak aplikatuko 
zaizkio, jarduera hori burutuko den tokiko udalerriak dituen bizilagunen 
arabera:

UDALERRIKO POPULAZIOA INDIZEA

2.000 bizilagun arte 0.75
2.001 bizilagunetik 10.000 bizilagunera 0.80
10.001 bizilagunetik 50.000 bizilagunera 0.85
50.001 bizilagunetik 100.000 bizilagunera 0.90
100.000 biztanle baino gehiago 1

Jarduera udalerri batean baino gehiagotan egiten denean, eta ares-
tiko paragrafoan aipaturiko indize bat baino gehiago aplikatzerik baldin 
bada, indize bakar bat aplikatuko da, alegia, populaziorik handiena duen 
udalerriari dagokiona.

c) Eremu publikoko kioskoetan, egunkari, aldizkari eta liburuen txi-
kizkako merkataritza jardueretan, etekin garbia kalkulatuko da, lehenbizi, 
ondotik aipatzen diren indizeak aplikatuz, eta segidan, arestiko 3.1 ataleko 
a) eta b) letretan finkaturikoak.

KIOSKOEN KOKALEKUA INDIZEA

100.000 bizilagunetik gorako udalerriak 1,00
Gainontzeko udalerriak 0,84

2. Denboraldiko jardueretan ondorengo indize zuzentzaileak apli-
katuko dira:

DENBORALDIAREN IRAUPENA INDIZEA

Denboraldiko 60 egun bitarte 1,50

DENBORALDIAREN IRAUPENA INDIZEA

Denboraldiko 61 egunetik 120 egunera bitarte 1,3
Denboraldiko 121 egunetik 180 egunera bitarte 1,25

Denboraldiko jardueratzat hartuko dira urteko aldi batean edo batzuetan 
soilik egin ohi direnak, eta ez urteko gainerako aldietan.

Nolanahi ere, ez dira denboraldiko jardueratzat hartuko urtean 180 
egunetik gora egiten badira jarduera horretan.

Denboraldi bakoitzeko egun kopurua kalkulatzeko jarduera hasten 
den egunetik jarduera bukatzen den egunera bitartekoak kontatuko dira, 
bi egun horiek barne direla.

3. Ondoren zerrendatzen diren jardueren etekin garbia, ezartzen 
diren zenbatekoak baino handiagoa bada, soberakinari 1,30eko indize 
zuzentzailea aplikatuko zaio. Indize zuzentzaile hori ez da aplikatuko 
3.1 atalean erregulatutako indize zuzentzailea aplikatu behar dene-
an.

JARDUERA EKONOMIKOA ZENBATEKOA 
(eurotan)

Fruta, barazki eta tuberkuluen txikizkako merkataritza 21.161,11
Haragien eta haragi hondarkien eta haragi produktu eta produktu 
eratorri prestatuen txikizkako merkataritza

27.103,09

Arrautzen, hegaztien, haztegiko untxien, ehizakien eta horien 
eratorrien txikizkako merkataritza

25.262,99

Barruki-dendetan gizentzeko animalietatik ateratako barruki eta 
hondarki fresko eta izoztuen txikizkako merkataritza

20.356,07

Arrainen, arrantzako beste produktu batzuen, akuikulturako gaien 
eta barraskiloen txikizkako merkataritza

30.744,95

Ogiaren, pastelen, gozogintzako gaien eta antzekoen, esnearen 
eta esnekien txikizkako merkataritza

47.229,16

Ogi, ogi berezi eta opilen saltokiak 47.229,16
Pastel, opil eta gozogintzako gaien txikizkako merkataritza 42.245,54
Ore frijituen, estalkiak edo betegarriak izan ala ez, patata frijituen, 
zizka-mizken, fruitu lehorren, gozokien, txokolatekien eta edari 
freskagarrien txikizkako merkataritza

24.611,29

Edonolako elikagai eta edarien txikizkako merkataritza, saltzailea 
duen establezimendu batean

19.321,02

Edozein elikagai eta edariren txikizkako merkataritza, autozerbitzuan 
edo araubide mistoan, 400 metro koadrotik beherako saltokia duen 
establezimendu batean

31.626,65

Ehunkien, etxerako jantzien, tapiz eta antzekoen eta tapizeriako 
gaien txikizkako merkataritza

28.789,84

Edonolako jantzi eta apaingarrien txikizkako merkataritza 29.518,22
Arropa zuriko eta kortseteriako gaien eta jantzi berezien txikizkako 
merkataritza

24.611,29

Mertzeriako eta fardelgintzako gaien txikizkako merkataritza 17.365,91
Oinetakoen, larrukien edo larru imitazioen edo horien ordezko 
produktuen, gerrikoen, zorroen, poltsen, maleten eta edonolako 
bidaiagaien txikizkako merkataritza

30.399,94

Drogeriako, lurringintzako, kosmetikako eta garbiketako produktu-
en, pinturen, bernizen, disolbatzaileen, paperen eta apainketarako 
beste produktuen eta produktu kimikoen eta norberaren higiene eta 
garbiketarako gaien txikizkako merkataritza

31.703,33

Altzarien txikizkako merkataritza (bulegoetakoak izan ezik) 37.108,61
Material eta tresna elektrikoen, elektronikoen, etxetresnen eta argin-
darra ez den beste energiaren batekin ibiltzen diren etxerako beste 
tresna batzuen eta sukalderako altzarien txikizkako merkataritza

32.815,05

Sukaldeko gaien, burdindegiko gaien, apaingarrien, oparien edo 
erakartzeko gaien (imitaziozko bitxiak eta etxetresna txikiak barne) 
txikizkako merkataritza

30.246,58

Eraikuntzako materialen, saneamenduko gai eta altzarien, ateen, 
leihoen, pertsianen eta abarren txikizkako merkataritza

33.160,07

B.l.s.g.ko beste gai batzuen, etxea janztekoen, txikizkako mer-
kataritza

37.261,95

Lurreko ibilgailuetarako osagarrien eta ordezko piezen txikizkako 
merkataritza

37.990,32

Edonolako makinen txikizkako merkataritza (etxetresnak, bulegoko-
ak, medikoak, ortopedikoak, optikoak eta fotografikoak izan ezik)

39.255,38

Mota guztietako ibilgailuetarako gurpil-estalki, banda edo bandajeen 
eta aire ganberen txikizkako merkataritza

33.811,77

Bulegoko altzarien eta bulegoko makina eta ekipoen txikizkako 
merkataritza

37.108,61

Aparatu eta tresna mediko, ortopediko, optiko eta fotografikoen 
txikizkako merkataritza

43.548,95

Liburuen, egunkarien, papergintza eta idaztegiko gaien eta ma-
rrazketa eta arte ederretako gaien txikizkako merkataritza, eremu 
publikoan kokaturiko kioskoetan izan ezik

31.549,98

Eremu publikoan kokaturiko kioskoetan, egunkarien, aldizkarien 
eta liburuen txikizkako merkataritza

29.134,87
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JARDUERA EKONOMIKOA ZENBATEKOA 
(eurotan)

Jostailuen, kirol gaien, kirol jantzien, kirol oinetakoen, kirol kapeluen, 
armen, kartutxoen eta suzirien txikizkako merkataritza

31.204,96

Hazi, ongarri, lore eta landare eta animalia txikien txikizkako mer-
kataritza

28.866,51

Edonolako gaien txikizkako merkataritza, elikagaiak eta edariak 
barne, 661 multzoan eta 662.1 epigrafean zehazten ez diren es-
tablezimenduetan

20.509,39

Elikagaien txikizkako merkataritza, edariak eta izozkiak barne, 
merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo

18.017,62

Ehunkien eta jantzien txikizkako merkataritza, merkataritzako 
establezimendu iraunkor batetik kanpo

23.882,91

Oinetakoen, larrukien eta larruzko artikuluen txikizkako merkataritza, 
merkataritzako establezimendu iraunkor batetik kanpo

21.391,12

Drogeriako eta kosmetikako artikuluen eta produktu kimikoen 
txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkor 
batetik kanpo

21.161,11

B.l.s.g.ko beste salgai batzuen txikizkako merkataritza, merkatari-
tzako establezimendu iraunkor batetik kanpo

23.001,20

Bi sardexkako jatetxeak 64.880,91
Sardexka bateko jatetxeak 46.948,23
Kafetegiak 40.290,82
Kafetegi eta tabernetako zerbitzuak 23.320,19
Merkatuetan edo azoketan eta bide publikoan edo lorategietan 
(aire zabalean) kokaturiko kiosko, kutxa, txosna edo antzeko beste 
lokaletako zerbitzuak

20.895,82

Txokolate-denda, izozki-denda eta hortxata-dendetako zerbitzu-
ak

31.901,70

Izar bateko eta biko hoteletako ostatu zerbitzua 68.690,64
Hostal eta ostatu-etxeetan ostatatzeko zerbitzua 39.482,68
Landetxeetan ostatatzeko zerbitzua 13.391,79

JARDUERA EKONOMIKOA ZENBATEKOA 
(eurotan)

Etxetresna elektrikoen konponketa 27.026,42
Automobilen, bizikleten eta beste ibilgailu batzuen konponketa 42.245,54
Oinetakoen konponketa 20.739,42
B.l.s.g.ko beste kontsumo-ondasun batzuk konpontzea (oinetako-
en konponketa eta artelanen, altzarien, antigoalekoen eta musika 
tresnen zaharberritzea izan ezik)

31.051,62

Industrietako makinen konponketa 37.990,32
B.l.s.g.ko beste konponketa batzuk 29.594,86
Hirietako garraio kolektiboa eta bidaiariak errepidez garraiatzea 44.085,64
Salgaiak errepidez garraiatzea 42.168,86
Ibilgailuak olioztatzea eta garbitzea 28.713,16
Etxe-aldairetako zerbitzuak 42.168,86
Mezuen eta mandatuen garraioa, jarduera hori bakar-bakarrik 
norberaren garraiobideekin egiten denean

42.168,86

Lurreko eta uretako ibilgailuak, ibilgailu aeronautikoak eta abar 
gidatzen irakastea

59.151,42

Kiroletan trebatzeko eskolak eta zerbitzuak 46.424,09
Egindako arropak eta etxerako jantzi eta gai erabiliak tindatu, 
lehorrean garbitu, garbitu eta lisatzea

46.577,44

Emakume eta gizonendako ile-apaindegi zerbitzuak 21.966,15
Apaindegiak eta estetikako kabineteak 33.696,77
Dokumentuak fotokopiagailuekin kopiatzeko zerbitzuak 28.713,16

1. atalean arauturikoa aplikatu behar denean, 3. atalean ezarritakoa 
ez da bidezkoa izanen.

4. Urtea bukatu, jarduera egitetik gelditu edo denboraldia bukatzen 
denean, etekin garbia zehazteko, subjektu pasiboak kalkulatu beharko 
du aipatu urte naturalean jardueran aritu den denbora guztiari dagozkion 
zeinu, indize edo moduluen batez bestekoa.

II.–BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAREN ARAUBIDE BEREZI ERRAZTUKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUAK
Jarduera: txikizkako harakinek urdaitegiko gaiak prestatzea
JEZeko epigrafea: 642.1, 2 eta 3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 1.099,75
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 1,34

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean egonen da, nolanahi ere, aurrez prestaturiko plateren ekoizpenetik ateratzen 
dena, jarduera hori jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Oharra: lokalaren azalera erraten denean, kasu honetan urdaitegiko produktuak egiteko erabiltzen dena ulertzen da.

Jarduera: 642.5 epigrafean matrikulaturiko txikizkako merkatariek oilaskoak erretzea
JEZeko epigrafea: 642.5

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Oilaskoen erretegietako enplegatuak Pertsona 409,71
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 8,09
3 Erregailuaren edukiera Ale 38,26

Jarduera: ogiaren, pastelen, gozogintzako gaien eta antzekoen, esnearen eta esnekien txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 644.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 582,19
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 2,48
3 Labearen azalera 100 dm koadro 11,86
4 Loterien alderako komisioen zenbatekoa Euroak 0,21

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: pastel gazien eta 
aurrez prestaturiko plateren ekoizpen eta txikizkako merkataritza, bere jardueraren helburu diren produktuak dastatzera ematea zernahi edari, kafe, infusio edo disolbagarri 
lagun dutela, eta catering jarduerak, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri gisa egiten badira.

Jarduera: ogi, ogi berezi eta opilen saltokiak
JEZeko epigrafea: 644.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 582,19
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 2,48
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MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

3 Labearen azalera 100 dm koadro 11,86
4 Loterien alderako komisioen zenbatekoa Euroak 0,21

Oharra: aitzineko zeinu, indize edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean sartzen da, soil-soilik, 644.2 epigrafeak baimentzen dituen jardueretatik 
ateratzen dena, baliokidetasun errekarguaren araubide berezian zerga pagatzen dutenak salbuetsirik, bai eta loteria saltzetik ateratzen dena ere, betiere jarduera hori 
jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: pastel, opil eta gozokigintzako gaien txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 644.3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 1.380,07
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 4,09
3 Labearen azalera 100 dm koadro 25,88
4 Loterien alderako komisioen zenbatekoa Euroak 0,21

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: pastel gazien 
eta aurrez prestaturiko plateren prestaketa, bere jardueraren helburu diren produktuak dastatzera ematea zernahi edari, kafe, infusio edo disolbagarri lagun dutela, eta 
“catering” jarduerak, bai eta loteria saltzetik ateratzen dena ere, betiere jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: ore frijituen, estalkiak edo betegarriak izan ala ez, patata frijituen, zizka-mizken, fruitu lehorren, gozokien, txokolatekien eta edari freskagarrien 
txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 644.6

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 1.595,72
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 6,90
3 Loterien alderako komisioen zenbatekoa Euroak 0,21

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean sartzen da, soil-soilik, 644.6 epigrafeak baimentzen dituen jardueretatik 
ateratzen dena, eta baita loterien salmentatik ateratakoa, jarduera hori jarduera nagusiaren lagungarri gisa egiten bada. Baliokidetasun errekarguaren araubide berezian 
zerga pagatzen duten jarduerak salbuetsirik daude.

Jarduera: 647.1, 2 eta 3, 652.2 eta 3 eta 662.2 epigrafeetan matrikulaturiko txikizkako merkatariak, loteriak merkaturatzeko zerbitzuagatik
JEZeko epigrafea: 647.1, 2 eta 3, 652.2 eta 3 eta 662.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Eragiketa hauengatik harturiko komisioen zenbateko osoa Euroak 0,21

Jarduera: bere jarduerako artikuluen konponketa, 653.2 epigrafean matrikulaturiko txikizkako merkatariek egina
JEZeko epigrafea: 653.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Konponketetarako enplegatuak Pertsona 4.427,74
2 Konponketarako lantegiaren azalera Metro koadroa 4,34

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatzetik sortzen den kuotaren barnean, soil-soilik bere jarduerako artikuluak konpontzetik ateratzen dena sartzen da.

Jarduera: eraikuntzako materialen, saneamenduko gai eta altzarien, ateen, leihoen, pertsianen eta abarren txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 653.4 eta 5

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 2.938,40
2 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 57,36
3 Lokalaren azalera Metro koadroa 2,10

Jarduera: lurreko ibilgailuetarako osagarrien eta ordezko piezen txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 654.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 3.592,49
2 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 63,42
3 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 143,89
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Jarduera: edonolako makinen txikizkako merkataritza (etxetresnak, bulegokoak, medikoak, ortopedikoak, optikoak eta fotografikoak izan ezik)
JEZeko epigrafea: 654.5

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 4.800,07
2 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 19,12
3 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 22,13

Jarduera: mota guztietako ibilgailuetarako gurpil-estalki, banda edo bandajeen eta aire ganberen txikizkako merkataritza
JEZeko epigrafea: 654.6

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 3.491,88
2 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 51,31
3 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 92,08

Jarduera: txikizkako saltzaileak, 659.3 epigrafean matrikulatuta daudenak, negatiboak eta inpresionaturiko bestelako material fotografikoa bildu, hirugarrenen 
laborategian prozesatu eta kopiak nahiz handitzeak dagokionari entregatzeagatik
JEZeko epigrafea: 659.3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 3.874,26
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 8,24

Jarduera: 659.4 epigrafean matrikulaturiko txikizkako saltzaileak garraio publikoaren txartelak, telefono txartelak, antzekoak eta loteria merkaturatzeagatik
JEZeko epigrafea: 659.4

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Eragiketa hauengatik harturiko komisioen zenbateko osoa Euroak 0,21

Jarduera: merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo egindako txikizkako merkataritza, ore frijituen (estalkiak edo betegarriak izan ala ez), patata 
frijituen, zizka-mizken, fruitu lehorren, gozokien, txokolatekien eta edari freskagarrien merkataritzan bakarrik aritzen direlarik eta instalazioan edo ibilgailuan 
berean txurrogintzako gaiak, patata frijituak eta gaztainak prestatzeko ahalmena dutelarik
JEZeko epigrafea: 663.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 1.854,47
2 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 13,59

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatzetik ateratzen den kuotaren barnean, soil-soilik sartuko da JEZeko 663.1. epigrafean agindu bezala egin eta merkaturatzen 
diren produktuak elaboratu eta saltzetik heldu dena

Jarduera: bi sardexkako jatetxeak
JEZeko epigrafea: 671.4

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 790,07
2 Potentzia elektrikoa kW kontratatua 40,02
3 Mahaiak Mahaia 45,45
4 “A” motako makinak “A” motako makina 203,00
5 “B” motako makinak “B” motako makina 898,33
6 Apustu makina osagarriak Apustu makina osagarria 124,83.
7 Loterien alderako komisioen zenbatekoa Euroak 0,21

Oharra: aurreko zeinu eta moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, mahai-
futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-discak 
eta bideo musikalak irakurtzeko makinak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: sardexka bateko jatetxeak
JEZeko epigrafea: 671.5

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 703,50
2 Potentzia elektrikoa kW kontratatua 23,79
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MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

3 Mahaiak Mahaia 41,15
4 “A” motako makinak “A” motako makina 203,00
5 “B” motako makinak “B” motako makina 898,33
6 Apustu makina osagarriak Apustu makina osagarria 124,83
7 Loterien alderako komisioen zenbatekoa Euroak 0,21

Oharra: aurreko zeinu eta moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, mahai-
futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-discak 
eta bideo musikalak irakurtzeko makinak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: kafetegiak
JEZeko epigrafea: 672.1, 2 eta 3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 472,98

2 Potentzia elektrikoa kW kontratatua 24,89

3 Mahaiak Mahaia 15,13

4 “A” motako makinak “A” motako makina 201,83

5 “B” motako makinak “B” motako makina 988,75

6 Apustu makina osagarriak Apustu makina osagarria 136,50

7 Loterien alderako komisioen zenbatekoa Euroak 0,21

Oharra: aurreko zeinu eta moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, mahai-
futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-discak 
eta bideo musikalak irakurtzeko makinak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: kafetegi eta tabernetako zerbitzuak
JEZeko epigrafea: 673

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 318,20

2 Potentzia elektrikoa kW kontratatua 5,93

3 Mahaiak Mahaia 7,05

4 Barraren luzera Metroa 7,68

5 “A” motako makinak “A” motako makina 166,83

6 “B” motako makinak “B” motako makina 758,33

7 Apustu makina osagarriak Apustu makina osagarria 109,67

8 Loterien alderako komisioen zenbatekoa Euroak 0,21

Oharra: aurreko zeinu eta moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: billarra, mahai-
futbola, dardoak eta horrelako josteta makinak, zinta, bideo, compact disc direlakoen erakustokiak, bolak saltzeko makinak, haurrentzako josteta makinak, compact-discak 
eta bideo musikalak irakurtzeko makinak, loteriak eta telefonoa erabiltzeko zerbitzua, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: merkatuetan edo azoketan eta bide publikoan edo lorategietan (aire zabalean) kokaturiko kiosko, kutxa, txosna edo antzeko bertze lokaletako 
zerbitzuak
JEZeko epigrafea: 675

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 363,66
2 Potentzia elektrikoa kW kontratatua 4,22
3 Lokalaren azalera 100 metro koadro 33,55
4 Loterien alderako komisioen zenbatekoa Euroak 0,21

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, loteria saltzetik ateratzen dena, betiere jarduera hori jarduera 
nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: txokolate-denda, izozki-denda eta hortxata-dendetako zerbitzuak
JEZeko epigrafea: 676

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 1.136,44
2 Potentzia elektrikoa kW kontratatua 42,20
3 Mahaiak Mahaia 13,63
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MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

4 “A” motako makinak “A” motako makina 202,03
5 Loterien alderako komisioen zenbatekoa Euroak 0,21

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, hauetatik ateratzen den etekina ere sartzen da: txokolatea, 
izozkiak eta hortxata egitea, izozki, hortxata, infusioak, txokolateak, kafea eta disolbagarriak eta edari freskagarriak zerbitzatzea, baita haiekin zerbitzatu ohi diren opil, gozoki 
eta pastelak zerbitzatzea ere, eta zabuak, zalditxoak, animalia hiztunak eta horrelako josteta makinak eta loteria merkaturatzea ere, jarduera horiek jarduera nagusiaren 
osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: izar bateko edo biko hoteletako ostatu zerbitzua
JEZeko epigrafea: 681

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 833,38
2 Toki kopurua Tokia 17,30
3 Loterien alderako komisioen zenbatekoa Euroak 0,21

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean, nolanahi ere, loteria saltzetik ateratzen dena, betiere jarduera hori jarduera 
nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: hostal eta ostatu-etxeetan ostatatzeko zerbitzua
JEZeko epigrafea: 682

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 876,69
2 Toki kopurua Tokia 19,46

Jarduera: landetxeetan ostatatzeko zerbitzua
JEZeko epigrafea: 683

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 552,00
2 Toki kopurua Tokia 9,09

Jarduera: etxetresna elektrikoen konponketa
JEZeko epigrafea: 691.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 4.427,74
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 4,34

Jarduera: automobilen, bizikleten eta bertze ibilgailu batzuen konponketa
JEZeko epigrafea: 691.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 4.467,99
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 8,54

Jarduera: oinetakoen konponketa
JEZeko epigrafea: 691.9

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 2.928,32
2 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 35,22

Jarduera: b.l.s.g.ko beste kontsumo-ondasun batzuk konpontzea (oinetakoen konponketa eta artelanen, altzarien, antigoalekoen eta musika tresnen zahar-
berritzea izan ezik)
JEZeko epigrafea: 691.9

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 4.427,74
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 10,47
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Jarduera: industrietako makinen konponketa
JEZeko epigrafea: 692

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 4.981,20
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 27,48

Jarduera: b.l.s.g.ko beste konponketa batzuk
JEZeko epigrafea: 699

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 4.206,35
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 25,35

Jarduera: hirietako garraio kolektiboa eta bidaiariak errepidez garraiatzea
JEZeko epigrafea: 721.1 eta 3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 99,60
2 Jarleku kopurua Jarlekua 3,39

Jarduera: autotaxi bidezko garraioa
JEZeko epigrafea: 721.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 583,27
2 Egindako distantzia 1.000 km 5,61

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean egonen da, edonola ere, euskarri gisa ibilgailua erabiltzen duten publizitate 
zerbitzuak ematetik ateratzen dena, jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Jarduera: salgaiak errepidez garraiatzea, hondakinak salbu
JEZeko epigrafea: 722

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 3.205,58
2 Ibilgailuen karga Tona 118,05

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean egonen da, edonola ere, garraioko jarduera lagungarri eta osagarrietatik 
ateratzen dena, adibidez, garraio agentziak, salgaiak gorde eta biltegiratzea eta abar, betiere jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Oharra: hondakinak edo bestelako salgaiak garraiatzen badira, jardueraren sektore horiei aplikagarri zaizkien moduluak hainbanatu eginen dira garraio mota bakoitzeko 
kopuruaren arabera.

Jarduera: hondakinen garraioa errepidetik
JEZeko epigrafea: 722

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 991,92
2 Ibilgailuen karga Tona 37,23

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean egonen da, edonola ere, garraioko jarduera lagungarri eta osagarrietatik 
ateratzen dena, adibidez, garraio agentziak, salgaiak gorde eta biltegiratzea eta abar, betiere jarduera horiek jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.

Oharra: hondakinak edo bestelako salgaiak garraiatzen badira, jardueraren sektore horiei aplikagarri zaizkien moduluak hainbanatu eginen dira garraio mota bakoitzeko 
kopuruaren arabera.

Jarduera: ibilgailuak olioztatzea eta garbitzea
JEZeko epigrafea: 751.5

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 4.467,99
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 8,54
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Jarduera: etxe-aldairetako zerbitzuak
JEZeko epigrafea: 757

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 2.787,46
2 Ibilgailuen karga Tona 102,65

Jarduera: mezuen eta mandatuen garraioa, jarduera hori bakar-bakarrik norberaren garraiobideekin egiten denean
JEZeko epigrafea: 849.5

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 2.023,55
2 Ibilgailuen karga Tona 155,58

Jarduera: lurreko eta uretako ibilgailuak, ibilgailu aeronautikoak eta abar gidatzen irakastea
JEZeko epigrafea: 933.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 2.918,28
2 Ibilgailu kopurua Ibilgailua 253,58
3 Ibilgailuaren potentzia fiskala ZPF 105,68

Oharra: aurreko moduluak ez dira aplikatuko, balio erantsiaren gaineko zergatik salbuetsita dauden egintzetan, abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legearen 17.1.6 
artikuluan ezarritakoa aplikatuko baita.

Jarduera: kiroletan trebatzeko eskolak eta zerbitzuak
JEZeko epigrafea: 967.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 3.441,10
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 5,56

Jarduera: egindako arropak eta etxerako jantzi eta gai erabiliak tindatu, lehorrean garbitu, garbitu eta lisatzea
JEZeko epigrafea: 971.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 3.179,91
2 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 11,07

Jarduera: emakume eta gizonendako ile-apaindegi zerbitzuak
JEZeko epigrafea: 972.1

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 1.790,95
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 38,83
3 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 19,00

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean egonen da, nolanahi ere, manikura eta ile-kentze zerbitzuetatik ateratzen dena, 
jarduera hori ile-apaindegiko jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten bada.

Jarduera: apaindegiak eta estetikako kabineteak
JEZeko epigrafea: 972.2

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 2.562,75
2 Lokalaren azalera Metro koadroa 41,33
3 Energia elektrikoaren kontsumoa 100 kWh 17,36

Jarduera: dokumentuak fotokopiagailuekin kopiatzeko zerbitzuak
JEZeko epigrafea: 973.3

MODULUA DEFINIZIOA UNITATEA
URTEKO KUOTA UNITATE 

BAKOITZEKO
(eurotan)

1 Enplegatuak Pertsona 6.309,52
2 Potentzia elektrikoa kW kontratatua 116,23

Oharra: aurreko zeinu edo moduluak aplikatu ondoan suertatzen den kuotaren barnean egonen da, nolanahi ere, planoen kopiak egin eta azaleztatzeko zerbitzuetatik 
ateratzen dena ere, jarduera horiek dokumentuak fotokopiagailuekin kopiatzeko jarduera nagusiaren osagarri bezala egiten badira.



 1758. orrialdea - 30. zenbakia 2017ko otsailaren 13a, astelehena

ERANSKIN HONETAKO ZEINU, INDIZE EDO MODULUAK BALIO 
ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAN APLIKATZEKO JARRAIBIDEAK

Arau orokorrak

1. Araubide berezi hau aplikatuz, subjektu pasiboak ordaindu behar 
duen kuota izanen da subjektuaren jarduera sektore bakoitzari dagozkion 
kuoten batura. Sektoreak eranskin honetan aipatzen direnak dira.

2. Jarduera sektore bakoitzari dagokion kuota izanen da delako 
sektore horrendako aurreikusiak direnen batura.

Halaber, moduluen kuota kalkulatuko da modulu bakoitzari esleitu 
zaion zenbatekoa, jarduera sektorean enplegatu, erabili edo paratu diren 
unitate kopuruaz biderkatuta.

3. Denboraldiko jardueretan, ordaindu beharreko kuota izanen da 2. 
atalean zehazturiko tributu kuota 7. ataleko indize zuzentzaileaz biderkatu 
ondorengoa.

4. Sartu beharreko kuoten zenbatekoa, aurreko ataletan ezarritako-
ari jarraikiz kalkulatua, zuzenduko da Balio Erantsiaren gaineko Zergari 
buruzko 19/1992 Foru Legearen 68.5 artikuluan aipatzen diren kuotak 
gehituz eta/edo kenduz.

Hiruhileko kuotak

5. Urte bakoitzean eta hasiera batez aplikatu beharreko moduluak eta 
indize zuzentzaileak izanen dira urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean jarduera 
sektorearen oinarri-datuei dagozkienak.

Oinarri-daturen bat ezin bada urtearen lehenbiziko egunean zehaztu, 
aurreko urtean zegokiona hartuko da. Arau hau bera aplikatuko da, betiere, 
denboraldiko jarduerak direnean.

Aurreko urtean jarduerarik izan ez bada, urte bakoitzean eta hasiera 
batez aplikatu beharreko moduluak eta indize zuzentzaileak izanen dira, 
jarduera hori hasten deneko oinarri-datuei dagozkienak.

Modulu bakoitzeko oinarri-datuak zenbaki osoak ez badira, bi hama-
rrenekin adieraziko dira.

6. Ateratzen den kuotaren ordainketa haren laurdenkako pagamendu-
etan eginen da, behar diren likidazio-aitorpenen bitartez, subjektu pasiboak 
hiruhileko bakoitzaren hurrengo hilabeteko lehen hogei egun naturalen 
barrenean aurkeztu beharko dituenak, salbu bigarren eta laugarren hi-
ruhilekoei dagozkienak, horietan, hurrenez hurren, abuztuaren 5a eta 
urtarrilaren 31 azkeneko eguna izanik, hori guztia 9. atalean agertzen 
diren inguruabarrak suertatuz gero, bidezko den erregularizazioa galarazi 
gabe.

7. Jarduera urtarrilaren 1aren ondotik hasi edo abenduaren 31 baino 
lehenago geldituz gero, edo bi baldintzak batera suertatuz gero, aurreko 
atalean seinalatu diren epeetan sartu beharreko zenbatekoak honela 
kalkulatuko dira:

1.–Urteko kuota finkatuko da jarduera sektoreari 4. atalean ezarrita-
koaren arabera dagozkion moduluak aplikatuz.

2.–Jardunean emandako hiruhileko natural oso bakoitzeko, kuotaren 
laurdena ordainduko da.

3.–Hiruhileko natural ez-osoan ordaindu beharreko zenbatekoa kal-
kulatuko da hiruhileko natural oso bati dagokion kuota, zatidura batez 
biderkatua. Delako zatidura, hiruhileko natural horretan jardueran eman-
dako egun naturalen eta hiruhileko natural horretako egun natural guztien 
zatiketaren ondorioa izanen da.

8. Denboraldiko jardueretan, urteko kuota kalkulatuko da 5. atalean 
xedaturikoaren arabera.

Eguneko kuota honela aterako da: urteko kuota zati aurreko urtean 
jardunean emandako egunen kopurua.

Atal honek aipatzen dituen jardueretan, hiruhileko natural bakoitzean 
ordaindu beharrekoa izanen da hiruhileko natural horretan jardueran 
emandako egun naturalen kopurua bider eguneko kuota.

Denboraldiko jarduera guztietan, subjektu pasiboak likidazio-aitorpena 
aurkeztu beharko du, ordaintzeko kuotarik ateratzen ez bazaio ere, Zergari 
buruzko Erregelamenduan aurreikusten diren modua eta epeak betez.

Zenbaki honetan xedaturikoaren arabera kalkulatzen den kuota han-
dituko da, honako indize zuzentzaile hauek aplikatuz:

DENBORALDIAREN IRAUPENA INDIZEA

Denboraldiko 60 egun bitarte 1,50
Denboraldiko 61 egunetik 120 egunera bitarte 1,35
Denboraldiko 121 egunetik 180 egunera bitarte 1,25

Indize hau denboraldiaren iraupenaren arabera aplikatuko da.
Denboraldiko jardueratzat hartuko dira urteko aldi batean edo batzuetan 

soilik egin ohi direnak, eta ez urteko gainerako aldietan.

Nolanahi ere, ez dira denboraldiko jardueratzat hartuko urtean 180 
egunetik gora egiten badira jarduera horretan.

Denboraldi bakoitzeko egun kopurua kalkulatzeko jarduera hasten 
den egunetik jarduera bukatzen den egunera bitartekoak kontatuko dira, 
bi egun horiek barne direla.

Erregularizazioa

9. Urte naturalean zehar urtarrilaren 1ari edo, hala balitz, jardueraren 
hasmenta egunari, dagozkion oinarri-datuak aldatuak izan baldin badira, 
urtea bukatzean edo jardueratik gelditu edo denboraldia bukatzean, sub-
jektu pasiboak kalkulatu beharko du urte natural horren barnean jardueran 
emandako aldi osoari dagozkion oinarri-datuen batezbestekoa eta Zergari 
buruzko Erregelamenduaren 27.3 artikuluan aurreikusitako erregularizazioa 
burutu, urte naturalari dagokion hondarreko likidazio-aitorpena aurkezteko 
unean.

Arestiko lerroaldean aipatu den erregularizazioa bakar-bakarrik izanen 
da bidezko ondokoa gertatzen denean: oinarri-datuen multzoa aplikatze-
aren ondorioz ateratako urteko kuota 5. atalean aipatzen diren hasierako 
oinarri-datuak aplikatzearen ondorioz ateratako kuotaren %10 handiagoa 
edo txikiagoa izatea.

Baldin eta, atal honetan aipatzen den erregularizazioaren ondorioz, 
ordaindu beharreko kopurua hasmentan indize edo moduluak egozteagatik 
ateratzen zena baino txikiagoa ateratzen bada, subjektu pasiboak itzul da-
kion eskatzen ahal du, zergari buruzko foru legearen 61. artikuluan ezarrita 
dagoen bezala, edo ordaina hartu hurrengo likidazio-aitorpenenetan.

III.–PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAN ETA 
BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAN ERANSKIN HONETAKO 

ZEINU, INDIZE ETA MODULUAK APLIKATZEKO DEFINIZIO 
BATERATUAK

1. Enplegatutzat hartuko dira soldatakoak eta soldata gabekoak, 
jardueraren titularra barne.

Halere, foru agindu honen 3. artikuluan aipatzen den langileen kopu-
ruaren ondorioetarako, soldatakoak baizik ez dira sartuko.

2. Soldata gabeko langilea enpresaburua da. Halaber, soldata gabeko 
langiletzat hartuko dira haren ezkontidea eta adingabeko seme-alabak, 
egiazki jardueran aritu eta ondorengo zenbakian ezarritakoaren arabera 
soldatako langiletzat hartzen ez badira.

Soldata gabeko langiletzat enpresaburua hartuko da. Frogatzen bada 
urtean 1.800 ordu baino gutxiago aritzen dela lanean zergatiko objektiboak 
direla medio (erretiratuta egoteagatik, ezinduta, lan bat baino gehiago 
izateagatik edo ustiapena aldi baterako itxita egoteagatik), jarduera horretan 
benetan emandako denbora hartuko da aintzat. Kasu horietan, jardueraren 
zuzentze, antolatze eta plangintza lanak zenbatzeko eta, oro har, lanaren 
titulartasunak berarekin dituenak zenbatzeko, enpresaburua urteko 0,25 
pertsona balitz bezala kontatuko da, ez bada goragoko edo beheragoko 
dedikazio efektiborik frogatzen.

Soldata gabeko gainerako langileentzat, jardueran urtean 1.800 ordu 
gutxienez aritzen dena hartuko da soldata gabeko langiletzat. Urteko ordu 
kopurua 1.800dik beheitikoa bada, soldata gabeko langilearen kopurua ate-
rako da urtean egiazki lan egindako orduen kopurua zati 1.800 eginez.

%33ko desgaitasuna edo handiagoa duten soldata gabeko langileen-
tzat, %75 konputatuko da.

Ezkontidea eta adingabeko seme-alabak soldata gabeko langileak ba-
dira, %50 konputatuko dira, betiere jardueraren titularra osorik konputatzen 
bada eta soldatako langile bat baino gehiago ez badago.

3. Soldatako langiletzat hartuko da jardueran aritzen den beste 
edozein. Zehazki, soldatako langiletzat hartuko dira subjektu pasiboaren 
ezkontidea eta seme-alaba adingabeak, baldin eta, behar den lan kontratua 
eta Gizarte Segurantzan dagokion araubide-afiliazioa izanik, lan egiten 
badute normalean eta jarraikortasunez subjektu pasiboaren jardueran.

Soldatako langiletzat hartuko da behar den lan hitzarmenean langile 
bakoitzarendako ezarritako orduak edo, horrelakorik izan ezean, urtean 
1.800 ordu lan egiten duena. Urteko orduen kopurua txikiagoa edo han-
diagoa bada, soldatako langileen kopurua aterako da urtean egiazki lan 
egindako ordu kopuruaren eta lan hitzarmenean finkaturiko ordu kopuruaren 
arteko proportzioan, eta horrelakorik izan ezean, 1.800.

19 urtez beheitiko langile soldatakoak %60 konputatuko dira.
Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan etekin garbia zehazteko 

bakarrik, ikasketa kontratu batekin aritzen diren soldatako langileen ka-
suan, bai eta %33ko edo gehiagoko desgaitasun gradua duten soldatako 
langileen kasuan ere, %40 konputatuko da. Ez da soldatako langile gisa 
konputatuko jardueran bere prestakuntza akademikoa osatzeko helbu-
ruarekin soilik aritzen dena, enpresak eta Hezkuntza administrazioak 
egindako hitzarmenari esker.
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“Soldatako langileak” moduluko unitate kopurua bi dezimalekin adi-
eraziko da.

“Soldatako langileak” moduluaren unitate kopurua atera ondoren, 
eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan etekin garbia zehazteko 
bakarrik, honela eginen da:

Likidatzen den urtean moduluak goiti egin badu, dagokion aurreko 
urtearekin alderatuz, lehenbizi kalkulatuko da bi urte horietan “soldatako 
langileak” moduluan izan den aldea. Aurreko urtean ez baldin bazen sartu 
zeinu, indize edo moduluen modalitatean, urte horri dagokion unitate ko-
purutzat hartuko da, zenbaki honetako arauei jarraituz, modalitate honetan 
sartu izatera hartu beharko zena.

Alde positibo horri 0,60 koefizientea aplikatuko zaio.
“Soldatako langileak” moduluko gainerako unitateak, edo guztiak, ares-

tian aipatu alde hori negatibo edo huts suertatzen bada, bider dagozkien 
koefizienteak eginen da, honako tarte-eskala honetan oinarrituz:

TARTEA KOEFIZIENTEA

1,00eraino 1,00
1,01etik 3,00ra arte 0,94
3,01etik 5,00era arte 0,88
5,01etik 8,00ra arte 0,83
8,00 baino gehiago 0,77

4. Lokalaren azaleratzat hartuko da, Jarduera ekonomikoen gaineko 
zergaren edo lizentzia fiskalaren tarifak aplikatzeko jarraibidean, maiatzaren 
28ko 7/1996 Foru Legearen bidez onetsi zen hartan, 14.1.G) arauaren a), 
b) eta c) letretan zehazten dena.

5. Lokal independentetzat hartuko da jendeari harrera egiteko saltokia 
duena. Independentea ez den lokaltzat hartuko da, jendeari harrera egiteko 
saltoki espresik ez duena, beste lokal, galeria edo azoka baten barnean 
kokaturik dagoelako.

6. Argindarraren kontsumotzat hartuko da enpresa hornitzaileak 
fakturaturikoa. Fakturan argindar “aktiboa” eta “erreaktiboa” bereizten 
direnean, bietako lehena besterik ez da hartuko.

7. Potentzia elektrikotzat hartuko da argindarra hornitu duen enpre-
sarekin kontrataturikoa.

8. Labearen azaleratzat hartuko da horren ezaugarri teknikoei da-
gokiena.

9. “Mahai” unitatetzat hartuko da lau pertsonak erabiltzen ahal duten 
huraxe. Pertsona gehiago edo gutxiagorendako mahaiek modulu aplika-
garria handitu edo murriztuko dute, behar den proportzioan.

10. Udalerriko zuzenbidezko bizilagunek osatuko dute bizilagunen 
kopurua eta bertan sartuko dira Bizilagunen Udaleko Erroldan izena 
emandako egoiliarrak, bertan bizi direnak eta ez direnak. Izen-emate hori 
egitearekin batera bihurtuko dira egoiliar.

11. Ibilgailu edo multzo baten karga-ahalmena, baimendutako gehie-
neko masaren (Azterketa Teknikoko Txarteletan aipatzen diren administra-
zio-mugak kontuan hartuz zehaztuko dena, betiere berrogei tona gehienez) 
eta ibilgailu eramaileen taren batuketaren (kamioiak, atoiak, erdiatoiak eta 
trakzio-buruak hutsik egonik pisatzen dutena) arteko aldeak emanen du, 
kilogramo edo tonatan adierazita, azken horiek bi dezimalekin.

Erdiatoi desberdinak erabiltzen dituzten trakzio-buruak direnean, haien 
tararako gehienez ere zortzi tona joko dira.

Garraioa bakarrik edukiontzietan egiten denean, horien tara hiru 
tonatan ebaluatuko da.

12. “Tokitzat” hartuko dira establezimenduak ostatu emateko dituen 
unitateak.

13. “Jarlekutzat” hartuko dira, Ibilgailuen Azterketa Teknikoaren 
Txartelean dauden unitateak, gidari eta biderakuslearenak izan ezik.

14. Urtarrilaren 25eko 7/1990 Foru Dekretuaren bidez onetsitako 
josteta makinen Erregelamenduaren 1. artikuluan definiturikoak joko dira 
“A” motako josteta makinatzat. Uztailaren 31ko 181/1990 Foru Dekretuaren 
bidez onetsitako josteta makinen Erregelamenduaren 1. artikuluan definitu-
rikoak joko dira “B” motako makinatzat eta apustu makina osagarritzat.

Hala ere, jardueraren titular denaren jabetzapekoak ez dira konpu-
tatuko.

15. Ibilgailuaren potentzia fiskalari dagokionez, “ZPF” modulua Ibil-
gailuen Azterketa Teknikoaren Txartelean agertzen den potentzia fiskalak 
zehaztuko du.

16. “Barraren luzera” moduluaren ondorioetarako, barratzat hartuko 
da bezeroek eskaturiko edariak eta elikagaiak zerbitzatu eta pausatzeko 
erabiltzen den mostradorea. Haren “luzera” metrotan eta bi dezimalekin 
emanen da, bezeroak egonen diren aldetik neurtuko da eta zerbitzarien 
zerbitzurako gordeta dagoen tokia ez da kontuan hartuko. Hormei, zutabeei 
eta abarri atxikitako barra osagarriak, laguntzekoak, badaude, aulkitxoak 
izan edo ez izan, barra horien luzera ere kontuan hartuko da modulua 
kalkulatzeko.

17. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan urteko etekin garbia 
edo balio erantsiaren gaineko zergan erregularizazioaren bidezkotasuna 
zehazteko, zeinu, indize edo moduluen edo oinarri-datuen, hurrenez hurren, 
batezbestekoa aterako da horiei esleituriko zenbatekoa, jardueran edo 
jarduera sektorean enplegatu, erabili edo paratu den horietako bakoitzari 
esleituriko zenbatekoaz biderkatuta.

Aipatu unitate kopurua zehaztuko da egiazki enplegatu, erabili edo 
paratu diren orduen arabera, soldatakoei eta soldata gabeko langileei 
dagokienez, edo egunen arabera, gainontzeko kasuetan; argindarraren 
kontsumoari edo egindako bideari dagokionez, kontuan hartuko dira kon-
tsumituriko kW/h-ak edo egindako kilometroak. Zenbakia osoa ez bada, 
bi dezimalekin adieraziko da.

Jardueran edo jarduera sektorean modulua hein batean erabiltzen 
bada, konputatuko den balioa egiazko erabileraren araberako hainba-
naketak emandakoa izanen da. Egiazko erabilera zehazterik ez badago, 
erabilera hori moduluaren erabilera bakoitzari zati berdinetan egotziko 
zaio.

III. ERANSKINA

Jarduera guztietan kontuan hartu beharreko alderdi bateratuak

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA

1. Jarduera hasten den urtean eta hurrengoan, pertsona fisikoen 
errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboko etekin garbia, zei-
nu, indize edo moduluak eta indize zuzentzaileak I. eta II. eranskinetako 
jarraibideen arabera aplikatzetik ateratzen dena, %30 eta %15 murriztuko 
da, hurrenez hurren. Murrizketa hori ez da aplikagarria izanen oinordekotza 
kasuan edo jardueraren jarraipena denean.

2. Zeinu, indize edo moduluen modalitatea aplikatzen duten enpre-
sa jardueretan, suterik, uholderik, hondoratzerik edo ekipo industrialean 
matxura handirik edo antzeko ohiz kanpoko egoerarik gertatzen bada, 
eta horrek jarduerari gorabehera larriak ekartzen badizkio, ohiz kanpoko 
egoera horiek direla eta, aipatu zeinu, indize edo moduluak murriztea nahi 
dutenek Ogasuneko eta Finantza Politikako Departamentuari eskatzen 
ahalko diote urte bakoitzeko abenduaren 31 arte. Era berean, bidezkoak 
diren frogak aurkeztu beharko dituzte eta, hala bada, gorabehera horiek 
direla eta, jaso beharreko kalte-ordainen berri ere eman beharko dute. 
Gorabeherak urteko azken hiruhilekoan gertatuz gero, hurrengo urteko 
lehen hiruhilekoa bukatu baino lehen aurkezten ahalko dute eskaera.

Arestiko lerroaldean aurreikusitakoak ondorioak izan ditzan, egoerak 
larritzat joko dira haien izaera eta iraupena kontuan hartuta, betiere hon-
darreko hori gutxienez hogeita hamar egun naturalekoa baldin bada.

Ondorioak egiaztatu ondoren, Zerga Kudeatzeko Atalak behar den 
zeinu, indize edo moduluen murriztapena erabaki dezake eta aplikagarri 
izanen den aldia zehaztu.

3. Zeinu, indize edo moduluen modalitatea aplikatzen duten enpresa 
jardueretan suterik, uholderik, hondoratzerik edo antzeko ohiz kanpoko 
gertaerarik gertatzen bada eta horiek aipatu jarduera hori burutzeko ohiko 
prozesuari arrotz zaizkion ez-ohiko gastuak ekartzen badizkio, interesdunek 
jarduera horren ondorio den etekin garbiari aipatu gastuen zenbatekoa 
ken diezaiokete. Horretarako, subjektu pasiboek inguruabarraren berri 
eman beharko diote Ekonomia eta Ogasun Departamentuari, 2. atalean 
ezarritako epean berean. Horretarako, frogagiriak aurkeztu beharko dituzte, 
inguruabarrak eta haien zenbatekoa egiaztatzeko, eta, zein den kasua, 
ohiz kanpoko inguruabar horiek direla-eta zenbateko kalte-ordaina jaso 
behar duten edo jaso duten.

Zerga kudeatzen duen atalak etekinaren murriztapen eta horren zen-
batekoaren arrazoia egiazkoa denetz egiazta dezake.

Zenbaki honetan aurreikusten den murriztapena, aurreko atalean 
ondare elementu berendako ezarritakoarekin bateraezina izanen da.

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA

Araubide erraztua aplikatu behar zaien enpresa jardueretan, suterik, 
uholderik, hondoratzerik edo ekipo industrial horietan matxura handirik edo 
gisako ohiz kanpoko inguruabarrik gertatzen bada eta horrek jarduerari 
gorabehera larriak ekartzen badizkio, ohiz kanpoko gorabehera horiek 
direla eta, indize edo moduluak murriztea nahi dutenek Ogasuneko eta 
Finantza Politikako Departamentuari eskatzen ahalko diote urte bakoitzeko 
abenduaren 31 arte, eta, aldi berean, bidezkoak iruditzen zaizkien frogak 
aurkeztuko dituzte. Gorabeherak urteko azken hilabetean gertatuz gero, hu-
rrengo urteko urtarrilaren 31 baino lehen aurkezten ahalko da eskaera.

Ondorioak egiaztatu ondoren, Zerga Kudeatzeko Atalak behar den 
indize edo moduluen murriztapena erabaki dezake eta aplikagarri izanen 
den aldia zehaztu.
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Era berean, aurreko lerroaldeetan adierazitako prozedura berari jarrai-
kiz, indizeak edo moduluak murriztea eskatu ahal izanen da jardueraren 
titularra aldi baterako ezintasun egoeran baldin badago 30 egun natural 
baino gehiago, jarraian, edo jardueran aritzeko legeak ezgaitu baldin badu 
eta, kasu bietan, beste enplegaturik ez badu. Eskaera bera egin dezake, 
baldin eta ezinbesteko kasuetan, jarduera geldiarazi beharra izan bada 
30 egun natural baino gehiago, jarraian. Aurreko kasuetan, murriztapena 
eskatzeko epea 30 egunekoa izanen da, aurreikusitako egoeretan elkarren 
segidako 30 egun natural igaro eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

F1701430

9/2017 FORU AGINDUA, otsailaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak 
emana, Hezkuntza Departamentuko bulegoen atxikipena eta 
eginkizunak ezartzen dituena.

Urtarrilaren 11ko 136/2017 Foru Dekretuaren bidez Hezkuntza Depar-
tamentuaren egitura organiko berria onesteko, bulegoen egitura eta haien 
eginkizunak eta atxikipena egokitu behar dira.

Foru agindu honen xedea Hezkuntza Departamentuko bulegoen atxi-
kipena eta eginkizunak departamentuko egitura berrira egokitzea da.

Hori horrela, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko 
abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 24.4 artikulua aplikatuz,

AGINDU DUT:

I. KAPITULUA

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

1. ATALA

Antolamenduaren, Orientazioaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzua

1. artikulua. Egitura eta bulegoen atxikipena.
1. Antolamenduaren, Orientazioaren eta Aukera Berdintasunaren 

Zerbitzuak bulego hauek ditu bere egituran:
–Antolamendu Bulegoa.
–Titulu eta Baliozkotze Bulegoa.
–Etengabeko Prestakuntzaren Bulegoa.
–Hezkuntza Premien Bulegoa.
–Orientazio Bulegoa.
–Inklusio Proiektuetarako Bulegoa.
–0-3 urteko Haurren Bulegoa.
2. Antolamendu Bulegoa, Titulu eta Baliozkotze Bulegoa eta Eten-

gabeko Prestakuntzaren Bulegoa Ikasketak Antolatzeko Atalari atxiki 
zaizkio.

Hezkuntza Premien Bulegoa, Orientazio Bulegoa eta Inklusio Proiektu-
etarako Bulegoa Aniztasunarekiko Arretaren, Orientazioaren eta Hezkuntza 
Premia Berezien Atalari atxiki zaizkio.

0-3 urteko haurren Bulegoa 0-3 urteko Haurren eta Landa Eskolen 
Atalari atxiki zaio.

2. artikulua. Antolamendu Bulegoa.
Antolamendu Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Indarra duen hezkuntza sistemak lege aldetik behar duen garapena 

aztertzea eta proposatzea.
–Ikasketen eta antolaketaren gaineko araudiaren proposamenak 

prestatzea.
–Estatuko zein autonomietako hezkuntza administrazioek onesten 

duten hezkuntza arloko araudia berrikusi, katalogatu eta artxibatzea.
–Ikasketa planak irakaskuntza arautuen erregistroan sartzea, baita 

haiek prestatu eta gordetzea ere.
–Eskola Kontseiluak berritu eta osatzeko prozesuen garapena gain-

begiratu eta kontrolatzea.
–Ikastetxeetako zuzendariak hautatu eta izendatzeko merezimendu 

lehiaketak gainbegiratu eta kontrolatzea.
–Ikasleen eskolatzea malgutzeko eta beste urte bat irauteko baimen 

eskaerak tramitatu eta ebaztea.
–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 

prestatu eta ematea.
–Agintzen zaion beste edozein eginkizun, atxikita dagoen atalak 

esleituak dituenetatik.
3. artikulua. Titulu eta Baliozkotze Bulegoa.
Titulu eta Baliozkotze Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Titulu akademikoak eta profesionalak emateko proposamenak trami-

tatzea eta horien gainean ebaztea, ikastetxeek eskaturik.
–Ikastetxeei titulu akademiko eta profesionalak luzatu eta banatzea.
–Ikasketen ziurtagiriak luzatzea.

–Tituluak homologatzeko eta ikasketak baliozkotzeko espedienteak 
tramitatzea eta, hala behar denean, horien gainean ebaztea.

–Diploma eta tituluen erregistroaz arduratzea.
–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 

prestatu eta ematea.
–Agintzen zaion beste edozein eginkizun, atxikita dagoen atalak 

esleituak dituenetatik.
4. artikulua. Etengabeko Prestakuntzaren Bulegoa.
Etengabeko Prestakuntzaren Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Helduen hezkuntza garatzeko beharrezkoa den araudia prestatzea, 

zuzendaritza nagusi honetako beste zerbitzu batzuekin elkarlanean.
–Helduentzako prestakuntza programak garatu, kudeatu, koordinatu 

eta horien jarraipena egitea.
–Helduen hezkuntzan eta urrutiko irakaskuntzan diharduten ikastetxe 

eta ikasgelen sarearen koordinaziorako eta funtzionamendu akademikorako 
neurrien plangintza egitea.

–Helduen hezkuntzaren beharretan izaten diren aldaketak atzeman 
eta aztertzea, eskaintza behar horietara egokitzeko.

–Beste kultura batzuetako helduen integrazioa errazteko berariazko 
programak planifikatu eta abian jartzea.

–Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzeak helduei 
ekar diezazkiekeen onurez baliatzeko aukera ematen duten berrikuntza 
programak garatu eta kontrolatzea.

–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 
prestatu eta ematea.

–Helburuak egoki betetzeko agintzen zaizkion gainerako eginkizunak, 
kudeatzen duen esparruan.

5. artikulua. Hezkuntza Premien Bulegoa.
Hezkuntza Premien Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Hezkuntza laguntzako premia bereziak dituzten ikasleen inguruan, 

aniztasunari erantzutearen esparruan, Hezkuntza Departamentuan izanen 
diren funtzionamendu irizpideen eta araudiaren proposamena prestatzea, 
Nafarroako Hezkuntza Berezirako Baliabideen Zentroarekin (NHBBZ) eta 
zuzendaritza nagusiko beste zerbitzu batzuekin elkarlanean.

–Ikasteko berariazko zailtasunen, gaitasun intelektual handien, 
hezkuntza sisteman berandu sartzearen, gaixotasunen, baldintza per-
tsonalen edo eskola historiaren ondorioz, hezkuntza premia bereziak 
dituzten ikasleei laguntza emateko jarduketak, baliabideak eta euska-
rriak planifikatzea eta horien gaineko proposamena egitea, NHBBZrekin 
elkarlanean.

–Hezkuntza arloko berrikuntza eta ikerketa programak eta esperimen-
tazio proiektuak proposatu, zabaldu eta ebaluatzea, bai eta ikasleen aniz-
tasunari eta behar den laguntza motari erantzuteko berariazko programak 
garatzea ere, NHBBZrekin elkarlanean.

–Irakasle eta familientzako material didaktikoak prestatu, argitaratu 
eta zabaltzea, hezkuntza laguntzako premia bereziak dituzten ikasleei 
hezkuntza hobea eman ahal izateko, NHBBZrekin elkarlanean arituz.

–NHBBZtik bereziki, Hezkuntza Bereziko ikastetxeei eta ikastetxe 
arruntei aholkuak eta laguntza ematea, aniztasunari eta, zehazkiago, hez-
kuntzako laguntzako premia bereziak dituzten ikasleei arreta emateko.

–Departamentuak, premia berezien arloan, premia orokorrak dituzten 
ikasle, ikastetxe eta familientzat dituen diru-laguntzak planifikatu eta ku-
deatzea, NHBBZrekin elkarlanean.

–Hezkuntza laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleei lagun-
tzearekin zerikusia duten jarduketak eta programak planifikatzea eta 
departamentuan bertan eta beste departamentu, zerbitzu, erakunde eta 
entitate batzuekin koordinatzea.

–Hezkuntza laguntzako premia bereziak dituzten ikasleen zentsua egin 
eta kudeatzea, bere eskumenen esparruan, NHBBZrekin elkarlanean.

–Hezkuntza sisteman berandu sartzearen edo beste egoera berariazko 
batzuen ondoriozko premia bereziak dituzten ikasleen eskolatzea planifikatzen 
laguntzea, Nafarroako ikastetxe guztien artean erantzukizuna partekatzeko 
eta zuzentasunez jokatzeko irizpideak ezarriz.

–Esleitu zaizkion gaien gaineko administrazio espedienteen instrukzioa 
egitea.

–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 
prestatu eta ematea.

–Helburuak egoki betetzeko bere kudeaketa esparruan agintzen 
zaizkion gainerako eginkizunak.

6. artikulua. Orientazio Bulegoa.
Orientazio Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Orientazio departamentuen, hezkuntza sostengurako unitateen 

eta, oro har, orientazioko profesionalen orientazio lanari buruzko araudia 
aplikatzea.
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–Ikasleak eskolatzeko modalitateen gainean eta etorkizuneko lanbide-
rako prestatzeko aukeren gainean, orientazioko profesionalek egiten duten 
lana planifikatzea, irakasle taldeekin eta familiekin elkarlanean.

–Orientazio lana, berrikuntza eta ikerketa, langileen koordinazioa, 
jardunbide egokien zabalkundea eta prestakuntzarako elkarlana etenga-
be hobetzeko laguntza ematea, on line plataformen edo beste baliabide 
batzuen bitartez.

–Irakasle taldeekin eta familiekin elkarlanean aritzea ikasleen eskolatze 
egokia errazteko eta horien jarraipena egiteko etapa edo modalitatea 
aldatzen denean.

–Inklusio proiektu eta inguruneetan dauden ikasleei arreta pertsona-
lizatua eta pertsonalizatzailea emateko, irakasleen eta beste profesional 
batzuen esku-hartzea koordinatzeko lana sustatzea.

–Hezkuntza orientazioaren eginkizunak garatzeko behar diren mate-
rial psikoteknikoak eta baliabide dokumental eta bibliografikoak erosi eta 
zabaltzea, NHBBZrekin elkarlanean.

–Urteko Plana eta Memoria prestatzea, zerbitzuaren jarraibideen 
arabera.

–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 
prestatu eta ematea.

–Helburuak egoki betetzeko bere kudeaketa esparruan agintzen 
zaizkion gainerako eginkizunak.

7. artikulua. Inklusio Proiektuetarako Bulegoa.
Inklusio Proiektuetarako Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Hezkuntza Departamentuak onetsitako funtzionamendu irizpideak 

eta araudia zabaldu eta aplikatzea, ikasleak hezkuntza sisteman berandu 
sartzearen edo berariazko beste egoera batzuen ondorioz sortzen diren 
hezkuntza laguntzako berariazko premiei dagokienez.

–Aurreko paragrafoan aipatutako ikasleei harrera egin eta arreta ema-
teko behar diren jarduketen, baliabideen eta sostenguen proposamena 
eta programazioa egitea.

–Irakasle eta familiak gidatzeko material didaktikoak prestatu, argitaratu 
eta zabaltzea, ikasleak sisteman hobeki txertatzeko, zuzendaritza nagusiko 
beste zerbitzu batzuekin elkarlanean.

–Ikastetxeei aholkua eta laguntza ematea harrera programak, berandu 
eskolatzen diren ikasleei arreta emateko programak eta inklusio proiektuak 
ezartzerakoan.

–Egoera sozial ahulean dauden ikasleek hezkuntza jasotzeko aukera 
berdinak dituztela bermatzeko laguntzak kudeatzea.

–Ikasle atzerritarrei edo gizarte edo kultur egoera ahulean dauden 
ikasleei arreta ematen dieten ikastetxeen, gizarte zerbitzuen, erakundeen 
eta entitateen arteko koordinazio lana egitea.

–Egoera soziokultural ahularen ondorioz hezkuntza premiak dituzten 
ikasleen zentsua egin eta kudeatzea, bere eskumenen esparruan.

–Ikasleak hezkuntza sisteman txertatzeari begira Europan, Estatuan, 
eskualdeetan eta udaletan egiten diren ekintzetan parte hartzea, eta biltza-
rrak, ekitaldiak eta jardunaldiak sustatzea jardunbide egokiak zabaltzeko 
ikasleak txertatzearen arloan, berrikuntzaren eta ikerkuntzaren arloan, 
hezkuntza bikaintasunaren arloan, hezkuntza pertsonalizatuaren arloan 
eta eskola uztea saihestu eta aurreikustearen arloan.

–Eskolatze Batzordeari laguntzea hezkuntza sisteman berandu sar-
tzearen edo beste egoera batzuen ondorioz premia berariazkoak dituzten 
ikasleak eskolatzeko orduan, Nafarroako ikastetxe guztien artean erantzu-
kizuna partekatzeko eta berdintasunez jokatzeko irizpideak ezarriz.

–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 
prestatu eta ematea.

–Helburuak egoki betetzeko bere kudeaketa esparruan agintzen 
zaizkion gainerako eginkizunak.

8. artikulua. 0-3 urteko Haurren Bulegoa.
0-3 urteko Haurren Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Haur Hezkuntzako lehen zikloko hezkuntza eskaintzaren plangintza 

egiten parte hartzea.
–Ikastetxeetako titularrei aholku ematea eta hitzarmenak prestatzea, 

tramita daitezen.
–Diru-laguntzen eta finantziazioko beste gastu batzuen espedienteak 

tramitatzea, departamentuko beste zerbitzu batzuekin koordinatuta.
–Beste administrazio batzuekin elkarlanean aritzea haur hezkuntzako 

lehen zikloaren arloan.
–Ziklo horretako ikasketak garatzeko beharrezkoa den araudia pres-

tatzen laguntzea.
–Hezkuntza Departamentuak ziklo horren inguruan onetsitako araudia 

eta funtzionamenduko irizpideak zabaldu eta aplikatzea, atalak emandako 
jarraibideen arabera.

–Hezkuntza ziklo honetan familien eta hezitzaileen arteko lankidetza 
sustatzea.

–Prebentzioko eta konpentsaziozko jarduketa bideratzeko ekintzen 
aurreikuspena egitea, hezkuntzan zuzentasunaren alde jokatzeko.

–Hezkuntza Proiektuan sartu beharreko Proposamen Pedagogikoa 
prestatu eta garatzeko sostengua ematea.

–Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikasleez arduratzen diren irakasleen 
eta hezkuntzako beste langile batzuen urteko Prestakuntza Planaren 
proposamena prestatzen parte hartzea, zuzendaritzako beste zerbitzu 
batzuekin elkarlanean.

–Hezkuntza esperientziak sustatu eta zabaltzea, eta haiek garatzeko 
proposamenak egitea.

–Landa eskolen eta osatu gabeko eskolen gainean kudeatu, proposa-
tu, arreta eman eta antolatzeko lanetan laguntzea, atalaren jarraibideen 
arabera.

–Esleitu zaizkion gaien gaineko administrazio espedienteak trami-
tatzea.

–Helburuak egoki betetzeko bere kudeaketa esparruan agintzen 
zaizkion gainerako eginkizunak.

2. ATALA

Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzua.

9. artikulua. Egitura eta bulegoen atxikipena.
1. Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuak bulego hauek 

ditu bere egituran:
–Euskararen Sustapenaren eta Didaktikaren Bulegoa.
–EGAren Bulegoa.
–Hizkuntza Programen Bulegoa.
–Europako Proiektuen Bulegoa.
–Musikaren Hiria Koordinatzeko Bulegoa.
2. Euskararen Sustapenaren eta Didaktikaren Bulegoa eta EGAren 

Bulegoa Euskara Atalari atxiki zaizkio.
Europako Proiektuen Bulegoa eta Hizkuntza Programen Bulegoa 

Atzerriko Hizkuntzen Atalari atxiki zaizkio.
Musikaren Hiria Koordinatzeko Bulegoa Arte Ikasketen Atalari atxiki 

zaio.
10. artikulua. Euskararen Sustapenaren eta Didaktikaren Bulegoa.
Euskararen Sustapenaren eta Didaktikaren Bulegoak eginkizun hauek 

izanen ditu:
–Euskararen irakaskuntzaren curriculum garapenaren gaineko txos-

tenak, azterlanak eta proposamenak egitea, zuzendaritza nagusiko beste 
zerbitzu batzuekin lankidetzan arituz.

–Euskara irakasteko material didaktikoak prestatzeko eta erosteko 
proposamenak egitea, zuzendaritza nagusiko beste zerbitzu batzuekin 
lankidetzan arituz.

–Irakasleei eskaintzen zaizkien euskarazko prestakuntza jarduerak pla-
nifikatzea, zuzendaritza nagusiko beste zerbitzu batzuekin elkarlanean.

–Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroaren urteko lan plana, 
ikasturte amaierako memoria eta antolaketarako agiria onets daitezen 
proposatzea, eta haien jarraipena egitea.

–Hizkuntza arloko laguntza emateko hezkuntza jarduera osagarrien 
eta eskolaz kanpokoen plangintza proposatzea, bai eta jarduera horiek 
ikastetxeko hezkuntza planetan integratzeko estrategiak ere.

–Eskola esparruan euskara erabiltzeko jarduerak egiten dituzten gizarte 
ekimeneko entitateekin hitzarmenak sinatzeko proposamenak egitea.

–Helduei euskara irakasteko irakaskuntza modalitateak eta curriculuma 
proposatzea, bai eta material egokiak ere, zuzendaritza nagusi honetako 
beste zerbitzu batzuekin elkarlanean.

–Esleitu zaizkion gaien gaineko administrazio espedienteen instrukzioa 
egitea.

–Helburuak egoki betetzeko bere kudeaketa esparruan agintzen 
zaizkion gainerako eginkizunak.

11. artikulua. EGAren Bulegoa.
EGAren Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) eskuratzeko Nafarroako Gobernuak 

antolatzen dituen probak prestatzeko irizpideak prestatzea eta proposatzea, 
eta proba horiek baliozkotzea.

–Probetako epaimahaiak antolatzea eta eratzea.
–Nafarroako Gobernuko Euskararen Gaitasun Agiria lortzeko azter-

keten urteko deialdiak antolatzea eta gauzatzea.
–EGA titulua maila bereko beste titulu batzuekin baliozkotzeko eskaerak 

onartzeko proposamenak egitea.
–Europako ALTE elkartean (Association of Language Testers in Euro-

pe) parte hartzea eta hartan Nafarroako Gobernuaren ordezkaria izatea, 
eskubide osoko kide gisara.
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–Euskara maila egiaztatzeaz arduratzen diren Nafarroako Gobernuko 
beste entitate batzuekin edo beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea 
eta koordinatzea.

–Euskararen irakaskuntzaren curriculum garapenaren gaineko txos-
tenak, azterlanak eta proposamenak egitea, zuzendaritza nagusiko beste 
zerbitzu batzuekin lankidetzan arituz.

–Esleitu zaizkion gaien gaineko administrazio espedienteen instrukzioa 
egitea.

–Helburuak egoki betetzeko bere kudeaketa esparruan agintzen 
zaizkion gainerako eginkizunak.

12. artikulua. Hizkuntza Programen Bulegoa.
Hizkuntza Programen Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan 

atzerriko hizkuntzak ikasteko programak planifikatzea, martxan jartzea 
eta haien segimendua egitea.

–Koordinazio eta funtzionamendu neurriak proposatzea eta aholku 
ematea, atzerriko hizkuntzak ikasteko programak garatu eta ezartzeko.

–Atzerriko hizkuntza ikasteko programak ematen dituzten irakasleen 
prestakuntza antolatzea, on line prestakuntzako tresnak eta materialak 
bultzatuz, haren erabilera eta sarbidea errazteko.

–Berrikuntza programak ezartzeko azterlanak egitea, atzerriko hizkun-
tzen ikasketa hobea sustatzeko, baita irakaskuntzako jardunbide egokiak 
ere.

–Hezkuntza Departamentuko Ebaluazio Atalarekin elkarlanean aritzea 
Nafarroako ikasleei atzerriko hizkuntzen gaineko ezagutza ebaluatu eta 
kontrolatzeko probetan.

–Prestakuntza Atalari laguntzea atzerriko hizkuntzen irakasleen pres-
takuntza diseinatzen.

–Hizkuntzaren aniztasuna sustatzen dituzten jarduerak antolatzea.
–Esleitu zaizkion gaien gaineko administrazio espedienteen instrukzioa 

egitea.
–Atzerriko hizkuntzak ikasteko eta haietan ikasteko programak gara-

tzeko beharrezkoa den araudia prestatzea, zuzendaritza nagusi honetako 
beste zerbitzu batzuekin elkarlanean.

–Helburuak egoki betetzeko bere kudeaketa esparruan agintzen 
zaizkion gainerako eginkizunak.

13. artikulua. Europako Proiektuen Bulegoa.
Europako Proiektuen Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Europako hezkuntza proiektuen gaineko informazioa zabaltzea eta 

ikastetxeei aholku ematea programa horietan parte har dezaten.
–Autonomia erkidegoaren ordezkaria izatea Erasmus+ eta eTwinning 

Europako programetan.
–Ikasleek atzerrian ikasteko programak planifikatu eta kudeatzea.
–Atzerriko hizkuntzen mintzapraktikako laguntzaileen programak 

koordinatzea.
–Hizkuntza mailak garatzea Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia 

Esparru Bateratuari dagokionez, baita Hizkuntzen portfolioa ere, Nafarroako 
eremuan.

–Esleitu zaizkion gaien gaineko administrazio espedienteen instrukzioa 
egitea.

–Helburuak egoki betetzeko bere kudeaketa esparruan agintzen 
zaizkion gainerako eginkizunak.

14. artikulua. Musikaren Hiria Koordinatzeko Bulegoa.
Musikaren Hiria Koordinatzeko Bulegoak eginkizun hauek izanen 

ditu:
–Musikaren Hiriaren instalazio eta hornidura beharrak planifikatzea 

eta behar horiei erantzutea.
–Musikaren Hiriaren ekipamendu didaktikorako eta azpiegituretarako 

zehazten diren planak proposatu, planifikatu, gauzatu eta kontrolatzea.
–Eskumena duten organoekin koordinatu eta elkarlanean aritzea, 

Musikaren Hirian sare informatikoek eta komunikazioek behar bezala 
funtzionatzeko.

–Segurtasun arloan eskumena duten organoekin elkarlanean aritzea, 
Musikaren Hiriaren eta bertan dauden pertsonen segurtasun beharrak 
planifikatu eta behar horiei erantzuteko.

–Musikaren Hiriari atxikitako langileen kudeaketa eta administra-
zioa.

–Musikaren Hirian jarduera ez akademikoak planifikatu eta progra-
matzea.

–Beste entitate batzuekin elkarlanean aritzea, Musikaren Hiriaren 
kanpo-proiekzioa sustatzeko.

–Kontserbatorioetako zuzendaritza taldeekin koordinatzea, esleituta 
dituen eginkizunak gauzatzeko beharrezkoak diren gaietan.

–Bere eginkizunak behar bezala gauzatzeko esleitzen zaizkion baliabide 
ekonomikoak kudeatzea.

–Esleitu zaizkion gaien gaineko administrazio espedienteen instrukzioa 
egitea.

–Helburuak egoki betetzeko bere kudeaketa esparruan agintzen 
zaizkion gainerako eginkizunak.

3. ATALA

Ebaluazioaren, Kalitatearen, Prestakuntzaren,  
Berdintasunaren eta Bizikidetzaren Zerbitzua

15. artikulua. Egitura eta bulegoen atxikipena.
1. Ebaluazioaren, Kalitatearen, Prestakuntzaren, Berdintasunaren 

eta Bizikidetzaren Zerbitzuak bulego hauek izanen ditu bere egituran:
–Ebaluazio Bulegoa.
–Kalitatearen Bulegoa.
–Irakasleentzako Laguntza Zentroen eta Berriztapen Proiektuen 

Bulegoa.
–Prestakuntza Programen Bulegoa.
–Baterako Hezkuntzaren Bulegoa.
–Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoa.
2. Ebaluazio Bulegoa eta Kalitate Bulegoa Ebaluazio eta Kalitate 

Atalari atxiki zaizkio.
Irakasleentzako Laguntza Zentroen eta Berriztapen Proiektuen Bulegoa 

eta Prestakuntza Programen Bulegoa Prestakuntza Atalari atxiki zaizkio.
Baterako Hezkuntzaren Bulegoa eta Bizikidetzaren arloko Aholkularitza 

Bulegoa Berdintasunaren eta Bizikidetzaren Atalari atxiki zaizkio.
16. artikulua. Ebaluazio Bulegoa.
Ebaluazio Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Nafarroako hezkuntza sistemako etapa eta irakaskuntza guztietan 

behar adina ebaluazio diseinatu, antolatu eta egitea.
–Nafarroako hezkuntza sistemako etapei eta ikasketei buruzko kanpo 

ebaluazioak diseinatu, antolatu eta egitea.
–Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan au-

rreikusitako diagnostikoko ebaluazioak antolatzea.
–Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioko Ebaluazio Institutuak 

zuzentzen dituen estatuko eta nazioarteko ebaluazioak Nafarroan ko-
ordinatzea.

–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Hezkuntza Departa-
mentuak Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Ebaluazio Institutuan 
duen parte-hartzea koordinatzea eta bideratzea.

–Urteroko txostenak egitea, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako emaitza 
akademikoei buruz.

–Nafarroako hezkuntza adierazleak prestatzea, estatuko eta nazioar-
teko adierazleen sistemen testuinguruaren barnean.

–Ebaluazio gaiei buruzko txostenak eta azterlanak egitea.
–Hezkuntza Departamentuaren beste instantzia batzuekin kolabo-

ratzea, hezkuntza sistemaren funtzionamenduari buruzko informazioa 
emanez.

–Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuarekin kolaboratzea ikastetxeak, 
irakasleak eta programak ebaluatzen.

–Esleitu zaizkion gaien gaineko administrazio espedienteen instrukzioa 
egitea.

–Helburuak egoki betetzeko bere kudeaketa esparruan agintzen 
zaizkion gainerako eginkizunak.

17. artikulua. Kalitate Bulegoa.
Kalitate Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Foru Komunitateko ikastetxeetan kalitate prozesuak zabaltzea eta, 

hala bada, abian jartzea.
–Etengabeko hobekuntzaren kultura bultzatzea ikastetxeetan eta 

hezkuntzako administrazioan, horrela ikasleen, irakasleen, familien eta 
gizarte osoaren behar eta nahiei erantzun ahal izateko.

–Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxe pu-
blikoetan kalitatea kudeatzeko sistemen garapena, ezarpena eta aitorpena 
koordinatzea.

–Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxe 
publikoetan Kalitate Sareen lana koordinatu, lagundu eta sustatzea.

–Hezkuntza kudeaketa errazten duten prestakuntza jardueren gara-
pena planifikatu eta kudeatzea.

–Kalitatea kudeatzeko sistemen ebaluaziorako sistemak ezartzea.
–Eskola erakundeetarako egokia den kalitate-egiaztapen bat susta-

tzea.
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–Hezkuntza Departamentuaren menpeko ikastetxeen kalitatea ku-
deatzeko sistemaren kanpo berrikuspena eta haren plangintza koordi-
natzea.

–Aurrekontuen exekuzioa kudeatzea, baliabideak gainditu gabe.
–Kalitatea kudeatzeko sistemak aitortzeko ziurtagiriak kudeatzea.
–Zuzendaritza nagusi honetako kudeaketa sistemetan eta zerbitzuen 

gutunean kalitate sistemak ezartzeko prozesuan parte hartzea.
–Zuzendaritza nagusi honek egiten dituen zerbitzuei buruz herritarrek 

dituzten pertzepzio eta espektatibetarako eta iradokizun, kexa eta errekla-
mazioetarako sistemak garatzen laguntzea, eskumena duen unitatearen 
irizpideei jarraikiz.

–Kalitatea kudeatzeko sistemekin lotuta dauden kanpo erakundeekiko 
harremanak bultzatzea.

–Hezkuntza Departamentuko beste bulego batzuekin elkarlanean 
aritzea, hala erabakitzen denean.

–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 
prestatu eta ematea.

–Esleitzen zaion beste edozein eginkizun, atxikita dagoen atalak 
dituenetatik.

18. artikulua. Irakasleentzako Laguntza Zentroen eta Berriztapen 
Proiektuen Bulegoa.

Irakasleentzako Laguntza Zentroen eta Berriztapen Proiektuen Bule-
goak eginkizun hauek izanen ditu:

–Irakasleentzako Laguntza Zentroak antolatzeko eta abian jartzeko 
arau eta jarraibideak proposatzea.

–Irakasleentzako Laguntza Zentroetako langileen barne prestakuntza 
koordinatzea.

–Irakasleentzako Laguntza Zentroen jardunaren ebaluazioa zuzen-
tzea.

–Irakasleentzako Laguntza Zentroekin bat, prestakuntza jardueren 
erregistro bat prestatu eta mantentzea eta jarduera horiek erregistratzeko 
eta ziurtatzeko jarraibideak proposatzea.

–Datu base erkidea eta Irakasleentzako Laguntza Zentroen jarduketa 
koordinatzea.

–Irakasleek etengabeko prestakuntzako ekitaldietan parte hartzeko 
laguntza, baimen eta lizentziak lortzeko deialdiak prestatu, horien jarraipena 
egin eta horien gaineko ebazpena proposatzea.

–Prestakuntza Sarea abian jartzeko esleituriko baliabideen arabera, 
aurrekontuen exekuzioa kudeatzea eta haien jarraipena egitea.

–Lan taldeak koordinatu eta haien jarraipena egitea.
–Irakasleentzako Laguntza Zentroak eta haien hedapenak sortu, 

eraldatu eta aldatzeko proposamenei buruz txostenak egitea.
–Hezkuntza Departamentuko beste bulego batzuekin elkarlanean 

aritzea, hala erabakitzen denean.
–Hezkuntza berrikuntzarako proiektu eta programak proposatu, onetsi, 

gauzatu eta ebaluatzea.
–Baliabide didaktikoen zabalkundea egitea eta, hala behar denean, 

horiek prestatzea.
–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 

prestatu eta ematea.
–Esleitzen zaion beste edozein eginkizun, atxikita dagoen atalak 

dituenetatik.
19. artikulua. Prestakuntza Programen Bulegoa.
Prestakuntza Programen Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Irakasleen prestakuntzaren kalitatea ebaluatzeko eta hobetzeko 

ekintzak bultzatu eta koordinatzea.
–Irakasleak prestatzeko prozesu eta edukien kalitatea hobetzen duten 

ekintzak bultzatu eta koordinatzea, ebaluazio egoki batetik abiaturik.
–Nafarroako Foru Komunitateko Irakasleen Urteko Prestakuntza 

Plana prestatzeko prozesua planifikatzea eta horretarako osatzen diren 
lan taldeak koordinatzea.

–Irakasleen Urteko Prestakuntza Plana gauzatzeko baldintzak aztertu 
eta baloratzea eta plana hobeki garatzeko neurriak proposatzea.

–Irakasleen Prestakuntza Atalak zuzenean bultzatu eta garatu behar 
dituen prestakuntza programen garapena planifikatu eta kudeatzea.

–Irakasleak prestatzeko jarduerak garatzeko prozedura administra-
tiboak kudeatzea.

–Hezkuntza Departamentuko beste bulego batzuekin elkarlanean 
aritzea, hala erabakitzen denean.

–Unibertsitateetako ikastetxe eta erakundeekiko lankidetza hitzarme-
nak proposatzea, irakasleen hasiera bateko eta etengabeko prestakuntza 
garatzearren.

–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 
prestatu eta ematea.

–Trabarik gabeko komunikazio eta harremanetarako bide egokiak 
jartzea Hezkuntza Departamentuaren –bereziki Hezkuntzako kontseila-
riaren– eta gizartearen artean, batik bat hezkuntza eragileekin (familiak, 
irakasleak, ikastetxeetako zuzendaritza taldeak, elkarteak, udalerriak eta 
entitateak),  Nafarroan hezkuntzari lotutako gaietan arreta zuzen eta hurbila 
behar duten eskakizunei erantzuteko eta ekimenak eskaintzeko.

–Hezkuntzako kontseilariaren Kabinetearekin elkarlanean aritzea hez-
kuntzan zuzenean edo zeharka esku hartzen duten eragileekin komunikazioa 
eta harremanak bultzatzeko, interes orokorreko hezkuntza mezu, ekimen edo 
proiektuak zabaltzeko, eta hezkuntzaren aintzatespen soziala bultzatzeko, 
bereziki hezitzaileen, irakasleen eta zuzendaritza taldeen lanarena.

–Erakundeekin eta hezkuntza sisteman ordezkaritza eta partaidetza 
izateko organo instituzionalekin elkarlanean aritzea interes partekatuko 
ekintzak eta ekimenak sustatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko hez-
kuntzaren onerako.

–Esleitzen zaion beste edozein eginkizun, atxikita dagoen atalak 
dituenetatik.

20. artikulua. Baterako Hezkuntzaren Bulegoa.
Baterako Hezkuntzaren Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Estrategiak proposatzea berdintasunaren urteko planak errazteko, De-

partamentuaren beste plan eta programa batzuekin integratuak daudenak 
(hala nola, irakasleen prestakuntza plana, hobekuntzakoa, irakurketakoa, 
bizikidetzakoa, etab.).

–Ikastetxeekin zehaztea zein diren beharrezko prestakuntza, orien-
tazioa eta langileriaren premiak baterako hezkuntzaren helburuak behar 
bezala betetzeko.

–Orientaziorako irizpide eta material pedagogikoak garatu eta heda-
tzea, ikastetxeek errazago izan dezaten baterako hezkuntzaren printzipioak 
aplikatzea hezkuntza sistemako etapa eta maila guztietan.

–Sentikortasuna, prestakuntza eta informazioa ematea ikastetxeetako 
irakasleei eta zuzendaritzako kideei, sareko lana sustatuz eta baterako hez-
kuntzaren ikasketen, esperientzien eta materialen trukaketa erraztuz.

–Baterako hezkuntzaren baliabide pedagogikoen funtsa kudeatu eta 
eguneratzea eta ikastetxeei eta familiei ezagutaraztea eta erabilaraztea.

–Estrategiak eta ekintzak proposatzea hezkuntzaren aldetik esku 
hartzeko eskolaz kanpoko eremuan eta familietan, gizarte eragileekin 
eta toki entitateekin batera.

–Ebaluaziorako eta segimendurako tresnak eta adierazleak diseina-
tzea, ikastetxeek eta Hezkuntza Departamentuak errazago izan dezaten 
jakitea norainoko eragina izan duten politikek eta ezarritako ekintzek.

–Esleitzen zaion beste edozein eginkizun, atxikita dagoen atalak 
dituenetatik.

21. artikulua. Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoa.
Bizikidetza Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Bizikidetza Aholkularitza zuzendu, koordinatu eta horretan aktiboki 

parte hartzea.
–Bizikidetza hobetzera eta hobeki garatzera bideratutako plan, jardu-

era, kanpaina eta materialak bultzatu eta zabaltzea.
–Irakasleen Prestakuntzako Atalarekin bat, bizikidetzaren eremuko 

prestakuntza programak diseinatu eta proposatzea eta, behar izatera, 
prestakuntza hori ematea.

–Aholkularitza ematea hezkuntza komunitateko sektoreei, Hezkuntza 
Departamentuak laguntzarako ezarritako telefonoa eta bideak erabiliz, 
eskolako jazarpenaren, indarkeriaren eta tratu txarren gainean eta gatazken 
konponketaren gainean, eta halako kasuetan esku hartzea, Hezkuntzako 
Ikuskapen Zerbitzuarekin elkarlanean.

–Ikastetxeei laguntza eta orientazioa ematea bizikidetza planak pres-
tatu eta garatzeko orduan, eta informazioa ematea eskolako bizikidetza 
hobetzeko dauden materialei, baliabideei eta programei buruz, eta Ko-
munitateko ikastetxeen artean hezkuntza arloan izandako esperientzien 
trukaketa sustatzea bizikidetzari dagokionez.

–Segimendua egitea, hezkuntzako ikuskapenarekin batera, Nafa-
rroako Foru Komunitateko eskola bizikidetza hobetzeko helburua duten 
jarduketei.

–Bizikidetzari lotutako gaietan, Estatuko eta Nafarroako erakunde eta 
instituzioen arteko koordinazio ekintzetan parte hartzea.

–Bizikidetza Batzordea dinamizatu eta eraginkor egitea, Hezkuntza De-
partamentuko beste atal batzuekin komunikatzeko plataforma den aldetik.

–Esleitzen zaion beste edozein eginkizun, atxikita dagoen atalak 
dituenetatik.

4. ATALA

Lanbide Heziketaren Zerbitzua

22. artikulua. Egitura eta bulegoen atxikipena.
1. Lanbide Heziketaren Zerbitzuak bulego hauek ditu bere egituran:
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–Lanbide Irakaskuntzak Garatzeko Bulegoa.
–Kualifikazio Sistemaren Kalitate eta Jarraipenerako Bulegoa.
–Lanbide Heziketa Berriztatzeko Bulegoa.
–Enpresako Lanbide Heziketaren eta Etengabeko Prestakuntzaren 

Bulegoa.
–Lanbide Heziketa Nazioarteratzeko Bulegoa.
2. Lanbide irakaskuntzak Garatzeko Bulegoa Lanbide Heziketaren 

Plangintza, Antolamendu eta Garapenerako Atalari atxiki zaio.
Kualifikazio Sistemaren Kalitate eta Jarraipenerako Bulegoa Lanbide 

Kualifikazioen Atalari atxiki zaio.
Lanbide Heziketa Berriztatzeko Bulegoa, Enpresako Lanbide Hezi-

ketaren eta Etengabeko Prestakuntzaren Bulegoa eta Lanbide Heziketa 
Nazioarteratzeko Bulegoa Berrikuntzaren, Enpresaren eta Lanbide Hezi-
keta Nazioartekotzearen Atalari atxiki zaizkio.

23. artikulua. Lanbide Irakaskuntzak Garatzeko Bulegoa.
Lanbide Irakaskuntzak Garatzeko Zerbitzuak eginkizun hauek izanen 

ditu:
–Lanbide Heziketaren Zerbitzuaren kudeaketa eremuko irakaskun-

tzetako kurtsoak, sartzeko probak eta bestelako pasabideak, indarreko 
araudian ezarriak, planifikatzea.

–Lanbide Heziketako, arte plastikoetako eta diseinuko lanbide ira-
kaskuntzetako eta kirol ikasketen zikloetako erdi eta goi mailako heziketa 
zikloetan sartzeko proba orokorrak kudeatu eta koordinatzea.

–Arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzetarako gaitasun 
artistikoaren proba kudeatu eta koordinatzea.

–Araubide bereziko kirol ikasketetarako berariazko probak kudeatu 
eta koordinatzea.

–Lanbide heziketako irakaskuntzak, arte plastikoetako eta diseinuko 
lanbide irakaskuntzak eta araubide bereziko kirol ikasketak hedatzeko 
erakundeetatik egiten diren ekintzak koordinatzea.

–Lanbide Heziketaren Zerbitzuaren kudeaketa eremuko irakaskuntze-
tako irakasleei dagokienez, Prestakuntza Atalak prestakuntza beharrak 
zehazteko eta prestakuntza plana egiteko orduan aplikatu beharreko 
lehentasun irizpideak ezartzea.

–Lanbide Heziketaren Zerbitzuaren kudeaketa eremuko irakaskun-
tzetako irakasleek enpresetan egonaldiak egiteko deialdia prestatu eta 
kudeatzea.

–Lanbide Heziketaren Zerbitzuaren kudeaketa eremuko irakaskuntze-
tako irakasleek Hezkuntza Departamentuak kudeatzen ez dituen zentro, 
erakunde edo prestakuntza entitateetan egiten dituzten prestakuntza 
ikastaroak aitortzeko deialdia prestatu eta kudeatzea.

–Lanbide Heziketaren Zerbitzuaren kudeaketa eremuko webguneak 
diseinatze eta mantentze-lanetan laguntzea.

–Lanbide Heziketaren Zerbitzuaren kudeaketa eremuko irakaskuntzak 
modu birtualean ikasteko prestakuntza ereduen garapenak antolaketaren 
arloan dakartzan aldaketak aztertzea eta planifikatzea.

–Aipatutako irakaskuntzak modu birtualean ikasteari lotutako prozesu 
operatiboak kudeatu eta administratzea.

–Lanbide Heziketaren Zerbitzuaren kudeaketa eremuko irakaskun-
tzak modu birtualean ikasteko prestakuntza eredua diseinatu, garatu eta 
ebaluatzea.

–Lanbide heziketako irakaskuntzak, arte plastikoetako eta diseinuko 
lanbide irakaskuntzak eta araubide bereziko kirol ikasketak modu birtualean 
ikasteko prestakuntza ereduaren diziplinarteko taldea kudeatzea.

–Lanbide Heziketaren Zerbitzuaren kudeaketa eremuko irakaskuntzak 
modu birtualean ikasteko prestakuntza ereduaren diseinu instrukzional eta 
teknologikoaren prozesuak koordinatzea, baita hipermediako prestakuntza 
materialak prestatzekoak ere.

–Hipermediako materialetan eta laguntzazko jarduera birtualetan 
oinarritutako ikaskuntza jarduerak diseinatzeko lanak koordinatzea, baita 
orientazio eta irakaskuntza birtualari buruzkoak ere.

–Lanbide heziketako irakaskuntzak, arte plastikoetako eta diseinuko 
lanbide irakaskuntzak eta araubide bereziko kirol ikasketak modu birtualean 
ikasteko plataforma bat garatu eta kudeatzea.

–Atxikita dagoen atalaren barruan, agintzen zaion beste edozein 
eginkizun.

24. artikulua. Kualifikazio Sistemaren Kalitate eta Jarraipenerako 
Bulegoa.

Kualifikazio Sistemaren Kalitate eta Jarraipenerako Bulegoak eginkizun 
hauek izanen ditu:

–Lanbide kualifikazioak Nafarroan berrikusi eta eguneratzeko tresna 
metodologikoak garatzea.

–Nafarroako sektore produktiboek eskatzen dituzten lanbide kualifika-
zioak identifikatu eta egituratzea, aurrerapen teknologiko berrien ondorioz 
etorritako beharrei behar bezalako arreta emanez.

–Lehiakortasun estandarrak definitzen, eskakizun sektorialak egune-
ratzen eta  lanbide kualifikazio berriak definitzen kolaboratzea.

–Lanbide heziketako tituluetan agertzen diren gaitasun unitateei lotu-
tako prestakuntza egitura modularra garatzea.

–Lanbide heziketako tituluen bidez prestakuntza behar berriei eran-
tzuna ematea, kasuan kasuko curriculumak eguneratuz.

–Europa mailan kualifikazioak aitortzeko eta mugigarritasunerako 
ekimenak sustatzea eta laguntzea.

–Lan esperientziaren bidez eta prestakuntza ez-formalaren bidez 
eskuratutako gaitasunak ebaluatu, aitortu eta egiaztatzeko prozedura 
antolatzen eta garatzen kolaboratzea, Lanbide Kualifikazioen Katalogo 
Nazionalarekin bat.

–Lanbide Kualifikazioen Sistema Nazionalari lotutako informazioa 
egituratu eta antolatzea, aisago hedatzearren.

–Lanbide orientaziorako eta informaziorako sistemekin koordinatzea, 
herritarrak lanbide kualifikazioen sistemara sartzeko bideak errazteko.

–Lanbide gaitasuna aitortzeko eta egiaztatzeko prozedurarekin lotutako 
lanbide orientazioa eta informazioa ematean aktiboki parte hartzea.

–Lanbide Heziketako tituluak eta Profesionaltasunaren ziurtagiriak 
lortzeko prestakuntza eskaintzari buruzko informazioa ematea.

–Nafarroako Kualifikazioen Sistema Nazionalaren webgunearen 
diseinu eta mantentze-lanetan kolaboratzea, eguneraturiko informazioa 
emateko.

–Lanbide Kualifikazioen Sistema Nazionalak Nafarroan dituen tresnei 
buruz kalitate prozesuak sustatzea, eta horien jarraipena egitea.

–Atxikita dagoen atalaren barruan, agintzen zaion beste edozein 
eginkizun.

25. artikulua. Lanbide Heziketa Berriztatzeko Bulegoa.
–Lanbide Heziketa Berriztatzeko Bulegoak eginkizun hauek izanen 

ditu:
–Berrikuntza teknologikoaren eta didaktikoaren zaintza teknologikoa 

egitea, Espainiakoa eta atzerrikoa, batez ere Nafarroan gehien hedatzen 
ari diren sektore teknologikoetan.

–Berrikuntza teknologikorako lan-ildo estrategikoak, berrikuntza pro-
posamenak eta proiektu berriak bultzatu eta ezartzea, lanbide heziketa 
hobetu eta garatzeko balio dutenak.

–Lanbide heziketako ikastetxeen berriztapen teknologikorako proiek-
tuak garatzea.

–Berrikuntza didaktikoko ekintzak bultzatzea Lanbide Heziketako 
ikastetxeetan.

–Berrikuntza teknologikoa eta didaktikoa zabaldu eta orokortzea 
lanbide heziketako ikastetxeetan, enpresetan eta arlo horiekin zerikusia 
duten erakundeetan.

–Lanbide Heziketako ikastetxeak hornitzeko irizpideak ezarri eta 
planifikatzea.

–Berrikuntza teknologikoarekin eta ikasleei eta irakasleei laguntzeko di-
daktikarekin loturiko edizio proiektuak diseinatu eta kudeatzea, eta proiektu 
horiek ikastetxeetan, enpresetan eta haiei loturiko bestelako entitateetan 
zabaltzen eta orokortzen laguntzea.

–Lanbide Heziketako ikastetxeetako sare informatikoak hobetzen eta 
optimizatzen dituzten ekintzak bultzatzea, Hezkuntzako Sistema eta Sareen 
Bulegoarekin koordinatuta.

–Multimedia material didaktiko berritzaileak eta multimedia instalazio 
eta gela interaktiboak sortzeko koordinazio eta sustapen lana egitea.

–Ikasketa horien berriztatze arloan beste administrazio, entitate eta 
enpresa batzuekin elkarlanerako eta koordinaziorako loturak ezartzea.

–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 
prestatu eta ematea.

–Atxikita dagoen atalaren barruan, agintzen zaion beste edozein 
eginkizun.

26. artikulua. Enpresako Lanbide Heziketaren eta Etengabeko 
Prestakuntzaren Bulegoa.

Enpresako Lanbide Heziketaren eta Etengabeko Prestakuntzaren 
Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:

–Lanbide Heziketako ikasleen lantokietako prestakuntza planifikatu, 
kudeatu eta koordinatzea.

–Lanbide heziketa dualaren barreneko Lantokietako Prestakuntza 
moduluaren programazioari eta jarraipenari dagokienez, enpresako ar-
duradunen prestakuntza koordinatzea.

–Entitate laguntzaileen katalogoa prestatu eta eguneratzea, lanbide 
heziketaren lanbide profilen arabera.

–Lantokietako Prestakuntza moduluaren eta Lanbide Heziketa dualaren 
ezarpenaren eta funtzionamenduaren gaineko azterlanak egitea.

–Hasierako Lanbide Heziketako ikasle tituludunen laneratzeari, bila-
kaerari eta aukerei buruzko azterlanak egitea.
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–Heziketa programei dagokienez, Lanbide Heziketa irakasten duten 
ikastetxeen eta gizarte eta lan arloko estamentuen artean elkarlanerako 
loturak eta prestakuntza zentroaren eta enpresaren arteko elkarlanerako 
bestelako esparruak sustatzea.

–Hezkuntza Departamentuak lantokietako prestakuntzarako ematen 
dituen diru-laguntzak tramitatu eta kudeatzea.

–Lanbide Heziketa Europar Batasuneko edo bestelako erakundeetako 
funtsen bidez finantzatzeko aukerak aztertzea, Garapen Ekonomikorako 
Departamentuarekin koordinaturik.

–Langileen eta langabeen prestakuntza beharrak aztertzea, baita 
Hezkuntza Departamentuaren menpeko ikastetxeek etengabeko pres-
takuntzaren arloan eskaintzen dituzten aukerak ere, haien ezaugarri eta 
gorabeherak kontuan hartuz.

–Behar horiei erantzuna emateko, prestakuntza zentroen jarduketa 
ildoak planifikatzea eta langabeen eta langileen prestakuntzaren arloan 
eskumena duten erakundeei proposatzea.

–Hezkuntza Departamentuaren menpeko lanbide heziketako ikaste-
txeetan langabeentzat eta langileentzat egiten diren prestakuntza ekintzak 
kudeatzea eta haien jarraipena eta ebaluazioa egitea.

–Hezkuntza Departamentuaren menpeko lanbide heziketako ikas-
tetxeei aholku ematea langabetuen eta langileen prestakuntzari loturiko 
gaietan.

–Ekintza instituzionalak garatzea, enpresaren eta lanbide heziketako 
ikastetxeen sarearen arteko loturak hobetzen dituztenak, prestakuntza eta 
enplegua hobeki egokitzeko elkarrekin.

–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 
prestatu eta ematea.

–Atxikita dagoen atalaren barruan, agintzen zaion beste edozein 
eginkizun.

27. artikulua. Lanbide Heziketa Nazioarteratzeko Bulegoa.
Lanbide Heziketa Nazioarteratzeko Bulegoak eginkizun hauek izanen 

ditu:
–Ikastetxeek nazioarteko mugigarritasun proiektuetan parte har de-

zatela sustatzea, ikasleen lan proiekzioari dagokionez.
–Ikastetxeak bultzatzea lanbide heziketaren helburuekin zerikusia 

duten nazioarteko proiektuetan parte har dezaten.
–Irakasleei atzerrian eguneratze eta hobekuntza profesionala egiten 

laguntzea, nazioarteko programek eskaintzen dituzten aukeren bidez.
–Espainiako edo atzerriko bestelako erakundeekin harremanak izateko 

aukerak aztertu eta haiekin harremanetan hastea, Hezkuntza Departa-
mentuak lanbide heziketari buruzko interes komuneko proiektuetan parte 
hartzeko edo elkarlanean aritzeko.

–Nazioarteko ekintza eta proiektuak planifikatu, garatu eta haien ja-
rraipena egitea, haiek kudeatzea kontratuei eta ekonomiari dagokienez, 
eta erakunde eskudunen aurrean justifikatzea.

–Hezkuntza Departamentuak bultzaturiko nazioarteko proiektuak 
Europar Batasunaren edo beste erakunde batzuen funtsen bidez kofi-
nantzatzeko aukerak aztertzea.

–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 
prestatu eta ematea.

–Atxikita dagoen atalaren barruan, agintzen zaion beste edozein 
eginkizun.

5. ATALA

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzua

28. artikulua. Egitura eta bulegoen atxikipena.
1. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak bulego hauek ditu bere egi-

turan:
–Kontrol Administratiboaren eta Artxiboaren Bulegoa.
–Eskolatze Bulegoa.
2. Kontrol Administratiboaren eta Artxiboaren Bulegoa eta Eskolatze 

Bulegoa Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari atxiki zaizkio zuzenean.
29. artikulua. Kontrol Administratiboaren eta Artxiboaren Bulegoa.
Kontrol Administratiboaren eta Artxiboaren Bulegoak eginkizun hauek 

izanen ditu:
–Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari dagozkion espediente adminis-

tratiboen tramitazioa eta jarraipena koordinatzea, Hezkuntza Departa-
mentuaren menpeko ikastetxe eta programek igortzen dituztenena, hain 
zuzen ere.

–Artxiboa antolatzea eta hori osatzen duten agiriak kontrolatzea.
–Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzua osatzen duten ikuskatzaileei 

laguntza administratiboa ematea.
–Eskolatze Bulegoari laguntza administratiboa ematea, Hezkuntzako 

Ikuskapen Zerbitzuko zuzendariak eskatuz gero.

–Telefonoz eta bide administratiboaren bidez aurkezten diren eskariei 
kasu ematea eta, hala bada, behar den moduan bideratzea.

–Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuko zuzendariak agintzen dion beste 
edozein eginkizun.

30. artikulua. Eskolatze Bulegoa.
Eskolatze Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Eskolatze Batzordean parte hartzea. Bulegoko burua bertako kidea 

izanen da eta idazkari lanetan arituko da.
–Guraso eta tutoreei, ikasleei eta ikastetxeei berei argibideak eta 

aholkuak ematea eskolatze prozesuari buruz.
–Telefonoz eta bide administratiboaren bidez aurkezten diren eskari eta 

galderei kasu ematea eta, hala bada, behar den moduan bideratzea.
–Eskolatze prozesuei buruzko argibide materialak prestatzen parte 

hartzea.
–Eskolatze Batzordeari dagozkion espediente administratiboak tra-

mitatu eta haien jarraipena egitea, baita haiek informatizatu, artxibatu eta 
kontrolatzea ere.

–Ikasleei eta haien familiei orientabideak eta argibideak ematea hez-
kuntza sistemak eskaintzen dituen ikasketa aukerei buruz.

–Eskolatze Batzordeak hartzen dituen erabakiak ikastetxeei eta familiei 
jakinaraztea.

–Ikasleen, eskabideen eta eskolatzeari buruzko bestelako kontuen 
datu base informatizatuak mantentzea.

–Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuko zuzendariak agintzen dion beste 
edozein eginkizun.

II. KAPITULUA

Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

1. ATALA

Giza Baliabideen Zerbitzua

31. artikulua. Egitura eta bulegoen atxikipena.
1. Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuak bulego 

hauek ditu bere egituran:
–Kontrol Administratiboaren eta Langileriaren Araubidearen Bule-

goa.
–Langileriaren Plantillaren Bulegoa.
2. Kontrol Administratiboaren eta Langileriaren Araubidearen Bulegoa 

Langileriaren Araubide Juridikoaren Atalari atxiki zaio.
Langileriaren Plantillaren Bulegoa Giza Baliabideen Zerbitzuari atxiki 

zaio zuzenean.
32. artikulua. Kontrol Administratiboaren eta Langileriaren Araubi-

dearen Bulegoa.
Kontrol Administratiboaren eta Langileriaren Araubidearen Bulegoak 

eginkizun hauek izanen ditu:
–Giza Baliabideen Zerbitzura igorritako dokumentazio osoa kontro-

latzea.
–Araubide Juridikoaren Atalak zerbitzuaren eskumenekoak diren 

arloetan ezarririko irizpideak betearaztea.
–Giza Baliabideen Zerbitzuaren eskumenekoak diren espediente 

administratiboak tramitatzea.
–Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emandako ebazpenak 

kontrolatu, haien jarraipena egin eta igortzea.
–Zerbitzuak emandako agiriak kontrolatu eta artxibatzea.
–Hezkuntza Departamentuko langileei dagokienez: izendapenak, 

jabetza hartzeak, kargu uzteak eta langileen gaineko beste gorabehera 
batzuk.

–Bere helburuak egoki betetzeko agintzen zaizkion gainerako egin-
kizunak.

33. artikulua. Langileriaren Plantillaren Bulegoa.
Langileriaren Plantillaren Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Hezkuntza Departamentuko plantilla organikoa kontrolatzea eta 

gaurkotzea.
–Ikastetxeetako zuzendaritza karguen proposamenak tramitatzea, 

Hezkuntza Departamentuko organo eskudunekin lankidetzan.
–Administrazio arloko analisi, azterketa eta aholkularitza lanak egitea, 

langileriaren arloko informazioa eta ezagutza egoki kudeatzeko.
–Lanpostuak atxiki, amortizatu, moldatu eta sortzeko proposamenak 

tramitatzea.
–Administrazio arloan, ikertu, aztertu eta aholkatzeko lanak egitea.
–Bere helburuak egoki betetzeko agintzen zaizkion gainerako egin-

kizunak.
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2. ATALA

Baliabide Ekonomikoen Zerbitzua

34. artikulua. Egitura eta bulegoen atxikipena.
1. Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuak bulego hauek ditu bere egi-

turan:
–Hezkuntzako Langileen Nominen Bulegoa.
–Gizarte Aseguruen Bulegoa.
–Itunpeko eta Diruz Lagundutako Ikastetxeetako Nominen Bulegoa.
–Ikastetxeak Finantzatzeko Bulegoa.
2. Nomina eta Gizarte Aseguruen Atalari atxiki zaizkio Hezkuntzako 

Langileen Nominen Bulegoa, Gizarte Aseguruen Bulegoa eta Itunpeko eta 
Diruz Lagundutako Ikastetxeetako Nominen Bulegoa.

Ikastetxeen, Finantzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Atalari 
atxiki zaio Ikastetxeak Finantzatzeko Bulegoa.

35. artikulua. Hezkuntzako Langileen Nominen Bulegoa.
Hezkuntzako Langileen Nominen Bulegoak eginkizun hauek izanen 

ditu:
–Langileen nominak egin eta justifikatzea.
–Hartzekoen ordainketa eta atxikipenak kudeatzea.
–Langileentzako ziurtagiri ekonomikoak.
–Bere helburuak egoki betetzeko agintzen zaizkion gainerako egin-

kizunak.
36. artikulua. Gizarte Aseguruen Bulegoa.
Gizarte Aseguruen Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Gizarte Segurantzako alta eta bajak.
–Gizarte Segurantzako Diruzaintzarekiko kudeaketa eguneratua 

izatea.
–Bere helburuak egoki betetzeko agintzen zaizkion gainerako egin-

kizunak.
37. artikulua. Itunpeko eta Diruz Lagundutako Ikastetxeetako No-

minen Bulegoa.
Itunpeko eta Diruz Lagundutako Ikastetxeetako Nominen Bulegoak 

eginkizun hauek izanen ditu:
–Ikastetxe itunduetako irakasleen nomina tramitatu eta ordaintzea.
–Langile horiei dagozkien Gizarte Segurantzako inprimakiak eta kuoten 

ordainketa.
–Ikastetxe itunduetako langileei dagokienez, agintzen zaion beste 

edozein eginkizun.
38. artikulua. Ikastetxeak Finantzatzeko Bulegoa.
Ikastetxeak Finantzatzeko Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoek funtzionamendu gastu 

arruntetarako eta irakaskuntza jardueretarako behar dituzten kredituak 
aztertu, proposatu eta ordaintzeko agintzea, eta horietatik zenbait gastu 
egiteko baimena ematea.

–Udaletarako eta beste toki entitate batzuetarako diru-laguntzak 
proposatu eta kudeatzea, haien menpeko eskola-kontzentrazioen eta 
bestelako ikastetxeen funtzionamendurako, alde batera utzita inbertsio, 
obra eta ekipamendurako diru-laguntzak.

–Unibertsitateaz kanpoko hezkuntza mailetako ikastetxe pribatuekin 
sinatutako hezkuntza itunak eta ikastetxe horiei ematen zaizkien diru-la-
guntza arautuak proposatu eta kudeatzea.

–Ikastetxe pribatuetarako hezkuntza itunen eta diru-laguntza arautuen 
modulu ekonomikoak aztertzea eta proposatzea.

–Agintzen zaion beste edozein eginkizun, atxikita dagoen atalak 
esleituak dituenetatik.

3. ATALA

Hezkuntzako Azpiegituren Zerbitzua

39. artikulua. Egitura eta bulegoen atxikipena.
1. Hezkuntzako Azpiegituren Zerbitzuak bulego hauek ditu bere 

egituran:
–Kontratazio Bulegoa.
–Eskola Zerbitzuak Kudeatzeko Bulegoa.
–Eraikuntza Bulegoa.
–Mantentze-lanen Bulegoa.
–Erosketa Bulegoa.
2. Kontratazio Bulegoa eta Eskola Zerbitzuak Kudeatzeko Bulegoa 

Kontratazioaren, Zerbitzu Osagarrien eta Koordinazio Administratiboaren 
Atalari atxiki zaizkio.

Eraikuntza Bulegoa Obra Atalari atxiki zaio.

Mantentze Lanen Bulegoa eta Erosketa Bulegoa Hezkuntza Depar-
tamentuko Egoitzen eta Ikastetxeen Mantentze Lanetarako Atalari atxiki 
zaizkio.

40. artikulua. Kontratazio Bulegoa.
Kontratazio Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Obra, hornidura, mantentze-lan eta laguntza teknikorako kontratuen 

tramitazioa.
–Kontratistei eskatzen zaizkien berme eta gainerako agiriak kontro-

latzea.
–Obra, mantentze-lan, hornidura eta laguntza teknikorako kontratuen 

aldaketak proposatzea.
–Obra, mantentze-lan, hornidura eta laguntza teknikorako kontratuak 

bukatutzat emateko proposamenak egitea.
–Kontratuen amaiera eta artxiboa.
–Kontratazioari buruz agintzen zaion beste edozein eginkizun.
41. artikulua. Eskola Zerbitzuak Kudeatzeko Bulegoa.
Eskola Zerbitzuak Kudeatzeko Bulegoak eginkizun hauek izanen 

ditu:
–Unibertsitatez kanpoko hezkuntza mailetan, garraioan eta jantokietan 

dauden beharren plangintza egitea, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuarekin 
elkarlanean.

–Unibertsitatez kanpoko hezkuntza mailetarako garraio eta jantokiko 
eskola zerbitzu osagarriekin zerikusia duten jarduerei dagokienez, deialdien 
proposamenak egitea, kudeatzea eta tramitatzea.

–Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren izenean dauden 
ikastetxeak garbitzeko kontratuak planifikatzea eta egoki betetzen direla 
kudeatzea.

–Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren izenean dauden 
ikastetxeetako lorategiak edo berdeguneak kontserbatzeko kontratuak 
planifikatzea eta egoki betetzen direla kudeatzea.

–Agintzen zaion beste edozein eginkizun, atxikita dagoen atalak 
esleituak dituenetatik.

42. artikulua. Eraikuntza Bulegoa.
Eraikuntza Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Hezkuntza Departamentuko obra espedienteak kudeatu, haien ja-

rraipena egin eta kontrolatzea.
–Hezkuntza arloko obretarako diru-laguntzen deialdiak kudeatu, haien 

jarraipena egin eta kontrolatzea.
–Obra, hornidura, ekipamendu eta laguntza teknikoko kontratuak 

arautu behar dituzten klausulak aztertzea, prestatzea eta onesteko pro-
posatzea.

–Horniketaz arduratzen den unitatearekin, obra bukatutakoan behar 
diren altzari, ekipamendu eta bestelako beharrak koordinatzea.

–Nafarroako Gobernuaren web orrian obrei buruzko espediente eta 
esleipenak argitaratzen direla begiratzea.

–Bere kudeaketa esparruan, udalekiko lankidetza hitzarmenak prestatu, 
proposatu eta tramitatzea.

–Agintzen zaion beste edozein eginkizun, atxikita dagoen atalak 
esleituak dituenetatik.

43. artikulua. Mantentze-lanen Bulegoa.
Mantentze-lanen Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Edonolako instalazioetan segurtasun arauak betetzen direla begira-

tzea, jantokietako osasuna barne.
–Hezkuntza Departamentuko Laneko Arriskuen Prebentziorako Ata-

larekin elkarlanean aritzea, Nafarroako Gobernuaren ikastetxeetan eta 
Hezkuntza Departamentuan arriskuak saihesteko.

–Ikastetxe berriak eraikitzeko obren proiektuak aztertzea, Obra Ata-
larekin koordinaturik.

–Zerbitzuak kontratatzen dituen obren jarraipena egiten laguntzea 
Obra Atalari.

–Ikastetxeetako instalazioak ikuskatzea, udalenak barne, eta bidezko 
diren txostenak ematea.

–Igogailuetako instalazioen, berokuntzaren, jantokien, suteetarako 
instalazioen eta abarren mantentze-lanetarako laguntza teknikoko kon-
tratuen arauak proposatzea.

–Telekomunikazioetako arduradunekin telefonoguneetako instalazioak, 
sare informatikoko kableak eta abar kontrolatu eta koordinatzea.

–Erosketa Bulegoarekin batera, arriskuren bat dakarten erosketetako 
segurtasunari buruz indarra duten arauak betetzen direla begiratzea.

–Nafarroako Gobernuaren ikastetxeetako eta departamentuko garbi-
keta kontratuen kontratazioa planifikatzea eta kontratuak betetzen direla 
begiratzea.

–Ikastetxeetako mantentze-lanak planifikatzea eta presakoak direnez 
arduratzea.
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–Agintzen zaion beste edozein eginkizun, atxikita dagoen atalak 
esleituak dituenetatik.

44. artikulua. Erosketa Bulegoa.
Erosketa Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Foru Komunitateko ikastetxeetako eta Hezkuntza Departamentuko 

bulegoetako ekipamendu beharrak aztertu eta baloratzea.
–Foru Komunitateko ikastetxeetako eta departamentuko bulegoetako 

ekipamendurako inbertsioak planifikatu, koordinatu eta programatzea.
–Foru Komunitateko ikastetxeetako eta Hezkuntza Departamentuko 

lokal eta instalazioetako urteroko ekipamendu plana antolatzea.
–Ikastetxeetako ekipamendua eta Hezkuntza Departamentuko lokal eta 

instalazioetako orotariko ekipamendua erosteko proposamenak egitea.
–Hezkuntza maila guztietan, eskolako ekipamendua ebaluatu eta 

kontrolatzea.
–Fitxa teknikoen katalogoa prestatzea, eskolak eta, oro har, departa-

mentuko bulegoak hornitzeko erosten diren gaien ezaugarriak zehaztuz.
–Ikastetxeetako eta Departamentuko bulegoetako inbentario sistemak 

antolatu eta mantentzea, ikastetxeen kudeaketarako programen barru-
an.

–Obra, hornidura, ekipamendu eta laguntza teknikoko kontratuak 
arautu behar dituzten klausulak aztertzea, prestatzea eta onesteko pro-
posatzea.

–Ikastetxe bakoitzean dauden baliabideak erabiltzeko eta egokitzeko 
modua zehaztea, horretarako aurrekontuak prestatuz eta behar diren 
kudeaketak eginez, arlo bakoitzeko irakasle eta espezialistekin elkarla-
nean.

–Hornidurari buruzko urteko planaren berri ematea ikastetxeei.
–Eskoletako ekipamenduaren urteroko programak gauzatzeko pro-

zedura administratiboak zuzendu, bultzatu eta koordinatzea, Kontratu 
Publikoei buruzko Foru Legean kontratazio eta esleipenerako zehazten 
diren prozeduren bidez.

–Erositako ekipamenduaren harrera eta martxan jartzea kontrolatzea, 
eta bidezko diren erreklamazioak egitea.

–Kasuan kasuko departamentuan erosketez arduratzen den unitate 
administratiboari Hezkuntza Departamentuko bulegoen hornidura beharrak 
jakinaraztea, kasuan kasuko txostenak prestatu ondoren.

–Departamentuko Biltegi Nagusiko altzariak eta ekipamendua antolatu 
eta kontrolatzea, eta, orobat, soberako eskola materiala berreskuratu, 
konpondu eta, eskola sistemaren beharren arabera, banatzea.

–Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiaren aldizkarien harpi-
detzarako plana mantendu eta eguneratzea.

–Agintzen zaion beste edozein eginkizun, atxikita dagoen atalak 
esleituak dituenetatik.

4. ATALA

Unibertsitateen Zerbitzua

45. artikulua. Egitura eta bulegoen atxikipena.
Unibertsitateen Zerbitzuak Ikerketarako eta Nazioarteratzeko Lagun-

tzen Bulegoa du, Unibertsitateen Atalari atxikia.
46. artikulua. Ikerketarako eta Nazioarteratzeko Laguntzen Bule-

goa.
Ikerketarako eta Nazioarteratzeko Laguntzen Bulegoak eginkizun 

hauek izanen ditu:
–Ikerketarako laguntzen deialdietako kudeaketa administratibo eta 

ekonomikoa tramitatu eta gainbegiratzea eta haien inplementazioa kon-
trolatzea.

–Elkarlanean aritzea Hezkuntza Departamentuko Ikastetxeen, Finan-
tzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Atalarekin, goi mailako irakas-
kuntzetarako laguntzak aztertu, kudeatu eta tramitatzeko.

–Ikertzaileen Mugikortasunerako Europako Sarearen eskualdeko 
nodoa kudeatzea.

–Jarduera zientifikoa eta ikerketa sustatzeko eta bultzatzeko ekitaldi, 
jardunaldi, ikastaro eta bestelakoak antolatzea eta horrelakoetan parte 
hartzea.

–Ikerketarako laguntzen deialdien jarraipena eta ebaluazioa egiteko 
datu estatistikoak biltzea.

–Ikerketako programa nazional eta nazioartekoetan parte hartzen duten 
ikertzaileei informazioa, aholkuak eta laguntza ematea.

–Nafarroako ikertzaileek eta ikerketa zentroek ondoko programetan 
parte hartzea bultzatzea: Ikerketa Zientifikorako, Garapenerako eta Berri-
kuntza Teknologikorako Plan Nazionaleko programak; Europako Esparru 
Programa, Nafarroako Plan Teknologikoa, edo Ikerketa Zientifikorako Zentro 
Nagusiak, unibertsitateko ikerketaren arloan eskuduna den ministerioak 
edo beste edozein erakundek sustatutako beste programa batzuk.

–I+G+Bko Nafarroako sistemako erakundeekin elkarlanean aritzea 
beren eskaintza zientifiko eta teknologikoaren zabalkundean, eta ikertzai-
leak sartzeko prozesuetan aholku ematea.

–Hezkuntza Departamentuaren jarduera zientifiko eta teknologikoaren 
plangintzan eta araudiaren prestakuntzan parte hartzea.

–Ikerkuntzaren arloko programen batzordeetan eta lantaldeetan parte 
hartzea, eskualdekoetan, estatutukoetan eta nazioartekoetan.

–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 
prestatu eta ematea.

–Bere eskumenen esparruaren barruan agintzen zaion beste edozein 
eginkizun.

5. ATALA

Hezkuntzako Teknologien eta Informazio Sistemen Zerbitzua

47. artikulua. Egitura eta bulegoen atxikipena.
1. Hezkuntzako Teknologien eta Informazio Sistemen Zerbitzuak 

bulego hauek ditu bere egituran:
–Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegoa.
–Koordinazioaren, Modernizazioaren eta Atarien Bulegoa.
–Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiko Informazio Sistemen Bulegoa.
–Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiko 

Informazio Sistemen Bulegoa.
–Ikastetxeetako Informazio Sistemen Bulegoa.
–Hezkuntzako Sistema eta Sareen Bulegoa.
–Sostengu Bulegoa.
2. Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiko Informazio Sistemen Bulegoa 

eta Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiko 
Informazio Sistemen Bulegoa eta Ikastetxeetako Informazio Sistemen 
Bulegoa Informazio Sistemen Eboluzioaren eta Kudeaketaren Atalari atxiki 
zaizkio.

Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegoa eta Koordinazioaren, 
Modernizazioaren eta Atarien Bulegoa Hezkuntzako Teknologiak Txertatu 
eta Ustiatzeko Atalari atxiki zaizkio.

Hezkuntzako Sistema eta Sareen Bulegoa eta Sostengu Bulegoa 
Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalari atxiki zaizkio.

48. artikulua. Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegoa.
Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegoak eginkizun hauek 

izanen ditu:
–Eskola kudeaketaren gaineko aplikazioak garatzeko eskaerak ja-

sotzea.
–Informazio Sistemen Eboluzioaren eta Kudeaketaren Atalarekin 

batera, zehaztea zer premia duten Hezkuntza Departamentuak uniber-
tsitatez kanpoko ikastetxeen eskura jartzen dituen informazio sistemek 
modernizazioari eta hobekuntzari dagokienez, eta martxan jartzea horietatik 
heldu diren proiektuak.

–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 
prestatu eta ematea.

–Euskarri funtzionala egitea, hala ikastetxeetan nola Hezkuntza Depar-
tamentuan, eskola kudeatzeko aplikazioetarako, Hezkuntzako Sistemen, 
Sareen eta Euskarrien Atalarekin koordinatuta.

–Euskarri funtzionala eta laguntza ematea Educaren eta eskola kudea-
ketarako beste aplikazio batzuen artean datuak trukatzeko dauden web 
zerbitzuen erabiltzaileei, Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien 
Atalarekin koordinatuta.

–Hezkuntzaren eta departamentuaren kudeaketaren gaineko aplikazio-
etatik atera daitezkeen datuei buruz (gehituak edo zehaztuak) Hezkuntza 
Departamentuak egiten dituen eskaerei erantzutea.

–Hezkuntzari buruzko estatistika bildu, araztu eta ustiatzea eta Nafa-
rroako eta Estatuko estatistika institutuekin elkarlanean aritzea.

–Indarrean dauden xedapenek esleitzen dizkioten gainerako eginkizu-
nak eta helburuak egoki betetzeko agintzen zaizkion guztiak, kudeatzen 
duen esparruan.

49. artikulua. –Koordinazioaren, Modernizazioaren eta Atarien Bu-
legoa.

Koordinazioaren, Modernizazioaren eta Atarien Bulegoak eginkizun 
hauek beteko ditu:

–Departamentuko unitateetan informazioaren kudeaketa edo siste-
ma prozedurak modernizatu eta hobetzeari buruz egiten diren eskaerak 
koordinatu, aztertu, lehenetsi eta esleitzea zerbitzuko zuzendaritzarekin 
batera.

–Aholkularitza eta laguntza teknikoa ematea departamentuko unita-
teen kudeaketa antolatu eta modernizatzen duten proiektuak kudeatu eta 
martxan jartzeko.
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–Interneteko edukien eta zerbitzuen sorrera eta hautaketa sustatu, 
kudeatu eta koordinatzea, hezkuntzako komunitateak erabil ditzan.

–Hezkuntza Departamentuaren presentzia webetan eta sare sozi-
aletan gainbegiratu eta koordinatzea, Kontseilariaren Kabinetearekin 
elkarlanean.

–Interneterako hezkuntza edukien hautaketa eta prestaketa sustatu, 
kudeatu eta koordinatzea, ikastetxeetako ikasleek erabil ditzaten.

–Indarrean dauden xedapenek esleitzen dizkioten gainerako eginkizu-
nak eta helburuak egoki betetzeko agintzen zaizkion guztiak, kudeatzen 
duen esparruan.

50. artikulua. Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiko Informazio Sistemen 
Bulegoa.

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiko Informazio Sistemen Bulegoak 
eginkizun hauek izanen ditu:

–Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiko zerbitzuekin batera, informazio 
sistemak modernizatu eta hobetzeko beharrak zehaztea eta horren ondotik 
datozen proiektuak abian jartzea.

–Informazio sistemak etengabe, garatzea, kudeatzea, mantentzea eta 
gaurkotzea, Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiaren beharrei erantzuteko eta 
inplikatutako eragile guztien arteko komunikazio elektronikoa pixkanaka 
ahalbidetzeko.

–Lan egitea Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza 
Nagusiko Informazio Sistemen Bulegoarekin eta Informazio Sistemen 
Bulegoarekin batera, Informazio Sistemen Eboluzioaren eta Kudeaketa-
ren Atalak kudeatzen dituen proiektu eta produktu guztiak ezagutzeko, 
eta, horrela, euskarri homogeneoa eman ahal izateko eragile guztiei eta 
informazio sistema irekiak eta elkarri laguntzekoak sortzeko Hezkuntza 
Departamentu osorako.

–Indarrean dauden xedapenek esleitzen dizkioten gainerako eginkizu-
nak eta helburuak egoki betetzeko agintzen zaizkion guztiak, kudeatzen 
duen esparruan.

51. artikulua. Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza 
Nagusiko Informazio Sistemen Bulegoa.

–Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiko 
Informazio Sistemen Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:

–Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiko 
zerbitzuekin batera, informazio sistemak modernizatu eta hobetzeko be-
harrak zehaztea eta horren ondotik datozen proiektuak abian jartzea.

–Informazio sistemak etengabe garatzea, kudeatzea, mantentzea eta 
eguneratzea, Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza 
Nagusiaren beharrei erantzuteko eta inplikatutako eragile guztien arteko 
komunikazio elektronikoa pixkanaka ahalbidetzeko.

–Lan egitea Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiko Informazio Sistemen 
Bulegoarekin eta Ikastetxeetako Informazio Sistemen Bulegoarekin 
batera, Informazio Sistemen Eboluzioaren eta Kudeaketaren Atalak 
kudeatzen dituen proiektu eta produktu guztiak ezagutzeko, eta, horrela, 
euskarri homogeneoa eman ahal izateko eragile guztiei eta informazio 
sistema irekiak eta elkarri laguntzekoak sortzeko Hezkuntza Departa-
mentu osorako.

–Indarrean dauden xedapenek esleitzen dizkioten gainerako eginkizu-
nak eta helburuak egoki betetzeko agintzen zaizkion guztiak, kudeatzen 
duen esparruan.

52. artikulua. Ikastetxeetako Informazio Sistemen Bulegoa.
Ikastetxeetako Informazio Sistemen Bulegoak eginkizun hauek izanen 

ditu:
–Hezkuntzako Teknologiak eta Proiektuak Txertatzeko Atalarekin 

batera, zehaztea zer premia duten Hezkuntza Departamentuak uniber-
tsitatez kanpoko ikastetxeen eskura jartzen dituen informazio sistemek 
modernizazioari eta hobekuntzari dagokienez, eta martxan jartzea horietatik 
heldu diren proiektuak.

–Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegoarekin koordinatuta, 
Hezkuntza Departamentuak unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen eskura 
jartzen dituen hezkuntza kudeaketarako informazio sistemak eta aplikazioak 
garatzea, kudeatzea, haien mantentze-lanak egitea eta eguneratzea, haien 
beharrei erantzuteko eta bertan inplikatutako eragile guztiei komunikazio 
elektronikoa errazteko pixkana-pixkana.

–Lan egitea Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiko Informazio Sistemen 
Bulegoarekin eta Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza 
Nagusiko Informazio Sistemen Bulegoarekin batera, Informazio Sistemen 
Eboluzioaren eta Kudeaketaren Atalak kudeatzen dituen proiektu eta pro-
duktu guztiak ezagutzeko, eta, horrela, euskarri homogeneoa eman ahal 
izateko eragile guztiei eta informazio sistema irekiak eta elkarri laguntze-
koak sortzeko Hezkuntza Departamentu osorako.

–Indarrean dauden xedapenek esleitzen dizkioten gainerako eginkizu-
nak eta helburuak egoki betetzeko agintzen zaizkion guztiak, kudeatzen 
duen esparruan.

53. artikulua. Hezkuntzako Sistema eta Sareen Bulegoa.
Hezkuntzako Sistema eta Sareen Bulegoak eginkizun hauek izanen 

ditu:
–Hezkuntza Departamentuak sustatutako programen sistemak, apli-

kazioak, zerbitzuak eta konektibitatea mantendu, administratu, kudeatu 
eta garatzea.

–Educa ikastetxeak kudeatzeko programari eusten dioten sistemak eta 
Hezkuntza Departamentuaren gainerako sistemak mantendu, administratu 
eta garatzea.

–Ikastetxeetako komunikazio sistemen eta informatika tresnen plan-
gintzaz, mantentze-lanez eta kontrolaz arduratzea.

–Bere eskumeneko esparruaren barrenean prestakuntza planifikatu, 
prestatu eta ematea.

–Indarrean dauden xedapenek esleitzen dizkioten gainerako eginkizu-
nak eta helburuak egoki betetzeko agintzen zaizkion guztiak, kudeatzen 
duen esparruan.

54. artikulua. Sostengu Bulegoa.
Sostengu Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Sostengu informatikoa eta lehen mailako arreta ematea ikastetxeetako 

erabiltzaileei eta Teknologia Berrien programako eta Hezkuntza Departa-
mentuko informatika eta komunikazio sistemen erabiltzaileei.

–Hezkuntza Departamentuko eta ikastetxeetako sistema eta aplikazio 
informatikoetatik sostengu informatikoa emateko egiten diren eskaera 
guztiak bideratu eta koordinatzea.

–Aztertu eta baloratzea zer behar duten ekipamendu informatikoen 
aldetik Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxeek eta Hez-
kuntza Departamentuko bulegoek.

–Unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan eta Hezkuntza Departamen-
tuko bulegoetan eskura dagoen ekipamendu informatikoaren inbentarioa 
egitea.

–Jakinaraztea erosketez arduratzen den unitate administratiboari zer 
behar duten ekipamendu informatikoen aldetik Foru Komunitateko uniber-
tsitatez kanpoko ikastetxeek eta Hezkuntza Departamentuko bulegoek, 
kasuan kasuko txostenak prestatu ondoren.

–Indarrean dauden xedapenek esleitzen dizkioten gainerako eginkizu-
nak eta helburuak egoki betetzeko agintzen zaizkion guztiak, kudeatzen 
duen esparruan.

III. KAPITULUA

Idazkaritza Tekniko Nagusia

55. artikulua. Egitura eta bulegoen atxikipena.
1. Hezkuntza Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiak bulego 

hauek ditu bere egituran:
–Laguntza Juridikoaren Bulegoa.
–Erregistro Bulegoa.
–Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegoa.
–Ikastetxeen Jarduera Ekonomikoari Laguntzeko eta Aurrekontu 

Kontrolerako Bulegoa.
2. Laguntza Juridikoaren Bulegoa Araubide Juridikoaren Atalari atxiki 

zaio.
Erregistro Bulegoa Kudeaketa Juridiko-administratiboaren Atalari atxiki 

zaio.
Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegoa eta Ikastetxeen Jarduera Ekono-

mikoari Laguntzeko eta Aurrekontu Kontrolerako Bulegoa Aurrekontu eta 
Kudeaketa Ekonomikoaren Atalari atxiki zaizkio.

56. artikulua. Laguntza Juridikoaren Bulegoa.
Laguntza Juridikoaren Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Hezkuntza Departamentuko unitate organikoei sostengu eta laguntza 

juridikoa ematea.
–Esleitzen zaizkion administrazio espedienteen gaineko txosten 

juridikoak egitea.
–Atxikita dagoen atalak emandako jarraibideen arabera, zerbitzu 

juridikoen txostena behar duten espedienteak egoki tramitatzen direla 
begiratzea eta koordinatzea.

–Departamentuko zerbitzuek proposatutako administrazio espedien-
teak tramitatzea.

–Idazkaritza Tekniko Nagusiko gainerako organoekin lankidetzan arituz, 
kontseilariak Nafarroako Gobernuari igortzen dizkion departamentuko 
gaien espedienteak tramitatzea.

–Auzitegiek eskatzen dituzten espedienteen igorpenak prestatzea.
–Behar den guztia prestatzea departamentuaren zerbitzu administratibo 

eta orokorrek funtzionamendu egokia izan dezaten.
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–Departamentuko espediente administratiboen artxiboaren funtzio-
namendua antolatzea.

–Zirkuitu administratiboak hobetu eta arrazionalizatzeko behar diren 
berrikuntzak proposatzea.

–Agintzen zaion beste edozein eginkizun, atxikita dagoen atalak 
esleituak dituenetatik.

57. artikulua. Erregistro Bulegoa.
Erregistro Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Departamentuan sartzen diren eta Idazkaritza Tekniko Nagusitik 

ateratzen diren dokumentuen erregistroa kudeatzea.
–Dokumentuak konpultsatu eta kautotzea, eta ezarritako tasak ko-

bratzea.
–Ziurtagiri digitalak luzatzea.
–Agintzen zaion beste edozein eginkizun, atalari esleitutakoen artean.
58. artikulua. Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegoa.
Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegoak eginkizun hauek izanen ditu:
–Departamentuko Kontabilitate Zentroa kudeatzea.
–Departamentuko diru-sarreren eta ordainketen espedienteak tra-

mitatzea.
–Justifikatu beharreko funts-aurrerakinen kontuak kontrolatzea eta 

haien jarraipena egitea.
–Agintzen zaion beste edozein eginkizun, atalari esleitutakoen artean.
59. artikulua. Ikastetxeen Jarduera Ekonomikoari Laguntzeko eta 

Aurrekontu Kontrolerako Bulegoa.
–Ikastetxeen kontabilitatearen kudeaketa errazteko tresna informati-

koak ezartzea eta horien jarraipena egitea.
–Ikastetxe publikoek, kudeaketarako duten autonomiaren eremuan, 

egiten dituzten diru-sarreren eta gastuen kontrola.
–Ikastetxeek hezkuntza zerbitzuak emateagatik kobratzen dituzten 

prezioen baimenak tramitatzea eta, orobat, ikastetxe publikoek altzariak 
eta ekipamenduak erosteko baimen eskaerak tramitatzea Unibertsitateen 
eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusian.

–Ikastetxeen kontu korronteen baimenak kudeatzea.
–Aurrekontuaren exekuzioaren gaineko kontrola eta jarraipena.
–Aurrekontua aldatzeko espedienteak tramitatzea.
Xedapen gehigarri bakarra.–Izendapenak.
Foru agindu honetan ezarritako egituraren arabera izen bera duten 

burutzetako titularren izendapenak berresten dira.
Era berean, honako izendapen hauek berresten dira, egin ziren bal-

dintza berberetan:
–Bizikidetza Bulegoko burua, Mª Josefa Goñi Garaioa, Bizikidetzaren 

arloko Aholkularitza Bulegoko buruaren izena hartu ondoren.
–Euskararen Sustapenaren eta Didaktikaren Bulegoko burua, M.ª Án-

geles Iriarte Azpíroz, Euskararen Sustapenaren eta Didaktikaren Bulegoko 
buruaren izena hartu ondoren.

–Atzerriko Hizkuntzak Ikasteko Programen Bulegoko burua, Izaskun 
Ruiz de Larramendi Ecay, Hizkuntza Programen Bulegoko buruaren izena 
hartu ondoren.

Xedapen indargabetzaile bakarra.–Arauen indargabetzea.
Indarrik gabe uzten da Hezkuntzako kontseilariak abenduaren 31n 

emandako 169/2015 Foru Agindua, Hezkuntza Departamentuko bulegoen 
atxikipena eta eginkizunak ezartzen dituena.

Azken xedapen bakarra.–Indarra hartzea.
Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den 

egunean hartuko du indarra.
Iruñean, 2017ko otsailaren 3an.–Hezkuntzako kontseilaria, José Luis 

Mendoza Peña.
F1701503

1.7. BESTELAKOAK

7/2017 FORU DEKRETUA, otsailaren 1ekoa, Nafarroako Gardentasu-
naren Kontseiluko burua eta kideak izendatzen dituena.

Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko ekainaren 21eko 11/2012 
Foru Legea aldatu zuen apirilaren 28ko 5/2016 Foru Legearen bidez, 
Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua sortu zen, Nafarroako Foru Komu-
nitateko gardentasunaren arloko kontrolerako organo independente gisa, 
publizitate aktiboko betebeharrak betetzen direla zaintzeko eta informazio 
publikoa eskuratzeko eskubidea bermatzeko.

Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko ekainaren 21eko 11/2012 
Foru Legearen 73. artikuluak ezartzen du buruak eta kide hauek osatuko 
dutela Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua:

a) Nafarroako Parlamentuko lau kide, Nafarroako Parlamentuan 
dauden taldeekiko aniztasun irizpidea aintzat hartuta izendatutakoak.

b) Gardentasunaren arloko eskumena duen departamentuaren 
ordezkari bat.

c) Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko hiru ordezkari.
d) Nafarroako Kontseiluaren ordezkari bat.
e) Kontuen Ganberaren ordezkari bat.
f) Nafarroako Arartekoaren ordezkari bat.
g) Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ordezkari bat.
Kasuan kasuko kidea izendatzeko prozedura dagokion erakundeak 

edo organoak gauzatuko du, eta horrek, gainera, ordezko bat izendatzen 
ahalko du, titularra eri, kanpoan, edo aldi baterako ezintasun egoeran 
dagoenerako.

Foru lege beraren 73.2 artikuluak zehazten duenez, Nafarroako Gar-
dentasunaren Kontseiluko lehendakari titularra Nafarroako Gobernuak 
izendatuko du foru dekretu bidez, lau urteko epe ez luzagarrirako, izen 
eta gaitasun profesional handiko pertsonen artean. Hautatzea Nafarroako 
Parlamentuak eginen du erabateko gehiengoaz, Parlamentuko taldeek 
proposatutako hautagaien artean aukeratuta. 73.4 artikuluak adierazten 
duenez, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko lehendakaria izatea 
bateraezina da Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko Foru Legearen 
61. artikuluan aipatzen diren karguekin, bai eta alderdi politiko batekoa 
izatearekin ere, izendatu aurreko 4 urteak barne.

Nafarroako Foru Komunitateko lehendakariaren uztailaren 22ko 8/2015 
Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren 
departamentuen araberako egitura ezarri zen. Foru dekretu hori Nafarro-
ako Foru Komunitateko lehendakariaren abuztuaren 10eko 23/2015 Foru 
Dekretuaren bidez aldatu zen. Urte bereko abuztuaren 12an, Nafarroako 
Foru Komunitateko departamentuen oinarrizko egitura ezarri zituzten foru 
dekretuak eman ziren.

Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko ekainaren 21eko 11/2012 
Foru Legearen 73.3 artikuluak xedatzen duenez, Nafarroako Garden-
tasunaren Kontseiluko kideak lau urterako izendatuko ditu Nafarroako 
Gobernuak, gardentasunaren arloko eskumena duen departamentuko 
titularrak proposatuta, kasuan kasuko entitateek edo erakundeek hautatu 
ondoren.

Egiaztaturik ezen, espedientetik ondorioztatzen den moduan, Kon-
tseiluko burua eta gainerako kideak hautatu direla, Lehendakaritzako, 
Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariak proposatuta, Na-
farroako Gobernuak 2017ko otsailaren 1ean egindako bilkuran hartutako 
erabakiarekin bat,

DEKRETATU DUT:
1. Pilar Yoldi López andrea Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko 

buru izendatzea.
2. Honako hauek Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko kide 

izendatzea:
a) Nafarroako Parlamentuaren ordezkari gisa:
–Sergio Sayas López jauna.
–Ordezkoa: Cristina Altuna Ochotorena andrea.
–Guzmán Garmendia Pérez jauna.
–Ordezkoa: Inmaculada Jurío Macaya andrea.
–Laura Lucía Pérez Ruano andrea.
–Ordezkoa: Aránzazu Izurdiaga Osinaga andrea.
–Patxi Leuza García jauna.
–Ordezkoa: María Luisa de Simón Caballero andrea.
b) Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako 

Departamentuaren ordezkari gisa.
–Itziar Ayerdi Fernández de Barrena andrea.
c) Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren ordezkari gisa:
–Pablo Azcona Molinet jauna.
–Raquel Garbayo Berdonces andrea.
–Berta Enrique Cornago andrea.
d) Nafarroako Kontseiluaren ordezkari gisa:
–Socorro Sotes Ruiz jauna.
–Ordezkoa: María Angeles Egúsquiza Balmaseda andrea.
e) Kontuen Ganberaren ordezkari gisa:
–Gemma Angélica Sánchez Lerma andrea.
–Ordezkoa: José Luis Ezquerro Royo jauna.
f) Nafarroako Arartekoaren ordezkari gisa:
–Francisco Javier Enériz Olaechea jauna.
–Ordezkoa: Carlos Saribar Marco jauna.
g) Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ordezkari gisa:
–Inés Olaizola Nogales andrea.
–Ordezkoa: Javier Echeverria Martorell jauna.
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3. Foru Dekretu hau interesdunei jakinaraztea eta igortzea Lehen-
dakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuko 
Idazkaritza Tekniko Nagusiari, Nafarroako Parlamentuari, Nafarroako Udal 
eta Kontzejuen Federazioari, Nafarroako Kontseiluari, Kontuen Ganberari, 
Nafarroako Arartekoari eta Nafarroako Unibertsitate Publikoari.

4. Foru dekretu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Iruñean, 2017ko otsailaren 1ean.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, 

Uxue Barkos Berruezo.–Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko 
eta Justiziako kontseilaria, María José Beaumont Aristu.

F1701446

16/2017 EBAZPENA, urtarrilaren 26koa, Industriaren, Energiaren 
eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, honako proiektu 
honen eranskinari dagozkion okupatu aurreko aktak egiteko 
deitzen duena: “66 kW-eko zirkuitu bikoitzeko aireko linea, 
Milagroko BTA eta La Sernako BTA lotuko dituena. La Sernako 
BTAren eta 00.43 euskarrien arteko tartea. Tuteran, Castejonen 
eta Valtierran”.

Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuko 
zuzendariaren urtarrilaren 12ko 2/2017 Ebazpenaren bidez, honako pro-
iektu honen eranskina onetsi zen, baimen administratiboa eman zitzaion, 
eta onura publikoa deklaratu zen: “66 kW-eko zirkuitu bikoitzeko aireko 
linea, Milagroko BTA eta La Sernako BTA lotuko dituena. La Sernako 
BTAren eta 00.43 euskarrien arteko tartea. Tuteran, Castejonen eta 
Valtierran”.

Onura publikoaren adierazpen horrek berarekin dakar ukitutako onda-
sunak presaz okupatu beharra. Hori dela eta, bidezkoa da ondasun horien 
titularrei dei egitea, okupatu aurreko aktak egiteko.

Adierazitakoarekin bat, eta Nafarroako Foru Komunitateko Adminis-
trazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 22. artikuluak 
ematen dizkidan eskudantziak erabiliz,

EBATZI DUT:
1. Proiektu horren eranskinak ukitutako ondasun eta eskubideen 

titularrei, Tuterako eta Castejongo alkateei edo haiek eskuordetzen duten 
zinegotziei dei egitea, okupatu aurreko aktak eta, bidezko bada, behin 
betiko okupatzekoak egitera ager daitezen, Tuterako eta Castejongo 
udaletxeetan, 2017ko martxoaren 16an.

Aktak egiteko ordena eta ordutegia interesdunei jakinaraziko zaizkie, 
banakako zitazio zedularen bitartez.

2. Ebazpen hau Iberdrola Distribución Eléctrica SAU enpresa onu-
radunari jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.

3. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Foru 
Komunitateko bi egunkaritan eta Tuterako eta Castejongo udaletxeetako 
iragarki oholetan argitaratzea.

Industriaren, Energiaren eta Berrikuntzaren zuzendari nagusia, María 
Yolanda Blanco Rodríguez.

F1701167

15E/2017 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Ingurumeneko eta Lurral-
dearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, Lesakako 
Udal Planeko egiturazko aldaketari buruzko Ingurumen ondorioen 
adierazpena egiten duena lurzoru urbanizaezinaren eremurako. 
Lesakako Udala da sustatzailea.

Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 
4/2005 Foru Legearen 31. artikuluan ezarritakoaren arabera, lurzoru ur-
banizaezina ukitzen duten aldaketek Ingurumen ebaluazio estrategikoa 
eta Ingurumen ondorioen adierazpena behar dituzte.

Lesakako Udal Planeko aldaketa 2014ko uztailaren 25ean onetsi 
zuen hasiera batean Lesakako Udalak, eta jendaurrean jarri zen 2014ko 
156. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuta, abuztuaren 11n. Jendau-
rreko aldi horretan ez da ingurumenari buruzko alegaziorik jaso.

2015eko martxoaren 9an, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuak txostena 
egin zuen dokumentazioan eta, zehazki, Ingurumen ondorioen azterlanean, 
ingurumenaren aldetik kontuan hartu beharreko alderdiei buruz. Txosten 
hori betetzeko helburuz, 2015eko azaroaren 4an, Ingurumen ondorioen 
azterlana eta hari erantsitako dokumentu bat, “Ingurumen Kalitatearen 
Zerbitzuko Ingurumenaren gaineko Eragina Aztertzeko Atalaren txostenari 
emandako erantzuna” izenekoa, aurkeztu ziren.

Gero, 2016ko maiatzaren 20an, Lesakako Udalak behin-behinekoz 
onetsi zuen Lesakako Udal Planeko egiturazko aldaketa.

Lurzoru urbanizaezineko jarduerak erregulatuko dituen berariazko 
araudia zehaztea da aldaketaren helburu nagusia, Foru Komunitateko 
araudiarekin bat eta Nafarroa Atlantikoko LAP 2ko determinazioekin 
bat etorriz. Aldaketaren aplikazio eremuak Lesakako landa-lur guztia 
hartzen du, eta lurzoruaren kategorizazio berri bat proposatzen du 

harentzat, dauden balioen arabera. Hirigintzako Udal Planean ezarri-
takoak indarra izaten jarraitzen du hiri-lurzoruentzat eta lurzoru urba-
nizagarrientzat.

Betiko auzoek, baserri barreiatuek eta komunikazio bide nagusietara 
eta herrigunera iristen diren bideen sare zabal batek osatzen dute oku-
pazioaren eredua. Orain aurkezten den proposamenak mugatuta dauden 
11 auzoetako (Endara, Auzoberri, Zala, Biurrana, Zalain, Alkaiaga, Otsango, 
Katazpegi, Nabaz, Izotzaldea eta Frain) bati atxikitzen dio udal mugape 
osoa.

Landa-lurzorua antolatzeko proposamenari hura babestu eta zaindu 
beharreko lurzoruaren kategorian sartuta heltzen zaio, eta hirigintzako 
azpikategoriak esleituta dauden balioen arabera. Proposamen horren 
deskripzioa Ingurumen ondorioen adierazpen honi gehitutako I. eranskinean 
sartzen da. Zaindu beharreko lurzoruari dagokionez, landa-lurzoru guztia 
ustiatze naturalerako balio duen lurzorua da, eta ibar-beheko alorrak eta 
belardiak, mendiko larreak eta ingurumen eta ekoizpen balioko basoak 
eta ekoizpeneko basoak bereizten dira. Labore eta aprobetxamenduen 
mapatik abiatuta mugatu dira azpikategoria horiek.

Lurralde eta Paisaia Zerbitzuak txosten batean dio Ingurumen ondo-
rioen azterlanak eta araudiak azpikategoria bakoitzari ingurumen balio 
jakin bat aitortzen dioten arren, proposatu diren erabileren araubidea ez 
datorrela bat kasu guztietan balio horien zainketarekin paisaia, edafologia, 
abeltzaintza eta/edo basogintza aldetik.

Ingurumenaren ikuspegitik positiboak dira aipatu azpikategorientzat 
ezarri diren erabileraren irizpide orokorrak. Hala ere, jarduerak erregulatzen 
dituen araudiak ingurumen ondorio garrantzitsuak sor ditzake zenbait 
kasutan, eta balio horien iraupena zalantzan jarri. Alde horretatik, alda-
ketak baimentzeko modukotzat jotzen dituen eraikinentzat, on da paisaia 
integraziora bideratutako irizpideak eta neurriak errepikatzea, araudiari 
erantsiko zaizkionak:

–Ez da eraikinik ezarriko gailurretan, gainetan, begiratoki naturaletan 
eta irtenguneetan. Baldintza hori bereziki lurraldeak konektatzen dituzten 
eremuetan (Biandizko, Pagolletako eta Unanuko gainak) eta gailur-le-
rroetan, hala nola, Aita Donostian, hartuko dira kontuan. Larre horietako 
paisaiaren ahultasun handiak (abeltzaintza estentsiboari lotuta daude), 
lehentasunezko interesa duten habitatek (larre azidofiloak eta txilardiak) 
eta intereseko ondare elementuek neurri hauen aplikazioa behar dute 
haien balioak zaintzeko.

–Prebentzio neurri gisa, ezin izanen da eraikinik ezarri %30etik gorako 
malda duten lurretan, eraikuntzak lurraren berezko topografian egokituta 
eta integratuta egon daitezen.

–Ibar-beheko alorren eta belardien mugaketa zuzenduko da ondoren 
aipatzen diren lurzatietan, eta mendi-larreak izanen dira: Aita Donostiako 
parajea (8. poligonoko 30A azpilurzatia, 10. poligonoko 62 C eta G azpi-
lurzatia), Burdiko Harria (8. poligonoko 32., 33. eta 57. lurzatiak), Telleria 
(9. poligonoko 4A azpilurzatia) eta Endara Erreka (8. poligonoko 41A, 42A, 
50B eta 78A azpilurzatiak).

“Eremu ez-emankor” deitutakoei dagokienez, haien ezaugarriekin bat 
heldu den hirigintza kategoria bat esleituko zaie. Alegia:

–Endarako eta Domikoko urtegiak, Endara errekaren arroan. Edateko 
urari lotutako azpiegitura hidraulikoak dira eta, horrenbestez, azpiegiture-
tarako lurzoru gisa sailkatuko dira.

–San Antongo harkaitza (Kopako Harria) Aiako Harrietako granitozko 
azaleratze berezien parte. Paisaia eta natura aldetik duten balioagatik, 
paisaia balioagatik zaindu beharreko lurzoruan, udalaren intereseko pai-
saietan sartuko dira.

–Herrigunea. Hiri-lurzoru edo/eta lurzoru urbanizagarri gisa sailkatuta 
jarraitzen dute, indarra duen planeamenduaren arabera.

Paisaiaren ikuspegitik, paisaia berezitzat jotzen diren zenbait eremu 
hartu dira kontuan. Frain mendiko paisaia berezia izan ezik (LAP 2an 
adierazia), proposatu diren gainerako tokiak eta aurreikusita duten erabilera 
erregimenarekin, udalaren intereseko paisaiak dira eta, hortaz, zaindu 
beharreko lurzorutzat hartu beharko lirateke.

Horrenbestez, espedientean dauden txostenak ikusirik, Ingurumen 
ebaluazio estrategikorako prozedura osorik bete dela kontuan harturik, eta 
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 
15/2004 Foru Legearen 22. artikuluak eta Landa Garapeneko, Ingurumene-
ko eta Toki Administrazioko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen 
duen irailaren 21eko 78/2016 Foru Dekretuak eta Landa Garapeneko, 
Ingurumeneko eta Toki Administrazioaren oinarrizko egitura organikoa 
ezartzen duen abuztuaren 12ko 59/2015 Foru Dekretuak ematen dizkidaten 
eskumenak erabiliz,

EBATZI DUT:
1. Ingurumen ondorioen adierazpena egitea Lesakako Hirigintza 

Planeko aldaketaren alde. Lesakako Udalak sustatu du.
2. Ingurumen ondorioen adierazpen hau ematea, baldin eta determi-

nazio hauek betetzen badira, azalpen zatian zehazten den moduan:
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–Ez da eraikinik eginen gailur, gain, begiratoki natural eta irtenguneetan 
(Biandizko, Pagolletako eta Unanuko gainak, Aita Donostiako gailur-lerroan) 
eta %30etik gorako malda duten mazeletan.

–Aita Donostiako, Burdiko Harriko, Telleriako eta Endara Errekako 
parajeetan adierazitako lurzatiak mendi-larreetan sartuko dira.

–Azpiegituretarako lurzoruaren azpikategoria esleituko zaie Endara-
ko eta Domikoko urtegiei, udalaren intereseko paisaiaren azpikategoria 
Kopako Harriari, eta hiri-lurzoru/lurzoru urbanizagarriarena Lesakako 
herriguneari.

–Proposatu diren paisaia bereziak, Frain izan ezik, paisaia balioagatik 
zaindu beharreko lurzorutzat, udalaren intereseko paisaiatzat hartuko 
dira.

–Urak har ditzakeen guneek arrisku naturaletatik babesteko lurzoruei 
buruz 4. eranskinean ezarritako erabilera erregimena izanen dute.

3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
4. Ebazpen hau Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintza Zerbi-

tzuari eta Lesakako Udalari jakinaraztea, behar diren ondorioak izan 
ditzan.

Iruñean, 2017ko urtarrilaren 16an.–Ingurumeneko eta Lurraldearen 
Antolamenduko zuzendari nagusia, Eva García Balaguer.

I. ERANSKINA

Lesakako Udal Planeko egiturazko aldaketaren laburpena, 
lurzoru urbanizaezinari dagokiona

Aldaketaren aplikazioko eremu geografikoak landa-lur guztia hartzen 
du, eta horrentzat beste mugaketa eta kategorizazio bat proposatzen dira, 
dauden balioen arabera eta foru araudiarekin eta Nafarroa Atlantikoko 
lurralde-antolamenduko planekin bat (LAP 2).

Babeserako lurzoruaren kategorian, balio hauek sartzen dira:
a) Ingurumen balioak. Aipagarriak dira Bidasoa ibaia, kontserbazio 

bereziko eremu deklaratua, eta lurraldea konektatzen duten eremuak. 
Esparru horiek honako hauek dira: Artikutzako eta Aiako Harrietako KBEak 
ukitzen dituzten guneak, Urumeako eta Bidasoko arroen arteko isurialdeen 
banalerroa osatzen duten mendi gainak eta lerroak (Bianditz-Aritxulegiko 
lepoa) eta ibai sare trinkoa (ubide eta ur-bazterren sistema).

b) Paisaiaren balioak. LAP-2ak paisaia berezitzat jotzen duen Frain 
mendiaz gain, honako eremu hauek proposatzen dira: Aiako Harriak, 
Kopa, Errenga, Bianditz, Agiñako Gaina, Aita Donostia, Ikatzulo, Azperra, 
Eskolamendi, Illasmendi, Almendruriz, Pagolleta, Itsaszelaieta, Unanu, 
Meakako Gaina, Amargun eta Otsango.

Eremu horien ezaugarriak ikusita, hau da, bistarako arro zabalak 
eskaintzen dituzten toki garaiak, udal aldetik identitate balioak dituz-
tenak, direnez, Udalaren intereseko paisaiatzat eta, hortaz, zaindu 
beharreko lurzorutzat hartzea proposatzen da Ingurumen ondorioen 
adierazpenean.

c) Kultur balioak. Kultur balioaren azpikategorian badira inbentario 
arkitektonikoa eta ondare arkeologikoa (A06 planoa eta eranskin bat), 
11 monumentu megalitiko, 2 ermita eta MN-26 natur monumentu deklaratua 
den sekuoia jasotzen dituztenak. Bidasoko bide berdea ere sartzen da, 
bide historiko gisa; horren determinazioak “Bidasoko trenbide zaharra 
egokitzea Endarlatsa-Doneztebe tartean, bide berde gisa erabiltzeko” 
Udalez gaindiko Plan Sektorialean jasota daude.

d) Arrisku naturalak. Bidasoa ibaiaren eta Onin errekaren zati baten 
uholdeek erasaten dituzten lurrak dira identifikatu diren arrisku nagusiak 
eta arriskuen prebentziorako lurzorutzat hartzen direnak.

Zaindu beharreko lurzoruari dagokionez, proposamenak ezartzen du 
landa-lurzoru guztia dela ustiatze naturalerako balioa duen lurzorua, eta 
eremu hauek bereizten dira: ibar-beheko alorrak eta belardiak, mendiko 
larreak eta ekoizpen balioko basoak eta ingurumen eta babes balioko 
basoak.

Lurzoru urbanizaezinaren sailkapenari dagokion kartografian, 
“ez-eman kor” izenburuaren pean sartzen dira Endarako eta Domikoko 
urtegiak Aiako Harrietako multzoari lotutako granitozko azaleratze batzuk 
eta hiriguneak edo/eta etxebizitza multzoak edo industria jarduerak, hala 
nola, Katazpegiko zerrategia edo herrigunea bera. Aipatzeko modukoa 
da eremu horiek, askotarikoak erabilera eta ezaugarri aldetik, ez dutela 
hirigintzako azpikategoriarik. Eremu horien heterogeneotasuna ikusita, 
eta ingurumen ondorioen adierazpenean aipatzen den bezala, haien 
ezaugarriekin bat heldu den hirigintza sailkapena izan beharko dute.

Kopako Harriaren edo San Anton Harkaitzaren kasuan, eremu 
ez-eman kor izatetik urrun, interes geologiko ezaguneko Aiako Harrietako 
granitozko mendigune bereziaren parte da. Kareharrizko harkaitzeko 
komunitateak daude, hala nola, Petrocoptis pyrenaica, urria honelako 
ingurune biogeografiko batean, bai eta espezie silizikolak ere, hala nola, 
Sedum hirstum subsp. hirsutum, eta beste espezie berezi batzuk ere, eta 
horiek ingurumen balio batzuk gehitzen dizkiote, paisaiaren berezitasunaren 
osagarri. Informazio honek udalerriko ingurumen diagnostikoaren parte 
izan beharko luke.

Gainera aipatu behar da beste habitat hauek daudela: amezti kantau-
riarrak (9230), pagadi azidofiloak (9120) eta intereseko formazioak, hala 
nola, Quercus robur hariztiak eta gaztainadiak, eta mendi gainetan eta 
mazeletan larre azidofiloak, txilar atlantikoak (4030) eta iratzeak. Baso 
eta abereen arteko paisaia honek mosaiko dinamiko baten itxura du, 
abeltzaintzari eta basoen kudeaketari lotua.

Honako hauek aipatu behar dira:
–Vandenboschia speciosa, espezie bakarreko komunitateak osatzen 

dituena harkaitzetan eta haien zuloetan, ur-jauzien atzean (Lesaka, Endara, 
Artikutza...).

–Soldanella villosa, Endara errekan.
“Lesakako Udalaren herri-basoen antolamendu proiektuaren 1. berri-

 kuspena (MUP 566, 567 eta 568)” delakotik ateratzen den informazioa 
da udalaren diagnostikoak kontuan hartu beharreko beste alderdi bat; 
izan ere, hark ia udalerriaren erdia hartzen du eta basoa kudeatzeko 
helburuak ditu.

Ingurumen ondorioen azterlana:

Ingurumenaren azaleko deskripzio batetik abiatuta, ingurumenean izan 
daitezkeen ondorioen analisian eta ebaluazioan aldaketaren eta  LAPak 
landa-lurrarentzat ezartzen dituen irizpideen arteko koherentziaren azal-
pena eta justifikazioa egiten dira, batez ere.

Azterlanak ez du prebentzio edo/eta zuzenketa neurririk proposatzen, 
hirigintza dokumentuan kontuan hartzeko. Hala ere, gomendio batzuk 
jasotzen ditu organo eskudunarentzat; esate baterako, ingurumen jus-
tifikazio zorrotza eskatzea eta ingurumenaren zaintza erregularra eta 
jarraitua egitea.

F1700653
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2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1.  OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN 
PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Aldi baterako kontratazioa, estrategiako eta proiektuetako goi 
mailako teknikari lanpostuan aritzeko

Iruñeko Udalak, Giza Baliabideetako jarduneko zuzendariak 2017ko 
otsailaren 3an emandako Ebazpenaren bidez, honako deialdi hau onetsi 
du:

–Deialdia, bi izangai-zerrenda –bat, prestakuntzarako, eta bestea, aldi 
baterako kontrataziorako– hautaproben bitartez osatzeko, estrategiako 
eta proiektuetako goi mailako Teknikari lanpostuan aritze aldera, Iruñeko 
Udalean gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira.

Deialdiaren oinarriak eskuragarri daude www.pamplona.es webgunean 
eta Herritarrendako Arreta Bulegoan, Kondestablearen jauregian (Kale 
Nagusia 2, behea).

Iruñean, 2017ko otsailaren 3an.–Giza Baliabideetako jarduneko zu-
zendaria, Gerardo Hurtado Jauregui.

L1701499

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN 
ARABERA ANTOLATUAK

BARGOTA

Udalaren Hirigintza Planeko egiturazko aldaketa.  
Hasierako onespena

Bargotako Udaleko Batzorde Kudeatzaileak, 2017ko otsailaren 1ean 
egin osoko bilkura arruntean, honako erabaki hau hartu zuen aho batez:

1. Hasiera batez onestea Udalaren Hirigintza Planeko egiturazko 
determinazioaren aldaketa, Udalak sustatua eta honako honi buruzkoa:

1.–Gorde beharreko lurzoru urbanizaezinaren araubidea, ustiapen 
naturalerako (75. artikulua).

2.–O.2 planoan jasotzen diren abeletxeen mugen mugaketa grafikoa, 
David Gómez eta Rafael Calderón arkitektoek egindako dokumentuak 
zehaztu bezala; O.2 planoan zehazten da udal-mugarteko lurzoruaren 
sailkapena, Bargotako Udalaren Hirigintza Planeko lurzoru urbanizaezi-
naren sailkapenean.

2. Espedientea hilabetez jendaurrean edukitzea, iragarkia Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu, Nafarroako Foru Komunitatean argitaratzen 
diren egunkarietan eta udal honen iragarki oholean paratu eta biharamu-
netik aitzina kontatzen hasita.

3. Espedientea igortzea Nafarroako Gobernuko Lurraldearen Anto-
lamendu eta Hirigintza Zerbitzuari eta jendaurrean jartzea, bidezko den 
txosten orokorra emateko. Hori guztia  Lurraldearen Antolamenduari eta 
Hirigintzari buruzko 35/2002 Foru Legearen 79.2 eta 70. artikuluekin 
bat.

Espedientea interesdunen eskura egonen da udal bulegoetan, bidezko 
juzgatzen dituzten alegazioak aurkeztu ahal ditzaten.

Bargotan, 2017ko otsailaren 2an.–Batzorde Kudeatzaileko burua, M.ª 
Cruz Merino Díaz de Zerio.

L1701497

BASABURUA

2016ko aurrekontuko 2., 3. eta 4. aldaketak. Hasierako onespena

Basaburuko Udalak, 2017ko urtarrilaren 27an egindako osoko bilku-
ran, hasiera batez onartu zituen 2016/2, 2016/3 eta 2016/4 aurrekontu 
aldaketak.

Espedientea jendaurreko epean egonen da 15 egun baliodunean, 
interesdunek alegazioak aurkeztu ahal izateko 6/1990 Foru Legearen 
276. artikuluaren eta 270/1998 Foru Dekretuaren 33 eta 18.2 artikuluen 
arabera.

Basaburuan, 2017ko otsailaren 1ean.–Alkatea, Esther Lakasta Perez 
Ilzarbe.

L1701371

CASTEJON

Aldaketa, 2017ko ordenantza fiskalena, zerga-tasena, tasa eta 
prezio publikoena eta gainerako ordainarazpenena.  

Behin betiko onespena

Udalak, 2016ko azaroaren 25ean egindako bilkuran, hasiera batean 
onetsi zituen 2017ko ekitaldiko tributuak ezartzeko eta ordenantza fiskalak 
aldatzeko espedienteak, honako hauek barne hartzen dituztenak:

1.–Onestea honako hauengatik tasa ezartzea:
–Dokumentuen eta espedienteen kopiak ematea.
–Langileak hautatzeko prozesuetan parte hartzea.
–Animalia arriskutsuak edukitzeko lizentziak tramitatzea.
Orobat, hasiera batean onestea Agiriak egiteko eta tramitatzeko tasak 

arautzen dituen ordenantza fiskalaren 2. eta 4. artikuluen aldaketa.
2.–Onestea Eremu publikoa eta herri-lurrak okupatzeko tasak arautzen 

dituen ordenantza fiskalaren 14. artikuluaren aldaketa.
3.–Onestea tarifak aldatzea Castejongo Udalean indarrean diren tasa, 

zerga eta prezio publikoen ordenantza guztietan.
Hasierako onespenaren erabakia 2016ko 239. Nafarroako Aldizkari 

Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 14an, eta jendaurreko epean inork ez 
du alegaziorik aurkeztu; hortaz, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan xedatuari jarraikiz, 
hasierako onespenaren erabakia behin betikoa bilakatu da.

Hasiera batean onetsitako aldaketek, erregelamenduzko tramiteak bete 
ondoan, 2017ko urtarrilaren 1ean hartuko dute indarra, atzera eraginez 
hartu ere.

AGIRIAK EGITEKO ETA TRAMITATZEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN 
ORDENANTZA FISKALAREN 2. ETA 4. ARTIKULUEN ALDAKETA

Honela idatzita agertuko dira:
“2. artikulua. Alderdi batek eskaturik, Udal Administrazioak edo 

udal agintariek beren eskumeneko agiriak egiten dituzten dokumentu-
ak tramitatzeagatik sortzen den udal jarduerak eratzen du zergapeko 
egintza.

Ondorio horietarako, alderdi batek eskaturik  edo haren onurarako den 
edozein agiri administratibo tramitatutzat joko da, nahiz eta interesdunak 
berariazko eskaerarik ez egin.

Ondoko hauek ez daude beharturik tasa hau ordaintzera: betebehar fis-
kalak ordaintzeko behar diren dokumentuen eta espedienteen tramitazioa, 
zerga kontsultak, sarrera bidegabeen itzulketen espedienteak, edozein gairi 
buruzko udal ebazpenen aurkako administrazio errekurtsoak, zerbitzuak 
emateari, Udalaren eskumeneko jarduerak egiteari eta  jabari publikoaren 
erabilera pribatiboari edo aprobetxamendu bereziari buruzkoak, beste udal 
tasa bat ordaintzera behartuta badaude edo Udal honek haiengatik beste 
prezio bat eskatzen badu.

Zehazki, ordainarazpen honen xedea da alderdi batek eskaturik agiri 
hauek egitea eta tramitatzea:

a) Ziurtagiriak jaulkitzea.
b) Arma txartelak tramitatzea.
c) Dokumentuen eta espedienteen kopiak ematea.
d) Lurzatien gaineko zedulak.
e) Alderdi batek eskaturik, txostena, ziurtagiriarekin edo gabe.
f) Langileak hautatzeko prozesuetan parte hartzea.
g) Animalia arriskutsuak edukitzeko lizentziak tramitatzea”.
“4. artikulua. Administrazioak bideratu behar duen agiria aurkeztea-

rekin sortuko da zerga ordaindu beharra edo ordainarazpen honen xedeko 
agiriren bat prestatzeko edo tramitatzeko eskatzerakoan.”

EREMU PUBLIKOA ETA HERRI-LURRAK OKUPATZEKO 
TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALAREN 14. 

ARTIKULUAREN ALDAKETA

Horrela idatzirik gelditu da:
“14. artikulua. Irabazteko xedearekin mahai eta aulkiak eta barra-

mostradore eramangarriak jartzeko, arau hauek errespetatuko dira:
1. Jarri nahi dutenek eskabidea aurkeztuko dute Udaletxean, bertan 

zehaztuta  aprobetxamenduaren tamaina, paratuko den beladore kopurua, 
baita zenbat denboraz jarri nahi diren ere. Eskabidea hamabost egun 
lehenagotik egin behar da, gutxienez.
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2. Eremu publikoa urte osoan okupatzen ahalko da, edo udako 
denboraldian (ekainaren 1etik irailaren 30 arte) edo urteko gainerakoan 
(urriaren 1etik maiatzaren 31ra).

3. Baimenak urte osorako edo eskatutako denboraldirako emanen 
dira, eta interesdunek eskabide berria aurkeztu beharko dute ondoko 
urteetarako edo aldi baterako duten baimena luzatzeko.  Eskaerak 15 
egun lehenagotik egin behar dira, gutxienez.

4. Baimenaren titularrek dute okupatzen den eremu publikoa garbi 
edukitzeko ardura.

5. Kontzesioak iraun bitartean, Udaltzaingoaren eskura izanen da 
baimenaren kopia bat eta mahai eta aulkien kokapenaren krokisa.

6. Edonola ere, Udaltzaingoak aprobetxamenduaren azalera mu-
gatuko du. 

7. Baimenduak baino mahai gehiago jartzen badira eta Udaltzaingoak 
behar den agirian horrela jaso badu, gehitutako elementuei dagokien tasa 
likidatuko da, hasiera batez emandako baimenean jasotako epe osoari 
dagokiona, egindako arau-hausteagatik dagokion zehapen espedientearen 
tramitazioaz aparte, betiere ordenantza honen 16. artikuluari jarraituz.

TARIFEN ALDAKETA, CASTEJONGO UDALEAN INDARREAN DIREN 
TASA, ZERGA ETA PREZIO PUBLIKOEN ORDENANTZETAN 

Honako honi jarraituz:

Tasen tarifa, dokumentuak luzatzeko

KONTZEPTUA 2017. URTEA

Biztanleen Udal Erroldako ziurtagiria 1,00 euro
Dokumentu edo datuei buruzko bestelako ziurtagiriak 3,00 euro
Kopiak (A4), udal espedienteetako dokumentuenak 0,15 euro/orrialdea
Udal ebazpenen eta erabakien ziurtagiriak 3,00 euro
Hirigintzako txostena, alderdi batek eskaturik 60,00 euro
Udaltzaingoaren txostena, alderdi batek eskaturik 30,00 euro
Bestelako txostenak, alderdi batek eskaturik 15,00 euro
Lurzatietako zedulak luzatzea 2,00 euro
Arma lizentziak tramitatzea 50,00 euro
Azterketak egitea 15,00 euro
Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia 
tramitatzea 50,00 euro

Tasen tarifa, irekitze lizentzien, erantzukizuneko aitorpenen eta 
eskualdaketen kasuan

KONTZEPTUA 2017. URTEA

Lehen instalazioko establezimendua, jard. 
sailkatuaren espedientea behar ez duena 

JEZaren kuotaren %10
(gutx. 33,00 euro)

Lehen instalazioko establezimendua, jarduera 
sailkatuaren espedientea behar duena, pro-
iekturik gabe

JEZaren kuotaren %10 (gutx. 
100 euro) + Ganasaren 

txostenaren kostua eta, halakorik 
bada, ikustaldiarena

Lehen instalazioko establezimendua, jarduera 
sailkatuaren espedientea behar duena, pro-
iektuarekin

Jarduera sailkatuaren proiek-
tuaren %1 (gutx. 100 euro) + 

Ganasaren txostenaren kostua 
eta, halakorik bada, ikustaldi-

arena.
Lokala lekuz aldatzea Lehen instalaziokoen tasaren 

%90
Handitzeak Berritik paratzea bezala, handit. 

azalera
Sailkapen aldaketa Sailkap. aldea
Titulartasun aldaketa, jarduera sailkatuaren 
espedientea behar duenean

75,00 euro

Titulartasun aldaketa, jarduera sailkatuaren 
espedienterik behar ez duenean

33,00 euro

Tasen tarifa, estolden zerbitzuagatik

KONTZEPTUA 2017. URTEA 
(euroak)

Estolderia sareko hargunea 33,60
Estolderia zerbitzua (lauhilekoa) 4,00

Prezio publikoen tarifa, ospitalera eta anbulatoriora garraiatzeko

KONTZEPTUA 2017. URTEA 
(euroak)

Joan-etorriko txartela 5,00
Asteko txartela (bost egun) 20,00

Tasen tarifa, zangak irekitzeko edo zoladura aldatzeko

KONTZEPTUA 2017. URTEA  
(euro/m2)

Zangaren m² bakoitza
(Ibilgailuen trafikoa eteten baldin bada, tarifa %20 igoko da)

6,98

Zanga irekitzeagatik, dela osorik, dela norabide bat edo bide nahiz zati 
nagusi bat ibilgailuei itxi behar bazaie, aurreko epigrafeko zenbatekoak 
%20 gehituko dira.

Prezio publikoen tarifa, igerilekua eta kiroldegia erabiltzeko

KONTZEPTUA 2017. URTEA 
(euroak)Abonatuen urteko kuotak

Haurrak 4-15 urte. Hasierako sarrera 35,60
Haurrak 4-15 urte. Hilabeteko kuota 16,50
Haurrak 4-15 urte. Hiruhilekoko kuota 49,40
Haurrak 4-15 urte. Urteko kuota 181,20
Helduak 16-65 urte. Hasierako sarrera 59,40
Helduak 16-65 urte. Hilabeteko kuota 24,60
Helduak 16-65 urte. Hiruhilekoko kuota 73,90
Helduak 16-65 urte. Urteko kuota 271,10
Helduak 65 urtetik goiti. Hasierako sarrera 35,60
Helduak 65 urtetik goiti. Hilabeteko kuota 16,50
Helduak 65 urtetik goiti. Hiruhilekoko kuota 49,40
Helduak 65 urtetik goiti. Urteko kuota 181,20

Urteko ordainketak hilabete bati dagokion kuotaren deskontua da-
kar.

KONTZEPTUA 2017. 
URTEA 
(euroak)Abonatuen urteko kuotak Negua

Haurrak 4-15 urte. Hasierako sarrera 35,60
Haurrak 4-15 urte. Lauhilekoko kuota 61,20
Haurrak 4-15 urte. Urteko kuota 183,50
Helduak 16-65 urte. Hasierako sarrera 59,40
Helduak, 16-65 urte. Lauhilekoko kuota 89,60
Helduak 16-65 urte. Urteko kuota 268,90
Helduak 65 urtetik goiti. Hasierako sarrera 35,60
Helduak, 65 urtetik goiti. Lauhilekoko kuota 61,20
Helduak 65 urtetik goiti. Urteko kuota 183,50

Alta behin egiten da, bajarik eskatzen ez badu neguko abonatua izanen 
da beti.

ALDI BATERAKO ABONAMENDUEN KUOTAK 2017. URTEA 
(euroak)

Haurrak, 4-15 urte. Neguko hilabeteko abonamendua 27,10
Haurrak, 4-15 urte. Udako hilabeteko abonamendua 25,00
Haurrak 4-15 urte. Udako abonamendua 38,00
Helduak 16-65 urte. Neguko hilabeteko abonamendua 41,20
Helduak, 16-65 urte. Udako hilabeteko abonamendua 35,00
Helduak 16-65 urte. Udako abonamendua 50,00
Helduak 16-65 urte. Neguko hilabeteko abonamendua. Musk. 58,80
Helduak 65 urtetik goiti. Neguko hilabeteko abonamendua 27,10
Helduak 65 urtetik goiti. Udako hilabeteko abonamendua 25,00
Helduak 65 urtetik goiti. Udako abonamendua 38,00
Helduak 65 urtetik goiti. Neguko hilabeteko abonamendua. Musk 38,30

EGUNEKO SARRERAK 2017. URTEA 
(euroak)

Haurrak 4-15 urte. Udako laneguna 5,00
Haurrak 4-15 urte. Udako asteb./jaieguna 6,70
Helduak 16-65 urte. Udako laneguna 7,80
Helduak 16-65 urte. Udako asteb./jaiegunak 10,10
Helduak 65 urtetik goiti. Udako laneguna 5,00
Helduak 65 urtetik goiti. Udako asteb./jaieguna 6,70
Haurrak, 4-15 urte. Negua 6,70
Helduak, 16-65 urte. Negua 10,10
Helduak 65 urtetik goiti. Negua 6,70

NEGUKO eguneko sarrerak ez du muskulazio salarako sarbiderik 
ematen.
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UDAKO eguneko sarrerak ez du muskulazio salarako ez wellness 
eremurako sarbiderik ematen.

UDAKO ABONAMENDUA HAMABOSTALDIA 2017. URTEA 
(euroak)

Haurrak, 4-15 urte 20,00
Helduak, 16-65 urte 25,00 
Helduak, 65 urtetik goiti 20,00

PISTAK ERABILTZEKO EGUNEKO SARRERA - NEGUKO  
DENBORALDIA 

2017. URTEA 
(euroak)

Haurrak, 4-15 urte 5,60
Helduak, 16-65 urte 5,60
Helduak, 65 urtetik goiti 5,60

Neguko denboraldirako soilik; udan eguneko sarrera ordaindu beharko 
da.

Eskubidea ematen du padel pista, pilotalekua eta kiroldegia erabiltzeko 
partida bat jokatzeko bada, eta dutxa hartzeko.

ABONATUEK PADDEL PILOTALEKUA  
ALOKATZEA ERRESERBATZEA

ALOK./ERRES.  
2017

ARGIA GEHI. 
2017

Haurrak, 4-15 urte 1,10 euro 2,20 euro
Helduak, 16-65 urte 1,10 euro 2,20 euro
Helduak, 65 urtetik goiti 1,10 euro 2,20 euro
Kiroldegia alokatzea erreserbatzea
Haurrak, 4-15 urte 11,20 euro 5,60 euro
Helduak, 16-65 urte 11,20 euro 5,60 euro
Helduak, 65 urtetik goiti 11,20 euro 5,60 euro
Padel pista, kirold. eta pilot.  Abonatu 
gabeak Neguko denboraldia

Pistetarako 
sarrera

Haurrak 4-15 urte Neguko denboraldia 5,60 euro
Helduak 16-65 urte Neguko denboraldia 5,60 euro
Helduak, 65 urtetik goiti  Neguko denboral-
dia

5,60 euro

Kiroldegiaren edo pilotalekuaren erabilera 
berezia, kirol talde eta eskolen aldetik

Pistetarako 
sarrera

Kiroldegiaren erabileraren erreserba/hilabe-
tea.

35,00 euro

Kiroldegiaren eta pilotalekuaren erreserba, 
kirolaz besteko erabilera berezietarako

10,00 euro orduko

Pistetara sartzeak eskubidea ematen du erreserbatu den orduan padel 
pista edo kiroldegia erabiltzeko eta aldagelak erabiltzeko.

KANPOKO IGERILEKUETAN, BELARDIAN,  
ALDAGELETAN, PADEL PISTETAN, KIROLDEGIAN 

ETA PILOTALEKUAN SARTZEA  ABONATU GABEAK 
UDAKO DENBORALDIA

LANEGUNEKO 
SARRERA (euroak)

JAIEGUNEKO 
SARRERA 
(euroak)

Haurrak, 4-15 urte 6,00 6,70
Helduak, 16-65 urte 7,80 10,10
Helduak, 65 urtetik goiti 6,00 6,70

Udan, pisterako sarbideak eguneko sarrerak adina eskubide ematen 
du.

Prezio publikoen tarifa, edateko uraren hornidura eta banaketagatik 

KONTZEPTUA 2017. URTEA (euroak)

Kuota finkoa 4,98
Etxekoa 0-20 m³, m³ kontsumitu bakoitzeko 0,2470
Etxekoa 20-60 m³, m³ kontsumitu bakoitzeko 0,8090
Etxekoa 60-100 m³, m³ kontsumitu bakoitzeko 0,9200
Etxekoa 100 m³-tik goiti, m³ kontsumitu bakoitzeko 1,1500
Industriakoa, m³ kontsumitu bakoitzeko 0,6500
Ur harguneak, m³ kontsumitu bakoitzeko 0,5349
Bertze kontzeptu batzuk Ordenantzaren 

arabera

Tasen tarifa, lurzoru, hegalkin eta zorupeko aprobetxamenduagatik

KONTZEPTUA
2017. 

URTEA 
(euroak)

Salgaiz, obra hondakinez eta edukiontziz okupatzea (m²-ko egunean) 0,38
Bertze aprobetxamendu batzuk (m²-ko egunean), karpak, eguzki-oihalak, 
markesinak eta kanpoko altzariak (mahaiak eta aulkiak izan ezik)

0,38

KONTZEPTUA
2017. 

URTEA 
(euroak)

Mahaiak eta aulkiak 
Udako denboraldia (ekainaren 1etik irailaren 30era arte - 122 egun)
Indizea, I. eremua (mahai eta eguneko) 0,38
Indizea, II. eremua (mahai eta eguneko) 0,28
Indizea, III. eremua (mahai eta eguneko) 0,17
Urteko gainerako egunak (urriaren 1etik maiatzaren 30era - 243 
egun)
Indizea, I. eremua (mahai eta eguneko) 0,1267
Indizea, II. eremua (mahai eta eguneko) 0,0933
Indizea, III. eremua (mahai eta eguneko) 0,0567
Postuak, barrakak, txosnak (ml eta eguneko) 6,47/3,00
Merkatu txikia (ml eta eguneko) 1,49
Merkatu txikia (ml eta eguneko, sasoikoak) 5,37
Antzerki edo zirkuak (fidantza) 150,00
Lur okupazioa (m² eta eguneko) 0,87

Eremu publikoa okupatzeagatik, dela osorik, dela norabide bat edo bide 
nahiz zati nagusi bat ibilgailuei itxi behar bazaie, aurreko epigrafeetako 
zenbatekoak %20 gehituko dira.

Tasen tarifa, pasabideak jartzeko

KONTZEPTUA
2017. 

URTEA 
(euroak)

Ibilgailuen sarrera eta irteera (ml-ko) 26,11
Seinaleak paratzea, marra horiz (ml bakoitzeko), Udaltzaingoak txostena 
eman ondoren 26,11
Pasabideak identifikatzeko plaka 18,00
Toki erreserba, zamalanetarako (ml) 29,93

Tasen tarifa, legarra, harea eta beste erauzteko

KONTZEPTUA
2017. 

URTEA 
(euroak)

Materialen erauzketa (m³ bakoitza) 2,00

Tasen tarifa, hilerria erabiltzeko

KONTZEPTUA
2017. 

URTEA 
(euroak)

Ehorzteko tasa 56,80
Nitxoen kontzesioa 552,00
Lurretik nitxora aldatzea 87,90
Nitxotik nitxora aldatzea 56,80
Nitxotik nitxo hutsera aldatzea 56,80
Bigarren eta hurrengo ehorzketak nitxoetan 56,80
Gorpuzkiak lurretik beste udalerri batera aldatzea 56,80
Gorpuzkiak nitxotik beste udalerri batera aldatzea 56,80
Panteoietan ehorztea 300,00
Lurretik panteoira aldatzea 300,00
Gorpuzkiak panteoitik nitxora aldatzea 300,00
Kolunbarioen kontzesioa 250,00
Kolunbarioan ehorztea 30,00

Tasen tarifa, etxeko laguntza zerbitzua emateko

KONTZEPTUA 2017. URTEA

PCEG (per capita errenta garbia) < OAEAP 3,00 euro hilean
OAEAP < PCEG < %105 OAEAP 6,00 euro hilean
%105 OAEAP < PCEG < %120 OAEAP Prezio publikoaren 0,15
%120 OAEAP < PCEG < %135 OAEAP Prezio publikoaren 0,30
%135 OAEAP < PCEG < %150 OAEAP Prezio publikoaren 0,45
%150 OAEAP < PCEG < %165 OAEAP Prezio publikoaren 0,60
%165 OAEAP < PCEG < %180 OAEAP Prezio publikoaren 0,75
%180 OAEAP < PCEG < %195 OAEAP Prezio publikoaren 0,90
PCEG > OAEAParen %195 Prezio publikoa
Garbitegi zerbitzua PCE< OAEAP 11,70 euro
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KONTZEPTUA 2017. URTEA

Garbitegi zerbitzua PCE> OAEAP 17,48 euro
Material ortopedikoa alokatzea (hilean) 3,63 euro
Eskaren kontrako lastaira alokatzeko fidantza 30,00 euro
Garabi elektrikoa alokatzeko fidantza 50,00 euro
Ohe elektrikoa alokatzeko fidantza 100,00 euro

Prezio publikoen tarifa, musika eskolarako

KONTZEPTUA 2017. URTEA 
(euro/hilabetea)

Musika hizkuntza eta musika tresna 48,55
Musika Hizkuntza 23,00
Musika hastapenak 15,35
Musika Tresna 35,80
Musika hizkuntza eta 2 musika tresna 81,25

Familia batean kide bat baino gehiago matrikulaturik badago, %10eko 
hobaria aplikatuko zaio 2. kideari.

Ikasleak musika tresna bat baino gehiagotara joaten badira, gorakada 
izanen da 32,70 euro/hilabetea.

Solidaridad zahar etxe mistoko prezio publikoen tarifa

KONTZEPTUA 2017. URTEA

Mendekotasunik gabeko egoiliarraren plaza
Birendako gela 767,00 euro hilean
Batendako gela 920,00 euro hilean
Mendekotasun ertaina duen egoiliarraren plaza
Birendako gela 1.278,00 euro hilean
Batendako gela 1.430,00 euro hilean
Mendekotasun handia duen egoiliarraren plaza
Birendako gela 1.850,00 euro hilean
Batendako gela 1.942,00 euro hilean
Eguneko egonaldiak
Eguneko egonaldiak (10:00 - 20:00)
Astelehenetik ostiralera - mendekotasunik ez dutenak 400,00 euro hilean
Astelehenetik igandera - mendekotasunik ez dutenak 600,00 euro hilean
Astelehenetik ostiralera - mendekotasun ertainekoak 750,00 euro hilean
Astelehenetik igandera - mendekotasun ertainekoak 800,00 euro hilean
Astelehenetik ostiralera - mendekotasun handia dute-
nak

850,00 euro hilean

Astelehenetik igandera - mendekotasun handia dutenak 900,00 euro hilean
Egonaldiak egun solteetan (10:00 - 20:00)
Astelehenetik ostiralera (otordua sartu gabe) 45,00 euro/eguna
Larunbata, igandea eta jaieguna (otordua sartu gabe) 60,00 euro/eguna

Asteburua (otordua sartu gabe) 100,00 euro/larunbata 
eta igandea

Asteburua (otordua sartu gabe)
gehi ohea, erabilgarri izanez gero

130,00 euro/larunbata 
eta igandea

Eguneko egonaldiak orduka (10:00 - 20:00)
Astelehenetik ostiralera (egonaldiak, terapia okupazionala 
eta fisioterapia) (otordua sartu gabe)

6,00 euro orduko

Asteburuak eta jaiegunak (egonaldiak, otordua sartu 
gabe)

9,00 euro orduko

Bazkaria 6,65 euro
Afaria 4,60 euro

Behar den tenorean emanen da menu berezietan (Eguberriak etab.) 
ematen den jantoki zerbitzuaren tarifaren berri.

Prezio publikoen tarifa, 0-3 haur hezkuntzako ikastetxerako

KONTZEPTUA 2017. URTEA  
(euro/hilabetea)

Eskolatzea 240,00
Jantokia 95,00

Prezioak ikasturte bakoitzean egokituko dira, 0-3 urteko haur hez-
kuntzako zentroetako familiek ordaindu beharreko tarifak ezartzen dituen 
Nafarroako Gobernuaren arauetan ezarritako zenbatekoen arabera.

Prezio publikoen tarifa, kultur guneak erabiltzeko

KONTZEPTUA 2017. URTEA 
(euroak)

Zinema:
Saio arrunterako sarrera
Haurrendako saiorako sarrera

5,00
2,50

Museoa:
Lagun baten sarrera
Tarifa murriztua
Taldeak
Gelak ikastaro, lantegi eta mintegietarako erabiltzea

3,00
2,00
2,00

Jardueraren 
arabera

Energia gela:
Lagun baten sarrera
Tarifa murriztua
Taldeak

2,00
2,00
1,50

Museoa + Energia gela batera, lagun bat 3,50
Museoa + Energia gela batera, taldeak 3,00

Tasen tarifa, udal instalazioak erabiltzeko

KONTZEPTUA 2017. URTEA

Kultur Etxea (sala)
Udala 0,00 euro orduko.
Nafarroako Gobernua eta Espainiako Gobernua 0,00 euro orduko.
Herriko entitate publikoak 0,00 euro orduko.
Ikastetxea, Kontsultategia, Ebroko Kirol Mankomunitatea 0,00 euro orduko.
Herriko arte taldeak 6 ordu/astea dohain  

Gero 7 euro/ordua
Herriko taldeak eta elkarteak 4 ordu/astea dohain  

Gero 7 euro/ordua
Udalerrian helbidea duten alderdi politikoak eta sindikatuak 4 ordu/astea dohain  

Gero 7 euro/ordua
Herritik kanpoko kolektiboak, taldeak eta elkarteak 7,00 euro orduko.
Udalerrian helbidea ez duten alderdi politikoak eta 
sindikatuak

7,00 euro orduko.

Federazioak 7,00 euro orduko
Pertsona fisikoak eta legez eratu ez diren taldeak 
(Castejón)

7,00 euro orduko

Bizilagunen eta jabeen elkarteak (Castejón) 3 ordu/astea dohain  
Gero 7,00 euro/

ordua
Pertsona fisikoak eta legez eratu ez diren taldeak (herritik 
kanpokoak)

12,00 euro orduko

Bizilagunen eta jabeen elkarteak (herritik kanpokoak) 12,00 euro orduko
Enpresak eta entitate pribatuak, Castejónen egoitza 
dutenak (JEZ)

12,00 euro orduko

Enpresak eta entitate pribatuak, kanpokoak 15,00 euro orduko
Kultur etxea (ekitaldi aretoa)
Udala 0,00 euro orduko
Nafarroako Gobernua eta Espainiako Gobernua 0,00 euro orduko
Herriko entitate publikoak 0,00 euro orduko
Ikastetxea, kontsultategia eta Ebroko Kirol 
Mankomunitatea

0,00 euro orduko

Herriko arte taldeak Gehienez ere urtea 
3 aldiz lagatzea, 

dohainik
Herriko taldeak eta elkarteak Gehienez ere urte-

an 3 aldiz lagatzea, 
dohainik

Udalerrian helbidea duten alderdi politikoak eta sindikatuak Gehienez ere urte-
an 3 aldiz lagatzea, 

dohainik
Herritik kanpoko kolektiboak, taldeak eta elkarteak 12,00 euro orduko
Udalerrian helbidea ez duten alderdi politikoak eta 
sindikatuak

12,00 euro orduko

Federazioak 12,00 euro orduko
Pertsona fisikoak eta legez eratu ez diren taldeak 
(Castejón)

14,00 euro orduko

Bizilagunen eta jabeen elkarteak (Castejón) 3 aldiz/urtea dohain  
Gero 14,00 euro 

orduko
Pertsona fisikoak eta legez eratu ez diren taldeak (herritik 
kanpokoak)

20,00 euro orduko

Bizilagunen eta jabeen elkarteak (herritik kanpokoak) 20,00 euro orduko
Enpresak eta entitate pribatuak, Castejónen egoitza 
dutenak (JEZ)

18,00 euro orduko

Enpresak eta entitate pribatuak, kanpokoak 25,00 euro orduko
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Bazkariak egiteagatik 
Luntxak egiteagatik 

125,00 euro/ 8 
ordu. Hortik goitiko 
ordu bakoitza 5,00 

euro
30,00 euro

Sarasate kulturgunea (antzerkia/zinema)
Udala 0,00 euro orduko
Nafarroako Gobernua eta Espainiako Gobernua 0,00 euro orduko
Herriko entitate publikoak 0,00 euro orduko
Ikastetxea, kontsultategia, Ebroko Kirol Mankomunitatea 0,00 euro orduko
Herriko arte taldeak 25,00 euro orduko
Herriko taldeak eta elkarteak 30,00 euro orduko
Udalerrian helbidea duten alderdi politikoak eta sindikatuak 30,00 euro orduko
Herritik kanpoko kolektiboak, taldeak eta elkarteak 50,00 euro orduko
Udalerrian helbidea ez duten alderdi politikoak eta 
sindikatuak

50,00 euro orduko

Federazioak 50,00 euro orduko
Pertsona fisikoak eta legez eratu ez diren taldeak 
(Castejón)

50,00 euro orduko

Bizilagunen eta jabeen elkarteak (Castejón) 50,00 euro orduko
Pertsona fisikoak eta legez eratu ez diren taldeak (herritik 
kanpokoak)

60,00 euro orduko

Bizilagunen eta jabeen elkarteak (herritik kanpokoak) 60,00 euro orduko
Enpresak eta entitate pribatuak, Castejónen egoitza 
dutenak (JEZ)

50,00 euro orduko

Enpresak eta entitate pribatuak, kanpokoak 75,00 euro orduko
Bazkariak egiteagatik
Luntxak egiteagatik (aretoan)

250,00 euro/ 8 ordu
Hortik goitiko ordu 

bakoitza 10,00 euro
250,00 euro

Dos de Mayo ikastetxea (Castejón)
Udala 0,00 euro orduko
Nafarroako Gobernua eta Espainiako Gobernua 0,00 euro orduko
Herriko entitate publikoak 0,00 euro orduko
Ikastetxea, kontsultategia, Ebroko Kirol Mankomunitatea 0,00 euro orduko
Herriko arte taldeak 10,00 euro orduko
Herriko taldeak eta elkarteak 10,00 euro orduko
Udalerrian helbidea duten alderdi politikoak eta sindikatuak 10,00 euro orduko
Herritik kanpoko kolektiboak, taldeak eta elkarteak Ez da bidezko
Udalerrian helbidea ez duten alderdi politikoak eta 
sindikatuak

Ez da bidezko

Federazioak Ez da bidezko
Pertsona fisikoak eta legez eratu ez diren taldeak 
(Castejón)

8,00 euro orduko

Bizilagunen eta jabeen elkarteak (Castejón) 8,00 euro orduko
Pertsona fisikoak eta legez eratu ez diren taldeak (herritik 
kanpokoak)

10,00 euro orduko

Bizilagunen eta jabeen elkarteak (herritik kanpokoak) 10,00 euro orduko
Enpresak eta entitate pribatuak, Castejónen egoitza 
dutenak (JEZ)

Ez da bidezko

Enpresak eta entitate pribatuak, kanpokoak Ez da bidezko

Gimnasioa, irakastorduetatik kanpo eta bakar-bakarrik bertze toki bat ez badago. 
Sarasate kulturgunean ez da sartzen teknikarien gastua, ezta aparteko beharrak ere. 
Museoko erakusketa aretoa erabili beharko balitz, Kultur Etxeko ekitaldi aretoaren 
baldintza berberak hartuko lirateke kontuan.

Salbuespen gisa, Sarasate kulturgunea eta Kultur Etxea bazkariak eta luntxak 
egiteko  eskatu ahalko dituzte elkarte eta entitate publikoek, enpresek, talde politikoek 
eta sindikatuek, dagokien tasa ordainduta.

Tasen tarifak, kultura eta kirol arloko ikastaroengatik

KONTZEPTUA 2017. URTEA 
(euroak)

Udaleko Kultura eta Kirol Batzordeak antolaturiko ikastaroak
Bakoitzaren kostua Kostua + gastu 

orokorren %15
GESPORT-KINESek antolatutako ikastaroak
Uretako jarduerak
Haurrak <4 urte Hiruhilekoko kuota. Abonatuak 43,70
Haurrak <4 urte Hiruhilekoko kuota. Abonatu gabeak 87,40
Haurrak 4-15 urte. Hiruhilekoko kuota. Abonatuak 43,70
Haurrak 4-15 urte. Hiruhilekoko kuota. Abonatu gabeak 87,40
Helduak 16-65 urte. Hiruhilekoko kuota. Abonatuak 58,30
Helduak 16-65 urte. Hiruhilekoko kuota. Abonatu gabeak 116,50

KONTZEPTUA 2017. URTEA 
(euroak)

Helduak 65 urtetik goiti. Hiruhilekoko kuota. Abonatuak 43,70
Helduak 65 urtetik goiti. Hiruhilekoko kuota. Abonatu gabeak 87,40
Aretoetako jarduerak
–Haurrak 4-15 urte. Hiruhilekoko kuota. Abonatuak 40,30
Haurrak 4-15 urte. Hiruhilekoko kuota. Abonatu gabeak 60,50
Helduak 16-65 urte. Hiruhilekoko kuota. Abonatuak 67,20
Helduak 16-65 urte. Hiruhilekoko kuota. Abonatu gabeak 100,80
Helduak 65 urtetik goiti. Hiruhilekoko kuota. Abonatuak 50,40
Helduak 65 urtetik goiti. Hiruhilekoko kuota. Abonatu gabeak 75,60
Aholkularitza akuatikoa
Urteko abonatua 7,30
Urteko abonamendurik gabe 14,60
Pertsonalizatua 1. hitzordua 35,30
Pertsonalizatua 2. hitzordua eta gainerakoak 28,00
Pertsonalizatua, 10 hitzordutarako bonua 236,40
Pertsonalizatua, 15 hitzordutarako bonua 333,90
Pertsonalizatua, 20 hitzordutarako bonua 417,30
Padela
Haurrak 4-15 urte. Hiruhilekoko kuota. Abonatuak 45,50
Haurrak 4-15 urte. Hiruhilekoko kuota. Abonatu gabeak 70,10
Helduak 16-65 urte. Hiruhilekoko kuota. Abonatuak 58,30
Helduak 16-65 urte. Hiruhilekoko kuota. Abonatu gabeak 68,30
Helduak 65 urtetik goiti. Hiruhilekoko kuota. Abonatuak 105,20
Helduak 65 urtetik goiti. Hiruhilekoko kuota. Abonatu gabeak 87,50
Ikastaroa, astean behin (10 saio)
Haurrak, 4-15 urte. Abonatua 45,50
Helduak, 16-65 urte. Abonatua 70,10
Helduak, 65 urtetik goiti. Abonatua 58,30
Haurrak, 4-15 urte. Abonatu gabea 68,30
Helduak, 16-65 urte. Abonatu gabea 105,20
Helduak, 65 urtetik goiti. Abonatu gabea 87,50
Ikastaroa, astean behin (15 saio)
Haurrak, 4-15 urte. Abonatua 68,30
Helduak, 16-65 urte. Abonatua 105,10
Helduak, 65 urtetik goiti. Abonatua 87,50
Helduak, 4-15 urte. Abonatu gabea 102,50
Helduak, 16-65 urte. Abonatu gabea 157,70
Helduak, 65 urtetik goiti. Abonatu gabea 131,30
Monitorearen ordua
1. ordua monitorearekin. Abonatuak 35,60
1. ordua monitorearekin. Abonatu gabeak 53,40
2. ordua eta gainerakoak monitorearekin. Abonatuak 28,25
2. ordua eta gainerakoak monitorearekin. Abonatu gabeak 42,40
10 saioko bonua monitorearekin. Abonatuak 280,40
10 saioko bonua monitorearekin. Abonatu gabeak 420,80

Tasen tarifa, garabiak ibilgailuak eremu publikotik kentzeko

KONTZEPTUA 2017. URTEA

Zerbitzua garraiorik gabe Kostua + gastu orokorren %15
Zerbitzua eta altxatokia Kostua + gastu orokorren %15
Eguna altxatokian, 48 ordutik aitzina: 10,00 euro/eguna

Tasen tarifa, Udalaren ludoteka eta Gizarte Etxea erabiltzeagatik.

KONTZEPTUA 2017. URTEA 
(euroak)

Udal ludoteka/urtea
Udal ludoteka/seihilekoa
Udal ludoteka/hiruhilekoa
Udal ludoteka/hilekoa

88,00
44,00
22,00

8,00
Gizarte etxearen erabilera
Eguna 2,00
Asteburuak 3,00
Hiru hileko abonamendua 20,00
Urteko abonamendua 50,00

Zuzeneko eta zeharkako zergen tasak

KONTZEPTUA 2017. URTEA

Landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa % 0,80.
Hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa %0,410
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Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga
Tarifak
Udalaren errekargua

Instrukzioa
%40

Lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga
Eguneratzeko koefizientea
Karga-tasa

%2,60
%10,47

Eraik., inst. eta obren gaineko zerga %4,50

Tasen tarifa, landabideak erabiltzeko

KONTZEPTUA 2017 (euroak)

Zenbateko bakarra 0,002

Castejonen, 2017ko urtarrilaren 30ean.–Alkate udalburua, David 
Álvarez Yanguas.

L1701282

AZKOIEN

2017ko udal aurrekontu orokorra.  
Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 277. 
artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik 
aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da 2017ko udal aurrekontua. Ha-
sierako onespenaren erabakia 2017ko 10. Nafarroako Aldizkari Ofizialean 
eman zen argitara, urtarrilaren 16an.

DIRU-SARRERAK:

AZKOIENGO  
UDALA

ERAKUNDE  
AUTONOMOA  

MUSIKA ESKOLA

AURREKONTU 
BATERATUA

I. kapitulua 1.617.700,00 1.617.700,00 
II. kapitulua 150.000,00 150.000,00 
III. kapitulua 442.550,00 84.500,00 527.050,00 
IV. kapitulua 2.137.900,00 179.000,00 2.175.900,00 
V. kapitulua 734.400,00 0,00 734.400,00 
VI. kapitulua 211.000,00 211.000,00 
VII. kapitulua 298.000,00 298.000,00 
Diru-sarrerak, guztira 5.591.550,00 263.500,00 5.714.050,00 

GASTUAK

AZKOIENGO  
UDALA

ERAKUNDE  
AUTONOMOA  

MUSIKA ESKOLA

AURREKONTU 
BATERATUA

I. kapitulua 1.802.900,00 229.650,00 2.032.550,00 
II. kapitulua 1.929.600,00 33.850,00 1.963.450,00 
III. kapitulua 44.700,00 0,00 44.700,00 
IV. kapitulua 686.000,00 0,00 545.000,00 
VI. kapitulua 582.700,00 0,00 582.700,00 
VII. kapitulua 22.000,00 22.000,00 
IX. kapitulua 155.700,00 155.700,00 
Gastuak, guztira 5.223.600,00 263.500,00 5.346.100,00 

Azkoienen, 2017ko otsailaren 6an.–Alkatea, Juan Carlos Castillo 
Ezpeleta.

L1701516

TAFALLA

Diru-laguntzak arautzen dituen ordenantza orokorra.  
Behin betiko onespena

Tafallako Udalak, 2016ko azaroaren 2an egin osoko bilkuran, hasiera 
batean onetsi zuen Tafallako Udalaren diru-laguntzak arautzen dituen udal 
ordenantza. Hura 2016ko 223. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu 
zen, azaroaren 18an.

Hasierako onespenaren espedientea jendaurrean egon da eta ez da 
alegaziorik aurkeztu. Hortaz, argitara ematen da testu osoa, Diru-laguntzei 
buruzko Lege Orokorraren 17. artikulua betez eta Toki Administrazioari 
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. eta 326. artikuluetan 
xedatutakoarekin bat, behar diren ondorioak izan ditzan.

Tafallan, 2017ko urtarrilaren 5ean.–Jarduneko alkatea, Cristina Ar-
conada Armendáriz.

TAFALLAKO UDALAREN DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN 
ORDENANTZA OROKORRA

ZIOEN AZALPENA

Diru-laguntzak sustapen teknika bilakatu dira, bai eta Administrazioa 
partikularrekin elkarlanean aritzeko tresna ere, interes orokorrekotzat jotzen 
diren jarduerak kudeatze aldera, besteak beste, ondoko esparruetan: 
gizarte ekintza, gizakion eta herrien arteko lankidetza eta elkartasuna, 
etxebizitza, kultura, hezkuntza, gazteria, kirola, ingurumena, merkataritza, 
interes publikotzat jotako hainbat jarduera pribaturen sustapena, aisia eta 
denbora librea edo, halaber, herritarren parte-hartzea, hori zuzenbidezko 
estatu sozial eta demokratikoaren eskakizuna den aldetik.

Tafallako Udalaren eta haren erakunde autonomoen eremuan jarduera 
hori egin ahal izateko, esparru juridiko egoki bat onetsi beharra dago, 
Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Le-
geari eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrari 
egokituko zaiona, bat etorririk sustapena eta diru-laguntzen kontzesioa, 
diruz lagundutako jarduera betiere oinarritu behar duten printzipioetara: 
publikotasuna, gardentasuna, lehia, objektibotasuna, berdintasuna eta 
bereizkeriari eza, eraginkortasuna eta eragimena.

Ordenantza honek udal araudi bat ezartzen du Tafallako Udalak eta 
haren erakunde autonomoek diru-laguntzak emateko erakunde publiko 
nahiz pribatuei eta irabazi asmorik gabeko partikularrei, gisa horretara egin 
ditzaten zerbitzuak eta jarduerak, toki administrazioaren eskumenekoen 
osagarri edo ordezko.

I. KAPITULUA

Xedapen orokorrak

1. artikulua. Xedea.
Ordenantza honen xedea da Tafallako Udalak eta haren erakunde 

autonomoek ematen dituzten diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 
ezartzea.

Diru-laguntzei buruz berariazko ordenantza duten gaietan ematen diren 
diru-laguntzak ordenantza propio horren arabera arautuko dira, ordenantza 
honen aginduei egokiturik, haien ordezko izanen baita.

2. artikulua. Diru-laguntza zer den.
1. Hona zer jotzen den diru-laguntzatzat, ordenantza honetaz den 

bezainbatean: Tafallako Udalak edo haren erakunde autonomoek egindako 
diru-xedapen oro, pertsona publiko zein pribatuen alde egina, betiere 
ondoko baldintzak betez gero:

a) Ez onuradunen ez hirugarrenen zuzeneko kontraprestaziorik gabe 
eman behar da dirua.

b) Diru-laguntza emateko baldintza izanen da xede jakin bat betetzea, 
proiekturen bat gauzatzea, jardueraren bat egitea, jokabide berezi bat 
hartzea –hori guztia gauzaturik nahiz gauzatzeko egonik– edo egoera 
bat gertatzea; eta ezartzen diren betebeharrak bete beharko ditu onu-
radunak.

c) Finantzatzen den proiektu, ekintza, jokabide edo egoeraren hel-
buruak onura publikoko edo gizarte intereseko jardueraren bat bulkatzea 
edo xede publikoren bat sustatzea izan behar du.

2. Ordenantza honen aplikazio esparrutik baztertuta daude:
a) Tafallako Udalaren edo haren erakunde autonomoen eta beste 

administrazio publiko batzuen arteko diru-ekarpenak, oro har haien esku-
menen esparruko jarduna finantzatzekoak badira.

b) Udaleko talde politikoei edo udalkideei ematea udal aurrekontuan 
aurreikusiak dauden diru-ekarpenak.

c) Publizitatez deitzen diren sari ofizialak eta onuradunek aldez 
aurretik eskatu gabe ematen direnak.

3. artikulua. Aplikazio esparru orokorra:
1. Diru-laguntza jaso dezakete gizarte, hezkuntza, kultura, gazteria, 

kirol, merkataritza, ingurumen edo bestelako alor batean Udalaren esku-
menen osagarri edo ordezko diren jarduera edo zerbitzuek (8. artikuluan 
aipatzen dira).

2. Jardueren lurralde esparrua Tafallako udalerria izanen da. Diru-la-
guntzaren xede diren jarduerak Tafallako udal mugapeaz gaindikoak badira, 
Udalaren interesen aldekoak izan beharko dute, zuzenean edo zeharka, 
halako moduz non baldintza horrek aski justifikaturik gelditu beharko baitu 
espedientean, txosten arrazoitu baten bitartez, diru-laguntza eman baino 
lehen. Baldintza horretatik salbuetsiak daude garapen bidean dauden 
herriendako laguntza programaren aurrekontuan aurreikusitako %0,7ari 
lotutako garapen proiektuetarako diru-laguntzak.

4. artikulua. Printzipio orokorrak.
1. Honako printzipio hauen arabera kudeatuko dira ordenantza honek 

aipatzen dituen diru-laguntzak:
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a) Publikotasuna, gardentasuna, lehia, objektibotasuna, berdintasuna 
eta bereizkeriarik eza.

b) Eraginkortasuna, administrazio emaileak finkatutako helburuak 
betetzean.

c) Eragimena, baliabide publikoak esleitu eta erabiltzean.
2. Diru-laguntzak ezartzea proposatzen duten organoek aldez aurretik 

adierazi beharko dute, diru-laguntzen plan estrategiko batean, zein xede 
eta onura publiko edo sozialeko eraginak lortu nahi diren, zenbat denbora 
behar den horiek lortzeko, ustez zenbateko kostuak izanen diren eta zein 
finantzabide erabiliko diren, eta, betiere, aurrekontuan dirua egotearen 
mende jarriko dute diru-laguntza.

3. Lortu nahi diren xedeek merkatuari eragiten badiote, argi eta garbi 
identifikaturiko akatsak zuzentzera bideratu behar dira eta haien ondorioek 
ahalik eta distortsiorik txikiena eragin behar dute.

5. artikulua. Onuradunak.
1. Diru-laguntzaren onuraduntzat joko da diru-laguntzaren xede den 

jarduera egin behar duen pertsona, edo diru-laguntza ematea zilegi egiten 
duen egoeran aurkitzen dena.

2. Onuraduna pertsona juridikoa denean, honako hauek ere onura-
duntzat joko dira: onuradunaren bazkide izanik haren izenean eta haren 
kontura diru-laguntzaren xede diren jarduerak osorik edo zati batean egiteko 
konpromisoa hartzen dutenak.

3. Oinarri arautzaileetan espresuki aurreikusten delarik, onuradun 
bihurtzen ahal dira pertsona fisiko edo juridikoen batasunak, publiko edo 
pribatuak, ondasun komunitateak edo beste edozein unitate ekonomiko 
edo bereizitako ondare, nortasun juridikorik izan gabe ere, proiektuak, 
jarduketak edo jokabideak gauzatzen ahal badituzte edo diru-laguntza 
jasotzeko behar den egoeran badaude. Halakoetan, batasuneko kide 
bakoitzak bere gain hartutako konpromisoak espresuki adieraziko dira 
eskaeran eta kontzesioaren ebazpenean; orobat, bakoitzari aplikatuko 
zaion diru-laguntzaren zenbatekoa. Kide guztiak onuraduntzat hartuko dira. 
Nolanahi ere, batasunaren ordezkari edo ahalorde bat izendatu beharko da, 
batasunari onuradun gisa dagozkion zereginak betetzeko adinako ahalen 
jabe. Batasuna ezin izanen da desegin, harik eta 38/2003 Legearen 39. 
artikuluan ezarritako itzulketaren preskripzio epea bukatu arte.

6. artikulua. Onuradunen betebeharrak.
1. Onuradunak betebehar hauek ditu:
a) Diru-laguntza jasotzeko behar den jokabidea izan, xedea bete, 

proiektua gauzatu edo jarduera egitea.
b) Emandako diru-laguntza diru-laguntzaren xede diren gastuak 

finantzatzeko baizik ez erabiltzea.
c) Organo emaileari edo, halakorik bada, entitate laguntzaileari 

frogatzea betebeharrak eta baldintzak betetzen direla eta diru-laguntza 
emateko edo jasotzeko arrazoi izan diren jarduera eta helburua gauzatu 
eta bete direla.

d) Organo emaileak edo, halakorik bada, entitate laguntzaileak egin 
beharreko egiaztatze lanak onartzea, baita kontrol organo eskudunek 
finantzak egiaztatu eta kontrolatzeko egiten ahal dituztenak ere; bestetik, 
lehenagoko jarduketen ondorioz eskatzen ahal zaion informazio guztia 
ematea.

e) Lagundutako jarduera finantzatzeko eskatu edo lortutako beste 
diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea diru-
laguntza eman duen organoari edo lankide den entitateari. Jakin bezain 
laster emanen da haien berri eta, betiere, jasotako dirua zertan erabili 
den frogatu baino lehen.

f) Diru-laguntzak ematen dituen ebazpenaren proposamena egiten 
denean, betebeharrak eta zergen gainekoak eguneratuak izatea Nafarroako 
Foru Ogasunarekin, Udalarekin eta haren erakunde autonomoekin, ofizioz 
eginen baitira egiaztapena, baita Gizarte Segurantzarekin ere.

g) Egiaztatze eta kontrol ahalmenak erabili ahal daitezen, kontabilitate 
liburuak, erregistro eginbidetuak eta gainerako agiriak edukitzea, behar 
bezala ikuskaturik, onuradunari aplikatu behar zaizkion merkataritzako 
legeetan eta lege sektorialetan agindutako moduan, eta halaber, diru-lagun-
tzak arautzeko oinarrietan eskatzen diren kontabilitate orriak eta erregistro 
berariazkoak edukitzea, eta horiek guztiak zaintzea.

h) Jasotako funtsen aplikazioari buruzko frogagiriak gordetzea, agiri 
elektronikoak barne, egiaztatze eta kontrol lanen xede diren bitartean.

i) Zabalkunderako eskatzen zaizkion neurriak hartzea.
j) Euskararen eta berdintasunaren arloko udal ordenantzen xedape-

nak errespetatu eta betetzea, bai publizitatea eta materialak erabiltzean 
bai jarduerak gauzatzean.

k) Eskuratutako diruak itzultzea, bidezko delarik.
2. Berariazko oinarri arautzaileetan betebehar hauen salbuespenak 

jasotzen ahalko dira, beren izaera dela eta.
3. Artikulu honen 1.f) ataleko betebeharretatik kanpo daude larrialdi 

sozialen kasuak eta banakako gizarte laguntzak.

7. artikulua. Entitate laguntzaileak.
Diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriek ezarri ahal izanen dutenez, 

diru-laguntza publikoak entitate laguntzaile baten bidez ematen ahalko 
zaizkie onuradunei. Hala bada, lankidetza hitzarmena eginen da Udalaren 
eta entitate laguntzailearen artean, eta hartan arautuko dira entitateak bere 
gain hartzen dituen baldintzak eta betebeharrak. Hitzarmen horrek ez du 
inondik ere lau urte baino gehiago iraunen.

II. KAPITULUA

Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak

8. artikulua. Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak.
Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3 

a) artikuluak ezarritakoa bete beharrez, ondotik azaltzen diren objektu, gai, 
helburu, proiektu, jarduera edo jokabideak izaten ahalko dira diru-lagun-
tzen xede, kontuan hartuta, betiere, horiek dagozkien deialdietan berariaz 
garatzen ahalko direla, edo zehazkiago zedarritu. Hona hemen:

8.1. Arlo sozialean:
a) Eskoletako jantokietan jateko laguntzak ematea, esku-hartze 

sozialeko prozesuetan dauden familietako seme-alabentzat.
b) Laguntza ematea, infraetxeetan, etxebizitza desegokietan edo 

erantzun soziala behar duten beste zenbait egoeratan bizi diren familiei 
alokairua ordaintzen laguntzeko.

c) Aisiaren eta denbora librearen esparruan prebentzio eta sustape-
nerako proiektuak garatzea. (Ludoteka, Musika Eskola, Kirola, Gazteriaren 
Etxea...).

d) Gizarte ekintzako proiektuak garatzea, hala nola: gutxiengo etniko-
ei, etorkinei, pobrezian bizi direnei eta abarri arreta emateko programak.

e) Familiei sostengua ematea, familiako kideren bat tratamendu 
terapeutikoan badute errehabilitazio zentroetan, eta egonaldiaren kostuari 
aurre egiteko baliabiderik ez.

f) Garapen bidean dauden herrialdeekin lankidetza proiektuak egi-
tea.

g) Garapenerako prebentzio, sentsibilizazio eta hezkuntza jarduketak 
eta proiektuak egitea.

h) Larrialdi humanitarioko eta hondamendi egoeretako jarduketak 
egitea.

i) Laguntza ekonomikoak ematea larrialdi sozialeko egoeran dauden 
familiei, bizirauteko oinarrizko beharrei erantzuteko.

j) Prestakuntzarako laguntza ekonomikoak, gizarteratzeko eta lane-
ratzeko programan parte hartzen dutenentzat.

k) Eta oro har, beste edozein jarduera, baldin eta bideratuta badago 
familien, haurren eta nerabeen, adinekoen, emakumeen, desgaitasuna du-
tenen, mendekotasuna dutenen, etorkinen, etnien eta gizartetik baztertzeko 
arriskuan dauden beste talde batzuen arloko prebentziora, esku hartzera, 
asistentziara, errehabilitaziora, gizarteratzera edo gizarte ongizateraren 
sustapenera; orobat, baldin eta bideratuta badaude elkarteen mugimendura 
eta gizarte boluntariotzara eta gabezia egoera larriei eta larrialdi sozialeko 
egoerei arreta ematera.

8.2. Herritarren parte-hartzearen arloan:
a) Herritarren parte-hartzearen arloan gizarte dinamizazioa eta 

parte-hartzea bultzatzen dituzten proiektuak.
b) Kontsulta kontseiluen eta partaidetza foroen sustapena, oro har.
c) Obrak eta erreformak egin, oztopo arkitektonikoak kendu eta 

lokalak zein altzariak erosi eta teknologia berriak ezartzeko inbertsioak, 
herritarren parte-hartzearen arloan jarduerak egiten dituzten irabazi asmorik 
gabeko elkarte, entitate edo herritar taldeendako.

8.3. Hezkuntza, kirol eta gazteria arloan:
a) Federazio-liga ofizialetan parte hartzen duten kirol taldeendako 

laguntzak.
b) Kirol afizionatuarendako laguntzak (kirol taldeak, klubak eta 

abar).
c) Kirol emanaldi eta ikuskizunak edo bestelako kirol jarduerak 

antolatzen dituzten irabazi asmorik gabeko herritar elkarteendako diru-
laguntzak.

d)  Irabazi asmorik gabeko elkarteek antolatutako gazte jarduerak.
e) Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako gurasoen elkarteek 

antolatzen dituzten berezko jardueretarako sostengua.
f) Ikastetxeek Haur eta Lehen Hezkuntzan egiten dituzten eskolaz 

kanpoko jarduera osagarriak.
g) Lehen Hezkuntzako ikastetxeetarako laguntzak, irakaskuntzako 

material suntsigarria erosteko.
h) Gizarte eta kultur animazioko jarduerak, gazteendako programak, 

lehiaketak, erakusketak, gazte kultur eta sormenarekin zerikusia duten 
bestelako jarduerak, argibideak eta aholkuak emateko programak, aisia 
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eta denbora libreko programak, prestakuntzako eta hezkuntzako jarduerak, 
aldizkariak eta argitalpenak, eta gazteen parte-hartzea zein asoziazionis-
moa bultzatzen dituzten jarduerak oro.

i) Kirol ekitaldiak eta jarduerak edo kirola sustatzekoak antolatu eta 
kirol entitateekin elkarlanean aritzea.

j) Ikasleen prestakuntzara bideratutako jarduerak eta hezkuntza 
sektorera bideratutako gainerako jarduerak.

8.4. Merkataritza eta turismo arloan:
a) Eguberrietako argiak paratzea.
b) Tafallan turismoa sustatzeko jarduerak, bai eta hura ezagutzera 

ematekoak ere, hala foro nazionaletan nola nazioartekoetan.
c) Hiri espazioa sustatzea, merkataritza edo turismoa helburu.
d) Ekintzaileek udalerriko merkatua sustatzea.
e) Tafallako merkataritzarekin eta merkatarien elkarteekin zerikusia 

duten prestakuntza, jarduerak eta programak.
8.5. Kulturaren, festen eta euskararen arloan:
a) Kultur elkarteek kultur jarduerak gauzatu eta programatzea.
b) Musika emanaldiak.
c) Tafallako kultur lehiakortasuna sustatzea.
d) Kultur adierazpenak oro sustatu eta hedatzea.
e) Talde profesionalen kultur jarduna sustatzea.
f) Euskarazko kultur jarduerak sustatzea.
g) Euskara ikastea sustatzea.
h) Euskarazko aisia jarduerak sustatzea.
i) Sormena, arte plastikoak, eszenikoak eta musikalak sustatzea.
j) Eta, oro har, arteekin, zientziekin eta letrekin zerikusia duen edozein 

kultur jarduera sustatzea, baita hirikoak berekoak diren jarduera soziokul-
turalak eta herriko festak ere.

8.6. Ingurumen eta osasun arloan:
a) Osasun arloko prebentzioa, babesa eta sustapena bulkatzeko 

jarduerak, biztanle orori eta, bereziki, gazte, zahar, emakume, haur eta 
abarrei zuzenduak. Biztanleria osatzen duten multzo ezberdinen osasuna 
gordetzeko hezkuntza eta prebentzio helburuak xede dituzten proiektuak 
zein programak, argibideak emateko eta prestakuntzako jarduerak, jardu-
naldiak, mintegiak eta abar.

b) Hiri eta natur ingurumena babesteko jarduerak eta babes hori 
lortzeko egiten diren jarduerak oro sustatzea, besteak beste, prestakuntza-
koak, argibideak ematekoak, herritarrek parte-hartzekoak eta ingurumenari 
buruzko sentsibilizazioaren gainekoak.

8.7. Hirigintza arloan:
a) Etxebizitzak eta fatxadak zaharberritzea, kasuan kasuko orde-

nantzak ezarritakoarekin bat.
8.8. Bestelakoak:
Udalaren jardunaren osagarri izan eta artikulu honetan deskribatu ez 

den beste edozein jarduera, betiere diruz laguntzeko modukoa bada.
–Diruz laguntzen ahal diren objektuak, gaiak, helburuak, proiektuak, 

jarduerak edo jokabideak, artikulu honetan ageri direnak, ez dira numerus 
clausus moduan hartuko ordenantza honen ondorioetarako; aitzitik, dago-
kien deialdian zabaldu eta zehazten ahalko dira edo, orobat, diru-laguntza 
lerro berriak ezarri Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren bitartez.

III. KAPITULUA

Oinarri arautzaileak

9. artikulua. Diru-laguntzen kontzesioa arautzen duten oinarriak.
1. Diru-laguntzak emateko, horretarako erabiltzen den bitartekoa 

edozein izanik ere, oinarri arautzaileak onetsi behar dira eta beraiei jarraitu 
behar zaie, ordenantza honetan ezartzen diren baldintzetan.

2. Diru-laguntzak arautzeko oinarrietan alderdi hauek zehaztu be-
harko dira, gutxienez:

a) Diru-laguntzaren xedearen definizioa. Diru-laguntzari ezarri zaion 
onura publikoko edo gizarte onurako xedea azalduko da.

b) Onuradunek diru-laguntza eskuratzeko bete behar dituzten bal-
dintzak.

c) Diru-laguntza emateko prozedura.
d) Diru-laguntza onartzeko irizpide objektiboak eta, hala behar badu, 

horien ponderazioa.
e) Diru-laguntza bakoitzaren zenbatekoa edo hori zehazteko irizpide-

ak. Hala behar denean, onuradunen artean hainbanatzeko aukera.
f) Diru-laguntza onartzeko prozedura agindu, ireki eta ebazteko 

eskumena duten organoak, eta ebazpena jakinarazteko epea.
g) Deialdian ezartzen bada, balorazio batzordearen osaketa; hura di-

ru-laguntzaren kudeaketari loturiko hiru lagunek osatuko dute gutxienez.

h) Ematen diren diru-laguntzei eta haien onuradunen zerrendari 
emanen zaien araubidea eta publizitate maila.

i) Diru-laguntzaren justifikazio egokia bermatzeko kontabilitateko 
liburu eta erregistrorik behar bada, horien zehaztapena.

j) Onuradunak edo entitate laguntzaileak zein epetan eta nola frogatu 
behar duen diru-laguntzaren helburua bete dela eta hartutako diruak beren 
xederako erabili direla, hala egindako gastuari nola diruen ordainketari 
dagokionez.

k) Diru-laguntza ematen duen organoarendako berme neurriak eratu 
behar badira, horiek zein diren, nola eratzen diren eta horiek bertan behera 
uzteko prozedura zein den.

l) Diru-laguntza ordaintzeko modua eta epeak, eta onuradunei es-
katzen ahal zaizkien bermeen mota eta zenbatekoa, halakorik eskatzen 
baldin bazaie, emandako diru-laguntzaren ordainketa aurreratuak egitea 
aurreikusten denean.

m) Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatuz 
gero, zer inguruabarrek ekar dezaketen ebazpena aldatzea.

n) Jarduera azpikontratatzeko aukera.
o) Onuradunen betebeharrak, diru-laguntzaren xede den jardueraren 

finantzaketari buruzko publizitatea dela eta.
p) Bateragarritasuna edo bateraezintasuna xede bererako beste 

diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideekin, jatorria edozein 
izanik ere: administrazio edo entitate publiko edo pribatuak edo nazioko, 
Europar Batasuneko nahiz nazioarteko erakundeak.

q) Diru-laguntzak emateagatik ezarritako baldintzak betetzen ez 
badira, ez betetze hori norainokoa den neurtzeko irizpideak. Irizpide horiek 
aplikatuko dira azken-azkenean onuradunak jaso edo, hala behar badu, 
itzuli behar duen dirua zehazteko, eta proportzionaltasun printzipioari 
jarraitu beharko diote.

r) Oinarri arautzaileen eta deialdiaren aurka paratzen ahal diren 
administrazio errekurtsoak.

3. Oinarri arautzaileak onesteko proposamena bideratzen duen es-
pedienteak txosten juridikoa eduki beharko du, oinarriak zuzenbidearen 
araberakoak direla adierazten duena, eta Kontu-hartzailetzak fiskalizatuko 
du aitzinetik, eginkizun horri buruzko araudian ezartzen den gisan.

4. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira diru-laguntzei 
buruzko arauak eta, halakorik izanez gero, diru-laguntzen deialdiak eta 
haien oinarri arautzaileak, zuzenean emateko ezarritakoak izan ezik.

5. Berariazko oinarri arautzaileak onesteko eskumena Alkatetzak 
izanen du, nahiz eta eskuordetzeak egiten ahalko dituen.

10. artikulua. Emandako diru-laguntzen publizitatea.
1. Udalak eta bere erakunde autonomoek jendaurrean jarriko dituzte 

emandako diru-laguntzak, eta ondoko datuak zehaztuko: deialdia, diru-la-
guntza zein programari eta aurrekontu-kredituri egozten zaion, onuraduna, 
emandako diru kopurua eta diru-laguntzaren xedea.

Publizitatea Diru-laguntzen Datu Base Nazionalaren eta Udalaren 
webguneko gardentasunaren atariaren bidez eginen da.

Ondoko kasuetan ez da diru-laguntzen kontzesioa jendaurreratuko:
a) Banakako ebaluazio araubideari jarraikiz emanak.
b) Diru-laguntzaren xedea dela eta, onuradunaren datuak argita-

ratzean kalte egiten bazaio ohorearen errespetu eta babesari, pertsona 
fisikoen intimitateari edo familiakoei edo norberaren irudiari, hala xedatzen 
baita ohorerako, norberaren nahiz familiaren intimitaterako eta norberaren 
irudirako eskubidearen babes zibilari buruzko legerian.

2. Onuradunek behar bezalako publizitatea eginen diote diruz lagun-
tzen diren edozein motatako programa, jarduera, inbertsio edo jarduketen 
finantzaketaren izaera publikoari.

11. artikulua. Diruz lagundutako jardueren finantziazioa.
1. Diruz lagundutako jarduera zati batean edo portzentaje batean 

funts propioekin finantzatu dadila eskatu ahal izanen da diru-laguntzen 
araudian. Justifikatu beharra dago finantzaketa horren zenbatekoa, jatorria 
eta diru-laguntzaren xedea den jardueran egindako aplikazioa.

2. Diru-laguntzaren araudiak bateragarritasun edo bateraezinta-
sun araubidea zehaztuko du beste edozein administrazio, entitate edo 
pertsonarengandik xede bererako bestelako diru-laguntzak, laguntzak 
edo baliabideak eskuratzeko, hurrengo atalean xedatzen dena deusetan 
ukatu gabe.

3. Diru-laguntzen zenbatekoa, berez edo beste diru-laguntza, la-
guntza, diru-sarrera eta baliabide batzuk gehituta, inoiz ez da izanen 
diru-laguntza ematen zaion jardueraren kostua baino handiagoa.

4. Diru-laguntzak emateko kontuan hartu diren baldintzak deusetan 
aldatzen badira eta, betiere, deialdian, hitzarmenean edo ebazpenean 
baimendutako kasuetatik at beste hainbat diru-iturri eskuratzen badira, 
aldatzen ahalko da diru-laguntzak emateko ebazpena.

5. Araudiak horretarako bidea ematen badu, aurreikusi ez diren in-
guruabarrak direla medio, aldaketak egiten ahalko dira proiektuan; kasu 
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honetan, organo eskudunak onetsi beharko ditu horiek, Udalaren kasuan 
kasuko alorrak balorazioa egin eta gero.

6. Benetako defizita edo benetako gastuak eskaera egitean aurreiku-
siak baino gutxiago diren kasuetan, kontuan harturik, betiere, azken horiek 
zedarritzen dutela hasiera batez diru-laguntzaren zenbatekoa, aintzat 
hartuko da inguruabar hori, eta proportzioan murriztuko da behin betiko 
ordaindu behar den kopurua.

IV. KAPITULUA

Diru-laguntzak emateko prozedurak

12. artikulua. Diru-laguntzak emateko prozedurak.
1. Diru-laguntzak norgehiagokako araubideari jarraikiz emanen 

dira, salbu eta, behar bezala justifikatutako kasuetan, Tafallako Udalak 
banakako ebaluazio araubidea baimentzen duenean. Ordenantza hau 
den bezainbatean, norgehiagokako lehiatzat hartuko da diru-laguntzak 
emateko aurkezten diren eskaerak alderatzea, lehentasunaren arabera 
ordenatzeko, oinarri arautzaileetan eta deialdian ezarri diren balorazio 
irizpideei jarraikiz, eta irizpide horien arabera balorazio hoberena lortu 
duten eskaerei diru-laguntza esleitzea, deialdian ezarritako muga eta 
kreditu erabilgarriarena gainditu gabe. Halakoetan, diru-laguntza emateko 
proposamena diru-laguntza ematen duen organoari eginen zaio, instrukzioa 
egiten duen organoaren bitartez.

Salbuespenez, oinarri arautzaileetan hala aurreikusiz gero, propo-
satzen ahalko da diru-laguntzaren onuradunen artean hainbanatzea 
diru-laguntzetarako jarritako gehieneko zenbateko osoa.

2. Banakako ebaluazioaren araubidea, berriz, bestelakoa da: hartan, 
deialdiaren araudiak edo oinarriek irizpideak ezartzen dituzte eskaerak 
ebaluatzeko eta ebaluazio horren arabera diru-laguntza handiagoa edo 
txikiagoa esleitzeko. Espedienteak aurkeztu ahala tramitatu eta ebazten 
dira, aurrekontuan horretarako dirua dagoen bitartean.

3. Diru-laguntza hauek zuzenean ematen ahalko dira:
a) Udalaren aurrekontuetan aurreikuspen izenduna eta aurrekontuko 

zuzkidura dutenak.
b) Lege mailako arauren batek aginduta edo zenbatekoa zehaztuta 

Administrazioak ematen dituenak. Kasuan kasuko prozedura aplikagarria 
erabiliko da diru-laguntza horiek emateko, bakoitzaren araudiari jarraikiz.

c) Salbuespen gisara, interes publiko, sozial, ekonomiko edo hu-
manitario frogatuengatik edo behar bezala justifikatutako beste arrazoi 
batzuengatik ematen diren diru-laguntzak, deialdi publikoa egitea zailtzen 
dutelako.

13. artikulua. Norgehiagokako araubideari jarraikiz diru-laguntzak 
emateko prozedura.

1. Hastapena:
a) Diru-laguntzak emateko prozedura hasi baino lehen, organo 

eskudunak diru-laguntzari buruzko araua edo diru-laguntzaren deialdia 
ezarri behar du, bai eta oinarri arautzaileak ere, ez baldin badaude lehendik 
ezarrita.

b) Diru-laguntzak emateko prozedura ofizioz hasiko da.
c) Interesdunak eskaera aurkeztu beharko du, arauan edo deialdian 

ezarritako ereduaren eta sistema normalizatuaren arabera egina. Eskae-
rarekin batera, diru-laguntza ezartzen duen arauan edo diru-laguntzaren 
deialdian eskatutako agiriak eta informazioak aurkeztuko dira.

Eskaerak aurreko atalean finkatutako baldintzak betetzen ez baditu, 
organo kudeatzaileak interesdunari eskatuko dio hamar eguneko epean 
zuzendu dezala, eta adieraziko dio, zuzendu ezean, eskaerari uko egiten 
diola ondorioztatuko dela eta espedientea artxibatzeko ebazpena emanen 
dela. Ebazpen hori jakinarazi eginen zaio.

2. Instrukzioa:
a) Oinarri arautzaileetan izendatutako organoak eginen du diru-la-

guntzak emateko prozeduraren instrukzioa.
b) Instrukzio organoak ofizioz ebaluatuko ditu eskaerak, arauetan 

edo oinarri arautzaileetan ezarritako irizpideak, balorazio bideak eta le-
hentasunak aintzat harturik.

c) Diru-laguntzen oinarri arautzaileek horixe aurreikusten dutenean, 
batzorde bat eratzen ahalko da eskaerak ebaluatzeko, eta horren funtzi-
onamenduak Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 
1eko 40/2015 Legean organo kolegiatuentzat ezarritako araubideari jarrai-
tuko dio. Instrukzio organoak, ebaluazioa ikusirik, ebazpen proposamena 
aurkeztuko du.

d) Diru-laguntzak emateko espedienteari instrukzio organoaren txos-
tena erantsiko zaio. Bertan agertu beharko da onuradunek diru-laguntzak 
jasotzeko betekizun guztiak betetzen dituztela.

3. Ebazpena:
a) Ebazpen proposamena ikusita, organo eskudunak diru-laguntzak 

emateari buruzko ebazpena emanen du.

b) Ebazpena arrazoitua izanen da. Ematen den ebazpenaren oina-
rriak azaldu beharko dira betiere.

c) Ebazpenean azalduko da, gutienez ere, diru-laguntza jasoko duen 
eskatzailea edo jasoko duten eskatzaileen zerrenda. Eskaerarik ezetsiz 
gero, horiek ere espresuki agertuko dira eta, horien artean, aurrekontuko 
mugagatik ezetsitakoak.

4. Jakinarazpena:
Prozeduraren gaineko ebazpena administrazio prozedura erkideari 

buruzko legerian ezarri bezala jakinaraziko zaie interesdunei. Ebazpena 
jakinarazteko, diru-laguntzari buruzko arauan nahiz haren deialdian adi-
erazitako komunikazio bidea erabiltzen ahalko da.

5. Ustezko ezespena:
Diru-laguntzari buruzko arauan edo deialdian prozedura ebazteko eza-

rritako epea iraganik, berariazko ebazpenik ez badago, eskaera ezetsitzat 
joko da. Ebazpena emateko eperik ezarri ezean, eskaera ezetsitzat joko 
da eskaerak aurkezteko epea amaitu eta hiru hilabeteren buruan.

6. Errekurtsoak:
Diru-laguntzaren arauak edo deialdiak ezarriko du ezespen espresaren 

nahiz ustezkoaren kontra ezartzen ahal den errekurtsoa.
14. artikulua. Banakako ebaluazioaren araubideari jarraikiz diru-la-

guntzak emateko prozedura:
Banakako ebaluazioaren araubideari ordenantza honetan jasotako 

norgehiagokaren prozeduraren arau orokorrak zaizkio aplikagarri, salbu 
eta, diru-laguntza mota hauen izaera berezia dela-eta, “lehiakortasun” 
ezaugarri berariazkoari dagozkion alderdietan edo galdakizunetan arau 
orokor horiek aplikagarri ez badira.

Instrukzio organoak ofizioz ebaluatuko ditu eskaerak, deialdian, hitzar-
menean, ebazpenean edo berariazko ordenantzan ezarritako irizpideak, 
balorazio bideak eta lehentasunak aintzat harturik.

15. artikulua. Diru-laguntzak zuzenean emateko prozedura:
1. Ematen diren diru-laguntzak bideratzeko administrazio egintzek 

haien oinarri arautzaileak ezarriko dituzte, ordenantza honetako aurreikus-
pen guztiei jarraikiz, lehia printzipioari dagozkionak izan ezik.

2. Diru-laguntzak baztertzen badu beste interesdunek eskuratzeko 
aukera, diru-laguntzaren onuragarritasuna eta interes soziala edo xede 
publikoaren lorpena arrazoitu beharko dira, eta lehia printzipioa zergatik 
ezin den aplikatu azaldu beharko da.

3. Diru-laguntzak hitzarmenen bidez bideratzen badira, horiek ones-
teko eskumena duen organoa izanen da diru-laguntza horiek onartzeko 
eskumena duena.

V. KAPITULUA

Diru-laguntzen kudeaketa eta justifikazioa

16. artikulua. Diru-laguntzen deialdiak eta kontzesioa.
1. Diru-laguntzen deialdiek berekin ekarriko dute gasturako baimena, 

udal aurrekontua betearazteko oinarrietan adierazten diren baldintzetan. 
Deialdiaren testuan aditzera eman beharko da zenbateko gastua egiteko 
baimena eman den, eta, diru-laguntza urteka banatu behar bada, urteko 
zenbateko guztiak jarriko dira.

2. Ordenantza honetan jasotzen diren prozeduretarik edozein erabiliz 
diru-laguntzak emateak dagokion gastu konpromisoa ekarriko du.

3. Ezin izanen da deialdian zehaztu den zenbatekoa baino diru-la-
guntza handiagorik eman, ez eta urte bakoitzeko aurrekontuari gehienez 
egozten ahal zaion zenbatekoaren muga gainditu ere. Aurrekontuetan 
behar adina dirurik ez egoteagatik kontuan hartzen ez diren eskaerak 
ezetsitzat joko dira.

Ondoko aurrekontu ekitaldiaren aitzineko deialdietan, ekitaldi horretan 
kreditua egotea izanen da gastua baimentzeko baldintza; horrek ez du gain-
ditu behar aitzineko ekitaldian horretarako izendatu den zenbatekoa.

17. artikulua. Diruz laguntzen ahal diren gastuak.
Diru-laguntza jaso dezaketen gastutzat joko dira, ordenantza honetan 

ezarritakoaren ondorioetarako, diru-laguntzaren xede den jardueraren 
izaerarekin zalantzarik gabe bat datozenak, baldin eta diru-laguntzei 
buruzko kasuan kasuko oinarri arautzaileetan ezarritako epean egiten 
badira. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuetan, eskuratze kostua inoiz 
ez da izanen merkatuko balioa baino handiagoa.

18. artikulua. Diru-laguntza publikoen justifikazioa.
1. Diru-laguntza ematerakoan ezarri ziren baldintzak eta helburuak 

bete direla frogatzeko, hura kudeatzen duen organoaren aitzinean aur-
keztuko da justifikazioa, deialdiaren oinarrietan zehazten diren agiriekin 
batean.

2. Gastua frogatzeko kontu-ematea derrigorrez egin behar du 
onuradunak edo entitate laguntzaileak. Kontu horretan sartu behar dira, 
aitortzailearen erantzukizunaren pean, gastuaren frogagiriak edo diru-la-
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guntza publikoaren xedea bete dela egiaztatzeko balio juridikoa duen beste 
edozein agiri. Diru-laguntza publikoei buruzko kasuan kasuko oinarrietan 
zehaztuko dira gastua frogatzeko kontuaren forma eta hura aurkezteko 
epea.

Betiere, ondoko dokumentazioa aurkeztu beharko da:
a) Idatzia, udal erregistroan sartuta, diru-laguntzaren ordainketa eska-

tzeko. Hartan agertuko dira onuradunaren izena eta helbidea, haren NANa 
edo IFZ , eta bankuko kontu zenbakia, hura ordaindu ahal izateko.

b) Onuradunaren zinpeko aitorpena, frogagiri gisa aurkeztu dituen 
fakturak eta agiriak diruz lagundutako jardueran aplikatu direla dioena.

c) Egindako jarduerari eta gastuei buruzko txosten zehatza, emaitzak 
zehazturik.

3. Gastuak fakturen bidez edo merkataritzako trafiko juridikoan froga 
balio bera duten edo administrazio eragina duten agirien bidez frogatuko 
dira, oinarrietan ezarrita dagoen bezala. Gastuak faktura elektronikoen 
bidez ere froga daitezke, baldin eta zerga arloan onartuak izateko behar 
diren baldintzak betetzen badituzte. Dokumentuak jatorrizkoak edo organo 
kudeatzaileak baliozkotutako fotokopiak izanen dira, eta diru-laguntzaren 
xede den aldian dataturik egonen dira.

Larrialdi sozialen eta banakako gizarte laguntzen kasuan, Gizarte 
Ongizatearen Alorrak egindako txostenaz edo memoriaz ordezten ahalko 
dira.

4. Jarduerak, diru-laguntzaz gain, diru berekiekin edo bestelako 
diru-laguntza edo baliabideekin finantzatu direnean, justifikazioan diru 
horien zenbatekoa eta jatorria frogatu beharko dira eta, orobat, diruak 
diru-laguntza jaso duten jarduerei aplikatu zaizkiela.

5. Ordenantza honen 6. artikuluaren 2 eta 3. ataletan aurreikusitako 
entitateetako kideek justifikazioaren arloko baldintzak bete beharko dituzte 
onuradunaren izenean eta haren kontura egindako jarduerei dagokienez, 
aurreko ataletan zehaztu bezala. Diru-laguntza eskatu duen onuradunak 
aurkeztu behar duen justifikazioaren atal izanen da dokumentazio hori.

6. Diru-laguntza eman bada hartzailearen halako egoera batengatik, 
egoera bera baizik ez da frogatu behar zuzenbidean onarturiko edozein 
bide erabiliz, betiere diru-laguntza eman aitzin, aparte utzita hori horrela 
dela egiaztatzeko ezar daitezkeen kontrolak.

19. artikulua. Justifikatzeko epea.
1. Oinarri arautzaileetan, deialdietan edo lankidetza hitzarmenetan 

adieraziko da diru-laguntza justifikatzeko dokumentazioa aurkezteko 
epea.

Eperik adierazten ez badute, jarduera egiteko epea bukatu eta hurrengo 
ekitaldiko urtarrilaren 31 izanen da gehienez ere.

2. Diru-laguntza justifikatzen ez bada, edo behar adinako justifikaziorik 
aurkezten ez bada, diru-laguntza kobratzeko eskubidea galduko da, osorik 
edo partez, eta dirua itzuli beharko da, orobat osorik edo partez, betiere 
ez-betetzearen maila eta gainerako inguruabarrak kontuan harturik.

20. artikulua. Ordainketa.
1. Oro har, diru-laguntzak zer jarduera egiteko edo zer jokabide 

hartzeko ziren, horiek egin eta hartu direla egiaztatu ondoan ordainduko 
dira diru-laguntzak.

2. Egiaztatzea eta ondoriozko ordainketa, dena batera egin daiteke 
jarduera bukatzean, edo zatika, zatikako justifikazioen ondoan, oinarri 
arautzaileetan ezartzen diren baldintzak betez.

3. Dagokion organo kudeatzaileak txostena erantsiko dio ordainketa-
proposamenari edo, hala badagokio, gastuaren justifikazioari, diru-lagun-
tzaren zati bat aurretik ordaindu bada; txosten horren bidez egiaztatuko 
da diru-laguntza ematean ezarri ziren helburuak eta hura kobratzeko 
eskubidea ematen duten baldintzak bete direla.

4. Diru-laguntzaren ordainketa aurreratu ahal izateko, ezinbestekoa 
izanen da oinarri arautzaileetan hori jasota egotea, eta oinarri horietan 
zehaztutako mugak, baldintzak eta, behar denean, bermeak egonen dira; 
gainera, betiere frogatu beharko da diru-laguntzaren helburuak betetzeko 
diruak jaso beharra dagoela.

21. artikulua. Zorrak kitatzea.
Diru-laguntzaren onuradunak zorrik badu Tafallako Udalarekin eta haren 

erakunde autonomoekin, zor horiek kitatuz pagatu lekioke diru-laguntza.
22. artikulua. Diru-laguntzen jarraipena eta kontrola:
1. Organo kudeatzaileek komenigarriak iruditzen zaizkien egiazta-

penak egiten ahalko dituzte eta onuradunei eskatu baldintzak ezarrita-
ko epeetan betetzeko. Ondorio hauetarako, organo horiek behar diren 
erregistroak eginen dituzte halako diru-laguntzen jarraipen egokirako, 
jarduketa hauek barne:

a) Diru-laguntzen onuradunek diru-laguntzak emateko betekizun, 
baldintza eta betebeharrak betetzen ote dituzten eta jasotako diru publikoak 
beren xederako behar bezala erabiltzen ote dituzten begiratzea.

b) Beharrezkoa izatera, diru-laguntzak onuradunen kontabilitatean 
edo erregistro liburuetan behar bezala jasotzen ote diren begiratzea.

c) Oinarri arautzaileetan ezartzen diren gainerako jarduketa guz-
tiak.

2. Baldin eta, jarraipen eta kontrol eginkizunen ondorioz, jasotako 
diru-laguntzaren lorpen, helburu edo justifikazio okerren zantzuak antze-
maten badira, organo kudeatzaileak beharrezkotzat jotzen diren kautelazko 
neurriak hartu ahalko ditu, eginkizun haiei dagozkien dokumentuen desa-
gerpena, deuseztapena edo aldaketa eragozteko. Hartzen diren neurriek 
inola ere ez diote kalterik eraginen onuradunari eta, edonola ere, lortu nahi 
den helbururako egokiak izanen dira.

3. Diru-laguntzen kontrol finantzarioa Udaleko Kontu-hartzailetzak 
egiten ahalko du, Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 44. 
artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoari jarraikiz.

VI. KAPITULUA

Diru-laguntzak itzuli beharra eta zehapenak

23. artikulua. Diru-laguntzak itzuli beharra.
Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta 887/2006 Erre-

ge Dekretuaren bidez onetsitako haren erregelamenduan xedatutakoari 
jarraituko zaio.

24. artikulua. Diru-laguntzen arloko arau-hauste eta zehapen ad-
ministratiboak.

Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren IV. tituluan eta 
887/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsitako haren erregelamenduan 
xedatutakoari jarraituko zaio.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenbizikoa.–Arau osagarriak. Ordenantza honetan aurreikusten 
ez den orotan aplikatzekoak izanen dira Diru-laguntzei buruzko azaroa-
ren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege 
Dekretuaren bidez onetsitako haren erregelamendua.

Bigarrena.–Indarra hartzea. Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 326. artikuluan xedatutakoarekin bat 
etorriz, ordenantza honek ez du sortuko ondorio juridikorik, harik eta testu 
osoa Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta Estatuko Administrazio-
ak edo Foru Komunitateko Administrazioak toki erakundeei egintzak edo 
erabakiak deuseztatzeko errekerimenduak egiteko ahalmena erabiltzeko 
epea iragan arte.

L1700165

NAFARROAKO HIRI HONDAKINEN TRATAMENDURAKO 
PARTZUERGOA

2017ko ekitaldiko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. 
artikuluan xedatuari jarraikiz, jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu 
ez duenez, behin betiko onetsi da Nafarroako Hiri Hondakinen Tratamen-
durako Partzuergoaren 2017rako aurrekontua. Hasierako onespenaren 
erabakia 2017ko 4. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, 
urtarrilaren 5ean.

DIRU-SARRERAK:
III. kapitulua: 9.031.173,88 euro.
V. kapitulua: 5.000,00 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 9.036.173,88 euro.
GASTUAK:
I. kapitulua: 5.107,07 euro.
II. kapitulua: 8.394.557,45 euro.
III. kapitulua: 50,00 euro.
IV. kapitulua: 617.219,49 euro.
V. kapitulua: 2.900,00 euro.
Gastuak, guztira: 9.019.834,01 euro.
Iruñean, 2017ko otsailaren 2an.–Partzuergoko burua, Isabel Elizalde 

Arretxea.
L1701445

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

2017ko aurrekontuak. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru 
Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, jendaurreko epean inork 
alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da 2017ko udal aurre-
kontua. Hasierako onespenaren erabakia 2017ko 4. Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 5ean.
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DIRU-SARRERAK:
III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak: 

1.882.227,85 euro.
V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 9.000,00 euro.
VII. kapitulua.–Kapital transferentziak: 8.017,20 euro.
Diru-sarrerak, guztira: 1.899.245,05 euro.
GASTUAK:
I. kapitulua.–Langileria gastuak: 112.251,46 euro.
II. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 

1.631.935,91 euro.
IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 5.000,00 euro.
VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 62.000,00 euro.
Gastuak, guztira: 1.811.187,37 euro.
Administrazio egintza honek administrazio bidea bukatzen du, eta 

errekurtso hauek aurkez daitezke haren kontra:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, hautara, agindua eman duen organo 

berari zuzendua, hilabeteko epean, egintza honen jakinarazpena jaso eta 

biharamunetik hasita. Ez da zilegi administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
aurkeztea, errekurtso hau espresuki ebatzi arte edota ustezko ezespena 
gertatu arte.

b) Gora jotzeko errekurtsoa, hautara, Nafarroako Administrazio 
Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, egintza edo erabakia jakinarazi 
edo argitaratzen denetik aitzina, espresa bada, edo behar den eskabidea 
isiltasun administratiboaren ondorioz ezetsitzat hartzen den egunetik 
aitzina.

c) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Administra-
zioarekiko Auzien Epaitegiei zuzendua, bi hilabeteko epean, egintza hau 
jakinarazi eta biharamunetik aitzina, edo berraztertzeko errekurtsoaren 
ebazpenaren jakinarazpen egunetik aitzina, espresa bada. Horrela ez 
bada, epea sei hilabetekoa izanen da, ustezko ezespena gertatu eta bi-
haramunetik aitzina, errekurtsoaren ebazpena jakinarazi gabe hilabetetik 
gora iragateagatik.

Garesen, 2017ko urtarrilaren 30ean.–Mankomunitateko burua, Sabina 
García Olmeda.

L1701294
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3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

Lanbide birkualifikazioaren programan arautzen den 
diru-laguntza emateko ebazpena

Otsailaren 11ko 1/2011 Errege Lege Dekretuak, abuztuaren 26ko 
10/2011 Errege Lege Dekretuak, abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege 
Dekretuak eta abuztuaren 24ko 23/2012 Errege Lege Dekretuak luzatu-
takoak, langabeen artean enplegu egonkorrerako trantsizioa eta lanbide 
birkualifikazioa sustatzeko presako neurriak ezarri zituen eta, arau horietan 
jasotako aginduarekin bat, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Zuzen-
daritza Nagusiak hura garatzeko zenbait xedapen ematea ekarri du.

Azkenik, urtarrilaren 25eko 1/2013 Errege Lege Dekretuaren bidez, 
berriz luzatu da langabeziako prestazioa ahitzen zaien langabeen lanbide 
birkualifikaziorako programa, otsailaren 11ko 1/2011 Errege Lege Dekre-
tuaren 2. artikuluan araututakoa. Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 
Zuzendaritza Nagusiak 2013ko otsailaren 13ko Ebazpena eman zuen, 
laguntzetarako eskabideak aurkeztu eta izapidetzeko modua eta epeak 
zehazten dituena, urtarrilaren 25eko 1/2013 Errege Lege Dekretu horren 
laugarren xedapen gehigarrian xedatutakoari jarraikiz. Errege Lege Dekretu 
horren bigarren xedapenean, PREPARA programaren luzapen automatikoa 
ezartzen duen horretan, xedatutakoari jarraikiz, Ebazpena eman da 2014ko 
urtarrilaren 24an, 2013ko abuztuaren 1ekoa aldatzen duena.

Aurkeztutako eskabideak ikusirik, prozedurako tramite guztiak gau-
zatuta eta legez ezarritako betebeharrak bete direla egiaztatuta, Estatu-
ko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Probintziako Zuzendaritzak, erakunde 
horretako zuzendari nagusiak eskuordeturik erabaki du, ebazpen horien 
zortzigarren artikuluko 5. atalean ezarritakoari jarraikiz, laguntzak emateko 
proposamena ikusirik eta kontu-hartzailetza delegatu eskudunak aldeko 
fiskalizazioa emana duela,

ERABAKI DU:
Ebazpen honen I. eranskineko zerrendan ageri diren eskatzaileei bertan 

zehazten diren laguntzak ematea, guztira 42.014,76 euro egiten dutenak; 
bakoitzari dagokion zenbatekoa ere adierazirik dago.

Ebazpen horren 2. artikuluko 3. atalean aurreikusitakoarekin bat, 
laguntza hauek justifikatu ahal izanen dira Europako Gizarte Funtsarekin 
batera finantzatzeko, Espainiako nahiz Europar Batasuneko araudietan 
ezarritako baldintzak bete ondoren, betiere.

Hori guztia Estatuko Enplegu Publikoaren Zerbitzuaren gastuen au-
rrekontuko 482.26 aplikazioaren kargura, bertan kreditu egokia eta behar 
bestekoa atxiki baita, aipatutako zenbatekoa adinakoa.

Ebazpen honek ez du amaitzen administrazio bidea, eta haren kontra 
interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izanen diote Enplegu 
eta Gizarte Segurantzako ministroari, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 
122. artikuluetan ezarritako epe eta moduan.

Iruñean, 2017ko urtarrilaren 16an.–Probintziako zuzendaria, Rafael 
Hurtado de Mendoza Cabrera.

I. ERANSKINA

2016ko abenduko ebazpena, emandako diru-laguntzei buruzkoa

ONURADUNA ZENBATEKOA

BELZUNEGUI SALA, LEIRE 2.396,28
BOURGANE NOUBAA, HICHAM 2.715,78
GARCIA ARELLANO, VERONICA 2.396,28
GRID, HOUMAD 2.715,78
JIMENEZ TRIVINO, PALMIRA 2.396,28
LEITE OLIVEIRA CARVALHO SILVA, SERGIO RICARDO 2.396,28
LEMHAMDI LEMHAMDI, ABDELHAK 2.715,78
LOS ARCOS TURUMBAY, MARIA 2.396,28
MARINOV KARAILIEV, MINKO 2.396,28
MARTINEZ RUIZ, M.ª CARMEN 2.396,28
MATEO NAVARRO, NATALIA 2.396,28
MENDEZ MENDEZ, JOSE MARIA 2.396,28
MONTEZ QUIÑONEZ, JAVIER RAMIRO 2.715,78
OMORUYI SUNDAY, USIEMWANTA 2.396,28
PALTIN TROYA, SILVIA DOLORES 2.396,28
ROSARIO VASQUEZ, ALBANY 2.396,28
TOBAR ALVAREZ, IDOYA 2.396,28

ONURADUNAK, GUZTIRA 17 GUZTIRA 42.014,76
E1701010

EBROKO UR KONFEDERAZIOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2016-OC-356

Miguel Izcue Berruetak honako datu eta ezaugarri hauek dituen bai-
mena eskatu du:

Ezaugarriak:
Eskatzailea: Miguel Izcue Berrueta.
Xedea: zuhaitzak moztea 0,4 hektareako azaleran, zura ustiatzeko; 

azalera horretako 0,0108 hektarea ur jabari publikoan daude, eta gaine-
rakoak polizia eremuan, zortasun eremuko bost metroetan.

Ibilgua: Erragozko errekazuloa.
Alderdia: Sorandia; poligonoa: 12; lurzatia: 3062 A, B, C, D.
Udalerria: Genbe-Gesalatz (Nafarroa).
Ohartarazten da hasierako eskaerarekin bateraezinak diren eskaerak 

aurkezten ahal direla harekin lehian, halaxe xedatzen baitu apirilaren 11ko 
849/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Ur Jabari Publikoari buruzko 
Erregelamenduak, maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren bidez 
aldatuak, 72. artikuluan.

Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten 
diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Ur Konfederazioari idatziz 
aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko epean, 
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita. 
Eta, horretarako, espedientea eta dokumentazio teknikoa ikusgai egonen 
dira Ebroko Ur Konfederazioan (Sagasta pasealekua 26-28, Zaragoza), 
bulego orduetan.

Zaragozan, 2016ko abenduaren 21ean.–Ur komisarioa, eskuordez, 
komisario albokoa, Francisco José Hijós Bitrián.

E1700978

EBROKO UR KONFEDERAZIOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2016-OC-410

Ángel María San Vicente San Martínek honako datu eta ezaugarri 
hauek dituen baimena eskatu du:

Ezaugarriak:
Eskatzailea: Angel María San Vicente San Martín.
Xedea: zuhaitzak landatzea 0,83 hektareako azaleran, zura ustiatzeko; 

azalera horretako 0,03 hektarea ur jabari publikoan daude, eta gainerakoak 
polizia eremuan, zortasun eremuko bost metroetan.

Ibilgua: Urederra ibaia.
Alderdia: Erdoitza; poligonoa: 8; lurzatia: 222D.
Udalerria: Gollao-Ameskoabarrena (Nafarroa).
Ohartarazten da hasierako eskaerarekin bateraezinak diren eskaerak 

aurkezten ahal direla harekin lehian, halaxe xedatzen baitu apirilaren 11ko 
849/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Ur Jabari Publikoari buruzko 
Erregelamenduak, maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren bidez 
aldatuak, 72. artikuluan.

Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten 
diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Ur Konfederazioari idatziz 
aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko epean, 
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita. 
Eta, horretarako, espedientea eta dokumentazio teknikoa ikusgai egonen 
dira Ebroko Ur Konfederazioan (Sagasta pasealekua 26-28, Zaragoza), 
bulego orduetan.

Zaragozan, 2016ko abenduaren 21ean.–Ur komisarioa, eskuordez, 
komisario albokoa, Francisco José Hijós Bitrián.

E1700980

EBROKO UR KONFEDERAZIOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2016-O-1518

Garesko Udalak honako datu eta ezaugarri hauek dituen baimena 
eskatu du:

Ezaugarriak:
Eskatzailea: Garesko Udala.
Xedea: ontziralekua handitzea.
Ibilgua: Arga ibaia.
Alderdia: pasealekua.
Udalerria: Gares (Nafarroa).
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Eskatutako jarduketaren xedea hormigoizko ontziraleku bat handi-
tzea da, Arga ibaiaren ezkerraldeko aldean, NA-110 zubiaren azpian, 
herrigunean.

Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten 
diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Ur Konfederazioari idatziz 
aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko epean, 
iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita. 
Eta, horretarako, espedientea eta dokumentazio teknikoa ikusgai egonen 
dira Ebroko Ur Konfederazioan (Sagasta pasealekua 26-28, Zaragoza), 
bulego orduetan.

Zaragozan, 2016ko abenduaren 12an.–Ur komisarioa, eskuordez, 
komisario albokoa, Francisco José Hijós Bitrián.

E1701067

EBROKO UR KONFEDERAZIOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2016-OC-545

Teresa Ollo Goldárazek honako datu eta ezaugarri hauek dituen 
baimena eskatu du:

Ezaugarriak:
Eskatzailea: Teresa Ollo Goldáraz.
Xedea: zuhaitzak moztea ur jabari publikoko 1,7 hektareatan, zura 

ustiatzeko.
Ibilgua: Irati ibaia, Sangorreka erreka.
Alderdia: Poligonoa: 14. Lurzatiak: 24, 33 eta 47, Murallon-Arzabal, 

Vado de Arriba, Zumea; poligonoa: 14. Lurzatiak: 24, 33 eta 47.
Udalerria: Larrangotz, Longida (Nafarroa).
Ohartarazten da hasierako eskaerarekin bateraezinak diren eskaerak 

aurkezten ahal direla harekin lehian, halaxe xedatzen baitu apirilaren 11ko 
849/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Ur Jabari Publikoari buruzko 
Erregelamenduak, maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren bidez 
aldatuak, 72. artikuluan.

Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten 
diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Ur Konfederazioari idatziz 
aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko epean, 

iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita. 
Eta, horretarako, espedientea eta dokumentazio teknikoa ikusgai egonen 
dira Ebroko Ur Konfederazioan (Sagasta pasealekua 26-28, Zaragoza), 
bulego orduetan.

Zaragozan, 2017ko urtarrilaren 19an.–Ur komisarioa, eskuordez, 
komisario albokoa, Francisco José Hijós Bitrián.

E1701230

KANTAURI ALDEKO UR KONFEDERAZIOA

A/31/03458 NL/br espedientea  
Jendaurreko informazioa

Gaia: obrak baimentzeko eskaera.
Eskatzailea: Arribe-Atalluko Kontzejua.
I.F.Z. zenbakia: P 3135100J.
Helbidea: Arribeko kontzeju etxea 31891-Araitz (Nafarroa).
Ibai edo errekaren izena: Mekola.
Erreka edo ibai horren urak jasotzen dituen ibaiaren izena eta kodea: 

Araxes-1/0400/140.
Tokia: poligonoa: 2; lurzatia: 396. Atallu.
Udalerria eta probintzia: Araitz (Nafarroa).
Obren azalpen laburra eta helburua: Lanen xedea da saneamendua 

Mekolako errekaren azpitik eramatea, ibaiaren ohetik metro batera lurpe-
ratutako hodi baten bidez.

Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten 
diela uste dutenek beren erreklamazioak aurkezteko aukera izan dezaten 
hogei eguneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argita-
ratu eta biharamunetik hasita, Araizko udaletxean edo Kantauri aldeko Ur 
Konfederazioan (Ur Komisaria, Errotaburuko pasealekua 1, 8. solairua, 
20018 Donostia), bertan egonen baita ikusgai espedientea.

Donostian, 2017ko urtarrilaren 30ean.–Idazkari nagusia. Eskuordez, 
Zerbitzuko burua (2004ko abenduaren 13ko Ebazpena, 2005eko urtarri-
laren 11ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua, indardun deklaratua 
2008ko uztailaren 25eko Ebazpenaren bidez), Noemí López Fernández.

E1701281
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4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA 
GOBERNU IDAZKARITZA

Ediktua. Bake epaileen izendapena

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Salak 2017ko urta-
rrilaren 30eko bilkuran hartutako erabakiak, bake epaileak izendatzeari 
buruzkoak.

Botere Judizialari buruzko Lege Organikoaren 101. artikulutik 103.era 
bitartekoetan xedatutakoari jarraikiz, bai eta Bake Epaileei buruzko ekaina-
ren 7ko 3/1995 Erregelamenduan haiekin bat datozenetan xedatutakoari 
jarraikiz ere, kargu hutsak betetzeko deialdia egin ondoren, Gobernu Salak 
erabaki du honako epaitegi hauetako bake epaile titularrak eta ordezkoak 
izendatzea, guztiak udalek hautatu baitituzte osoko bilkuretan:

Bigarrena.–Donamariako Bake Epaitegia: Alfredo Mendiberri Ilarregi jauna 
(NANa: 15.787.702-L), eta María Carmen Otxandorena Lasaga andrea (NANa: 
72.660.957-R), bake epaile titular eta ordezkoa, hurrenez hurren.

Hirugarrena.–Zizurko Bake Epaitegia: Maríana Jaúregui Real andrea 
(NAN zenbakia: 33.368.045-J), bake epaile ordezkoa.

Laugarrrena.–Oteitzako Bake Epaitegia: Jesús Echarri Goñi jauna 
(NAN zenbakia: 72.630.403-Z) eta  Aranzazu Asiain Azcona andrea (NAN 
zenbakia: 29.146.435-F), bake epaile titularra eta ordezkoa, hurrenez 
hurren.

Bosgarrena.–Leozko Bake Epaitegia: Josu Zabalza Murillo jauna 
(NANa: 15.793.239-J), bake epaile ordezkoa.

Seigarrena.–Cadreitako Bake Epaitegia: Alberto López García jauna 
(NAN zenbakia: 16.022.408-X) eta Luis Vicente Preciado Preciado jauna 
(NAN zenbakia: 15.733.921-N), bake epaile titularra eta ordezkoa, hurrenez 
hurren.

Izendatzeko erabaki horien aurka, Bake Epaileei buruzko ekainaren 7ko 
3/1995 Erregelamenduaren 12. artikuluan eta horrekin bat datozenetan eta 
Auzitegietako Gobernu Organoei buruzko 1/2000 Erregelamenduaren 14. 
artikuluan xedatutakoarekin bat, gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, 
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari zuzendua, hilabeteko epean, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeak ezartzen dituen arrazoiengatik eta 
moduetan.

Iruñean, 2017ko urtarrilaren 30ean.–Gobernu idazkaria, Francisco 
Javier Isasi Barbier.

J1701422

IRUÑEKO LAN ARLOKO 1. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 1003-201A kaleratze objektibo indibiduala

Rosa María Valencia Ederra andrea, Iruñeko Lan arloko 1. Epaitegiko 
Justizia Administrazioaren letradua.

Aditzera ematen dut: kaleratze objektibo indibidualaren ondoriozko 
erreklamazioa dela-eta epaitegi honetan bideratzen ari den 1003/2016 
prozesuan ebazpena eman da, eta interesdunek haren kopia eskura dute 
bulego judizial honetan, oso-osorik aztertu ahal izateko.

Eta José Miguel Zúñiga Provenzari zitazioa egiteko balio izan dezan, 
honako zedula hau egiten da. Hartzaileari ohartarazten zaio bulego judi-

zialeko iragarki-oholean ebazpenaren kopia jarriz eginen direla hurrengo 
komunikazioak, salbu eta autoenak, epaienak, epatzeenak eta prozedurari 
amaiera ematen dioten ebazpenenak.

Iruñean, 2017ko urtarrilaren 31n.–Justizia Administrazioaren letradua, 
Rosa María Valencia Ederra.

J1701386

IRUÑEKO LAN ARLOKO 1. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 912/2016 prozedura arrunta

Rosa María Valencia Ederra andrea, Iruñeko Lan arloko 1. Epaitegiko 
Justizia Administrazioaren letradua.

Aditzera ematen dut: prozedura arruntaren bidezko erreklamazioa 
dela-eta bideratzen ari den 912/2016 prozesuan ebazpena eman da, eta 
interesdunek haren kopia eskura dute bulego judizial honetan, oso-osorik 
aztertu ahal izateko.

Eta IS Soluciones Serigráficas SLri zitazioa egiteko balio izan dezan, 
honako zedula hau egiten da. Hartzaileari ohartarazten zaio bulego judi-
zialeko iragarki-oholean ebazpenaren kopia jarriz eginen direla hurrengo 
komunikazioak, salbu eta autoenak, epaienak, epatzeenak eta prozedurari 
amaiera ematen dioten ebazpenenak.

Iruñean, 2017ko urtarrilaren 31n.–Justizia Administrazioaren letradua, 
Rosa María Valencia Ederra.

J1701387

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. Gizarte Segurantza, 559/2016

Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz andrea, Iruñeko Lan arloko 2. 
Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua.

Aditzera ematen dut: Gizarte Segurantzari buruzko erreklamazioa 
dela-eta epaitegi honetan bideratu den 559/2016 prozesuan ebazpena 
eman da, eta interesdunek haren kopia eskura dute bulego judizial honetan, 
oso-osorik aztertu ahal izateko.

Eta Garvial Sociedad Limitada Justizia Administrazioaren letraduaren 
aurreko adiskidetze-ekitaldira eta, hala badagokio, epaile magistratuaren 
aurreko adiskidetze-ekitaldira eta judiziora agertzeko legezko zitazio gisa 
balio izan dezan, honako hau egiten dut Nafarroako Aldizkari Ofizialean 
argitara dadin, eta adierazten da 2017ko otsailaren 16ko 9:30ean eginen 
dela adiskidetze-ekitaldia eta judizioa 104. judizio-aretoan (4. solairua), 
Iruñeko San Roke kaleko 4an. Bi ekitaldi horiek deialdi bakarrean eginen 
dira, bata bestearen atzetik.

Hartzaileari ohartarazten zaio bulego judizialeko iragarki-oholean 
ebazpenaren kopia jarriz eginen direla hurrengo komunikazioak, salbu 
eta autoenak, epaienak, epatzeenak eta prozedurari bukaera ematen 
dioten ebazpenenak, eta ebazpen honen aurka berraztertzeko errekurtsoa 
jar daitekeela hiru eguneko epean.

Iruñean, 2017ko otsailaren 3an.–Justizia Administrazioaren letradua, 
Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1701500
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6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

SANTACARA

Notificación de Resolución de Alcaldía

Resolución de la Alcaldía número 5 de fecha 26/01/2017.
Nombre y apellidos: María Carmen Treviño Bermejo.
Domicilio: Calle Matías Sagardoy, número 56 31392 Pitillas (Nava-

rra).
Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la interesada la 

Resolución dictada por el Alcalde de Santacara con fecha 26 de enero 
de 2017, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de 
la citada Resolución, cuyo contenido literal es el siguiente:

“En Santacara, a 26 de enero de 2017.
Vista la resolución de esta Alcaldía número 86/2016 de fecha 27 de 

diciembre por la que se desestimó el empadronamiento solicitado por 
doña María Carmen Treviño Bermejo, aplazándolo hasta el día uno de 
febrero de 2017.

Dada cuenta de las nuevas circunstancias puestas de manifiesto en 
el expediente tras la comparecencia de la interesada el día 10/01/2007 
y la constancia de su inscripción en el Padrón Municipal de Pitillas el día 
18/01/2017.

De conformidad con lo informado y con lo dispuesto en el artículo 
54.1 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales y normativa complementaria. En virtud de las atribuciones que 
me otorga el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y normativa concordante, 

Resuelvo:
Primero.–Anular la Resolución de esta Alcaldía dictada con el número 

86/2016 de fecha 27 de diciembre en lo relativo al empadronamiento de 
doña María Carmen Treviño Bermejo en el municipio de Santacara con 
efectos desde el día uno de febrero de 2017.

Segundo.–Notificar lo resuelto a la interesada por vía reglamentaria 
advirtiéndole que contra la presente resolución cabe interponer, optativa-
mente alguno de los siguientes recursos: a) Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo, ante el órgano que proceda de dicha jurisdicción en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, pudiendo no obstante interponer previamente; b) Recurso 
potestativo de Reposición, ante el mismo órgano que la hubiera dictado, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación 
de la presente; o bien c) Recurso de Alzada, ante el tribunal Administrativo 
de Navarra, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la 
notificación de esta resolución.

Lo que resuelvo y firmo en el lugar y fecha del encabezamiento ante 
el Secretario Municipal. El Alcalde, Jesús Luis Caparroso Ruiz.”

Lo que se ordena publicar para su conocimiento y efectos.
Santacara, 2 de febrero de 2017.–El Alcalde, Jesús Luis Caparroso 

Ruiz.
L1701460
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