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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, uztailak 08. Asteazkena129. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Bizkaiko Ahaldun Nagusiaren 100/2020 FORU DEKRETUA, uztailaren 2koa, 
zeinaren bidez onartzen baita hautaprobetarako deialdia egitea Administra-
zio Bereziko Eskalan, Zerbitzu Berezien Azpieskalan; mota: Suhitzaileak.

Hori dela-eta, aipatutako arau horietan jasotako ahalmenak aplikatuz eta Herri Admi-
nistraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak proposatuta, hau

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa: Bizkaiko Foru Aldundiaren 2020ko otsailaren 25eko Erabakiaren bidez, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren 2020ko enplegu publikoaren eskaintza onesten da, eta, bes-
teak beste, suhiltzaile-gidarien berrogeita sei (46) plaza eskaintzen dira Administrazio 
Bereziko Eskalan, Zerbitzu Berezien Azpieskalan, mota: suhiltzaileak. Bestetik, lau plaza 
(4) gehitzen zaizkie goiko horiei, honako bi arau hauekin bat: Enplegatu Publikoaren 
Oinarrizko Estatutuaren 70. artikulua (urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege De-
kretuaren bidez onartu zen estatutuaren testu bategina) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
2020ko otsailaren 25eko Erabakiaren 2. artikulua. Haien arabera, plazen ehuneko ha-
mar gehiago sar daiteke deialdian, gehienez ere. Horrenbestez, hautaprobetarako deial-
dia egin behar da, honako plaza hauek karrerako funtzionarioekin betetzeko:

Lehiaketa-oposizioa sistemaren bidez:
Administrazio Bereziko eskala; Zerbitzu Berezien Azpieskala; mota: suhiltzaileak, es-

pezialitatea: suhiltzaile-gidaria: berrogeita hamar (50) plaza.
Bigarrena: Deialdi horiek arautuko dituzten oinarri orokorrak eta bereziak onestea. 

Oinarri horiek, jasota gera daitezen, dekretu honi eranskin legez batu zaizkio.
Hirugarrena: Oinarriak argitara daitezen agintzea: oso-osorik Bizkaiko Aldizkari Ofi-

zialean (www.bizkaia.eus) eta laburpena, berriz, Estatuko Aldizkari Ofizialean.
Laugarrena: 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 61.2.a) artikuluaren ara-

bera, Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuak emango 
ditu deialdia tramitatzeko beharrezkoak diren ebazpenak, karrerako funtzionario-izenda-
pena izan ezik, izendapena egitea Foru Aldundiari dagokio-eta, aipaturiko foru-arauaren 
17. artikuluaren 1. zenbakiko 33. zenbakian ezartzen denaren arabera.

Bilbon, 2020ko uztailaren 2an.
Herri Administraziorako 

eta Erakunde Harremanetarako foru diputatua,
IBONE BENGOETXEA OTAOLEA

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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LEHIAKETA-OPOSIZIOA
HAUTAPROBETARAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIOTZAN  
SARTZEKO LEHIAKETA-OPOSIZIO BIDEZ HONAKO ESKALA HONETAN

ADMINISTRAZIO BEREZIA
OINARRI OROKORRAK

Lehenengoa.—Xedea
1. Oinarri hauen xedea da deialdiaren oinarri espezifikoetan zehazten diren Admi-

nistrazio Bereziko plazak —dagozkion erreserbak eginda— oposizio sistemaren bidez 
eta karrerako funtzionario legez betetzeko hautaprobetarako deialdia arautzea.

2. Barne-igoerako txanden erreserbatik datozen izangaiek, dagozkien azterketak 
gainditzen badituzte, beti izango dute lehentasuna deialdi honetako lanpostu hutsak be-
tetzeko gainerako izangaien aldean.

Barne-igoera arrunteko txandarako erreserbatutako plaza hutsak bete gabe geldi-
tzen badira (inor aurkezten ez delako, inork ez duelako lortzen azterketak gainditzeko 
eskatzen den gutxieneko puntuazioa edo inork ez dituelako betetzen bigarren oinarriko 
betekizunak), orduan plaza horiek txanda irekian eskainitakoei gehituko zaizkie.

Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako barne-igoerako plazaren bat bete gabe 
geratzen bada, barne-igoerako txanda arruntean eskaintzen diren plazei gehituko zaie.

3. Desgaitasuna duten pertsonen txandan aurkezten den izangai batek dagozkion 
ariketak gainditu bai baina plazarik lortzen ez badu, eta txanda askeko beste izangai ba-
tzuek baino puntuazio hobea lortzen badu, puntuazio horrekin sartuko da txanda askean.

Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako eta betetako plazek deialdiko plaza 
guztien ehuneko hiru gainditzen ez badute, bete ez diren plazak hurrengo lan-eskaintza 
publikoaren ehuneko zazpiko kupoari batuko zaizkio, ehuneko hamarreko gehieneko 
mugarekin.

4. Nolanahi ere, derrigorrezko hizkuntza-eskakizun jakin bat ezarria duten plazak 
bete ahal izateko, nahitaezkoa izango da izangaiek hizkuntza-eskakizun hori egiaztatua 
izatea deialdiaren oinarrietan ezartzen den eran.

5. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina (aurre-
rantzean, EPOE) onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 
61. artikuluaren 8. zenbakiaren arabera, epaimahaiak ezin izango ditu izendatu deialdiko 
lanpostuen kopurua baino izangai gehiago, deialdiaren oinarri bereziek aukera hori ez 
jasotzen dutenean izan ezik.

6. Emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunaren printzipioarekiko kon-
promisoa deklaratzen da, printzipio horrek gidatzen baitu langileak Bizkaiko Foru Aldun-
diaren zerbitzupean sartzeko prozedura.

Bigarrena.—Izangaiek bete behar dituzten baldintzak edo betekizunak
1. Hauek dira:
a)   Egoera hauetako bat gertatzea:
  —  Europar Batasuneko herritarra izatea, bai izangaia edo haren ezkontidea (eta 

ez egotea zuzenbidez banaturik), bai izangaiaren ondorengoak edo haren ez-
kontidearenak (eta ez egotea zuzenbidez banaturik), baldin eta ondorengook 
hogeita bat urtetik beherakoak badira, edo, urte gehiago izanik, gurasoen 
mende bizi badira oraindik.

  —  Europar Batasunak egindako eta Espainiak berretsitako nazioarteko hitzarme-
nen aplikazio-eremuaren barruan egotea, baldin eta hitzarmen horietan langi-
leen zirkulazio-askatasuna ezar badaiteke.

b)  Hamasei (16) urte beteta izatea, baina derrigorrezko erretirorako adina ez izatea.
c)  Zereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea.
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d)  Diziplina-espediente bidez baztertua ez izatea ezein administrazio publikotako 
zerbitzutik edo ezein autonomia-erkidegotako konstituzio- edo estatutu-organoe-
tako zerbitzutik. Halaber, ebazpen judizial bidez, erabateko desgaikuntza edo 
desgaikuntza berezia adierazita ez izatea enplegu edo kargu publikoak bete-
tzeko edo funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko. Beste estatu bateko 
nazionalitatea izanez gero, ez egotea desgaituta edo pareko egoera batean, eta 
ez egotea dagokion estatuan baldintza beretan enplegu publikoa betetzea era-
gozten duen diziplina-zehapenaren mende edo pareko egoera baten mende.

e)  Deialdian eskatzen den titulazioa izatea edo eskaera-orriak aurkezteko epea 
amaitu aurretik titulazio hori eskuratzeko modua izatea. Tituluak atzerrian lortu 
dituzten izangaiek egiaztatu beharko dute badutela dagokion baliozkotzea edo 
badutela, behintzat, homologazioaren ziurtagiria.

f)  Oinarri berezietan ezarritako gainerako baldintzak betetzea.
2. Barne-igoerarako gordetako plazetara aurkezten diren izangaiek jarduneko zer-

bitzuan edo zerbitzu berezien egoeran egon beharko dute jatorrizko plazan, eta beteki-
zun hauek bete beharko dituzte:

a)   Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario izatea gaur egun dauden eskale-
tariko batean, lortu nahi duten plazaren azpiko lehen sailkapen-taldeko edo -az-
pitaldeko plaza batean, edo talde edo azpitalde bereko plaza batean, deialdiaren 
oinarri berezietan ezarritakoaren arabera.

b)  Bizkaiko Foru Aldundian karrerako funtzionario legez jatorrizko plazan bi urte 
beteta izatea.

c)  Lortu nahi den plaza eskuratzeko eskatzen den titulazioa izatea edo eskae-
ra-orriak aurkezteko epea amaitu aurretik titulazio hori eskuratzeko modua iza-
tea, eskatzen den antzinatasuna izatea eta oinarri berezietan eskatzen diren gai-
nerako betekizunak betetzea.

3. Barne-igoeraren bitartez sartzeko, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bate-
gina onartzen duen 2017ko apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuaren 55. artiku-
luarekin bat, baldintza hauek bete beharko dituzte Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamen-
du Zerbitzuko langileek:

a)  Jarduneko zerbitzuan edo zerbitzu berezietan egotea beheragoko berehalako 
kategorian.

b)  Kategoria horretan benetan 3 urte beteta edukitzea.
c)  Hutsegite larri edo oso larri bat dela-eta zigortuta ez egotea, salbu eta ezarritako 

zigor hori baliogabetzea lortu bada.
4. Desgaitasuna duten pertsonei gordetako plazetara aurkezten direnek % 33 edo 

gehiagoko desgaitasun-gradua izan behar dute aitortua, eta eskaera aurkezteko unean 
egiaztatu beharko dute hori. Beraz, hautaketa-prozesuan zehar desgaitasuna desagertu 
egiten bada edo gutxitu, eta portzentaje horren azpitik geratzen, orduan ofizioz aldatuko 
da izangai hori txanda askera.

Nolanahi ere, honako kasu hauetan joko da baldintza hori betetzen dutela: ezintasun 
iraunkor oso bat dela-eta pentsio bat aitortua duten Gizarte Segurantzako pentsiodunen 
kasuan, eta zerbitzurako ezintasun iraunkorra edo desgaitasuna dela-eta erretiro-pen-
tsio bat aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunen kasuan.

5. Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitzen den egunean bete beharko dira eska-
kizun horiek guztiak, bai eta hautaketa-prozesuan zehar ere, harik eta izendapena egin 
arte. Hala ere, oinarri espezifikoek geroratu egin dezakete baldintza zehatzen baten bete 
behar izateko unea.

Hirugarrena.—Eskaera-orriak
1. Aurkezteko era

Eskabideak I. eranskinean agertzen den eredu ofizial eta normalizatuaren arabera 
egingo dira; www.bizkaia.eus web-orrian (lan publikoaren eskaintza) eta Bizkaiko Foru 
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Aldundiko edozein erregistrotan eskuratu daiteke eredua, bai eta herritarrei laguntzeko 
eskualdeetako bulegoetan ere: Bermeon, Durangon eta Gernikan.

Onartuak izateko eta hautaprobetan parte hartu ahal izateko, izangaiek nahikoa 
izango dute eskaera-orrian euren erantzukizupean adieraztea eskatzen diren baldintza 
guztiak betetzen dituztela; horretarako, eskaera-orriak aurkezteko epea amaitzen den 
eguna izango da erreferentzia-data.

Eskaera-orriarekin batera, honako hauek aurkeztuko dira, eta ez besterik:
a)  Barne-igoerako txandetan (txanda arrunta izan zein desgaitasuna duten pertso-

nena) parte hartzen duten izangaiek, bai eta bitarteko funtzionarioek ere, Langi-
leak Kudeatzeko Zerbitzuak emandako «Hautaketa-prozesuetarako informazioa 
ematen duen ziurtagiria» baino ez dute aurkeztu beharko. Izangai bakoitzak bere 
erregistro pertsonalean eskura dezake ziurtagiri hori.

   Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak eskaera-orrian age-
rrarazi beharko dira, hala egiten ez bada ezinezkoa izango baita hautaketa-pro-
zesuan parte hartzea betekizun hori falta bada. Merezimenduen kasuan, es-
kaera-orrian aipatu beharko dira ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, 
bestela ezin izango baitira baloratu bederatzigarren oinarrian xedatutakoaren 
arabera.

b)  Deialdiaren oinarri berezietan eskatzen den titulua edo egiaztagiri bat ziurtatzen 
duena izangaiak modua duela titulua eskuratzeko eskaerak aurkezteko epea 
amaitzerako, bai eta deialdiko oinarri espezifikoetan eskatzen diren gainerakoak 
ere.

c)  Aurkezten diren merezimenduen zerrenda (barne-igoerako txandetan parte har-
tzen dutenek eta bitarteko funtzionarioek «Hautaketa-prozesuetarako informa-
zioa ematen duen ziurtagiria» agirian agertzen ez diren merezimenduak alegatu 
beharko dituzte).

d)  Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartzen duten izangaiek desgai-
tasunaren ziurtagiria aurkeztu behar dute. Hala ere, ez dute inolako ziurtagiririk 
aurkeztu behar, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak desgaitasuna aitortua badie. 
Zer txandatan parte hartzen duten besterik ez dute adierazi behar, eta, horreta-
rako, baimena eman behar diote beren-beregi Bizkaiko Foru Aldundiari egoera 
hori Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalean egiazta dezan.

Dokumentazio hori eta hautaketa-prozesuan eskatutako gainerako agiriak bederatzi-
garren eta hamahirugarren oinarrietan aipatzen den eran bakarrik aurkez daitezke.

Eskaera-orrian adierazi behar da zein txandatan parte hartu nahi den: a) txanda as-
kea; b) barne-igoera; c) desgaitasuna duten pertsonen txanda edo d) desgaitasuna du-
ten pertsonentzako barne-igoera. Lau txanda horietatik batean baino ezin da parte hartu.

Desgaitasuna duten pertsonen txandetako baten bidez lehiatzen direnek denbora 
edo/eta baliabiderik egokitzea behar badute, hala adierazi beharko dute, eta horretarako 
arrazoia azaldu beharko dute.

Eskaera-orriaren 4. atalean, azterketa euskaraz egin nahi den adierazi beharko da.

2. Eskaera-orriak aurkezteko tokia
2.1. Eskaera-orriak telematikoki aurkeztuko dira, Aldundiaren web-orrian erabil-

garri dagoen aplikazio informatikoaren bidez: www.bizkaia.eus (lan-eskaintza publi-
koa). Herritar guztiei sarbidea bermatzeko, Foru Aldundiak aurrez aurreko arretagune 
bat jarriko du, eta tramitazioak egiteko behar diren baliabide informatikoak jarriko ditu 
herritarren eskura Laguntza-Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bulegoa n, Foru 
Liburutegiaren beheko solairuan: Diputazio kalea 7, Bilbo-48008. Eskaera-orriarekin ba-
tera, eskatzen den dokumentazioa aurkeztu behar da nahitaez, eskaneaturik, hirugarren 
oinarriaren 1. zenbakian ezarritakoarekin bat.

2.2. Halaber aurkeztu ahal izango dira Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren lekue-
tan. Eskabidea bulego batera joanda aurkeztea erabakitzen dutenentzat, eta artikulu ho-
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netan xedatzen dena betetzeko, sail guztietako erregistroak joko dira erregistro-gaietan 
laguntzeko bulegotzat.

3. Eskaera-orriak aurkezteko epea
Eskaera-orriak hogei (20) egun balioduneko epearen barruan aurkeztu beharko dira, 

deialdiaren laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.

4. Eskaera-orrietako akatsak
Eskaera-orriak azaldutako epearen barruan eta eran ez aurkezteak izangaia bazter-

tuta geratzea ekarriko du.
Hala ere, 39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat, eskaera-orrietan akatsik egonez 

gero, iragarkia jarriko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Foru Aldundiaren iragarki-oholean 
zein www.bizkaia.eus webgunean (Lan Publikoaren Eskaintza), interesdunari eskatzeko 
zuzen dezala akatsa hamar egun baliodunen epean. Halaber, ohartaraziko zaio ezen, 
hala egiten ez badu, eskabidean atzera egindakotzat joko dela, horretarako ebazpena 
eman ondoren.

Laugarrena
1. Eskaera-orriak aurkezteko epea amaituta, Herri Administraziorako eta Erakun-

de Harremanetarako foru-diputatuak onartutako, baztertutako eta atzera egindako izan-
gaien zerrendak onetsiko ditu, foru-agindu baten bidez, eta hiru toki hauetan argitaratuko 
dira: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-oholean (Kale Na-
gusia, 25. Bilbo) eta www.bizkaia.eus web-orrian.

Zerrenda horietan, izangaien izen-abizenak eta Nortasun Agiri Nazionalaren zenba-
kia agertuko dira (aintzat harturik zer ezartzen duen bere zazpigarren xedapen gehiga-
rrian 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak, Datu Pertsonalak Babestekoak 
eta Eskubide Digitalak Bermatzekoak), eta orobat agertuko da, hala dagokionean, izan-
gaiak ez onartzearen arrazoia.

2. Onarturikoen, bazterturikoen eta atzera egindakoen zerrendak onesten dituen 
foru-aginduaren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Herri 
Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuaren aurrean, hilabeteko 
epean (1), foru-agindu hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera kontatzen hasita.

Errekurtsoa ez bada ebazten probak egiten diren egunerako, interesdunek probak 
egin ahal izango dituzte, kautelaz. Kautelaz egindako ariketek ez dute baliorik izango 
errekurtsoa ezetsiz gero.

Bosgarrena.—Epaimahai kalifikatzailearen osaera, eraketa eta jarduna
1. Osaera

1.1. Izangaien hautaketa epaitu behar duten epaimahaiek kide titularrak eta ordez-
koak izango dituzte, era honetara:

—  Epaimahaiburua:
 • Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario bat.
—  Epaimahaikideak:
 • Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako hiru funtzionario.
 • Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izendatutako pertsona bat.
—  Idazkaritza:
 • Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario bat.
1.2. Epaimahaiak osatzeko orduan, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 

6ko 6/1989 Legearen (aurrerantzean 6/1989 Legea) 31.artikuluaren 2. zenbakian jasota-
ko espezialitatearen printzipioa bermatuko da, baita Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen (aurrerantzean 4/2005 Legea) 20. artikulua-
ren 4. zenbakian ezarritako ordezkaritza orekatuarena ere.
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1.3. Ezin izango dute epaimahaian parte hartu deialdia argitaratu aurreko bost (5) 
urteetan hautaketa-prozesuetarako izangaiak prestatzeko zereginetan ibili direnek.

1.4. Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatu txit pres-
tuak izendatuko ditu epaimahaia osatuko duten pertsonak, foru-agindu bidez, eta Bizkai-
ko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da haien zerrenda, onarturiko izangaien, bazterturi-
koen eta atzera egindakoen foru-aginduarekin batera.

1.5. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak pertsona bat izendatuko du epai-
mahai kalifikatzailean parte hartzeko; horrez gainera, deialdian eskatzen diren hizkun-
tza-eskakizunak egiaztatzeko azterketetarako epaimahaietan parte hartuko duten kideak 
ere izendatuko ditu.

1.6. Epaimahaiak, edozelan ere, aholkulari espezialistak hartu ahal izango ditu. 
Hala ere, lankidetza hori nork bere espezialitate teknikoetan jardutera mugatuko da.

2. Abstentzioa eta errekusazioa
Epaimahaikideek uko egin beharko diote parte hartzeari baldin eta Sektore Publikoa-

ren araubide Juridikoari buruzko 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. 
artikuluetan aipatzen diren egoeretarikoren bat gertatzen bada. Halaber, halako ingurua-
barren bat gertatuz gero, izangaiek kide horien errekusazioa eskatu ahal izango diote 
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuari.

3. Eraketa
Epaimahaia ezin izango da eratu, ezta jardunean aritu ere, gutxienez epaimahai-

burua eta idazkaria —edo haien ordezkoak— eta kideen erdiak bertaratzen ez badira. 
Idazkaria ez da kontuan hartuko zenbaketa hori egiteko.

4. Jarduna
4.1. Epaimahaiko kide guztiek izango dute hitz egiteko eta botoa emateko eskubi-

dea, idazkariak izan ezik: hitz egiteko eskubidea izango du, baina ez botoa ematekoa.
4.2. Botoen gehiengoz hartuko dira epaimahaiaren erabakiak.
4.3. Komunikazioetarako eta gainerako gorabeheretarako, Foru Jauregian izango 

du epaimahaiak egoitza (Kale Nagusia 25, 48009-Bilbo).
4.4. Epaimahaiak ahalmena izango du oinarri hauetan eta Epaimahaien Jardunbi-

deari buruzko Eskuliburuan aurrez ikusita ez dauden zalantzak ebazteko, bai eta deialdi 
hau egoki bideratzeko beharrezko erabakiak hartzeko ere.

4.5. Epaimahaiak nortasuna egiazta dezatela eska diezaieke izangaiei hautake-
ta-prozesuan zehar, edonoiz.

4.6. Epaimahaiak, hautaketa-prozesuan zehar, nork bere espedientearen berri iza-
teko eskubidea bermatuko die izangaiei.

4.7. Epaimahaiak hartu beharreko neurriak hartuko ditu konfidentzialtasuna ber-
matzeko. Azterketak, ahal dela, norenak diren jakin barik zuzenduko dira, ahozko az-
terketak, jendaurrean irakurri beharreko idatzizko ariketak edo lan praktikoak direnean 
izan ezik.

4.8. Epaimahaiaren ebazpenen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izan-
go zaio Herri Administrazio eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuaren aurrean, 
hilabeteko epean, ebazpena iragarki-oholean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

4.9. 39/2015 Legearen 45.b) artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, hauta-
keta-prozesutik ateratzen diren administrazio-egintzak foru-jauregiko iragarki-oholean 
(Kale Nagusia, 25) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web-orrian (www.bizkaia.eus argitara-
tu behar dira; argitalpen horiek jakinarazpenaren ordezko dira, eta, beraz, haren ondorio 
berak izango dituzte.
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5. Kalte-ordainak
Epaimahaietan parte-hartzea dela eta izandako egonaldiek eta lankidetzek zerbi-

tzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/1993 
Dekretuan xedatutako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea sortuko dute.

Seigarrena.—Hautaketa-prozedura
1. Oposizio-lehiaketa bidez aukeratuko dira izangaiak txanda guztietan: txanda as-

kea, desgaitasuna duten pertsonen txanda, barne-igoera arrunta eta desgaitasuna duten 
pertsonentzako barne-igoerakoa, deialdiaren oinarri berezietan ezarritakoaren arabera. 
Hautaketa-prozeduretan, praktika-aldi bat edo trebakuntzako ikastaro bat gainditu beha-
rra ezarri ahal izango da, betiere deialdiaren oinarri berezietan ezarritakoaren arabera.

2. Deialdiaren oinarri berezietan adierazitako ariketek osatutako dute oposizio-al-
dia, eta izangaiei jakitea eskatuko zaien araudia, berriz, deialdiaren iragarkia Estatuko 
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean indarrean dagoena izango da. Ariketa guz-
ti-guztiak gainditzen dituztenek bakarrik gaindituko dute oposizio fase hau.

3. Lehiaketa-aldia, berriz, ez da baztertzailea izango, ezingo da kontuan hartu opo-
sizio-aldiko ariketak gainditzeko, eta bertan oposizio aldia gainditu duten izangaiek aur-
keztu eta egiaztatu dituzten merezimenduak aztertu eta baloratuko dira. Horretarako, 
izangai bakoitzari puntuazio bat emango zaio deialdian azaltzen diren baremo zehatzen 
arabera.

Ez dira kontuan hartuko emandako epearen barruan egiaztatu arren eskabidearekin 
batera adierazi ez diren merezimenduak, ezta eskabidearekin batera adierazi arren egiaz-
tagiriak aurkezteko epearen aurretik edo ondoren frogatu diren merezimenduak ere.

Nolanahi ere, aurkeztutako merezimenduak zenbatzeko erreferentzia-data beti izan-
go da deialdiaren oinarriak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren eguna.

4. Euskara-azterketa nahitaezkoa eta baztertzailea izango da derrigorrezko hizkun-
tza-eskakizuna ezarrita duten plazetan, eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea, berriz, 
gainerako plazetan. Euskarazko nahitaezko azterketa baztertzailea gainditzen edo egi-
ten ez duten izangaiek derrigorrezko eskakizun hori ezarrita ez duten gainerako lan-
postuetarako hautaketa-prozesuan jarraituko dute; ariketa horretan lortutako kalifikazioa 
merezimendu gisa zenbatuko da, hala badagokio.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro egiaztatu behar parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta Euskara Titu-
luen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri direnek ere. Era 
berean, ez da ziurtagiri akademikorik aurkeztu behareko 2012ko apirilaren 3ko 47/2012 
Dekretuan jasotako egiaztatze-salbuespenen kasuan, baldin eta salbuespen hori Eus-
kara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan jasota badago (47/2012 Dekretua, 
apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila 
hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena).

Hala ere, 47/2012 Dekretuan jasota egon arren Euskara Tituluen eta Ziurtagirien 
Erregistro Bateratuan ageri ez diren egiaztatze-salbuespenetan ezingo da baliatu aukera 
hori, eta kasuan-kasuan dagokion ziurtagiri akademikoak aurkeztu beharko dira.

Behar diren egiaztapenak egin ahal izateko, interesdunak baimen espresua emango 
dio Bizkaiko Foru Aldundiari beraren ziurtagiriak edo salbuespenak erregistro horretan 
begira ditzan.

Nolanahi ere, interesdunak aukera du Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro 
Bateratuan bere datuak kontsultatzeko, honako esteka honetan: http://www.euskadi.eus/
registro-unificado-de-titulos-y-certificados-de-euskera/web01-a2etzeb/es/

Zazpigarrena.—Oposizio-fasearen hasiera eta garapena
1. Oposizio-aldiak abiatuko du hautaketa-prozesua. Horretarako, Herri Administra-

ziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuak onartuen, baztertuen eta atzera 
egindakoen zerrendak onesteko foru-aginduan emango du jakitera zer egunetan, ordu-
tan eta lekutan egingo den lehen ariketa.
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Dena den, COVID-19ak eragindako Nazioarte Mailako Osasun Publikoko Larrialdi 
(NMOPL) egungo egoera kontuan hartuta, lehenengo ariketaren eguna, ordua eta tokia-
ren iragarpena geroko une batera atzeratu ahal izango da, ariketaren data eta tokia hura 
egiten den unerako egokiak diren osasun- eta prebentzio-neurriei egokitzeko, hurrengo 
lerrokadan aurreikusitako 2 hilabeteko epea betetzearen kalterik gabe. Ariketaren egu-
na, lekua eta ordua behar besteko aurrerapenarekin argitaratuko dira www.bizkaia.eus 
webgunean, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-taulan. Hala ere, osasun publiko-
ko arrazoiek hala gomendatzen badute, lehenengo ariketarako ezarritako data atzeratu 
ahal izango da.

2. Onartutakoen, baztertutakoen eta atzera egin dutenen zerrendari buruzko fo-
ru-agindua argitaratzen denetik lehen ariketa egin arte, bi (2) hilabeteko epea utzi behar 
da, gutxienez.

3. Izangaiek jarduteko hurrenkera Administrazio Publikorako Estatuko Idazkaritzak 
egindako zozketaren arabera zehaztuko da, Estatuko Administrazio Orokorreko langile 
izateko eta Estatuko Administrazio Orokorreko Funtzionario Zibilen Lanpostuak betetze-
ko eta funtzionario horien lanbide-sustapenerako Araudi Orokorra onetsi zuen martxoa-
ren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren 17. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

4. Deialdian ez bada inor zozketan ateratako letraz hasten den deiturarik duenik, 
alfabetoko hurrengo letren bidez ezarriko da hurrenkera.

5. Ariketa bakoitzerako deialdi bakarra egingo zaie izangaiei, eta bertaratzen ez 
direnak baztertuta geratuko dira, behar bezala justifikatu eta epaimahaiak aintzat hartu-
tako kasuetan izan ezik.

COVID-19ak eragindako Nazioarte Mailako Osasun Publikoko Larrialdi (NMOPL) 
egoerak iraungo balu, ariketara bertaratzen diren izangaiek zorrotz bete beharko dituz-
te osasun-agintariek eta Bizkaiko Foru Aldundiak koronabirusaren transmisioa ekiditeko 
hartutako neurriak. Horretarako, babes-baliabide egokiak erabili beharko dituzte eta eza-
rritako higiene pertsonaleko neurriei jarraitu beharko diete. Horren inguruko informazioa 
behar bezala eta behar besteko aurrerapenarekin jakinaraziko da, ariketaren data baino 
lehen, www.bizkaia.eus webgunean eta Bizkaiko Foru Aldundiko iragarki-taulan.

Errekurtsoa ez bada ebazten probak egiten diren egunerako, interesdunek kautelaz 
egin ahal izango dituzte probak. Kautelaz egindako ariketek ez dute baliorik izango erre-
kurtsoa ezetsiz gero.

6. Haurdunaldian edo edoskitzaroan daudenek egokitzapen materialak eska di-
tzakete, beren egoeraren berri emanez Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako 
Zerbitzuari, probak egin baino bost egun baliodun lehenago gutxienez.

Arrisku-haurdunaldiaren edo erditzearen kasuan (behar bezala egiaztatu beharko 
da kasua) izangai batek hautaketa-prozesua ezin badu amaitu edo prozesuko ariketa-
ren bat ezin badu egin, beharrezkoa izango da izangai horrek prozesua amaitzea eta 
geroratutako faseak gainditzea. Baina faseok ezin dira gehiegi atzeratu, ez, behintzat, 
gainerako izangaiek zentzuzko garai batean ebazpena jasotzeko duten eskubidea kal-
tetzeko moduan (epaimahaiak ebaluatuko du noiz den zentzuko garaia). Edonola ere, 
hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratu aurretik egin beharko 
dira fase horiek.

Goian ezarritakoaren salbuespen gisa, eta hautaprobetan aukera- eta tratu-berdinta-
suna bermatzeko, epaimahai kalifikatzaileak egokitu egin ditzake probak egiteko egunak 
eta/edo lekuak haurdunaldiko arriskua duten, erditzen dauden, edo erditu aurreko edo 
ondorengo egoeretan dauden emakumeen kasuan, betiere inguruabar horiek proba edo 
ariketa egin baino lehen jakinarazten bazaizkio epaimahai kalifikatzaileari eta medikua-
ren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen bada egoera hori. Nolanahi ere, hala egokitutako 
probak aukeratutako pertsonen zerrenda argitaratu baino lehen egin beharko dira.

Proba fisikoak egonez gero, aukera egongo da probok geroratzeko mediku-ziurtagiri 
batek adierazten duen arte, eta emakume bat praktiketako funtzionario modura aukera-
tua izan daiteke, hala badagokio eta gaindituak baditu hautaketa-prozesuko gainerako 
probak, baina proba fisiko horiek gainditu beharko ditu geroago. Ez badagokio praktike-
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tako funtzionario izendatua izatea, lan-poltsarako zerrendan sartuko da, puntuazioaren 
arabera. Probak eta praktika-aldia gaindituta, karrerako funtzionario izendatzeko hauta-
tua izan daiteke. Aipatutako proba fisikoak gainditzen ez baditu, baliogabetuta geratuko 
dira gainerako izangaientzako ariketa egin zen uneaz gero egindako jarduketak.

Haurdunaldia edo erditzea dela-eta izangaiak ezin badu praktika-aldian parte hartu, 
praktikak lanpostuan egitekoak badira, medikuak baimendutakoan egin ahal izango du, 
eta, ikastaro batean egitekoak badira, aurrerago egingo ditu, eskala, azpieskala, mota 
eta kategoria bererako hurrengo ikastaroan.

7. Ariketa bat amaitzen denetik hurrengoa hasi arte hirurogeita hamabi (72) ordu 
igaro beharko dira, gutxienez, eta epe hori, gehienez, berrogeita bost (45) egun ba-
liodunekoa izango da. Dena den, COVID-19ak eragindako Nazioarte Mailako Osasun 
Publikoko Larrialdi (NMOPL) egoerak iraungo balu eta osasun publikoko inguruabarrak 
kontuan hartuta, hautaketa-prozesuko epaimahaiak 45 eguneko epea gainditu ahal izan-
go du ondorengo probak egiteko, modu arrazoituan eta Langileen Aukeraketarako eta 
Trebakuntzarako Zerbitzuarekin koordinatuta. Era berean, osasun publikoko arrazoiak 
direla eta, data ezarrita duen proba bat egitea atzeratu ahal izango du.

8. Behin hautaprobak hasita, ez da nahitaezkoa izango hurrengo iragarkiak Bizkai-
ko Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Foru Aldundiaren iragarki-oholean eta Aldundiaren 
web-orrian (www.bizkaia.eus) argitaratuko ditu epaimahaiak iragarkiak, probak hasi bai-
no hamabi (12) ordu lehenago gutxienez, baldin eta ariketa bera bada, edo hogeita lau 
(24) ordu lehenago, beste ariketa bat bada.

9. Epaimahai kalifikatzaileek ariketak egiteko denbora eta baliabideak egokituko 
dituzte desgaitasuna duten izangaientzat, gainerako parte-hartzaileen aukera berdinak 
izan ditzaten, betiere egokitzapenaren bidez ariketen edukiari garrantzia kentzen ez ba-
zaio edota ariketetan eska daitekeen gaitasun-maila jaisten ez bada.

10. Oposizioko-aldiko ariketa bakoitza zuzentzen amaitzean, epaimahaiak jendau-
rrean jarriko ditu gainditu dutenen izenak eta kalifikazioak, hala Foru Aldundiaren ira-
garki-oholean nola Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean (www.bizkaia.eus). Zerrenda 
horiek deialdiaren oinarri berezietan zehaztutako txandetako bakoitza bereiziz osatuko 
dira.

a)  Barne-igoera arrunteko txandako ariketak gainditu dituztenen zerrenda.
b)  Desgaitasuna duten pertsonentzako barne-igoerako txandako ariketak gainditu 

dituztenen zerrenda.
c)  Txanda irekiko ariketak gainditu dituzten gainerako izangaien zerrenda bateratua.
d)  Desgaitasuna dutenen txandako ariketak gainditu dituztenen zerrenda.
Zerrenda horiek, euskara-azterketa egin ondoren, bereizita argitaratuko dira, plazek 

ezarrita duen hizkuntza-eskakizunaren arabera eta plaza bakoitzari ezarritako eskakizu-
na nahitaezkoa den edo ez kontuan hartuta.

11. Azken ariketa gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzen denean amaituko 
da oposizio aldia.

Zortzigarrena.—Nola tratatuko diren jokabide iruzurgilea eta lehia desleiala
Epaimahaiak hautaketa-prozesutik kanpo utzi ahal izango du iruzurrez jokatzen duen 

edozein izangai, jokabide horrek edozein proba normal garatzea eragozten badu edo, 
berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioen arabera, lehia desleiala sortzen 
badu. Epaimahaiburuak berehala emango dio jarduketon berri Araubide Juridikoaren eta 
Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiari, eta gertatukoa jasoko du dagokion bile-
ra-aktan. Halaber, hautaketa-prozesuko edozein proba egiten den bitartean, ezin izan-
go da eduki edo erabili goraxeago aipaturiko printzipioak bermatzea saihesteko erabil 
daitekeen gailu edo baliabide teknologikorik, eta kasu bakoitzean argitaratzen den ja-
rraibide-orria izango da atal honetan ezarritakoa zehazteko eta garatzeko epaimahaiak 
erabiliko duen tresna.
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Izangai batek agindu horiek betetzen ez baditu, probatik eta hautaketa-prozesutik 
kanporatua izango da, berehala, eta, beraz, ez da sartuko prozesu horretatik sortzen 
den lan-poltsan.

Bederatzigarrena.—Lehiaketa fasearen hasiera eta garapena
Oposizio-fasea amaitutakoan lehiaketa-faseari emango zaio hasiera.
Oposizio-fasea gainditzen duten izangaiek hamar (10) egun balioduneko epea izan-

go dute, azken ariketa gainditu duten izangaien zerrenda argitaratu eta hurrengo egune-
tik aurrera, eskaera-orrian aipatu zituzten merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko. Ho-
rretarako, oposizio aldia gainditu duten izangaien zerrendarekin batera, eskaera-orrian 
aipatutako merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko epea zein egunetan amaitzen den 
argitaratuko da. Lehiaketa aldia baloratzeko orduan, epe horren barruan eta hurrengo 
paragrafoan zehaztutako moduan eta tokietan aurkeztutako dokumentazioa baino ez da 
kontuan hartuko.

Interesatuek jatorrizko dokumentazioa eta haren kopia aurkeztu beharko dituzte, biak 
alderatzeko, edo, bestela, horretarako eskumena duen organoak behar bezala egiazta-
tutako kopia. Bizkaiko Foru Aldundiaren edozein sailetako erregistro orokorrean aurkez-
tuko dira agiri guztiak, edo 39/2015 Legearen 16 artikuluan aipatutako tokietan. Beteki-
zun eta baldintza horiek beteta, oposizio-fasea gainditu ez duten baina errekurtsoa jarri 
duten pertsonek ere aurkeztu ahal izango dute dokumentazioa, kautelaz, errekurtso horri 
buruzko ebazpenak hasierako fase edo aldi hori gainditzea ekar badezake.

Barne-sustapeneko txandetan parte hartzen duten izangaiek (txanda arrunta izan 
zein desgaitasuna duten pertsonena) eta bitarteko funtzionarioek «Hautaketa-prozesue-
tarako informazioa ematen duen ziurtagiria» dokumentuan agertzen ez diren merezi-
menduak alegatu badituzte, lehiaketa-fase honetan egiaztatu beharko dituzte.

39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat, alegatutako merezimenduak egiaztatzeko 
agirietan akatsik egonez gero, iragarkia argitaratuko da www.bizkaia.eus web-orrian (lan 
publikoaren eskaintza), interesdunari eskatzeko zuzen dezala akatsa hamar (10) egun 
balioduneko epean. Halaber, ohartaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, merezimen-
duak ez direla baloratuko lehiaketa-fasean.

Era berean, hautaketa-prozesua gainditu ez dutenek ere aurkeztu beharko dituzte 
kontuan hartzekoak diren merezimenduen egiaztagiriak, horrela deialditik ateratzen den 
lan-poltsaren aurrentasun-hurrenkera zehazteko.

Hamargarrena.—Hautaproben kalifikazioa
1. Oposizio-aldia

Deialdiaren oinarri berezietan adierazi den eran kalifikatuko dira oposizio aldiko ari-
ketak.

2. Lehiaketa-aldia
Deialdiaren merezimenduen baremoaren arabera emango dira puntuak, eta puntu 

horien batura izango da lehiaketa aldiko kalifikazioa.

3. Azken kalifikazioa
3.1. Hautaproben azken kalifikazioa lehiaketa- eta oposizio-faseetan eta —hala 

badagokio— praktika-aldian edo trebakuntzako hautaketa-ikastaroan lortutako puntua-
zioen batura izango da.

3.2. Jarraibide gisa harturik Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 
27.2. artikuluak ezartzen duena —Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 
Legeak emandako idazkeran—, izangaiek gaitasun berak izanez gero, emakumeei 
emango zaie lehentasuna emakumezkoen ordezkaritza %40tik beherakoa den admi-
nistrazioko kidego, eskala eta kategorietan. Salbuespena izango da beste izangaiak ere 
neurri hori ez aplikatzea justifikatzen duen arrazoiren bat izatea (sexu-diskriminaziorik 
eragiten ez duena), hala nola lana lortzeko zailtasunak dituen kolektibo bateko kidea 
izatea.
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3.3. Horrez gainera, eta aurreko zenbakian xedatutakoa eragotzi gabe, berdinke-
tarik badago, hauek izango dute lehentasuna hurrenkera ezartzerakoan: lehenik, opo-
sizio-aldian punturik gehien lortu duenak; bigarrenik, Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbi-
tzuan denborarik luzeena egina duenak; hirugarrenik, Euskal Administrazio Publikoaren 
zerbitzuan denborarik luzeena egina duenak; laugarrenik, beste administrazio publiko 
batzuen zerbitzuan denborarik luzeena egin duenak, eta, azkenik, zaharrenak.

Hamaikagarrena.— Hautatutako pertsonen zerrenda eta pertsona horiek karrerako 
funtzionario izendatzeko proposamena

1. Hautaketa-prozesua amaitu ondoren, epaimahaiak hautatutakoen zerrendak 
argitaratuko ditu. Zerrendak puntuazio-hurrenkeraren arabera egingo dira, eta, bertan, 
oposizio faseko ariketa bakoitzaren kalifikazioa, merezimenduen balorazioa eta guztira 
lortutako puntuen batura jasoko dira. Horrez gainera, hautatutako pertsonak karrerako 
funtzionario izendatzeko proposamena aurkeztuko du epaimahaiak.

2. Lehentasunezkoa izango da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten 
plazak betetzea, eta, izangaiak hautatzeko orduan, hizkuntza-eskakizunik altuena egiaz-
tatu dutenek izango dute lehentasuna. Hori kontuan hartuta, epaimahaiak hautatutakoen 
zerrendak egiteko, lehenik, derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna dutenen zerrendak era-
biliko ditu, hizkuntza-eskakizun altuenetik txikinera; ondoren, berdin jardungo du derrigo-
rrezkoa ez den hizkuntza-eskakizuna dutenen zerrendekin. Derrigorrezko hizkuntza-es-
kakizuna oinarri hauetan ezarritako eran egiaztatu ez duten izangaiek ezin izango dituzte 
inola ere bete derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak.

3. Era berean, EPOE Legearen 61. artikuluaren 8. zenbakian ezarritakoa betetze-
ko, epaimahaiak karrerako funtzionarioak izendatzeko proposamen osagarri bat egingo 
du, honako kasu hauetan erabil dadin: izangairen batek agiriak aurkezten ez dituenean 
edo faltsutzen dituenean, edo bere plazaz jabetzen ez denean, jabetzeari uko egiten 
dionean edo eskatutako baldintzak eta eskakizunak egiaztatzen ez dituenean.

4. Hautaketa-prozesu honetako ariketak gainditzen dituzten izangaien zerrendek 
bitarteko funtzionarioak izendatzeko balioko dute, bai indarreko arautegian ezarritako 
kasuetarako.

Hamabigarrena.—Praktika-aldia eta/edo prestakuntza-ikastaroa
1. Deialdiaren oinarri espezifikoetan praktika-aldia eta/edo prestakuntza-ikastaroa 

egitea aurreikusten denean, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, 
Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko 3/1987 Foru Arauarekin bat, Foru Al-
dundiak praktiketako funtzionario izendatuko ditu epaimahaiak proposatzen dituen izan-
gaiak, harik eta deialdian iragartzen diren eta aurrekontu-dotazioa duten plaza guztiak 
bete arte.

2. Aurreko paragrafoan aipatzen den izendapen-data interesdunei jakinaraziko 
zaie, eta hiru toki hauetan argitaratuko da: iragarki oholean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean argitaratuko da.(www.bizkaia.eus).

3. Praktiketako funtzionario legez lanpostuaz jabetzeko eguna Administrazioak 
zehaztuko du.

4. Izendatuak izan direnek praktika-aldia edo prestakuntza-ikastaroa hasi beharko 
dute. Iragarriko da noiz hasten diren praktika edo ikastarook. Arrazoi justifikaturik gabe 
praktika-aldian edo prestakuntza-ikastaroan hasten ez badira, praktiketako funtziona-
rioaren izendapenari uko egiten diotela joko da.

5. Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 28. artikuluan xedatutakoaren ara-
bera, praktiketako funtzionario gisa diharduten bitartean, nolanahi ere, tituludun taldea-
ren oinarrizko lansariak jasoko dituzte eta talde horri emandako lan-izendapenagatiko 
osagarriaren gutxieneko mailaren baliokidea izango dute.

6. Praktiketako funtzionario guztiek batzorde ebaluatzaileak izendatutako tutore bat 
izango dute, eta haren eginkizuna praktiketako funtzionarioaren jardueren jarraipena eta 
txostena egitea izango da. Tutore horrek txostena egingo du, deialdiko oinarri espezifi-
koetan xedatutakoaren arabera. Ebaluazio-prozesua praktika-aldi guztian zehar egingo 
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da. Ebaluazio-batzordeak, txostena ebaluatu, eta, hala badagokio, praktika-aldia gain-
ditu duten pertsonak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egingo dio epai-
mahaiari. Epaimahaiak, berriz, Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako 
foru-diputatuari igorriko dio, eta hark, azkenik, Foru Aldundiari.

7. Ebaluazio-batzordea epaimahaiaren mende dagoen organo aholku-emaile bat 
da, Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuak foru-aginduz 
izendatutako kideez osatua. Batzorde horretako kideek epaimahaikoen abstentzio- eta 
errekusazio-araubide bera bete beharko dute, eta onartu eta baztertutakoen zerrendare-
kin batera argitaratuko dira haien izen-abizenak.

8. Prestakuntza-ikastaroak eta/edo praktikaldiak ezin dute 18 hilabete baino gehia-
go iraun, eta, edozein kasutan ere, izangaiak karrerako funtzionario izendatzen direnean 
amaituko dira. Deialdian ezarritako kalifikazio-prozesuarekin bat etorriz, ez gainditzeak 
berez ekarriko du izangaia hautaketa-prozesutik kanpo uztea, bai eta karrerako funtzio-
nario izendatzeko eskubide guztiak galtzea ere.

Hamahirugarrena.—Agiriak aurkeztea
1. Eskatzen diren agiriak

1.1. Proposatzen diren izangaiek deialdi honetan eskatzen diren gaitasun-baldin-
tzak eta betekizunak egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztuko dituzte; zehazki, honako 
hauek:

a)  Bizkaiko Foru Aldundiko Lan Osasuneko Unitatearen ziurtagiria non egiaztatzen 
den izangaiak baduela dagozkion eginkizunetarako lan-gaitasuna, oinarri hauen 
eta deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoen arabera. Horretarako, hautatuek da-
gozkien probak eta azterketak egingo dituzte. Proba-azterketok egiteari uko egi-
nez gero, prozesutik kanpo geratuko dira.

b)  Izangaiak diziplinazko espediente baten bitartez inolako administrazio publi-
koren zerbitzutik bereiziak izan ez direlako adierazpena; bai eta administrazio 
publikoen zerbitzupeko langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 
53/1984 Legean ezarritako bateraezintasuneko kasuetako batean ere ez dagoe-
lakoa ere, eta, hala denean, bateragarritasun-eskabidea.

c)  Deialdiaren oinarri berezietan eskatzen diren tituluen fotokopiak (edo tituluok 
eskuratzeko ordaindutako eskubideenak) eta gainerako betekizunen fotokopiak, 
denak behar bezala konpultsaturik.

1.2. Izangairen batek ezin baditu aurkeztu aurreko paragrafoan zehaztutako agi-
riak, eta behar den moduan justifikatzen badu hori, zuzenbidean onetsitako edozein fro-
ga erabiliz egiaztatu ahal izango du deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituela.

2. Agiriak aurkezteko lekua
Aurreko agiriok Bizkaiko Foru Aldundiko Langileak Kudeatzeko Zerbitzuan aurkeztu-

ko dira (Kale Nagusia, 25, Bilbo-48009).

3. Agiriak aurkezteko epea
Egutegiko hogei (20) egun balioduneko epea egongo da agiriak aurkezteko, izan-

gaien zerrendak jendaurrean jartzen direnetik aurrera.

4. Salbuespenak
Funtzionario publikoek ez dituzte aurkeztu beharko aurreko izendapenean egiaztatu 

behar izan zituzten baldintza eta betekizunei buruzko agiriak. Atxikita dauden organis-
moaren ziurtagiria besterik ez dute aurkeztuko, funtzionario-izaera eta haien espedien-
tean agertzen diren gainerako inguruabarrak egiaztatzeko.

5. Agiriak ez aurkeztea
Ezinbesteko kasuak alde batera utzita, aipatutako epearen barruan agiriak aurkezten 

ez dituztenak edo aurkeztu dituzten agirien arabera bigarren oinarrian adierazitako bal-
dintzaren bat betetzen ez dutenak ezin izango dira izendatuak izan, eta haien jarduketa 



ee
k:

 B
AO

-2
02

0a
12

9-
(I-

46
4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, uztailak 08. Asteazkena129. zk. 13. orr.

guztiak baliogabetuta geratuko dira. Horrez gainera, erantzukizuna eskatu ahal izango 
da eskaera-orrian egindako faltsukeria dela-eta. Hala gertatzen bada, izendapen osaga-
rri baterako proposamena egingo da, hamaikagarren oinarriaren 3. zenbakian aipatzen 
den moduan; hain zuzen ere, baliogabetze horren ondorioz deialdiko plaza-kopuruan 
sar daitezkeen izangaien aldeko izendapen-proposamena egingo da, puntuazio-hurren-
keraren arabera.

Hamalaugarrena.—Karrerako funtzionarioen izendapena
1. Organo eskuduna

Jarraibide gisa harturik Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, 
Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko 3/1987 Foru Arauaren 17. artikuluaren 
1. zenbakiaren 33. azpi-zenbakia, epaimahaiak proposatutako izangaiak izendatuko ditu 
Foru Aldundiak karrerako funtzionario.

2. Izendapenak jakinaraztea eta argitaratzea
Izendapenak interesdunei jakinaraziko zaizkie, eta iragarki-oholean, Bizkaiko Aldiz-

kari Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean argitaratuko dira (www.bizkaia.
eus).

Hamabosgarrena.—Plazaz jabetzea
1. Betekizunak

Plazaz jabetzeko egintzan bertan beteko da EPOE Legearen 62. 1.c) artikuluan ezar-
tzen den betekizuna.

2. Epea
Plazaz jabetzeko epea hilabete (1) izango da, izendapena jakinarazi eta hurrengo 

egunetik aurrera kontatzen hasita.

3. Epea luzatzea
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuak lanpostuaz 

jabetzeko epea luzatu ahal izango du, interesdunak hala eskatuta, baina inoiz ere adie-
razitako epearen erdia baino gehiago.

4. Lanpostuaz ez jabetzea
Izangai batek lanpostuari uko egiten diola joko da baldin eta, arrazoi justifikaturik 

gabe, ez bada haren jabe egiten oinarri honen 2. zenbakian adierazitako epearen ba-
rruan edo emandako luzapenaren barruan. Hala gertatzen bada, hemen ere hamaikaga-
rren oinarriaren 3. zenbakian aipatutako izendapen osagarrirako proposamena egingo 
da —hurrenkeraren arabera—, deialdiko plaza-kopuruan baliogabetze horren ondorioz 
sar daitezkeen izangaiak izendatzeko.

Hamaseigarrena.—Destinoen aukeraketa
1. Izangaiek hautaketa-prozesuaren behin betiko sailkapenean duten hurrenkera-

ren arabera aukeratuko dute destinoa. Hala ere, lehentasuna izango dute barne-susta-
peneko txandetatik datozen izangaiek.

2. Horretarako, prozesua amaitutakoan, hautaprobetako ariketa guztiak gainditu di-
tuzten izangai guztiak zerrenda bakarrean argitaratuko dira, bakoitzak lortu duen puntua-
zio osoaren hurrenkeraren arabera antolatuta, zein txandatan parte hartu duten kontuan 
hartu gabe, barne igoerako txanden bidez parte hartu dutenak izan ezik, horiek euren 
zerrenda propioa osatuko dute eta.

3. Zerrenda hori egoki antolatzeko, derrigorrezko euskara-ariketak gainditu dituzte-
nei emandako «gai» kalifikazioaren ordez, deialdiaren oinarri berezietan hizkuntza-eska-
kizun bakoitza egiaztatzeagatik ezarritako puntuazioa jasoko da zerrendan.

4. Destinoak aukeratzeko orduan ez da kontuan hartuko izangaiak zer hizkun-
tza-eskakizunen bidez aukeratuak izan diren, betiere derrigorrezko hizkuntza-eskakizu-
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na ezarrita duten plazak beterik geratzen badira. Izan ere, lehentasunezkoa izango da 
derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten lanpostuak betetzea.

5. Hala eta guztiz ere, desgaitasunen bat duten pertsonentzako txanden bidez 
onartzen direnek destinoa aukeratzeko lehentasun-hurrenkera aldatzeko eskaria egin 
diezaiokete Bizkaiko Foru Aldundiari, mendekotasun pertsonala, mugitzeko zailtasunak 
edo antzeko beste arrazoi batzuk emanez. Egoera horiek behar bezala egiaztatu behar-
ko dira. Lanpostuak adjudikatzeko eskumena duen organoak aldaketa hori egitea eraba-
kiko du baldin eta behar bezala justifikatuta badago, eta aldaketak ahalik eta eragin txi-
kiena sortu behar du lehentasun-hurrenkeran, desgaitasuna duen pertsonak lanpostua 
eskuratzeko bestekoa soilik.

Hamazazpigarrena.—Kontratazio-zerrendak
Hautaketa-prozesu honen ondorioz, kontratazio-zerrenda bat egingo da deialdiaren 

oinarri espezifikoetan ezarritakoaren arabera, eta, zerrenda hori kudeatzeko, aintzat 
harturiko dira funtzionarioen hautaketaren arloan indarrean dauden xedapenak eta kon-
tratazio-zerrendak eta lan-poltsak kudeatzeko irizpideak. Horiek guztiak Bizkaiko Foru 
Aldundiaren www.bizkaia.eus webgunean (Lan Eskaintza Publikoa) argitaraturik daude. 
Bizkaiko Foru Aldundiak Euskal Autonomia Erkidegoko beste administrazio edo erakun-
de publiko batzuei utzi ahal izango die kontratazio-zerrenda hori, goraxeago aipaturiko 
araudiarekin bat. Kontratazio-zerrendak Bizkaiko Foru Aldundiaren enplegu publikoari 
buruzko webgunean argitaratuko dira, horrela gardentasuna bermatzeko, eta helburu 
hori betetzeko behar-beharrezkoak diren datu pertsonalak bakarrik adieraziko dira.

Hemezortzigarrena.—Kexak eta iradokizunak
Izangaiek kexak eta iradokizunak aurkez ditzakete, edonoiz, www.bizkaia.eus 

web-orriko «Kexak eta iradokizunak» estekaren bidez (Lan Publikoaren Eskaintza), edo 
Bizkaiko Foru Aldundiko sailek Bilbon dituzten erregistro orokorretan nahiz herritarrei 
laguntzeko eskualde-bulegoetan edo 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarrita dauden 
tokietan.

ISO 9001:2015 egiaztagiria dela bide, aurkeztutako kexa eta iradokizunak Langileen 
Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuan dagoen kexa eta iradokizunen erregis-
troan sartuko dira, eta dagokien tratamendua emango zaie.

AZKEN ARAUAK

1. Oinarri hauetan xedatuta ez dagoen guztirako, honako arau hauek aplikatuko 
dira: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen Testu Bategina 
onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legea, Funtzio Publikoa Eraldatzeko Neurriei 
buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legea, eta lege horiek garatzeko arautegia eta ezarri beharreko 
gainerako xedapenak, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Epaimahaietarako Eskuliburua.

2. Deialdi honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez daiteke Ahaldun 
Nagusiaren aurrean hilabeteko (1) epean, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hu-
rrengo egunetik aurrera, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, 
bi (2) hilabeteko epean, txandaz dagokion Bilboko Administrazioarekiko Auzien Epaite-
gian, baina ezin dira errekurtso biak aldi berean jarri.
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Onarpen eskabidea / Solicitud de admisión 
 
Garrantzizkoa: zehaztasunak idatzi baino lehen irakur itzazu atzeko orrialdeko azalpenak. 
Importante: Antes de consignar los datos consulte las instrucciones al dorso. 
 
1.-  Deiald ia  /  Convocator ia  

Eskala/Escala                                                                                                     Azpieszkala, kategoria, mota/Subescala, categoría, clase 
 
 
Sarbideak / Sistemas de acceso 

       Lehiaketa          Oposaketa          Lehiaketa-oposaketa 

Concurso     Oposición      Concurso-oposición   

Txanda / Turno  

        Askea           Barne sustapena              Pertsona ezinduak                         Pertsona ezinduen barne sustapena 

 Libre      Promoción interna     Personas con discapacidad   Promoción interna personas con discapacidad 

 

2.-  Norberaren Datuak /  Datos  personales  
Lehen deitura / Primer apellido 
 
 

Bigarren deitura / Segundo Apellido Izena / Nombre 

NAN-ANZ / DNI-NIE Jaioteguna /Fecha nacimiento Sexua / Sexo 

Emakume / Mujer      
Gizon/ Hombre           

Zeure telefono mugikorrean notak jaso nahi dituzu? / ¿Desea recibir en su teléfono 

móvil las notas?         Bai / Si    Ez / No      

Helbidea: kalea edo plaza, zk., solairua / Dirección: calle, plaza, nº, piso 
 

PK / C P Herria / Localidad Lurraldea / Territorio 
 
 

1.Mugilkorra/Móvil 2 Beste telefonoak/Otros teléfonos Posta elektronikoa / Correo electrónico 
 

EGOKITZAPENA 

ADAPTACIÓN 
Bai / Si    

 Ez / No   

Eskatzen den egokitzapena / Adaptación que se solicita:  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Baimena ematen diot Bizkaiko Foru Aldundiari nire desgaitasuna egiaztatzeko, eskatutako egokitzapena bideratu ahal izateko (3/2018 Lege 
Organikaren 8. X.G.).. Pertsona batek desgaitasuna ez badauka BFAk aitortuta, desgaitasun hori egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko du. 
Autorizo a la Diputación Foral de Bizkaia a comprobar mi condición en orden a tramitar la adaptación solicitada (D.A. 8ª Ley Orgánica 3/2018). Las 

personas que no se les haya reconocido esta condición por la DFB, deberán aportar documentación acreditativa. 

 

3.-  Deiald ian eskatutako t itulaz ioa /  T itulación exigida  en la  convocator ia  
Oinarri berezietan eskatzen den titulazioa aurkezten dut / Aporto la siguiente titulación exigida en las bases específicas 

 

Eskatzen diren beste dokumentu batzuk aurkezten ditut (gidatzeko baimena eta bestelakoak) / Aporto otros documentos exigido/s (permiso de conducir y otros) 

 

 
4.-  Euskara  

Euskara azterketa eskatzen dut / Solicito examen de euskera 
 
 
       1HE / PL1        2HE / PL2         3HE / PL3            4HE/ PL4  
 
Baimena ematen diet BFAri eta HAEEri hizkuntza-eskakizuna Euskara Tituluen eta 
Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatzeko eta elkarri jakinarazteko. Hizkuntza-
eskakizuna 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi izanez gero, dagokion 
ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko da. 

Hurrengo hizkuntz eskakizun egiaztatzen dut / Acredito el siguiente perfil 
lingüistico       
 
      1HE / PL1          2HE / PL2         3HE / PL3             4HE / PL4      
 
Autorizo a la DFB y al IVAP a su comprobación en el Registro Unificado de Títulos y 
Certificaciones de Euskera, así como a su mutua comunicación. Quienes pretendan 
acreditar perfiles lingüísticos al amparo del Decreto 47/2012, deberán aportar la 
certificación académica correspondiente. 

Behean izenpetzen duenak eskabide honetan aipaturiko hautaketa saioetan 
eskuhartzea eskatzen du eta aitortzen du benetakoak direla berton adierazitako 
datuak eta badituela funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren baldintzak, bereziki 
gorago ezarritako deialdiari dagozkionak, bide batez eskabide honetan agertzen diren 
datu guztiak agiri bidez egiaztatzeko hitza emanez. 
 

La persona abajo firmante solicita ser admitida a las pruebas selectivas a que se 
refiere la presente instancia y declara bajo su responsabilidad que son ciertos los 
datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la 
Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente 
citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran 
en esta solicitud. 

 (tokia / lugar)       (urtea / año)         (hilabetea / mes)    (eguna / día) 
 
 
 

Sinadura / Firma 

 

Ahaldun Nagusi jaun txit gorena / Excmo.Sr.Diputado General 

  Hautaketa-prozesuaren lan-poltsa osatzearen kasuan BFAri baimena ematen diot beste 
administrazio edo erakunde publiko batzuei nire datuak jakinarazteko, langileak kontratatzeko 
dituzten beharrizanen kudeaketarako baino ez. 

  En el supuesto de integrar la bolsa de trabajo del proceso selectivo autorizo a la DFB a 
comunicar mis datos a otras administraciones o instituciones a los únicos efectos de gestión de sus 
necesidades de contratación de personal. 

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko oinarrizko informazioa: 2016/679 Erregelamendua 
(EB) eta 3/2018 DPEDBLO. 
ARDURADUNA: Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusia (BFA). Kale Nagusia, 25 (Bilbo) 
XEDEA: Hautaketa-prozesuaren eta haren lan-poltsaren kudeaketa, eta langile arlokoa. 
ESKUBIDEAK: Interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean balia ditzake bere datuetan 
sartu, datuok zuzendu, aurkaratu, ezabatu edo haien tratamendua mugatzeko eskubidea, eta 
erabaki indibidual automatizatuen helburu ez izan; horretarako, idazki bat aurkeztu behar du, 
Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalari zuzendua, 
toki hauetako batean:  Egoitza elektronikoan, Bizkaiko Foru Aldundiko Erregistro Nagusian, 
sailetako erregistro orokorretan, Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan edo 39/2015 Legean 
ezarritako lekuetan. Era berean,  erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Datuak Babesteko Euskal 
Bulegoan. 
Argibide gehiago:  
http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/ope/oferta_publica.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo
=152&Dep=7 

Información básica tratamiento de datos personales: Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018 
PDPGDD. 
RESPONSABLE: Dirección General Función Pública (DFB).  Gran Vía 25-Bilbao 
FINALIDAD: Gestión del proceso selectivo, su Bolsa de Trabajo y materia de personal. 
DERECHOS: Ejercer ante el responsable los derechos de acceso, rectificación, oposición, 
supresión, limitación del tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, 
mediante escrito dirigido a la Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y 
Protección de Datos en:  Sede Electrónica, Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia y 
Registros Generales Departamentales, Oficinas Comarcales de Atención Ciudadana y lugares 
previstos en la Ley 39/2015. También tiene derecho a reclamar ante la Agencia Vasca de 
Protección de Datos.  
Para más información: 
http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/ope/oferta_publica.asp?Idioma=CA&Tem_Codigo
=152&Dep=7 
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Jarraibide orokorrak 

a) Ale guztietan datuak argi irakur daitezkeela ziurtatu. 

b) Ez ezazu orririk tolestu eta zuzenketa, hobekuntza edo 

ezabaketarik egin. 

c) Interesduna hautaketa-prozesuan onartua izateak 

prozesuan eskainitako plaza guztietan parte hartzea eragingo 

du, plaza bakoitzari ezarritako hizkuntz eskakizuna eta 

eskakizuna nahitaezkoa den edo ez alde batera utzita, oinarri 

arautzaileetan ezarritakoaren arabera. 

d) Inprimakia izenpetu egin behar duzu. 

Interesatuarentzako jarraibideak 

a) Deialdiaren oinarrien arabera, eskaerarekin batera, 

dagokion titulu akademikoa edo hura lotzeko modua 

baduzula egiaztatzeko dokumentazioa eta oinarrietan 

eskatutako gainerako agiriak aurkeztu beharko dituzu. 

b) Aurkeztu beharko dira oinarri berezietan eskatutako 

baldintzak betetzen direla egiaztatzen dituzten 

dokumentutak (gidabaimena...). 

c) Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartuko 

duten hautagaiek ez dute inolako ziurtagiririk aurkeztu behar, 

baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak desgaitasuna aitortua 

badie. Zer txandatan parte hartzen duten besterik ez dute 

adierazi behar, eta, horretarako, baimena eman behar diote 

beren-beregi Bizkaiko Foru Aldundiari egoera hori 

Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalean egiazta dezan. BFAk ez 

badio desgaitasuna aitortu, interesdunak  duen desgaitasuna 

egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko du. 

Instrucciones generales 

a) Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en 

todos los ejemplares. 

b) Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o 

tachaduras. 

c) La admisión en el proceso selectivo de la persona interesada 

implica su participación en él para todas las plazas ofertadas, 

con independencia del perfil lingüístico asignado a las mismas 

y de su carácter preceptivo o no preceptivo, de conformidad 

con las bases rectoras. 

d) No olvide firmar el impreso. 

Instrucciones para la persona interesada 

a) Según las bases de la convocatoria deberá aportar junto con 

la instancia, el título académico correspondiente o 

documentación acreditativa de estar en condiciones de 

obtenerlo, así como aquellos otros que se exigieran en las 

mismas 

b) Se deberán aportar aquellos documentos que acrediten los 

requisitos exigidos por las bases específicas (permiso de 

conducción….etc). 

c) Los y las aspirantes que participen por el turno de personas 

con discapacidad que hayan sido declaradas por la Diputación 

Foral de Bizkaia no deberán aportar nada, simplemente indicar 

el turno por el que participa, para lo cual la persona 

participante autoriza expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en la Sección de Valoración de la 

Discapacidad. Las personas a quienes no se les haya 

reconocido esta condición la DFB, deberán aportar la 

documentación acreditativa. 

d) Lehiaketa-oposizioetan, merezimenduak horretarako 

beren-beregi prestatutako ereduan aurkeztu behar dira. 

Barne-igoerako txandetan (txanda arrunta izan zein 

desgaitasuna duten pertsonena) parte hartzen duten 

hautagaiek edo bitarteko funtzionarioek, Langileak 

Kudeatzeko Zerbitzuak emandako “Hautapen-prozesurako 
datuen ziurtagiria” baino ez dute aurkeztu beharko. Hautagai 

bakoitzak bere erregistro pertsonalean eskura dezake 

ziurtagiri hori. 

Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak 

eskaera-orrian agerrarazi beharko dira, hala egiten ez bada 

ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea 

betekizun hori falta bada.  

Merezimenduen kasuan, eskaera-orrian aipatu beharko dira 

ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, bestela ezin 

izango baitira baloratu. 

d) En el supuesto de concurso-oposición los méritos se alegan 

en el modelo específico (“Hoja de Méritos”). 

Las personas que participen por alguno de los turnos de 

promoción interna (ordinario y de personas con discapacidad), 

o sean funcionarias interinas, únicamente deberán aportar el 

“Certificado de datos para procesos selectivos” expedido por el 

Servicio de Gestión de Personal, y que cada aspirante podrá 

obtenerlo en su Registro Personal. 

No obstante, cualquier requisito no incluido en dicho 

certificado deberá constar en la instancia, ya que de lo 

contrario no se podrá participar en el proceso selectivo en el 

caso de falta del mismo.  

En el supuesto de méritos, de igual modo deberán alegarse en 

la instancia aquellos que no aparezcan en dicho Certificado, ya 

que, en caso contrario, no podrán ser valorados. 
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Merezimenduak / Méritos
2. Norberaren datuak / Datos personales

Aurkeztutako merezimenduaren zerrenda / Relación de méritos alegados

 tokia / lugar urtea / año hilabetea / mes eguna / día

 n, 201 (e)ko k

 Sinadura / Firma

NAN / DNI Lehen deitura / Primer apellido Bigarren deitura / Segundo apellido Izena / Nombre

Eskala / Escala Espezialitatea / Especialidad

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración

Bete baino lehen, arretaz irakurri atzeko aldea
Antes de cumplimentar, lea con atención la parte de atrás
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Merezimenduak / Méritos
2. Norberaren datuak / Datos personales

Aurkeztutako merezimenduaren zerrenda / Relación de méritos alegados

 tokia / lugar urtea / año hilabetea / mes eguna / día

 n, 201 (e)ko k

 Sinadura / Firma

NAN / DNI Lehen deitura / Primer apellido Bigarren deitura / Segundo apellido Izena / Nombre

Eskala / Escala Espezialitatea / Especialidad

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Interesadunarentzako alea / Ejemplar para la persona interesada

Bete baino lehen, arretaz irakurri atzeko aldea
Antes de cumplimentar, lea con atención la parte de atrás
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Alegatutako merezimenduak

Eskaera-orriari ondokoak batu beharko zaizkio nahitaez:

a). Nortasun agiri nazionalaren edo, atzerritarra izanez gero, 
horren baliokidea den agiriaren fotokopia.

b). Barne igoerako sistemaren bidez parte hartzen duten hau-
tagaiek Foru Aldundiko Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak 
luzatutako ziurtagiria aurkeztu beharko dute, hautagaiak 
karrerako funtzionario legez bete dituen zerbitzuei buruzko 
datuak (eskala, azpieskala eta, hala denean, mota eta es-
pezialitateak aipatuz) egiaztatuko dituena.

c). Deialdiaren oinarri berezietan eskaturiko titulua edo hura 
lortzeko eskubideak ordainduta izatea.

d). Hala badagokio, deialdiaren oinarri berezietan adieraziko 
den gidabaimenaren jabe izatea, nahitaez eskabidearekin 
batera aurkeztu beharko dena.

e). Alegatutako merezimenduen zerrenda.

Merezimenduak egiaztatzea
Oposizio aldia gainditzen dutenek 10 egun balioduneko epea 
izango dute, azken ariketa gainditu duten hautagaien zerrenda 
argitaratu eta biharamunetik zenbatuta, eskaera-orrian aipatu 
zituzten merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko. Horreta-
rako, oposizio aldia gainditu duten hautagaien zerrendarekin 
batera eskaera-orrian aipatutako merezimenduen egiaztagi-
riak aurkezteko epea zein egunetan amaitzen den argitaratuko 
da. Lehiaketa aldia baloratzeko orduan, epe horren barruan 
eta hurrengo lerroaldean zehaztuko den moduan eta tokietan 
aurkeztutako agiriak baino ez dira kontuan hartuko. 

Interesdunek jatorrizko agiriak eta agiri horien kopiak aurkeztu 
beharko dituzte, egiaztatzeko, edo, bestela, horretarako beren 
beregiko eskumena duen organoak behar bezala egiaztatutako 
kopia. Agiriak Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako erregistro na-
gusietan edo 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarritako le-
kuetako edozeinetan aurkeztuko dira. Betekizun eta baldintza 
horiek beteta, agiriak aurkeztu ahal izango dituzte, kautelaz, 
oposizio aldia gainditu ez duten eta errekurtsoak aurkeztu du-
ten pertsonek, errekurtso horri buruzko ebazpenak hasierako 
aldi hori gainditzea ekar badezake.

Alegación de méritos

A la instancia se acompañará necesariamente:

a). Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o docu-
mento equivalente en caso de ser extranjero.

b). Los y las aspirantes que participen por el sistema de pro-
moción interna deberán aportar certifi cación expedida por 
el Servicio de Gestión de Personal de la Diputación Foral, 
en la que se acrediten los datos referidos a los servicios 
prestados en el funcionariado de carrera en las correspon-
dientes Escalas, Subescalas y, en su caso, Clase y Especialidad.

c). El título o los derechos abonados para obtenerlo, exigido 
en las Bases Específi cas de la convocatoria.

d). En su caso, estar en posesión del permiso de conducción en 
vigor que se indique en las Bases Específi cas de la convoca-
toria y que deberá acompañar necesariamente a la instancia.

e). Relación de méritos alegados

Acreditación de méritos
Los y las aspirantes que hayan superado la fase de oposición 
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de publicación de las relaciones de aspirantes 
que hayan superado la última prueba para presentar la docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados en la instancia. 
A estos efectos, junto con  la relación de aspirantes que haya 
superado la fase de oposición se publicará la fecha de fi naliza-
ción del plazo de presentación de la documentación acreditati-
va de los méritos alegados en la instancia. Solo será tenida en 
cuenta, a la hora de valorar la fase de concurso, la documenta-
ción presentada en el citado plazo y del modo y en los lugares 
que, al efecto, se determinan en el párrafo siguiente.

Las personas interesadas deberán aportar, para su cotejo, 
documentación original junto con copia de la misma o, en su 
caso, copia debidamente cotejada por órgano competente al 
efecto. La presentación se realizará bien en cualquiera de los 
Registros Generales Departamentales de la Diputación Foral 
de Bizkaia; bien en cualquiera de los lugares previstos por el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992. Con los mismos requisitos y 
condiciones podrá presentar la documentación, de forma cau-
telar, aquellas personas que, no habiendo superado la fase de 
oposición, hubieran presentado recurso cuya resolución pu-
diera implicar la superación de dicha fase inicial.
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1 ERANSKINA / ANEXO 1 

Aurretiazko Zerbitzuen Ziurtagiria / Certificación de Servicios Previos 

N.A.N. / D.N.I. 

      

Lehen deitura / Primer apellido Bigarren deitura / Segundo apellidos Izena / Nombre 

                  

Destinoa / Destino Herria / Localidad Probintzia / Provincia 

      

Kidego, eskala, plaza edo plantilan egindako  zerbitzuak 
Servicios prestados en cuerpo, escala,plaza o plantilla 

Lotura 
Vínculo 

(1) 

Noiztik / Desde Noiz arte / Hasta Guztira / Total 
Proportzionaltasun 

maila 
Nivel de 

proporcionalidad Eguna 
Día 

Hila 
Mes 

Urtea 
Año 

Eguna 
Día 

Hila 
Mes 

Urtea 
Año 

Eguna 
Día 

Hila 
Mes 

Urtea 
Año 

                     
      

      
                           

      

      
                           

      

Goiko datuak horrelaxekoak direla ziurtatzen dut, horiek burutza honen esku dauden aurrerakinekin bat daude eta. 
Certifico la exactitud de los datos anteriores, que concuerdan con los antecedentes obrantes en esta jefatura. 

Bilbao 2008 

                     (e)an 
(1) 
C - Karrerako funtzionaria / Funcionario de carrera 
P – Praktiketako funtzionaria / Funcionario en prácticas 
E – Aldertako enpleguko funtzionaria / Funcionario empleo interino 
V – Inoizkako enpleguko funtzionaria / Funcionario empleo eventual 
L – Lan kontratua / Contrato laboral 
A – Kontratu administratiboa / Contrato administrativo 

Pertsonaleko Burua /El-La Jefe/a de Personal, 

Dokumenturik egin gabe egindako zerbitzuen kasurako, zuzenbidez onartutako frogabideak. 
Medios de prueba admitidos en derecho para el caso de prestación de servicios no formalizados documentalmente 

Bilbao 
(lugar) (año) (mes) (día) 

Bilbon      .eko      (e)(a)n 
Pertsonaleko Burua /El- La Jefe/a de Personal, 
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HAUTAKETA-PROBETARAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZE-
KO ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN.

ESPEZIALITATEA: SUHILTZAILE-GIDARIA

OINARRI BEREZIAK

1. Deialdian eskainitako plazak
Deialdia egiten da berrogeita hamar (50) suhiltzaile-gidari plaza betetzeko, C taldeko 

C-2 azpitaldekoak (sailkapeneko C-2 taldea, lehengo D taldea), II. hizkuntza-eskakizuna 
dutenak, lehiaketa-oposizioaren sistemaren bidez. Plaza horietatik, berrogeita sei (46) 
Bizkaiko Foru Aldundiaren 2020ko otsailaren 25eko Erabakian jasota daude, haren bitar-
tez onartu baitzen Bizkaiko Foru Aldundiaren 2020rako enplegu publikoaren eskaintzan, 
eta beste lau (4), berriz, honako bi agiri hauekin bat gehitzen dira: Enplegatu Publikoaren 
Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onesten duen urriaren 30eko 5/2015 
Legegintzako Errege Dekretuaren 70. artikulua, eta goian aipaturiko Bizkaiko Foru Al-
dundiaren 2020ko otsailaren 25eko Erabakiaren 2. artikulua. Izan ere, bi artikuluok auke-
ra ematen dute deialdian ehuneko hamar plaza gehiago gehitzeko gehienez.

—  Haietatik, hogeita hemeretzi (39) plazak nahitaezkoa dute hizkuntza- eskakizuna.
—  Hamaika (11) lanpostuk ez dute nahitaezkoa hizkuntza-eskakizuna.

2. Titulazioa
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina onesten 

duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzazko Errege Dekretuaren 76. artikuluan eta Euskal 
Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/89 Legearen 43. artikuluan xedatutakoarekin bat 
etorrita, hauxe da eskatzen den titulazioa: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradua-
tu-titulua, eskola-graduatua, lehen mailako Lanbide Heziketakoa edo baliokidea.

3. Gidabaimena
Hautagaiek C+E gidabaimena eduki beharko dute.

4. Berariazko betekizunak
Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, berariazko be-

tekizuna izango da IT txartel hauek edukitzea: Word eta Excel, oinarrizkoak (baliodunak: 
97/2000/XP/2003/2007/2010). Word aurreratuko eta Excel aurreratuko IT txartelek oina-
rrizko Word eta oinarrizko Excel-enak baliozkotuko dituzte, hurrenez hurren.

Horretarako, sei (6) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau BOEn argitaratu eta hu-
rrengo egunetik aurrera hasiko dena.

Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko bai-
tu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten. Horri dagokio-
nez, aipatu behar da ezen, 2020ko apirilaren 17an EHAA argitaraturikoaren arabera, Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatu dela «Fundación Tecnalia 
Research & Innovation» fundazioa, zeinak xurgatu baitu «Fundación Tecnalia» zena.

5. Gaitasun fisiko-psikikoa
Oinarri orokorretan xedatutakoaren arabera, hautagaiek ezin izango dute eduki eurei 

dagozkien eginkizunak betetzea eragozten dien akats fisiko edo psikikorik; horretara-
ko Lan Osasuneko Unitateak, espezialitate honetako bazterketen laukian (I. eranskina) 
xedatutakoarekin bat etorriz, luzatutako egiaztagiria aurkeztu beharko da, praktiketako 
funtzionarioaren izendapena egin baino lehen egindako azterketan.

Lan Arriskuen Prebentziorako eta Lan Osasunerako Zerbitzuak ebaluatu beharko du 
azterketa mediko hori eta horretarako berak beharrezkotzat jotzen dituen proba kliniko 
nahiz azterketa osagarri guztiak egin ditzake.

Proba horiek egin baino lehen ariketetako hautagaiei jakinarazi egingo zaie zein den 
egingo zaien proba eta horretarako baimen egokia ere eskatuko zaie. II. eranskina.
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Hautatutako pertsonak baimena sinatu egin behar du eta Lan Osasunaren Arloak 
bermatu egingo du datuen eta azterketa-proba horien emaitzen isilpekotasuna.

Hautagaiak proba horiek egiteko baimenik ematen ez badu, horrek berez hautake-
ta-prozesutik kanpo geratzea ekarriko lioke.

6. Hautaketa-prozesua
6.1. Oposizio aldia

Oposizio aldiak lau (4) ariketa izango ditu; lehenengo hirurak nahitaezko eta bazter-
tzaileak izango dira; laugarren ariketa, II. (2.) hizkuntz eskakizuna egiaztatzeko dena, 
nahitaezkoa eta baztertzailea izango da derrigorrezko hizkuntz eskakizuna ezarria duten 
plazetara aurkeztu direnentzat eta borondatezkoa gainerako hautagaientzat.

6.1.1.  Lehenengo ariketa: Bi ordu eta erdian (2,5 ordu), 125 galdera eta 10 erre-
serbako galdera dituen test motako azterketa bat egin behar da. Galderek 
aukerako erantzunak izango dituzte, baina bakarra izango da zuzena; gaizki 
erantzundako galderak direla-eta egindako akatsak zigortu egingo dira, da-
gokion oinarrian zehaztutako eran. Epaimahaiak berak aurkeztuko du azter-
keta ariketa hasi baino lehentsuago, eta V. eranskineko I. eta II. zatietako 
gaiekin zerikusia izango du.

6.1.2.  Bigarren ariketa: Gaitasun fisikoa egiaztatzeko izango da, eta IV. eranski-
nean azalduko diren ariketak egin beharko dira.

    Erantzukizuna: Hautagaiek gaitasun fisikoko ariketetara aurkeztean euren 
gain hartuko dute euren erabaki pertsonalak direla-eta euren segurtasun fi-
sikoaren gaineko erantzukizun osoa, eta Administrazio hau eta epaimahai 
kalifikatzailea aske geratuko dira ariketak egin bitartean gerta daitezkeen 
lesioen ondoriozko erantzukizun guztietatik.

    Estimulatzaileak edo beste edozein dopin mota kontsumitzearen gaineko 
kontrola: Oposizioko epaimahaiak probak egin diezazkie izangaiei, estimu-
latzailerik nahiz beste edozein dopin-mota hartzen ote duten egiaztatzeko, 
Kirolaren Kontseilu Gorenaren arauen arabera —2019ko abenduaren 11ko 
Ebazpenean jasotzen dira arau horiek (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 2019ko 
305. zenbakia, abenduaren 20koa)—, eta proba horietan positibo ematen 
dutenak oposiziotik kanpo geratuko dira.

6.1.3.  Hirugarren ariketa: Proba psikoteknikoak egingo dira, ebaluatzeko ea zer 
gradutan egokitzen diren izangaiak bete behar diren plazen ezaugarrietara. 
Test bat edo batzuk egingo dira, hautagaiek suhiltzaile-gidari lanpostua be-
tetzeko dituzten gaitasunak eta jarrerak baloratzeko.

    Epaimahaiak, ariketa hau planteatu eta zuzentzeko orduan, nahitaez psiko-
logiako lizentziatu bat, gutxienez, eduki beharko dute laguntzaile.

6.1.4. Laugarren ariketa:
    Euskarazko II. (2.) hizkuntza-eskakizunaren pareko maila badela frogatu 

eta, hala badagokio, egiaztatzean datza.
    Nahitaezko II. hizkuntz eskakizuna, nahitaezkoa eta baztertzailea, ezarrita 

duten lanpostuei lotutako plazetara aurkezten diren hautagaiek maila horre-
tako euskararen ezagutza egiaztatu behar dute beti, azterketa gaindituz edo 
egiaztagiria aurkeztuz.

    Borondatezkoa eta ez-baztertzailea izango da derrigorrezkoa ez den II. hiz-
kuntza-eskakizuna duten lanpostuei loturiko plazetarako hautagaientzat. 
Maila horretako euskararen ezagutza frogatu eta egiaztatu beharko dute.

    Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez 
dute berriro halakorik egiaztatu behar parte hartzen ari diren hautaketa-pro-
zesuan, ez eta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eska-
kizuna egiaztaturik ageri direnek ere. Azken kasu horretan, parte-hartzaileak 



ee
k:

 B
AO

-2
02

0a
12

9-
(I-

46
4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, uztailak 08. Asteazkena129. zk. 23. orr.

berariazko baimena emango dio Bizkaiko Foru Aldundiari erregistro horretan 
egiaztapena egin dezan.

    Hala eta guztiz ere, euskararen egiaztagiria edo titulua aurkeztu beharko 
dute baldin eta erregistro horretan ez dagoen arren 2010eko azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuarekin bat baliozkotuta badago; dekretu horren bitartez, 
euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu 
eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin pareka-
tzen dira.

    Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babespean egiaztatu nahi 
badituzte hizkuntza-eskakizunak, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko 
dituzte; dekretu hori euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko 
eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik sal-
buesteko da.

6.2. Lehiaketa-fasea
Lehiaketa izango da hautagaiek aurkeztu eta egiaztatu dituzten merezimenduen ba-

loratzea; eta hautagai bakoitzari merezimendu horietariko bakoitzean III. eranskineko 
merezimenduen baremoaren arabera dagozkion puntuak emanez egingo da.

6.3. Praktika-aldia
Nahitaezkoa eta baztertzailea. Bizkaiko Foru Aldundiaren Suhiltzaile Zerbitzuan 

gehienez hiru (3) hilabeteko praktika-aldia edo trebakuntza-aldia egitean datza, prakti-
ka-aldi horren edukia eta egiteko era garaiz iragarriko delarik.

6.3.1. Aldi horretan, hauek baloratuko dira:
   a) Zer gaitasun erakutsi duen hautagaiak honako alderdi hauetan:
    —  Lanerako gaitasuna eta errendimendu profesionala.
    —  Erantzukizun-sena eta eraginkortasuna.
    —  Ikasteko interesa, jarrera edo ekimena.
   b) Zer ahalmen erakutsi duen hautagaiak honako alderdi hauetan:
    —  Lantaldean integratzeko.
    —  Barne eta/edo kanpoko harremanen egokitzapena.
    —  Arrisku, estres, ezusteko, anabasa eta abarreko egoeretarako egoki-

tzapena.
    —  Ibilgailu astunak gidatzea larrialdietan.
6.3.2.  Araubide juridikoa, ordainketa-araubidea, asistentziakoa, edukia, gaitasuna, 

garapena eta gerta daitezkeen gorabeherak Udal Harremanen eta Herri Ad-
ministrazioaren foru diputatuaren foru agindu baten bidez arautuko dira.

6.3.3.  Ebaluazio-prozesua jarraitua izango da praktikaldi eta/edo prestakuntza 
guztian zehar.

7. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
7.1. Lehen ariketari zero (0) eta hogeita bost (25) puntu arteko kalifikazioa emango 

zaio. Hurrengo baremoaren arabera emango dira puntuak: Erantzun zuzen bakoitzari 
0,2 puntu emango zaizkio. Txarto erantzundako galdera bakoitzeko 0,066 puntu kendu-
ko dira. Hamabi puntu eta erdi (12,5) kalifikazioa lortzen dutenek gaindituko dute ariketa 
hau.

Puntuaziorik handiena lortzen duten 250 pertsonak igaroko dira, gutxienez, hurrengo 
ariketara. Noten mozketa-puntuan berdinketa gertatuz gero, mozketa-nota bera duten 
hautagai guztiek gaindituko dute ariketa hau.

Ariketaren kalifikazioa «Gai» edo «Ez gai» izango da. «Gai» lortzen ez duten hau-
tagaiak berez eta besterik gabe kanpoan geratuko dira; gainera, ariketa osatzen duten 
proba edo ariketa fisiko guztiak eta haietako bakoitza gainditu beharko dituzte.
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Hirugarren ariketari «Gai» edo «Ez gai» kalifikazioa emango zaio eta «gai» kalifika-
zioa lortzen ez duten hautagaiak berez eta besterik gabe bazterrean geratuko dira.

Laugarren ariketa euskarari buruzkoa izango da, eta «gai» edo «ez gai» kalifikazioa 
jarriko zaie derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarria duten plazak lortu nahi dituzte-
nei. Gainerako kasuetan, honako banaketa honen araberako kalifikazioa emango da, 
egiaztatutako maila kontuan hartuta:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 1,5 puntu.
—  II. hizkuntza-eskakizuna: 3,0 puntu.
Hautagai bakoitzaren kalifikazioa, lortutako gainerako kalifikazioekin batera, Bizkaiko 

Foru Aldundiaren iragarki-oholean eta web orrian argitaratuko da.
7.2. Praktiketako edo/eta prestakuntzako aldiari «Gai» edo «Ez gai» kalifikazioa 

emango zaio, eta hori ez gainditzeak, «gai» kalifikazioa lortzen ez duten hautagaiei au-
tomatikoki prozeduratik kanpo gelditzea ekarriko lieke, baita karrerako funtzionario legez 
izendatuak izateko eskubide guztiak galtzea ere.

7.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien 
batura izango da.

8. Lan-poltsa
Honako hauek gainditzen dituztenek osatuko dute lan-poltsa: ariketa guztiak (test-mo-

tako azterketa, gaitasun fisikoa eta proba psikoteknikoa), praktika-aldia edo/eta presta-
kuntza-aldia nahiz mediku-azterketa.

Poltsa hori osatzen duten pertsonen prestakuntza hainbat fasetan egitura daiteke.
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I. ERANSKINA
PROZESUTIK KANPO GERATZEKO ARRAZOI MEDIKOAK

Bazterketa orokorra

Hautagaiak ezin du inolako gaixotasun organikorik izan, ez istripu-arrastorik, ez eta 
lanpostuaren lanbide-jarduna eragozten duen edozein urritasun fisiko edo psikikorik ere.

Halaber, exogenoen ziozko pozoidura kronikoaren egoera adierazten duten sintoma 
edo aztarna kliniko-biologikoak dituzten hautagaiak berez geratuko dira baztertuta.

Aldi baterako arrazoi baztertzailetzat joko dira honako hauek: azterketa egiteko 
unean ageri diren baina tratamendu mediku-kirurgikoaren bidez zuzendu daitezkeen 
gaixotasun eta lesio aktiboak, bazterketa-taulan sartuta dauden arren. Halakoetan, 
epaimahaiak epe berri bat finka dezake, praktikaldia hasi aurrekoa, hautagaiaren osa-
sun-egoera egiaztatzeko, eta osasun-azterketa egin ondoren, bazterketa zirkunstantzia-
laren arrazoiak desagertu diren ziurtatuko du.

Baldintza orokorrean xedatutakoa alde batera utzita, honako hauek ere suhiltzaile-gi-
dari eginkizunen betekizunerako baztertzeko berariazko arrazoiak izango dira:

1. Gaixotasun sistemikoak:
  —  Kolageno-eritasuna eta konektibopatiak.
  —  Fibromialgia.
  —  Artritris erreumatoidea.
  —  Espondilitis ankilopoietikoa.
  —  Baliaezintasuna dakarten tumore gaiztoak.
2.  Oftalmologia: Ikusmen-gaitasuneko proba medikoa egiten den egunean begi ba-

koitzaren ikusmena ez da izan behar 8/10 baino txikiagoa Wecker eskalan; begi 
biak erabileran begien zorroztasuna 10/10ekoa izan behar da. Kasu bietan, pro-
ba egiteko unean ezin dela neurri zuzentzailerik erabili ulertzen da. Baimenduta 
dago aldez aurretiko errefrakzio-kirurgia.

  Honako hauetariko bat izatea:
  —  Ikusmen-eremuaren murrizketak.
  —  Hemeralopia.
  —  Diplopia.
  —  Lagoftalmiak edo betazal-ptosiak.
  —  Afakiak, sasiafakiak.
  —  Konjuntibitis, keratitis edo iritis kronikoak.
  —  Diskromatopsiak.
  —  Pupila-erreflexuen nahasmenduak.
  —  Korneako distrofia progresiboa edo baimendutakoaren azpiko begi-zorrozta-

sunaren murrizketakoa.
  —  Dakriozistiti kronikoa.
  —  Erretinopatia, pigmentu-erretinitisa.
  —  Begietako motorraren aldaketak.
  —  Glaukoma.
  —  Lilurapenarekiko moldatu ezina.
3. Otorrinolaringologia:
  —  Ez da onartuko audiofonorik.
  —  Entzumenaren zorroztasunari dagokionez, entzumen atalaseak gehienez 25 

dB-koak izan behar dira 500, 1.000, 2.000 eta 3.000 Hz-ko elkarrizketa fre-
kuentzietan.
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  —  Trauma akustikoaren balorazioan, ez da onartuko, 4000 Hz-ko frekuentzian, 
30 dB-tik gorako atalasearen galera nabarmenik, balio horiek presbiakusiaren 
ELI eskalaren zerrendara egokituta.

  Honako hauetariko bat izatea:
  —  Erdiko edo barruko belarriaren gaixotasun kronikoa.
  —  Tinpanoaren zulaketa bizia.
  —  Fonazioaren eta sudur-arnasketaren zailtasun garrantzitsuak eta kronikoak.
  —  Hiposmia kronikoaren edozein maila.
  —  Zorabioak eta orekaren aldaketa mota guztiak.
4. Lokomozio-aparatua:
  Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
  —  Edozein galera anatomiko goiko nahiz beheko gorputz-adarren mugaketa fun-

tzionala dakarrena.
  —  Beheko gorputz-adar laburtu bat izatea mugaketa funtzional objektibagarriak 

dakartzana berekin.
  —  Bizkarrezurraren errotazio edo flexio arrunta eragozten duen edozein 

 patologia.
  —  Oinaren jardunbide arrunta zaildu edo laneko botak janztea eragozten duen 

oinaren patologia.
  —  Garezur eta aurpegiaren akatsak, lanbideari berezkoak zaizkion norberaren 

babeserako ekipo eta baliabideen erabilera eragotzi edo oztopatzen dutenak.
  —  Espondilolisia edo espondilolistesi ezegonkorrak.
  —  Beste edozein gaixotasun muskuloeskeletiko mugikortasuna mugatzen duena 

eta suhiltzaile-gidarien zereginak zailtzen dituena.
5. Arnas-aparatua:
  Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
  —  %80tik beherako murrizketa izatea hauetan: bihotz-maiztasuna, FEV1 eta 

FEV1/FVC. Ezaugarri fisikoen eta sexuaren arabera normaltzat jotzen dena-
ren arabera.

  —  AFBK, bronkioetako asma, enfisema, bronkitis kronikoa.
  —  Atelektasia.
  —  Pneumotorax berreritzailea.
  —  Birikietako tuberkulosi aktiboa.
  —  Loaldiko buxatze-apnearen sindromea, harekin loturiko nahasmenduak eta 

egunez logura gehiegi eragiten duten bestelako kausak.
  —  Suhiltzaile-gidarien berezko zereginak eta praktika fisikoak zaildu, oztopatu 

edo horietan eragin negatiboa duten bestelako arnasketa prozesuak.
6. Digestio-aparatua:
  Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
  —  Hepatopatia kronikoak:
   •  C+ birusa RNA+ekin (C + birusak onartuko dira baldin eta RNA - bada eta 

zirrosirik ez badago)
   • B * birusa.
    –  Konpentsatu gabeko Wilsonen gaixotasuna.
    –  Hepatopatia alkoholikoa.
  —  Zirrosi hepatikoa.
  —  Pankreatopatia kronikoak.
  —  Hesteetako hanturazko gaixotasun kronikoak.
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  —  Sabeleko herniak.
  —  Aztarna funtzionalak utzi dituzten digestio patologiak eta ebakuntza kirurgi-

koak, aztarna horien ondorio organikoek pertsona horren zereginetan eragin 
negatiboa sortzen dutenean.

7. Aparatu kardiobaskularra:
  Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
  —  Ondorio organikoak dituen hipertentsio arteriala, edo gaizki toleratua.
  —  Bihotz-gutxiegitasuna.
  —  Kardiopatia iskemikoa.
  —  Arritmia garrantzitsuak, flutterra eta fibrilazio aurikularra.
  —  Wolf Parkinson White-ren aldez aurretiko eszitazio-sindromeak.
  —  2 edo 3. graduko blokeo aurikular-bentrikularra.
  —  Extrasistole patologikoak.
  —  Balbulopatiak. Ez da onartuko balbula-protesirik.
  —  Arteria-, zain- eta linfa-gutxiegitasuna, Gutxiegitasun benoso periferikoa, esta-

si-zeinuak edo barizeen nahasmendu trofiko handiak eragiten dituena.
  —  Zain eta arterietako malformazioak, zain eta arterietako shuntak eta bihotz edo 

baso handietako aneurismak.
  —  Suhiltzaile-gidarien berezko zereginak eta praktika fisikoak zaildu, oztopatu 

edo horietan eragin negatiboa duten bestelako bihotz-hodietako prozesuak.
8. Nerbio-sistema zentrala Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
  —  Epilepsiak.
  —  Mielina galtzea eragiten duten gaixotasunak eta esklerosi anizkoitza.
  —  Entzefalopatia kronikoak edo aztarna larriak.
  —  Muinaren afekzio kronikoak edo aztarna larriak.
  —  Dardara edo espasmo kronikoak, Parkinson gaixotasuna eta sindrome estra-

piramidalak.
  —  Sistema zentraleko jatorriko bertigoa, Garun eta zerebeloko ataxiak.
  —  Jaiotzetiko nahiz geroago jasandako burezurreko lesioengatiko garrantzizko 

aztarnak.
  —  Muskulu-distrofiak.
  —  Miopatiak.
  —  Garezurreko nerbioen paralisia, aipamen esplizitua aurpegi-nerbioaren para-

lisiari buruz, norbera babesteko ekipamenduak erabiltzeko arazoak ekarriko 
bailituzke.

9. Buruko egoera:
  Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
  —  Psikosi eskizofrenikoak.
  —  Nahasmendu obsesibo-konpultsibo larriak.
  —  Adimen-atzeratasuna: mota guztiak.
  —  Toxikomaniak, baita alkoholismoa ere.
  —  Depresio-nahasmenduak. Nahasmendu bipolarra.
  —  Gai psikotropikoen kontsumoa antzemateko azterketetan nolanahi positibo 

ematea baztertzeko arrazoia da.
  —  Nortasunaren nahaste guztiak, moldatu ezineko jokabideko arauak, sakonki 

irakatsiak eta lanbidearen berezko arriskuekin bateraezinak direnak, erakar-
tzen dituztenean.
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10. Gernu-aparatua:
  Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
  —  Gernu- eta giltzurrun-hodien sortzetiko malformazioak, salbu eta giltzurrun-kis-

te bakartia, meduloespongiosia eta giltzurrun bikoitza.
  —  Nefrektomia.
  —  Edozein mailatako giltzurruneko gutxiegitasuna eta nefroesklerosia.
  —  Giltzurruneko tubulopatiak. Hidronefrosia.
  —  Giltzurruneko gutxiegitasuna sortzen duten nefropatiak.
11. Larruazala:
  Honako hauetariko bat izatea:
  —  Azalaren infekzio-gaixotasun kronikoak.
  —  Puslak agerrarazten dituen edozein gaixotasun (penfigoak). Ondorio organi-

koak dituzte ekzemak eta psoriasiak.
  —  Eginkizunak betetzeko muga larria eragiten duten orbain edo markak.
12. Sistema hematopoietikoa Honako hauetariko bat izatea:
  —  Hemopatia kroniko larriak.
  —  Anemia hemolitiko eta sideroblastiko kronikoak.
  —  Talasemiak, anemia larria eragiten badute.
  —  Leukosia eta sistema erretikulohistiozitarioaren gaixotasunak.
  —  Linfoproliferazio-sindrome kronikoak.
  —  Hemostasiaren aldaketak. Hemofiliak.
  —  Gammapatia monoklonalak.
  —  Gaueko hemoglobinuria paroxistikoa.
  —  Immunoeskaziak.
  —  Esplenektomizatuak, (ezgaitasuna ekartzen badute).
  —  Antikoagulanteen, ointerferon edo kortikoideen bidezko tratamendu kronikoak.
13. Sistema endokrinoko gaixotasunak:
  Honako hauetariko bat izatea:
  —  Diabetes mellitusa.
  —  Diabetes inspidusa.
  —  Cushing-en gaixotasuna.
  —  Addison-en gaixotasuna.
  —  Sindrome metabolikoa.
  —  Tiroide, giltzurrungaineko, hipofisi eta paratiroidearen disfuntzioak eta gaixota-

sunak.
  —  Gonadaren disfuntzioak eta gaixotasunak.
  —  Porfiriak.
  —  Eginkizunak zuzen betetzea eragotzi edo oztopatzen duen obesitatea.
Medikuaren iritziz suhiltzaile-gidariaren eginkizunak betetzea zailtzen edo eragozten 

duen beste edozein prozesu kliniko patologiko.



ee
k:

 B
AO

-2
02

0a
12

9-
(I-

46
4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, uztailak 08. Asteazkena129. zk. 29. orr.

II. ERANSKINA
DEIALDIKO BAZTERTZEEN TAULARI BURUZKO FROGA MEDIKOAK EGITEKO BAIMENA

Izen-deiturak: ..............................................................................................................
NAN zk.:  .....................................................................................................................
Adina: ..........................................................................................................................
Honen bitartez, baimena ematen diot Bizkaiko Foru Aldundiko Lan Arriskuen Preben-

tziorako eta Lan Osasunerako Zerbitzuko Lan Osasunerako Atalari (berak baitu ardura 
Bizkaiko Foru Aldundiko Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu Zerbitzuan suhiltzai-
le-gidari legez sartzeko azterketa mediko zehatza egiteko) BFAko suhiltzaile-gidariaren 
berariazko osasun zainketarako protokoloan bildutako parametroei buruz miaketa me-
dikoak, odol-ateratze eta analisiak eta gernu-analisiak egin diezazkidan. Hona hemen, 
zehazki, miaketok:

Odol-analisia
Hemograma osoa, leukozito-formula, plaketak, GJA. Biokimika: glukosa, azido uri-

koa, urea, kreatinina, iragazte glomerularra, kolesterol osoa, HDL- kolesterola, LDL-ko-
lesterola, VLDL-kolesterola, triglizeridoak, transaminasak: GOT (AST), GPT (ALT), gam-
ma glutamil transpeptidasa (CGT), fosfatasa alkalinoa, ioiak eta burdinaren metabolismo 
osoa. Tiroide-hormonak: TSH eta T4

Serologia: hepatitisaren balorazioa.

Gernu-analisia
—  Dentsitatea, pH, ezohikoak.
—  Drogen detekzioa: opiazeoak, kannabisa, kokainaren eta anfetaminen metaboli-

toak, barbiturikoak eta benzodiazepinak.
Halaber adierazten dut botika hauek hartzen ditudala: ................................................

.................... (adieraz ezazu botikaren izen komertziala edo osagaiak).
Eta hala jasota gera dadin, baimen hau sinatzen dut.

...................(e)n, 20...(e)ko .................aren .......(e)(a)n

Sinadura:
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III. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

espezialitatea: suhiltzaile-gidaria

1. Administrazio Publikoan suhiltzaile-gidari kategoriarekin (C2 taldea, lehengo D 
taldea) egindako zerbitzuak, edozein harreman juridiko dela bide egindakoak, zerbitzu 
zibilen edo merkataritzako zerbitzuen errentamendurako kontratuen bidezkoak izan ezik: 
0.083 puntu hilabete edo zatikiko; gehienez 6.25 puntu.

Edozein kasutan, zerbitzua modu partzialean edo lanaldi murriztuan eman den aldi 
guztiak lanaldi osotzat hartuko dira.
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IV. ERANSKINA
PROBA FISIKOAK

1. Igeriketa
Helburua

Izangaiak uretara egokitzeko duen gaitasuna neurtzea, ur azalean zein urpean igeri 
eginez.

Probaren azalpena
25 metroko igerilekuan, joan-etorri batzuk egin behar dira estilo librean; guztira, 100 

metro egingo dira igerian. Igerilekuaren erdian bi metroko luzera duen alde bat ezarriko 
da, kortxo-ilara bidez mugatua, eta tarte hori ur azpitik egin beharko da, urpean igeri 
eginez 4 tarte edo luzeetako bakoitzean.

Izangaientzako jarraibideak
Izangaia igerilekuaren ertzean jarriko da, tente, uretatik kanpo. Aztertzaileak «prest» 

esango du, eta, gero, soinu-seinale bat entzungo da; orduan, izangaia, uretara jauzi egin, 
eta igerian hasiko da: lau aldiz egin behar ditu 25 metroak, eta, tarte edo luze bakoitza 
amaitzean, aztertzaileak ondo ikusteko moduan ukitu beharko du igerilekuaren horma.

Igerian ari den bitartean, izangaiak ezingo dio heldu ezein osagairi (esaterako, kor-
txo-ilarari edo igerilekuko ertzari), ezta kalez aldatu edo ur azpitik igeri egiteko tokian ar-
nasa hartzeko burua atera ere. Halakorik eginez gero, izangaia deskalifikatua izango da.

Bainujantzi laburra, txanoa eta betaurrekoak baino ezin izango dira erabili. Txarroa 
nahitaezkoa da.

Neurketa
Aukera bakarra emango zaio hautagaiari, irteera baliogabe bat gertatzen bada izan 

ezik, horrelakoetan bi aukera emango zaizkio. Aipatutako jarraibideen arabera, 100 me-
troko tartea egiten erabilitako denbora jasoko da. Neurketa segundotan egingo da, ha-
marrekoak zenbatu gabe. Neurketa eskuz egingo da, kronometroa erabilita.

Puntuazioa Gizonak Emakumeak

Gai < = 100s (1´40” segundo) < = 110s (1´50” segundo)

2. Lasterketa: 3.000 metro
Helburua

Ebaluatzea ea zer erresistentzia-maila duen izangaiak esfortzu gutxi-asko luzeak eta 
gutxi-asko gogorrak egiteko.

Probaren azalpena
Atletismoko pista batean, izangaiak 3.000 metro egin behar ditu lasterka, ahalik eta 

denborarik laburrenean.

Izangaiarentzako jarraibideak
«zuen tokietara» esandakoan, izangaia irteera-marraren atzean jarriko da, eta, tiroa 

entzutean, lasterketari ekingo dio. Behin lasterketa hasita, izangaiak ezingo du pistatik 
atera, bestela deskalifikatua izango baita. Ezin da iltzedun oinetakorik erabili.

Neurketa
Saialdi bakarra egiteko aukera emango zaio hautagaiari. Aipatutako jarraibideen 

arabera, 3.000 metroko tartea egiten erabilitako denbora jasoko da. Honela neurtuko 
da denbora: minutuak-segundoak-ehunenak (00:00:00). Eskuz, helmugako bideoaren 
bidez edo biak erabiliz egingo da neurketa: era horiek guztiak izango dira baliodunak.
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Puntuazioa Gizonak Emakumeak

Gai edo ez gai < =12´00” segundo  < =13´38” segundo

3. Proba-zirkuitua
Helburua

izangaiak azkar eta erraz mugitzeko duen egokitzapena neurtuko da, deialdiko plaza-
ri dagozkion zenbait eginkizun eginez.

Probaren azalpena
Proba honetan, zenbait estazio gainditu behar dira, eta estaziook gainditzen guztira 

zenbat denbora behar den kontrolatuko da. Estazioren batean izangaiak berriro hasi 
behar badu ibilbidea, ez da denborarik geldituko.

—  Maniobra-dorrea: Estazioa hasteko, izangaiak tresna bi hartuko ditu, bakoitza 6 
kg ingurukoa, eta lasterketa bertikala eginez eramango ditu zehazturiko ibilbidean 
zehar. Aurretiaz zehazturiko kota batera oin biekin heldu, eta hasierara itzuliko da, 
tresnak berarekin dakartzala. Ibilbidea bukaturik, jaso dituen leku eta posizio be-
rean utziko ditu tresna biak. Epaimahaiak aukera izango du erabakitzeko izangaiak 
tresnak aldatu behar dituela ibilbide erdian eta beste batzuk hartu, hasierakoen 
berdin-berdinak izango direnak formaz, neurriz eta pisuz.

—  Parapetoa: Maniobra-dorrean egitekoak bukatuta, izangaiak trantsizio-distantzia 
bat igaro behar du hurrengo oztopoa dagoen tokiraino: parapetoa. Parapetoa de-
lakoa horma bat izango da, Gizonezkoentzat gutxi gorabehera 2,00 metro izango 
dituena, eta Emakumezkoentzat, berriz, 1,85 metro. Piezaren goiko aldera igo, eta 
zehazturiko gunearen goiko aldetik gainditu beharko da.

—  Oreka: Aurreko estazioa gainditurik, trantsizio-distantzia bat igaro beharko da, 
oreka-barra bateraino. Barra hori 10 cm zabal izango da gutxi gorabehera, eta 
4,30 metro luze. Izangaiak barra osoa gurutzatu behar du, goraka doala: izan ere, 
barraren ertz bat lurretik 1,2 metrora egongo da, eta bestea, berriz, 1,45 metrora. 
Barrara igotzeko, 50 cm zabal izango den tarte inklinatu bat egongo da. Ibilbidea 
bukatuta, hasierako ertzaren kontrako aldean lurrean egongo den koltxonetara jai-
tsiko da izangaia. Barratik eroriz gero, helmugakoa ez den edozein tokitan jaitsiz 
gero edo barran eskuekin lagunduz gero, estazio horren hasierara itzuli beharko 
du izangaiak.

—  Tarte txikiak: Hodia deritzon estaziora joango da izangaia. Estua izango da hodia, 
argi gutxikoa edo batere argirik gabea, eta gutxi gorabehera 0,50 metroko sekzio 
zirkularra. Izangaiak hodi barnera sartu behar du, eta 12 metro gutxi gorabehera 
egin barnetik narrasean. Izangaia probatik kanporatua izango da, eta ezingo du 
zirkuituaren gainerako zatia egin, hodik ateratzeko laguntza eskatzen badu.

—  Hondakinak kentzea eta materiala bere lekuan jartzea: izangaiak trantsizio-distan-
tzia bat egingo du hurrengo estaziora arte. Hondakinak kentzea deritzo, eta bi osa-
gai izango ditu. Lehenengoa, kaxa handi bat izango da: gutxi gorabehera, 2 metro 
luze eta 0,50 metro zabal izango da, eta 0,30 metroko garaiera izango du. Barruan, 
6 objektu egongo dira, bakoitza 15 kg ingurukoa. Bigarren osagaia apalategi bat 
izango da: gutxi gorabehera, 1,6 metroko garaiera eta 2 metroko zabalera izango 
ditu. Objektuak banan-banan hartu, 1etik 6rako hurrenkeran, eta apalategian jarri 
beharko dira, bakoitzari zenbakiz dagokion tokian. Behin objektu guztiak apaletan 
daudela, alderantzizkoa egin beharko da, hau da, hasierako kaxa handian kokatu 
objektuok, hurrenkera bera jarraituz (1etik 6ra). Objektu guztiak kaxara itzultzean 
amaituko da estazio honetako proba. Objekturen bat eroriz gero, edo dagokien 
lekutik kanpo kokatzen badira nahiz zehazturiko hurrenkerari jarraitu gabe, orduan 
izangaia kanporatua izango da.

—  Biktimak erreskatatzea: izangaiak trantsizio-distantzia bat egingo du hurrengo es-
taziora arte. Orain, maniki bat arrastatu beharko du 20 metro inguruko tartean, 10 
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metroko bi ibilbide eginez. Manikiak honako pisu hauek izango ditu: Gizonezkoen-
tzat, 75 kg; Emakumezkoentzat, 60 kg. Honela egin behar da proba:

Manikia ahoz gora etzanda egongo da, lurrean zehazturiko gune baten barruan. 
Izangaiak, manikia hartu, altxatu eta manikiaren bizkarra bere soinaren aurreko aldean 
kokatuko du: manikiaren enborra besarkatu behar du, galtzarbeen azpitik, eta haren be-
soak libre utzi. Manikia garraiatzeko, zintzilik eraman behar da edo haren orpoak soilik 
jarriz lurraren gainean, eta izangaiak atzeraka joan beharko du (ibilbidearen noranzkoa 
kontuan hartuta) seinalizazio-kono bateraino. Kono hori, 10 metrora egongo da gutxi 
gorabehera. Konoa inguratu, noranzkoa aldatu eta manikia lurretik hartu duen gune mar-
katura itzuliko da izangaia. Zehazturiko gune horretan utzi beharko du manikia, abia-
tzean zegoen norabide eta noranzko berean. Izangaia kanporatua izango da baldin eta 
ez badu manikia goian adierazten den bezala arrastatzen, erori eta harekiko kontaktua 
galtzen badu edo zehazturiko gunetik kanpo uzten badu (guztiz zein partez) edo goiko 
parrafoan adierazitakoa ez den beste posizio batean uzten badu.

Ez gai joko dira zirkuitu guztia zehazturik denboran egiten ez duten izangaiak, eta be-
rehala atera beharko dira proba-esparrutik. Ahalik eta ondoen egokitzeko zirkuitua egi-
teko gehieneko denbora zirkuituaren diseinu zehatzari eta hura osatzen duten estazioei, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren web-orrian publikatuko du epaimahaiak gehieneko denbora 
hori, lehenengo ariketaren emaitzak argitaratzen diren egunean. Aldi berean, zirkuitua 
egiteko jakin beharreko alderdi praktikoak ere argitaratuko ditu.

4. Bertigo-proba

Helburua
Egiaztatzea ezen, altueran eta bermaleku osagarririk gabe, izangaiak ez duela ber-

tigo-arazorik.

Probaren azalpena
izangaiak goranzko ibilbide bat egingo du suhiltzaileen eskailera-ibilgailu baten eska-

lan gora, saskiaren oinarria oin biekin zapaldu arte, eta jaitsi egingo da segidan.
Proba hasteko, izangaia hasiera modura markaturiko gunean jarriko da, zutik, ibilgai-

luaren eskaileraren oinetan, lurraren mailan. Izangaia berriro hasiera leku berean zutik 
kokatzen denean amaituko da proba. Saskia 20 metroko garaieran egongo da gutxi go-
rabehera, eta eskalak 70º inguruko inklinazioa izango du.

Izangaiarentzako argibideak
izangaiak kirol-oinetakoak, praka luzeak eta mahuka luzeko kamiseta jantziko ditu, 

eta ezin izango du kanpoko beste arroparik jantzi. Proba hasi baino lehen, modu egokian 
segurtatua izango da izangaia.

Neurketa
Proba egiteko, 5 minutu izango dira gehienez ere, eta ez gaitzat joko dira proba 

gehieneko denbora horretan egiten ez duten izangaiak.
Saialdi bakarra egiteko aukera emango zaio hautagaiari. Eskuz, helmugako bideoa-

ren bidez edo biak erabiliz egingo da neurketa: era horiek guztiak izango dira baliodunak.
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V. ERANSKINA
GAIAK

i. zatia

1. gaia: Espainiako 1978ko Konstituzioa. Printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubide 
eta eginbeharrak.

2. gaia: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua. Euskal Autonomia Erkidegoaren bo-
tereak. Eusko Legebiltzarra. Gobernua. Lehendakaria.

3. gaia: 12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Eko-
nomia Ituna onesten duena: Arau orokorrak: lurralde historikoetako erakundeen eskume-
nak, printzipio nagusiak, zergak harmonizatzea, lankidetza-printzipioa eta Estatuarenak 
bakarrik diren eskumenak.

4. gaia: 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakun-
deen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko harremanei buruzkoa. Lurral-
de historikoen eskumenak: esklusiboak, legeak garatzekoak eta betearaztekoak.

5. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearena: Administrazio-prozedura erkidea: jarduketa-arau orokorrak, 
epe-mugak eta epeak. Administrazio-errekurtsoak: xedapen orokorrak eta motak.

6. gaia: Administrazio-egintza: kontzeptua eta osagaiak.
7. gaia: 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: Funtzio-

narioen eskubideak eta eginbeharrak.
8. gaia: 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera arauzkotzeko oina-

rrizkoa: Atariko titulua. I. titulua: «Herritarren eta Herri Agintaritzaren eskubide eta egin-
beharrak hizkuntzaren alorrean».

9. gaia: 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru 
Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzkoa. Batzar Nagu-
siak. Foru Aldundia. Izaera, osaera eta kargua uztea. Eskumenak. Ahaldun Nagusia.

10. gaia: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rakoa: zioen adierazpena eta atariko titulua: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
4/2018 Foru Araua, ekainaren 20koa: hitzaurrea eta atariko titulua.

11. gaia: 1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa. 
Aplikazio-eremua (2. artikulua); publikotasun aktiboa: kontzeptua eta dimentsioak (5. ar-
tikulua); informazio publikoa eskuratzeko eskubidea: kontzeptua (18. artikulua), mugak 
(21. artikulua).

ii. zatia

12. gaia: Eraikuntzaren Kode Teknikoa, 314/2006 E.D. eta hari egindako aldaketak: 
Suteetarako Segurtasuneko SI Oinarrizko Dokumentua: SI1, SI2, SI4, SI5 eta SIA-Ter-
minologia eranskina. (Oharrik gabeko bertsioak).

13. gaia: 2267/2004 E. D. (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 303. zk., 2004/12/17koa; eta 
oker-zuzenketa, Estatuko Aldizkari Ofiziala, 55. zk., 2005/03/5ekoa), industri estable-
zimenduetako suteen aurkako segurtasuneko araudia; I. kapitulua: Xedea eta aplika-
zio-eremua. IV. kapitulua: sutea dagoenean egin beharrekoa. V. kapitulua: industriako 
establezimenduek, suteen aurkako segurtasuna dela eta bete behar dituzten baldintzak 
eta beharkizunak. I. eranskina (1.2, 1.3 eta 1.4. atalak izan ezik) eta III. eranskina.

14. gaia: 513/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, Suteen Kontrako Babes-Ins-
talazioen Erregelamendua onesten duena. (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 2017ko 139. zk., 
ekainaren 13koa eta oker-zuzenketa, 2017ko 230. BOEn, irailaren 23an). I. kapitulua: 
Xedapen orokorrak, IV. kapitulua: Suteen kontrako babes-instalazioen instalazioa, mar-
txan jartzea eta mantentze-lanak, eta V. kapitulua: Suteen kontrako babes-instalazioen 
aldizkako ikuskapenak. I. eranskina: Suteetatik babesteko ekipoen eta sistemen ezau-
garriak eta instalazioa (I. eranskinaren gehigarria izan ezik) eta II. eranskina: Suteetatik 
babesteko instalazioen gutxieneko mantentze-lanak.
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15. gaia: 1/2017 Legegintzako Dekretua, apirilaren 27koa, Larrialdiak Kudeatzeko 
Legearen testu bategina onartzen duena (EHAA, 2017ko maiatzaren 5ekoa). Zioen adie-
razpena, xedapen orokorrak, babes zibila, lazeriak ez diren larrialdiak kudeatzea, sute 
eta salbamendu zerbitzuak eta babes zibileko boluntarioak.

16. gaia: 277/2010 Dekretua, azaroaren 2koa, zenbait jarduera, zentro edo estable-
zimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dituena, larrialdiei aurre egiteko (eta hari 
ondoren egindako aldaketak): Sarrera, xedapen orokorrak, autobabes-betebeharrak, 
autobabes-planak, botere publikoek autobabesa kontrolatzea eta sustatzea, autoba-
bes-planen erregistro orokorra, II. eranskina (autobabes-planaren gutxieneko edukia).

17. gaia: 153/1997 Dekretua, ekainaren 24koa, LABI deritzan Euskadiko Herri Babe-
seko Plana onartzen duena. «EHAA», 138/97 zk., «EHAA», 48/97. zk., oker-zuzenketa 
eta 1/2015 Dekretua, urtarrilaren 13koa, Planaren aparteko berrikuspena. Hitzaurrea. 
Atariko titulua. I. titulua. Arriskuak identifikatzea. II. titulua. Bitartekoen eta baliabideen 
zehaztapena; III. titulua. Euskal Autonomia Erkidegoko herri babesaren plangintza. IV. 
titulua. Zuzendaritza eta koordinazioko arau orokorrak. Eta, V. titulutik, Euskal Autonomia 
Erkidegoko herri babesaren antolaketa-eremu orokorra, 3. kapitulua bakarrik. Eraginkor-
tasuna.

18. gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 130/2010 Foru Dekretua, azaroaren 23koa, Biz-
kaiko Bizkaiko Lurralde Historikoko Larrialdietarako Foru Plana arautzen duena: Zioen 
azalpena, planaren helburuaren definizioa eta planaren hedadura, arriskuaren eta ele-
mentu zaurgarrien analisia (eranskinak barne), prebentzioaren arloko jarduerak, LABIan 
integratzeko mekanismoak, bitartekoen eta baliabideen katalogoa eta foru planaren era-
ginkortasuna ezartzea eta mantentzea.

19. gaia: Larrialdiei aurre egiteko euskal sistemaren taktika operatiboak (2018ko edi-
zioa).

20. gaia: Bizkaiko geografia: orografia (mendiak, ibaiak eta itsasbazterra), lurral-
de-antolaketa eta bide-sarea (udalerriak, industrialdeen kokapena, komunikazio-bideak 
eta suhiltzaile-etxeen eragin-eremua) eta Bizkaiko udalerrien demografia.

21. gaia: Suhiltzaileentzako fisikako oinarrizko kontzeptuak: energia, lana eta poten-
tzia. Estatika. Makina arruntak. Materiaren egoerak. Gasen fisika. Fluidoak. Elektrizita-
tea eta magnetismoa.

22. gaia: Suhiltzaileentzako kimikako oinarrizko kontzeptuak. Materia eta transfor-
mazio kimikoak. Konposatu organikoak.

23. gaia: Kartografia eta orientazioko oinarrizko kontzeptuak. Kartografia. UTM 
proiekzioa. Eskalak eta zeinu konbentzionalak. Maila-kurbak. Interpretazioa. Mapa to-
pografiko nazionala. Koordenatu-sistemak: geografikoak, UTM, tokian tokikoak. Nabiga-
zioa: Posizionatze globaleko sistemak (GPS). Trigonometria. Katastroko erreferentzia.

24. gaia: Suteen aurkako lanaren printzipioak: A/ suari buruzko oinarrizko kontzep-
tuak: sarrera, kimikako oinarrizko kontzeptuak, errekuntzaren osagaien azterketa, gaiek 
beroarekiko eta suarekiko duten jokabidea, su-motak, beroaren transmisioa, errekun-
tza-produktuak. B/ Suaren teoria: aurretiko kontzeptuak, materiak bere egoera fisikoaren 
arabera duen jokabidea, pirolisia, sute-gasen sukoitasuna, sutze-iturriak eta sugar-mo-
tak. C/ sute bateko errakuntza-prozesuak: sute-gasen sorrera, pirolisiaren produktuak, 
gasak eta errekuntzaren beste produktu batzuk. D/ su-itzaltzearen printzipioak: erre-
gaien desagerpena, itotzea edo geldotzea, hoztea eta inhibizioa edo egintza katalitiko 
negatiboa.

25. gaia: Egituren eraikuntzako eta egonkortasuneko printzipioak: A/ Eraikuntzaren 
printzipioa: eraikuntzaren oinarriak: 1/ ordezkapen grafikoak, eraikuntza-materialak, lu-
rrak, eraikuntzako ekintzak, eraikinen egitura eta osagaiak eta egiturazkoak ez diren 
beste osagai batzuk. 2/ sua eta eraikinak: eraikuntza eta arriskuak, suarekiko erreak-
zioa, suarekiko erresistentzia, eraikuntza-osagaien babesa, suak eragindako eskakizu-
nak, eraikinek suteetan izaten dituzten ondorioak eta portaera, segurtasunaren aldetik 
kontuan hartu beharrekoak. B/ egituren egonkortasuna: 1/ eraikinetako lesioak: sarrera, 
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endekatze-prozesuak, eraikinetako segurtasun-neurriei buruzko irizpide orokorrak eta 
hondoratze-arriskua adierazten duten sintomak eta zeinuak.

26. gaia: Banaketa- eta instalazio-sareak: A/ suhiltzaileentzako elektrizitatea: ener-
gia elektrikoa eta haren instalazioak. elektrizitate-arriskua duten suhiltzaileen esku-har-
tzeetako segurtasuna, elektrizitate-lanetarako tresnak eta glosarioa. B/ Gas-banaketako 
instalazio eta sareetako esku-hartzeak: gasekiko sarrera (GNL eta GLPren propietate 
fisikoak eta kimikoak), GNL eta GLP instalazio mota eta tipologia ohikoenak, gasa da-
goen esku-hartzeetarako tresna bereziak eta esku-hartzeko arauak.

27. gaia: Gai arriskutsuetako istripuetako arriskuak: identifikazioa, fisika eta kimikako 
gai arriskutsuekiko oinarrizko kontzeptuak, norberaren babeserako ekipoak (babes-mai-
lak), deskontaminazioa, esku-hartzeko arau orokorrak eta gai arriskutsuak (motak, haiei 
loturiko arriskuak eta esku-hartzea).

28. gaia: Giza gorputzaren fisiologia eta larrialdietako medikuntza. Lokomozio-apa-
ratua: Arnas-aparatua eta zirkulazio-aparatua.

29. gaia: Arnasa babesteko ekipoak: Arnasketaren fisiologia; toxikotasuna suteetan 
eta arnasketa-arriskuak; arnasa babesteko ekipoen sailkapena; aire-kontsumoen kalku-
lua; arnasketa autonomoko ekipoen erabilera-teknikak; esku hartzeko eta kontrolatzeko 
oinarrizko prozedurak; kaltedun langileei laguntzea arnasketa autonomoko ekipoekin; 
mugikortasun segurua eta eraginkorra; soka gidaria.

30. gaia: Ponpak. Suhiltzaileentzako oinarrizko hidraulika: oinarrizko fisika. Nahi-
taezko kontzeptuak; hidrostatika; hidrodinamika; presioen azterketa suhiltzaileen insta-
lazioetan; suteak itzaltzeko zerbitzuetan erabiltzen diren ponpak; gehigarrien erabilera.

31. gaia: Sua itzaltzeko erak. Lanak eta instalazioak mahukak erabilita. Lantzak; 
mahukak; errakoreak; su-itzalgailu eramangarriak; mahuken instalazioak; mahuka-ope-
razioak.
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