
ee
k:

 B
AO

-2
02

1a
06

4-
(II

-1
14

9)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, apirilak 08. Osteguna64. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Ortuellako Udala

Karrerako funtzionario gisa AOT lanpostua betetzeko hautaketa-prozesuaren deialdia

Alkatetzaren 2021eko martxoaren 24ko 335 zenbakiko Dekretuaren bidez, onartu 
egin ziren Udalean hutsik dagoen Administrazio Orokorreko Teknikari plaza bat betetze-
ko hautaketa-prozesurako deialdiaren oinarriak eta bitarteko funtzionarioak izendatzeko 
lan-poltsa bat eratzea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina 
onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 10. artikuluan 
araututako kasuetan.

Baldintzak eta deialdiaren oinarri arautzaileak udalaren webgunean (http://www.or-
tuella.eus) eta iragarki honen eranskinean daude eskuragarri.

Eskabideak Udaleko Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan edo Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. arti-
kuluan aurreikusitako erregistro eta bulegoetan aurkeztu beharko dira.

Eskabideak aurkezteko epea hogei egun balioduneko da, ebazpen honen laburpen 
bat Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Ortuellan, 2021eko martxoaren 25ean.—Alkatea 
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I. ERANSKINA
ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARI LANPOSTU BAT JABETZAN  

ETA KARRERAKO FUNTZIONARIO GISA OPOSIZIO-LEHIAKETA SISTEMAREN BIDEZ  
BETETZEKO HAUTAKETA-PROZESUAREN DEIALDIAREN OINARRI ARAUTZAILEAK,  

ETA BITARTEKO FUNTZIONARIOAK IZENDATZEKO LAN-POLTSA BAT ERATZEA

1. Deialdiaren xedea
Deialdiaren xedea da karrerako funtzionarioa hautatzea Administrazio Orokorreko 

Teknikari plaza 1 betetzeko oposizio-lehiaketa bidezko sarbide-sistemaren bidez, ezau-
garri hauekin:

—  Taldea: A1.
—  Sailkapena: administrazio-eskala. Orokorra. Azpieskala teknikoa. Goi-mailako tek-

nikariaren kategoria.
—  Plazaren deskribapena: Administrazio Orokorreko teknikaria.
—  Plaza-kopurua: 1.
—  Hizkuntza-eskakizuna: 4 derrigortasun-data amaituta (2019ko martxoaren 28).
Epaimahaiak ezin izango du proposatu funtzionario izateko deialdiko plazak baino 

gainditutakoen kopurua handiagoa izatea, eta horrek ez du eragotziko urriaren 30eko 
5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuaren Legearen testu bateginaren 61.8 artikuluaren azken lerrokadan xedatu-
takoa. Oposizioa egituratzen den ekitaldi guztiak onartzeak ez dio hautagaiari inolako 
eskubiderik emango deitutako plazei dagokienez.

Izangaiak hautatzeko sistema oposizio-lehiaketa izango da, eta, ondoren, praktikal-
dia. Oposizioan bi ariketa baztertzaile egingo dira. Bi ariketak egitea nahitaezkoa da 
oposizioa gainditzeko.

Hautaketa-probak arautuko dituen gai-zerrenda/programa deialdi honen I. eranski-
nean ageri da.

Oposizioaren lehen ariketa deialdi hau argitaratu eta hurrengo hilabetetik aurrera 
egingo da.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 45.1.b) artikuluan xedatutakoaren arabera, hautaketa-prozedura osatzen du-
ten egintzen ondoriozko argitalpenak Ortuellako Udaleko iragarki-oholetan erakustea 
izango da komunikazio-bidea. Gainera, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira oi-
narri hauetan berariaz ezarritako ebazpenak. Era berean, prozesuari buruzko informazio 
guztia https://www.ortuella.eus webgunean egongo da eskuragarri.

2. Hautagaien betekizunak
Hautaprobak egiteko onartuak izateko, izangaiek honako baldintza hauek bete behar-

ko dituzte:
a)  Espainiako nazionalitatea izatea edo Europar Batasuneko estatu kideetako na-

zionalitatea izatea; edo, nazionalitatea edozein dela ere, espainiarren eta Euro-
par Batasuneko beste estatu kideetako nazionalen ezkontidea izatea, baldin eta 
zuzenbidez bananduta ez badaude, eta haien ondorengoak eta ezkontideare-
nak, zuzenbidez bananduta ez badaude, hogeita bat urtetik beherakoak badira 
edo adin horretatik gorakoak, mendeko pertsonak izatea; edo Espainiako Tra-
tatuetan ezarritako aplikazio-eremuan, Europar Batasuneko zirkulazio librean, 
nazioarteko tratatuetan eta Europar Batasuneko zirkulazio askean, ezarritako 
terminoetan, sartutako pertsonak izatea.

b)  Hamasei urte beteta izatea eta, hala badagokio, nahitaezko erretiroa hartzeko 
gehieneko adina ez gainditzea.

c)  Diziplina-espediente bidez edozein administrazio publikoren edo autonomia-er-
kidegoetako konstituzio- edo estatutu-organoren zerbitzutik bereizita ez egotea, 
eta enplegu edo kargu publikoetarako desgaikuntza absolutu edo berezirik ez 
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izatea ebazpen judizial bidez, edo funtzionarioen kidego edo eskaletara sartzeko 
desgaikuntza absoluturik edo berezirik ez izatea. Beste estatu bateko herritarra 
izanez gero, desgaituta edo egoera baliokidean ez egotea, eta bere estatuan, 
baldintza berberetan, enplegu publikorako sarbidea eragozten duen dizipli-
na-zehapenik edo zehapen baliokiderik ez izatea.

d)  Lizentzia edo gradua izatea (Zuzenbidea, Politika eta Administrazio Zientziak, 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza, Ekonomia, Aktuaritza eta Finantza 
Zientziak, Lan Harremanak eta Giza Baliabideak gradua edo titulazio balioki-
deak). Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, homologazioa egiaztatzen duen 
baliozkotze edo egiaztagiri egokia eduki beharko da.

e)  Eginkizunak betetzeko gaitasun funtzionala izatea. Hori osasun-azterketa bidez 
egiaztatuko da bere garaian.

Oinarri honetan zerrendatutako betekizun guztiak eskabideak aurkezteko epea amai-
tzen den egunean eduki beharko dira, eta karrerako funtzionario kargua hartzen den 
unean mantendu beharko dira.

3. Eskabideak
Hautaprobetan parte hartu nahi dutenek Udalaren Erregistro Orokorrean eta Udala-

ren webgunean dagoen eskabidean adierazi beharko dute.
Eskabideak bide telematikoz edo paperean aurkeztuko dira, jarraian zehaztutakoa-

ren arabera:
a)  Interesdunek Erregistro Telematikoan (http://sede.ortuella.eus) aurkeztu ahal 

izango dute eskabidea, sinadura elektronikoko ziurtagiri elektroniko kualifikatue-
tan oinarritutako sistemak erabiliz.

b)  Interesdunek paperean aurkeztu ahal izango dute eskabidea. Horretarako, 1. 
zenbakian aipatutako eredua bete ondoren, Udaleko Erregistro Orokorrean aur-
keztuko da, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazitako bideetako bat era-
biliz. Eskabidea posta-bulego batean aurkeztea erabakitzen bada, gutun-azal 
irekian aurkeztuko da, posta-zerbitzuko langileak data eta zigilua jar diezazkion 
ziurtatu aurretik.

Eskabideak aurkezteko epea hogei egun baliodunekoa izango da, deialdia Estatuko 
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Eskabidea garaiz eta behar bezala aurkezten ez bada, izangaia kanpoan geratuko 
da.

4. Izangaiak onartzea
Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, ebazpena emango da, eta udalaren 

webgunean argitaratuko da. Ebazpen horren bidez, onartutako eta, hala badagokio, 
baztertutako hautagaien behin-behineko zerrenda onartuko da, baztertzeko arrazoiak 
adierazita.

Baztertutako izangaiek hamar egun balioduneko epea izango dute, ebazpena argita-
ratu eta hurrengo egunetik aurrera, baztertzea eragin duen akatsa zuzendu ahal izateko. 
Adierazitako epearen barruan baztertzeko arrazoia zuzentzen ez duten edo ez-egitea 
alegatzen ez duten izangaiak, onartuen zerrendan sartzeko eskubidea justifikatuz, behin 
betiko baztertuko dira probak egitetik.

Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak jasotzen dituen ebazpena udalaren 
webgunean argitaratuko da. Ebazpen horretan, lehenengo ariketaren tokia eta hasie-
ra-data adieraziko dira.

Behin betiko onarpenak ez du eragozten hautaketa-prozesua gainditzen duten izan-
gaiek deialdian eskatutako onarpen-baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko duten 
betebeharra.
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Onartuen eta baztertuen zerrendak onartzen dituen ebazpenaren aurka, aukerako 
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Udalari, hilabeteko epean, zerren-
dak argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Probak egiteko datan ez bada ebatzi aurkeztutako errekurtsoa, eraginpeko izangaiek 
kautelaz egin ahal izango dute azterketa, baina ez du baliorik izango errekurtso hori 
ezesten bada.

5. Epaimahai kalifikatzailea
Epaimahaiaren osaerak, indarrean dagoen legerian ezarritakoaren arabera, lehenda-

kari bat, idazkari bat eta hiru kide izango ditu gutxienez, eta horien artean Herri Ardurala-
ritzaren Euskal Erakundeak izendatutako pertsona bat egongo da nahitaez.

Osaera nagusiki teknikoa izango da, eta espezialitate-printzipioaren araberakoa; be-
raz, kide guztiek deitutako plazak lortzeko eskatzen den maila akademiko bereko edo 
handiagoko titulazioa izan beharko dute, eta, gutxienez, kideen erdietan, titulazio horrek 
bete beharreko plazaren ezagutza-arlo berekoa izan beharko du, eta, egokia ez dela 
justifikatzen ez bada, sexu bakoitzeko ordezkarien %40 izan beharko du gutxienez.

Jakinarazpenetarako eta gainerako gorabeheretarako, epaimahaiak Ortuellako Uda-
lean izango du egoitza.

Deitutako hautaketa-prozesuetako epaimahai kalifikatzaileak Enplegu Publikoaren 
Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 
Legegintzako Errege Dekretuaren 60. artikuluan, ekainaren 7ko 896/91 Errege Dekre-
tuaren 4. artikuluan, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legearen 
31. artikuluan, abenduaren 16ko Legearen 127.1.h) artikuluan, apirilaren 2ko 127.1.h) 
artikuluan eta apirilaren 2ko Legearen 127.1.h) artikuluan adierazitakoaren arabera era-
tuko dira.

Epaimahaikideek ezin izango dute parte hartu Sektore Publikoaren Araubide Juridi-
koaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23.2 artikuluan aurreikusitako egoeretako bat 
gertatzen denean, edo deialdi hau argitaratu aurreko bost urteetan hautaketa-probeta-
rako hautagaiak prestatzeko lanak egin badituzte. Halaber, hautagaiek epaimahaikideak 
ezetsi ahal izango dituzte inguruabar horiek gertatzen direla uste dutenean, aipatutako 
legearen 24. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Epaimahaiburuak koordinatuko du probak egitea, eta bozketetan egon daitezkeen 
berdinketak ebatziko ditu, kalitateko botoarekin. Epaimahaiko idazkariak hitza izango du.

Epaimahaiak ebatziko ditu hautaketa-probak egin bitartean deialdi honetako oina-
rriak aplikatzearen ondoriozko gai guztiak.

Auzitegiaren jarduketa-prozedurak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan xedatuta-
koa beteko du beti.

Proba horietan jardungo duen epaimahaiak zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei bu-
ruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuaren 20.1.b) artikuluan adierazitako eskubideak 
izango ditu (abenduaren 19ko 515/1995 Dekretuak, abenduaren 19ko 267/2000 Dekre-
tuak eta ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuak egindako aldaketen arabera).

6. Hautaketa-prozedura
Izangaiak lehiaketa-oposizio sistemaren bidez hautatuko dira. Sistema horren ara-

bera, oposizio-fasea hiru ariketaz osatuta egongo da, eta lehiaketa-fasea, berriz, mere-
zimenduak baloratuta. Aldez aurretik oposizio-fasea egingo da, eta praktikaldi batekin 
osatuko da

Oposizio-faseko ariketak ezin izango dira hasi deialdia Estatuko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta bi hilabete igaro arte.

Oposizio-faseko ekitaldietan, deialdia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den 
egunean indarrean dagoen araudia bete beharko da.
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Lehenengo ariketa gehienez berrogeita bost galderako test moduko ariketa bat izan-
go da, erreserbako bost galdera barne, baliogabetutako balizko galderak ordezkatze-
ko, I. eranskineko gai-zerrendako gaietan oinarrituta. Galdera-sorta ordezko erantzunak 
dituzten galderek osatuko dute, eta horietako bat bakarrik izango da zuzena. Galdera 
guztiek balio bera izango dute. Erantzun zuzenek puntuazio positiboa izango dute, eran-
tzun gabekoek ez dute baloraziorik izango, eta oker erantzundakoek epaimahai kalifika-
tzaileak zehaztu beharreko erantzun zuzenaren balioaren zati proportzional bat kenduko 
dute. Epaimahaiak ariketa egin aurretik jakinaraziko die hautagaiei.

Epaimahaiak, ariketa hori proposatzean, ariketa hori egiteko emandako denbora 
adieraziko du, baina gehienez ere laurogeita hamar minutukoa izango da.

Bigarren ariketa epaimahaiak proposatutako kasu praktiko bat edo batzuk garatu 
eta ebaztea izango da, programako gaiekin lotuta. Epaimahaiak, ariketa proposatzean, 
ebazpena emateko emandako gehieneko denbora adieraziko du, eta hautagaiek beraiek 
aurkeztutako paperezko liburu, testu edo dokumentu guztiak erabili ahal izango dira.

Hirugarren ariketa euskara-proba izango da. Nahitaezkoa eta baztertzailea
Euskararen 4. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu beharko da, epaimahaiak zehazten 

duen moduan, eta, horretarako, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak emandako 
jarraibideak bete beharko dira, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 99.1 artiku-
luan ezarritakoaren arabera.

Ekitaldi hau egitetik salbuetsita egongo dira apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 41. 
artikuluan, azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren 3. artikuluan eta hurrengoetan xedatu-
takoaren arabera parekatutako 4. hizkuntza-eskakizunaren ziurtagiria edo euskararen 
ezagutza egiaztatzen duten titulu edo ziurtagiri ofizialetako bat duten pertsonak, bai eta 
apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan eta apirilaren 3ko 297/2010 Dekretuan xedatutakoa 
betetzen dutenak ere, baldin eta ziurtagiri hori aurkeztu aurretik egiaztatu badute. Hala 
ere, ez da beharrezkoa izango ziurtagiri hori aurkeztea, baldin eta hizkuntza-eskakizuna 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta badago. Horretarako, 
parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio Ortuellako Udalari aipatutako erregis-
troan egiazta dezan.

Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aitortu eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziur-
tagiriekin egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan xedatutakoaren 
babesean hizkuntza-eskakizunak egiaztatu nahi dituztenek dagokion ikasketa-ziurtagiria 
aurkeztu beharko dute.

7. Ariketen garapena
Lehenengo ariketaren hasiera-data zehatza 4. oinarrian aipatzen den ebazpenean 

zehaztuko da. Hurrengo ekitaldietako data 1. oinarrian adierazitako bitartekoen bidez 
argitaratuko da.

Epaimahaiak edozein unetan eskatu ahal izango die hautagaiei beren nortasuna 
egiazta dezaten.

Hautagaiei ekitaldi bakoitzerako dei bakarra egingo zaie, eta hautaketa-probetatik 
kanpo geratuko dira agertzen ez direnak, epaimahaiak behar bezala justifikatutako eta 
nahierara hautatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik. Ezinbesteko kasutzat joko da 
sortutako egoerak geletara sartzea edo ariketa fisikoa egitea eragozten duenean, eta 
ustez hautagai guztiei edo gehienei eragiten dieten egoerak direnean, bai eta deialdia 
eta dagokion lekua ere.

Aurrekoa gorabehera, eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako 
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren babesean, deialdi bakarrean salbuespena 
egingo da, izangaien haurdunaldia edo/eta erditzea dela-eta ospitaleratzea edo etxean 
atseden hartzea bat datorrelako parte hartu behar duten probaren batekin. Horretarako, 
izangaiek, proba egin aurreko edo ondorengo bost egun naturalen barruan (azken kasu 
horretan, presazko ospitaleratzeagatik), idazki bat aurkeztu beharko diote epaimahai-
buruari, ospitaleratzea edo etxean atseden hartzea gertatu dela jakinarazteko, eta hori 
frogatzen duen txosten medikoa erantsiko diote, proba egiteko berariazko eskaerare-
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kin batera. Idazkia udaletxeko erregistro orokorrean aurkeztuko da, eta bertan nahitaez 
adierazi beharko da telefono bat edo bi, ahal dela mugikorrak, interesdunarekin harre-
manetan jartzeko.

Hautaketa-prozesuaren edozein unetan, epaimahaiak jakinez gero izangairen batek 
ez duela deialdi honetan eskatutako baldintza bat edo batzuk betetzen, Alkatetzari pro-
posatu beharko dio baztertzea, eta hark ebatziko du, interesdunari entzun ondoren.

Denborak eta bitartekoak egokitzea. Abenduaren 3ko 2271/2004 Errege Dekretuaren 
8. artikuluan eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legearen Zazpi-
garren Xedapen Gehigarrian ezarritakoaren babesean, Epaimahaiak ahalmena izango 
du egoki iritzitako denborak eta bitartekoak egokitzeko deialdi honetako probak egitean, 
bere eskabidean hala adierazi duten pertsonentzat, eta, betiere, berme hori berriro ber-
matu badute, gaitasunari kalte egin behar zaiola edo gaitasunari kalte egin behar zaiola 
frogatzen bada.

Ariketen arteko tartea. Oposizioaren ariketa bakoitza amaitu eta hurrengoa hasten de-
netik, gutxienez 72 orduko epea igaro beharko da, eta gehienez 45 egunekoa. Hala ere, 
eta egoki baderitzo, epaimahaiak saio berean zenbait ariketa aldi berean egitea erabaki 
ahal izango du, bai eta hautagaiek egoki iritzitako ariketak irakurtzea ere. Irakurketa hori 
dagokion egunean eta orduan egingo da, eta 48 ordu lehenago jakinarazi beharko da.

8. Lehiaketa fasea
Lehiaketa-fasean, oposizio-fasea gainditu duten izangaiek hartutako, alegatutako eta 

egiaztatutako merezimenduak aztertu eta baloratuko dira, eta bakoitzari dagozkion pun-
tuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremo honen arabera:

A) Esperientzia: gehienez 5 puntu
Administrazio Publikoan Administrazio Orokorreko teknikariaren kategoriarekin edo 

baliokidearekin emandako zerbitzuengatik, banaketa honen arabera (bi ataletan puntuak 
metatu ahal izango ditu, baina ezin izango du 5 puntu baino gehiago lortu):

—  Toki-korporazioetako esperientzia: urtean puntu 1, gehienez 5 puntu, eta gainera-
ko hilabete osoak proportzionalki baloratuko dira.

—  Herri-administrazioetako esperientzia: 0,5 puntu/urte, gehienez 5 puntu, eta gaine-
rako hilabete osoak proportzionalki baloratuko dira.

—  Esperientzia enpresa pribatuetan toki-korporazioei eta beste administrazio publiko 
batzuei aholkularitza juridikoa edo antzekoa ematen: 0,25 puntu/urte, gehienez 5 
puntu, eta gainerako hilabete osoak proportzionalki baloratuko dira.

Aldi horrek berak ezin izango du aurreko ataletan balorazio bat baino gehiago eragin, 
eta, beraz, hautagaiarentzat onuragarriena dena bakarrik hartuko da kontuan.

Toki-korporazioetan eta administrazio publikoetan esperientzia egiaztatzeko, zer-
bitzuen ziurtagiria aurkeztu beharko da, eta enpresa pribatuan, berriz, lan-bizitza eta 
lan-kontratua.

B) Prestakuntza: gehienez 5 puntu
Sektore publikoak (urriaren 1eko 40/2015 Legearen arabera), unibertsitateek, elkar-

go profesionalek edo administrazio publikoko prestakuntza-eskola ofizialek deitutako 
eta antolatutako ikastaroak baloratuko dira. Gai-zerrendako ikasgaiekin zerikusia duten 
ikastaroak, gehienez 5 puntu, baremo honen arabera:

—  25 eta 50 eskola-ordu bitarteko ikastaroengatik: 0,10 puntu.
—  51 eta 100 eskola-ordu bitartean: 0,20 puntu.
—  100 eskola-ordu baino gehiago: 0,30 puntu.
Ez dira inola ere baloratuko ezarritako epean behar bezala egiaztatu eta argudiatu ez 

diren merezimenduak.
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9. Ariketen kalifikazioa
Oposizioaren lehen ariketari 0 eta 10 puntu artean emango zaizkio. Epaimahaiak era-

bakiko du, izangaiak nor diren jakin aurretik, ariketa gainditzeko behar den gutxieneko 
puntuazioa.

Oposizioaren bigarren ariketa 0 eta 20 puntu artekoa izango da, eta gutxienez 10 
puntu beharko dira ariketa gainditzeko, eta proposatutako kasu praktikoetan ez da 0 
puntu emango. Ariketa baloratzeko irizpideak finkatu eta dastaketan jaso beharko dira, 
ariketak zuzendu aurretik.

Azterketen berrikuspena eta kalifikazioei buruzko erreklamazioak. Arau orokor gisa, 
hiru egun balioduneko epea ezarriko da, epaimahaiaren ebazpena argitaratzen den egu-
netik zenbatzen hasita, egindako azterketen berrikuspena eskatzeko edo horien kalifika-
zioei buruzko erreklamazioak aurkezteko. Hori guztia, Epaimahaiaren jarduketa aurkara-
tzeari buruzko Zazpigarren Oinarrian ezarritakoari kalterik egin gabe.

Azken kalifikazioa lortzeko, oposizio-fasean (ariketa bakoitzeko puntuazioen batura) 
eta, hala badagokio, lehiaketa-fasean (merezimendu bakoitzeko puntuazioen batura) 
lortutako puntuazioak batuko dira, eta plazak lortzeko hautagaien lehentasun-ordena 
zehaztuko da.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko Eusko Legebiltzarraren 6/1989 Legearen 27.2 arti-
kuluan eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 
20.4.a) artikuluan xedatutakoa aplikatuz, gaitasun-berdintasunaren alde, lehentasuna 
emango zaio kasuan kasuko lanpostuan %40tik beherako ordezkaritza duen sexuko per-
tsonari, salbu eta beste hautagai batzuen kasuan gertatzen badira, eta, betiere, sexuan 
oinarritutako zailtasun bereziak izateagatik diskriminatzaileak ez badira.

Aurreko paragrafoan araututakoa alde batera utzi gabe, berdinketak bere horretan 
jarraitzen badu, hurrenkera ezartzeko, lehenik eta behin, oposizio-fasean puntuazio han-
diena lortu duenaren alde egingo da; bigarrenik, Euskal Administrazio Publikoan den-
bora gehien eman duenaren alde; hirugarrenik, beste administrazio publiko batzuetan 
denbora gehien eman duenaren alde, eta, azkenik, adin handiena duenaren alde.

Epaimahai kalifikatzaileak proposatuta, alkateak argitara emango ditu izangaien eta 
praktiketako funtzionario izendatzeko proposatutako izangaien zerrendak, puntuazio-or-
denaren arabera, eta hautatutakoen kopuru osoak ezin izango du gainditu deitutako pla-
zen kopurua.

Praktikaldiak «gai» edo «ez gai» kalifikazioa ekarriko du, eta hori gainditzeko «gai» 
kalifikazioa lortu beharko da.

10. Bitarteko funtzionarioak izendatzeko lan-poltsa
Eskabideetan, izangaiek adierazi ahal izango dute, hautaketa-prozesua gainditzen 

ez badute, bitarteko langileak izendatzeko lan-poltsetan sartzeko borondatea dutela. 
Oposizioko ariketak amaitu ondoren, hautaketa-epaimahai jarduleak dagokion zerren-
da egingo du, eta zerrenda horretan oposizio-faseko proba guztiak gainditu eta hizkun-
tza-eskakizuna egiaztatu duten izangaien zerrenda jasoko da.

Itxaron-zerrenda horretan hautagaiak ordenatzeko, lortutako puntuazio osoa hartuko 
da kontuan.

Aipatutako poltsa aurreko irizpideen arabera ordenatuta egongo da, eta epaimahaiak 
Alkatetzari bidaliko dio, onar dezan.

11. Agiriak aurkeztea eta praktiketako funtzionarioak izendatzea
Praktiketako funtzionarioa izendatzeko proposamena udalaren webgunean argitara-

tu eta 20 egun naturaleko epean, hautagaiak deialdi honetan eskatzen diren onargarrita-
sun-baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.

Aurreko puntuan aipatzen diren dokumentuak udaletxeko erregistro orokorrean aur-
keztu beharko dira. Hauek dira dokumentuak:
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a)  Espainiako nazionalitatea dutenek, Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia. Eu-
ropar Batasuneko beste estatu batzuetako nazionalitatea dutenek, edo Europar 
Batasunak sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunen aplikazio-ere-
muan dauden pertsonek, baldin eta langileen joan-etorri askea aplikatzekoa 
bada, pasaportearen fotokopia konpultsatua edo nazionalitatea egiaztatzen 
duen baliozko agiri baten fotokopia konpultsatua.

b)  2. oinarrian aipatzen den tituluaren fotokopia konpultsatua edo ikasketa osoak 
eginda eta gaindituta dituela egiaztatzen duen ziurtagiri akademikoa, bai eta titu-
lu hori emateko eskubideak ordainduta dituela ere. Beste estatu batzuetatik da-
tozen tituluak Espainiako hezkuntza-administrazioak behar bezala homologatu 
beharko ditu, eta homologazio hori egiaztatzen duen egiaztagiria erantsi beharko 
zaie. Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioari lotutako beste estatu-
ren bateko prestakuntza egiaztatzen duten titulazioen kasuan, egiaztagiri horren 
ordez, titulazioak aitortzeko zuzentarauak aplikatuz araututako lanbide batean 
aritzeko aitorpen-agiria aurkeztu ahal izango da.

c)  Zinpeko aitorpena edo hitzematea, diziplina-espediente bidez edozein adminis-
trazio publikotako edo autonomia-erkidegoetako konstituzio- edo estatutu-or-
ganotako zerbitzutik banandua ez dela adierazten duena, eta ebazpen judizial 
bidez enplegu edo kargu publikoetarako edo funtzionarioen kidego edo eskale-
tara sartzeko desgaikuntza absolutu edo berezirik ez duela adierazten duena. 
Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek, gainera, zinpeko aitorpena edo 
promesa aurkeztu beharko dute, beren estatuan enplegu publikora iristea era-
gozten duen diziplina-zehapenik edo zigor-kondenarik ez dutela adieraziz.

Hogei egun naturaleko epe horren barruan, mediku-azterketa egiteko zitazio bat 
jasoko duzu, ospitaleratu aurretik, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 
8ko 31/1995 Legean ezarritakoa betetzeko. Azterketa medikoa nahitaezkoa izango da, 
eta, gainera, gaitasun-iritzi bat eman beharko du Eskala edo Espezialitate Mailaren be-
rezko zereginak betetzeko gaitasun funtzionalari buruz. Txosten negatiboaren kasuan, 
edo izangai bat ez bada azterketapean jartzen, ezin izango da praktiketako funtzionario 
izendatu, eta hari dagozkion jarduketa guztiak ondoriorik gabe geratuko dira. Txosten 
medikoa konfidentziala izango da, eta prozedurak irauten duen bitartean intimitate-es-
kubideak eta haien babesa errespetatuko dira, eta ezin izango da beste helburu batzue-
tarako erabili.

Epe horren barruan eskatutako dokumentazioa aurkezten ez duena, ezinbesteko ka-
suetan izan ezik, ezin izango da praktiketako funtzionario izendatu, eta horiei dagozkien 
jarduketa guztiak ondoriorik gabe geratuko dira.

Praktikaldia 6 hilabetekoa izango da eta ez da puntuagarria izango. Horren balora-
zioa epaimahaiak egingo du, gai edo ez-gai gisa, udal-idazkariak horri buruz egin behar-
ko duen txosten arrazoitua ikusita.

12. Datu pertsonalen babesa
Oinarri hauen xede den hautaketa-prozesuan parte hartzeak esan nahi du izangaiak 

baimena ematen duela eskabidean jasotzen diren eta izen-abizenei, NANari eta pres-
takuntza-mailari buruzko datu pertsonalak tratatzeko, Aldizkari ofizialetan, iragarki-tau-
letan, web-orrian eta, oro har, hautaketa-prozesuaren emaitza partzialak edo behin beti-
koak jakinarazteko erabiltzen den edozein bitarteko argitaratzeko, bai eta IVAPeko edo 
erakunde eskuduneko beste izangai batzuek euskara egiaztatzeko eskatzen dituzten 
baldintzak egiaztatzeko ere, eta, oro har, epaimahaiak, erakundeak edo enpresak hau-
taketa-prozesuari dagozkion probak behar bezala prestatzeko eta gauzatzeko beharrez-
koak diren datuak, baldin eta epaimahaiak hala eskatzen badio.

Oinarri hauen xede den hautaketa-prozesua publizitate-printzipioak arautzen du, eta 
eskabidea aurkezteak esan nahi du izangaiek baimena ematen dutela beren datuak au-
rreko paragrafoan adierazitako edukiarekin eta helburuekin lagatzeko.

Lan-poltsak egiteari buruzko oinarrian (10. oinarria) aurreikusitako ondorioetarako, 
oinarri hauetan aipatzen diren hautaketa-prozesuak egitearen ondorioz, izangaiek par-
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te hartzeko eskabidean adierazi beharko dute Administrazio Publikoko beste erakunde 
batzuei lagatzearen aurka dauden ala ez honako datu hauek: Izen-abizenak, NANa, 
helbidea, harremanetarako telefonoa eta prestakuntza-maila, soilik eta esklusiboki, ho-
riek legez aurreikusitako baldintzetan lan-eskaintzak egin ahal izan diezazkieten. Aurka 
daudela berariaz jasota ez badago, horretarako adostasuna ematen dutela ulertuko da.

Interesdunek datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak baliatu 
ahal izango dituzte. Horretarako, honako helbide honetara jo beharko dute idatziz: Or-
tuellako Udala, Idazkaritza Arloa, Pza. Maiatzaren 1a.

13. Azken xedapenak
Deialdi honetan aurreikusi ez denerako, honako araudi hau aplikatuko zaio hautake-

ta-prozesuari:
—  5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegu Publikoaren Oi-

narrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.
—  30/1984 Legea, abuztuaren 2koa, Funtzio Publikoa Eraldatzeko Neurriei buruzkoa.
—  Eusko Legebiltzarraren 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari 

buruzkoa.
—  896/1991 Errege Dekretua, ekainaren 7koa, toki-administrazioko funtzionarioak 

hautatzeko prozedurak bete behar dituen oinarrizko arauak eta gutxieneko progra-
mak ezartzen dituena.

—  Eusko Legebiltzarraren 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen Erabilera 
Normalizatzeko Oinarrizko Legea.

—  86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-adminis-
trazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena.

—  297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, tituluak eta ziurtagiriak baliozkotzeari buruz-
koa.

—  Euskararen jakite-maila egiaztatzea eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzea.

—  39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearena.

—  40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena
—  3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun 

eragingarrirakoa.
—  Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerakoa.
—  Osagarri gisa, martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretua, Estatuko Administra-

zio Orokorraren zerbitzura dauden langileen sarrerari eta Estatuko Administrazio 
Orokorreko funtzionario zibilen lanpostuak betetzeari eta lanbide-sustapenari bu-
ruzko Erregelamendu Orokorra onartzen duena.

—  3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta es-
kubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

Erabaki hau zuzenean aurkaratu ahal izango da administrazioarekiko auzien jurisdik-
zioan, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik bi hilabeteko epean, Adminis-
trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
112. artikuluan eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 
13ko 29/1998 Legearen 46. artikuluan ezarritakoaren arabera, xedapen administratibo 
orokorra baita.

Auzitegien deialdien eta jarduketen ondoriozko administrazio-egintzak aurkaratu ahal 
izango dituzte interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako kasuetan eta moduan.
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I. ERANSKINA
GAI-ZERRENDA

Lehen zatia

Gai komunak

1. Konstituzioa: kontzeptua, izaera eta motak. 1978ko Espainiako Konstituzioa: egi-
tura eta Printzipio Orokorrak. Botereen banaketa. Koroa Konstituzioan.

2. 1978ko Espainiako Konstituzioan jasotako oinarrizko eskubideak eta betebeha-
rrak. Bermeak eta etendura. Babesa.

3. Gorte Nagusiek. Herriaren Defendatzailea. Arartekoa.
4. Gobernua. Gobernuaren eta botere legegilearen arteko harremanak.
5. Botere judiziala. Justizia Administrazioa Euskal Autonomia Erkidegoan. Justizia 

Auzitegi Nagusia: antolaketa, eremua eta osaera.
6. Konstituzio Auzitegia. Eskumenak eta funtzioak. Konstituziokontrakotasun-erre-

kurtsoak, babes-errekurtsoak, eskumen-gatazkak eta konstituziokontrakotasun-arazoak. 
Toki-autonomiaren defentsarako gatazkak.

7. Estatuaren lurralde-antolaketa. Autonomia-estatutuak: haien esanahia. Euskal 
Autonomia Estatutua. Aurrekari historikoak. Indarrean dagoen Estatutua: egitura. Estatu-
tuaren erreforma: a) Konstituzioaren arabera b) Euskal Estatutuaren arabera. Prozedura 
arrunta eta prozedura bereziak.

8. Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko eskumen-banaketa. Eskumenen 
banaketa Konstituzioan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuan.

9. Administrazioak legea eta zuzenbidea bete behar ditu. Zuzenbide publikoaren 
iturriak. Legea: lege-motak.

10. Erregelamendua: kontzeptua eta motak. Egiteko prozedura. Erregelamenduak 
egiteko ahalaren mugak eta legez kanpoko erregelamenduen aurkako defentsa. Zerbi-
tzuko jarraibideak eta aginduak.

11. Ohitura. Administrazio-jardunbidea. Zuzenbidearen printzipio orokorrak. Beste 
iturri batzuk.

12. Herri-administrazioaren egoera juridikoa. Administrazio-ahalak. Ahal diskrezio-
nala eta arautua.

13. Prozeduran interesdun direnak: jarduteko gaitasuna eta interesdun kontzeptua.
14. Administrazio-prozedurako interesdunen identifikazioa eta sinadura.
15. Herri-administrazioen jarduera: jarduteko arau orokorrak. Epe-mugak eta epeak.
16. Administrazio-egintza: administrazio-egintzen betekizunak eta eraginkortasuna.
17. Administrazio-egintzen deuseztasuna eta deuseztagarritasuna.
18. Administrazio-prozedura erkidearen bermeak.
19. Administrazio-prozedura: prozeduraren hasiera, antolamendua, instrukzioa eta 

amaiera.
20. Ondare-erantzukizuneko prozedurak, Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen arabera.
21. Zehapen-prozedurak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-

ren urriaren 1eko 39/2015 Legearen arabera.
22. Administrazio-prozedura erkidearen izapidetze sinplifikatua.
23. Administrazio-egintzak betearaztea. Betearazi beharra.
24. Egintzak administrazio-bidean berrikustea. Berrikuspena eta administrazio-erre-

kurtsoak.
25. Toki-araubidea: printzipio konstituzionalak. Tokiko autonomia eta tutoretza. Esta-

tuko oinarrizko legeria eta haren arau-garapena.
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26. Tokiko hauteskunde-sistema. Zinegotziak eta alkateak hautatzea. Zentsura-mo-
zioa eta toki-eremuarekiko konfiantza-arazoa. Hauteskundeei buruzko auzi-errekurtsoa.

27. Toki-korporazioetako kide hautatuen estatutua.
28. Udalerria. Historia. Toki-erakundeen motak Espainiako Zuzenbidean.
29. Udalerria. Udal-biztanleria. Auzotarraren kontsiderazio berezia. Udal-errolda-

tzea.
30. Araubide erkideko udalerrien antolaketa. Erregelamendu organikoa.
31. Udal-eskumenak: zehaztapen-sistema. Eskumen propioak, partekatuak eta es-

kuordetuak. Gutxieneko zerbitzuak. Zerbitzuen erreserba.
32. Kide anitzeko organoen bilkuren eta erabakien araubidea.
33. Beste toki-erakunde batzuk: mankomunitateak, eskualdeak eta metropoli-ere-

muak. Udal-enpresak. Partzuergoak.
34. Toki-erakundeen ordenantzak eta erregelamenduak. Motak. Egiteko eta onartze-

ko prozedura.
35. Zerga-zuzenbidea. Zergen Lege Orokorraren esanahia eta printzipio inspiratzai-

leak. Zerga-arloko arau-hausteak eta zehapenak.
36. Aurrekontua: kontzeptua, izaera eta motak. Aurrekontuaren araubide juridikoa. 

Toki-aurrekontuak. Kontabilitatea eta kontuak.
37. Tasak, prezio publikoak eta kontribuzio bereziak. Erreferentzia berezia esfera 

lokalean.
38. Toki-ogasunak: diru-sarreren sailkapena. Ordenantza fiskalak.
39. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga. Katastro-kudeaketa eta zerga-kudeaketa. 

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga.
40. Ekonomia-jardueren gaineko zerga. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zer-

ga. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga.
41. Toki-erakundeen eta haien mendeko erakundeen ekonomia- eta finantza-jardue-

raren barne-kontrola. Funtzio kontu-hartzailea: eremu subjektiboa, eremu objektiboa, 
modalitateak eta eragozpenak. Finantza-, eraginkortasun- eta efizientzia-kontrolak.

Bigarren zatia

Gai espezifikoak

42. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa. Erregulazioa. Aldeak. Aurkaratu daitez-
keen egintzak. Prozedura orokorra. Epaia eta epaia betearaztea. Prozedura bereziak.

43. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa: eremu 
objektiboa eta eremu subjektiboa. Administrazio-kontratuak eta kontratu pribatuak.

44. Kontratuaren zatiak. Kontratazio-organoa, toki-eremuko eskumenak, kontrata-
zio-mahaia eta kontratatzailearen profila. Enpresaburuaren gaitasuna, kaudimena eta 
kontratatzeko debekuak.

45. Herri-administrazioen kontratuak prestatzeko eta esleitzeko arau orokorrak. Kon-
tratazio-arloko errekurtso berezia.

46. Administrazio-ekintzaren formak. Sustapena eta bere baliabideak. Diru-lagun-
tzen azterketa berezia.

47. Herri-administrazioen zehatzeko ahalaren printzipioak.
48. Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen zehatzeko ahala. Toki-era-

kundeen zehatzeko ahala.
49. Zerbitzu publikoa. Kontzeptuaren bilakaera. Zerbitzu publikoa eta administra-

zio-prestazioak. Zerbitzu publikoa kudeatzeko moduak.
50. Nahitaezko desjabetzea. Kontzeptua, elementuak eta izaera juridikoa. Prozedu-

ra orokorra. Presako prozedura. Gainerako prozedura bereziak aipatzea. Berme jurisdik-
zionalak. Desjabetutako ondasuna itzultzea.
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51. Propietate publikoak: tipologia. Jabari publikoa: kontzeptua, izaera eta elemen-
tuak. Herri-jabariaren gaineko eragina eta aldaketak. Jabari publikoaren araubide juridi-
koa. Erabilera: erreserba eta emakida.

52. Herri-administrazioen ondare pribatua. Araubide juridikoa. Administrazioaren 
ahalak eta eskuratzeko, erabiltzeko eta besterentzeko araubidea.

53. Administrazioaren erantzukizuna. Bilakaera eta egungo araubidea. Ordain dai-
tezkeen kalteak. Erantzukizunaren arloko administrazio-ekintza eta -prozedura.

54. Funtzionario publikoak. Kontzeptua eta motak. Funtzio publikoaren egitura. En-
plegatu publikoei buruzko Estatuko eta autonomia-erkidegoko legeria.

55. Funtzionarioak eta beste enplegatu publiko batzuk hautatzea Enplegatu Publi-
koaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 
5/2015 Legegintzako Errege Dekretuan.

56. Funtzionario-harremana azkentzea. Funtzionarioen betebeharrak eta eskubi-
deak. Eskubide ekonomikoak.

57. Funtzionarioen diziplina-araubidea. Zerbitzari publikoen erantzukizun zibila eta 
penala.

58. Toki-erakundeen zerbitzura dauden langileak. Motak eta araubide aplikagarria. 
Tokiko zuzendaritzako langileak.

59. Tokiko Funtzio Publikoa eta haren antolaketa. Araubide juridikoa. Hautaketa-sis-
temak. Lanpostuen zerrenda.

60. Tokiko funtzionario publikoen eskubideak eta betebeharrak. Sindikatzeko eskubi-
dea. Gizarte Segurantza.

61. Toki-erakundeen ondasunak. Udal-ondasunen kalifikazio juridikoa aldatzea.
62. Administrazioaren prerrogatibak. Jabari publikoko ondasunak erabiltzeko araubi-

dea. Ondasunen inbentarioa.
63. Toki-erakundeen jarduera-moduak. Administrazioaren esku-hartzea jarduera pri-

batuan.
64. Lizentziak. Izaera juridikoa, araubide juridikoa eta emateko prozedura.
65. Zerbitzu publikoa tokiko eremuan. Kudeatzeko moduak. Emakida bereziki kon-

tuan hartzea.
66. Lurraldearen antolamendua. Euskal Autonomia Erkidegoan arautzea. Lurral-

de-antolamenduko tresnak. Estatuko eta autonomia-erkidegoko hirigintza-legeria. Aurre-
kariak eta indarreko legeria.

67. Hirigintzaren antolaketa administratiboa. Estatuaren eta autonomia-erkidegoen 
eskumenak. Lurralde historikoen eskumenak. Udal-eskumenak.

68. Lurzoruaren sailkapena: motak eta kategoriak. Kalifikazioa. Lurzoruaren jabetza-
ren araubidea.

69. Hirigintza-antolamendua eta lurralde-antolamenduarekin duen lotura. Hirigin-
tza-plangintza: plan-motak eta horien izapidetzea. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. 
Plangintza orokorra bateragarri egitea. Sektorekatze-planak.

70. Lurzoruaren sailkapena, kalifikazioa eta araubidea Lurzoruari eta Hirigintzari bu-
ruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean.

71. Hirigintza-antolamendua eta -plangintza: hirigintza-plangintza eratzeko eta onar-
tzeko eskumen eta ahalmen erkideak. Plan orokorrak eta bateragarritasun- eta sekto-
re-planak izapidetzea eta onartzea. Plan partzialak eta bereziak izapidetzea eta onar-
tzea

72. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa: hirigin-
tza-antolamenduko beste tresna batzuk izapidetzea eta onartzea. Plangintzarekin bat ez 
datozen eraikinak eta eraikuntzak Plangintzaren aldaketa eta berrikuspena.

73. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa: herrita-
rren parte-hartzea plangintzaren formulazioan, izapidetzean eta onarpenean.
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74. Administrazioak lurzoru-merkatuan esku hartzea: lurzoru-ondare publikoak eta 
udalaz gaindiko esku-hartzea lurzoru-merkatuan. Lehentasunez erosteko eta atzera es-
kuratzeko eskubideak eta azalera-eskubideak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekaina-
ren 30eko 2/2006 Legean.

75. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa: hirigin-
tza-antolamendua egikaritzea.

76. Obrak eta eraikuntzak kontserbatzea. Legezko aurri-egoera. Betearazpen-agin-
duak.

77. Hirigintzaren legezkotasuna kontrolatzeko mekanismoak. Hirigintzaren legezko-
tasuna bermatzea eta babestea. Hirigintzako ikuskapena. Hirigintzako arau-hausteak 
eta zehapenak.

78. Hirigintza-eraikigarritasunaren mugak, bereziki zuzkidura-estandarrak, babes 
publikoko etxebizitzen estandarrak, zuzkidura-bizitokien estandarrak eta hirigintza-anto-
lamendua aldatzeari buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuan jasotako estandarrak.

79. Administrazio publikoek eta hirigintza-erakunde laguntzaileek hirigintza-jardue-
rak kudeatu eta gauzatzeko Hirigintza Kudeaketari buruzko Erregelamenduan (abuztua-
ren 25eko 3288/1978 Errege Dekretua) aurreikusitako formulak.

80. Jabeek eraikuntza-prozesuetan dituzten eraikuntza-eskubideak, betebeharrak 
eta kargak, eraikitzeko ahalmenaren egikaritza eta nahitaezko lagapenak, eta batez bes-
teko aprobetxamendua. Urbanizazio-kostuak eta kontserbatzeko betebeharra

81. Birpartzelazioa Hirigintza Kudeaketari buruzko Erregelamenduan (3288/1978 
Errege Dekretua, abuztuaren 25ekoa): birpartzelazioaren xedea, betekizunak eta edu-
kia.

82. Birpartzelazioa Hirigintza Kudeaketari buruzko Erregelamenduan (3288/1978 
Errege Dekretua, abuztuaren 25ekoa): prozedura orokorra eta Prozedura laburtuak

83. Birpartzelazioa Hirigintza Kudeaketari buruzko Erregelamenduan (3288/1978 
Errege Dekretua, abuztuaren 25ekoa): ondorio juridiko-errealak eta ekonomikoak.

84. Hirigintza-kudeaketako erregelamenduan (3288/1978 Errege Dekretua, abuz-
tuaren 25ekoa) jarduketa-poligonoak edo -unitateak gauzatzeko aurreikusitako jarduke-
ta-sistemak. Hirigintzako jarduketa-programak gauzatzea.

85. Ingurumenean eragina duten jardueren antolamendua: lehen zatia: inguru-
men-inpaktuaren ebaluazioa, EAEko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 
Lege Orokorrean.

86. Ingurumenean eragina duten jardueren antolamendua: bigarren zatia: EAEko In-
gurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean sailkatutako jarduerak.

87. Ingurumenean eragina duten jardueren antolamendua: hirugarren zatia: honda-
kinak eta lurzoru kutsatuak, EAEko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege 
Orokorrean jasotakoak.

88. 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, EAEko ingurumena babestekoa. Ingu-
rumen-diziplina: ingurune aldatua lehengoratzea. Zaintza-, ikuskapen- eta kontrol-ahal-
menak. Arau-hausteak eta zehapenak eta zehapen-prozedura.

89. Genero-politikak. Emakumearen sustapena. 3/2007 Lege Organikoa, martxoa-
ren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa. Eusko Legebiltza-
rraren 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. 
Bilboko Udalaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Udal Plana.

90. 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa. Gobernu irekia, gardentasuna, datu irekiak 
eta herritarren parte-hartzea Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 
Legean.
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