
2016ko azaroaren 28a, astelehena  •  133 zk. 

1/10

2016-04231

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA 
FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

346/2016 Foru Agindua, azaroaren 21koa, deialdia eta oinarri espezifikoak, Arabako Foru Aldun-
diaren Administrazio Orokorreko karrerako funtzionario gisa (administrazio bereziko eskala, 
azpieskala teknikoa, goi-mailako teknikarien klasea, ekonomia/enpresa zientziak) sartzeko 
hautaketa prozesua arautu behar dutenak

Diputatuen Kontseiluaren abuztuaren 3ko 499/2016 Erabakiaren bidez onartu zen Arabako 
Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko 2016rako enplegu eskaintza, zeinean jasota bai-
taude dagozkien hautaketa prozesuen bidez hornitu beharko diren plazak.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko dipu-
tatuaren azaroaren 18ko 337/2016 Foru Aginduaren bidez oinarri orokorrak onartu ziren, aipatu 
den enplegu publikoaren eskaintza horren ondorioz Arabako Foru Aldundiaren Administrazio 
Orokorraren zerbitzura karrerako funtzionario gisa sartzeko hautaketa prozesuak arautuko di-
tuztenak.

Hautaketa prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da eskala, azpieskala eta klase 
bakoitzeko plazen deialdia arautu behar duten oinarri espezifikoak argitaratzea, eta horietan 
plaza bakoitzaren ezaugarri bereziak zehaztu beharko dira.

Diputatu nagusiaren uztailaren 3ko 132/2015 Foru Dekretuaren bidez Arabako Foru Aldundia-
ren sailak zehaztu ziren. Beste alde batetik, Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 30eko 154/1993 
Foru Dekretuaren bidez funtzio publikoaren arloko eskumenak ezarri ziren, eta otsailaren 9ko 
10/2016 Foru Dekretuaren bidez funtzio publikoaren gaietan eskumena duen sailaren egitura 
organikoa eta funtzionala onartu ziren. Horietan guztietan ezarritakoarekin bat etorriz,

XEDATZEN DUT

Lehenengo artikulua. Oinarri hauen gai diren hautaprobetarako deia egitea.

Bigarren artikulua. I. eranskin moduan jasotzen diren oinarri espezifikoak onartzea, Arabako 
Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko karrerako funtzionario gisa (administrazio bereziko 
eskala, azpieskala teknikoa, goi-mailako teknikarien klasea, ekonomia/enpresa zientziak) sar-
tzeko hautaketa prozesua arautu behar dutenak.

Hirugarren artikulua. II. eranskin moduan jasotzen den gai zerrenda onartzea.

Laugarren artikulua. Foru agindu honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu 
ahal izango da bi hilabeteko epean, hura argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Gasteizko 
administrazioarekiko auzietarako epaitegian, edo, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa 
hilabeteko epean, ebazpena hartu duen organo berean. Hori guztia, uztailaren 13ko 29/1998 
Legeak, administrazioarekiko auzibideen jurisdikzioa arautzen duenak, 46.1. artikuluan xedatu-
takoarekin bat etorriz –azaroaren 26ko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio 
prozedura erkidearenak, 123. artikuluan ezartzen duenarekin lotuta–.

Gasteiz, 2016ko azaroaren 21a

Enplegu, Merkataritza eta Turismo, Sustapenaren eta Foru Administrazioaren diputatua
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR
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I. ERANSKINA

OINARRI ESPEZIFIKOAK

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA, AZPIESKALA TEKNIKOA, GOI-MAILAKO 
TEKNIKARIEN KLASEA, EKONOMIA/ENPRESA ZIENTZIAK (kodea: 12416)

1. DEI EGITEN DEN PLAZAK

Dei egiten da administrazio bereziko eskalako azpieskala teknikoko goi-mailako teknikarien 
klaseko 9 plaza –ekonomia/enpresa zientziak, A taldea, A1 (A) azpitaldea– oposizio-lehiaketa 
bidez hornitzeko, ondoren azaltzen den bezala banaturik:

— 7 plaza sistema irekiko txanda orokorrean, honela banaturik:

• 3 plaza derrigortasun datadun 3. hizkuntza eskakizunarekin.

• 4 plaza derrigortasun datarik gabeko 3. hizkuntza eskakizunarekin.

— 1 plaza sistema irekiko ezinduen txandan, derrigortasun datarik gabeko 3. hizkuntza es-
kakizunarekin.

— 1 plaza barne sustapeneko txanda orokorrean, derrigortasun datarik gabeko 3. hizkuntza 
eskakizunarekin.

2. BETEKIZUNAK

Oinarri orokorretan ezartzen direnez gainera, ekonomiako lizentzia, ekonomiako gradua, 
enpresen administrazio eta zuzendaritzako lizentzia, enpresen administrazio eta zuzendaritzako 
gradua, enpresa-ikasketako lizentzia edo titulu baliokidea eduki beharko da, edo horiek 
jaulkitzeko eskubideak ordainduta eduki. Atzerrian lortutako tituluak izatekotan, horien homo-
logazioa frogatzen duen egiaztagiria eduki beharko da.

Halaber, dei egindako 9 plazetako 1 betetzeko, horrez gainera, beharrezkoa izango da B 
gidabaimena edukitzea.

3. HAUTAKETA PROZESUA

3.1. Oposizio aldia

Aldi honetan, bi ariketa egin beharko dira, nahitaezkoak eta baztertze indarrekoak.

3.1.1. Lehenengo ariketa:

a) Sistema irekia:

Ariketa honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa hamar (10) puntu da. Horren barruan 
nahitaezko bi proba egin beharko dira:

— Lehenengo proba:

Idatziz erantzun beharko zaio, epaimahaiak erabakitzen duen gehieneko denboran, oinarri 
hauetako gai zerrendaren zati komuneko edukien inguruko galdetegi bati. Aukeratzeko launa 
erantzun dituzten galderek osatuko dute galdetegia.

— Bigarren proba:

Idatziz erantzun beharko zaio, epaimahaiak erabakitzen duen gehieneko denboran, oinarri 
hauetako gai zerrendaren zati espezifikoko edukien inguruko galdetegi bati. Aukeratzeko launa 
erantzun dituzten galderek osatuko dute galdetegia.

Lehenengo probara aurkeztu ez direnak ezin izango dira inola ere bigarren probara aurkeztu.

Zuzeneko puntuazioa formula honen emaitza izango da: puntuazioa berdin erantzun zuze-
nen kopurua ken erantzun okerren herena (P = Z – O/3). Kontu horretarako, erantzun gabeko 
galderei ez zaie oker iritziko.
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Epaimahaiak erabakiko du, izangaiak nortzuk diren jakin baino lehenago, gutxieneko bost (5) 
puntuko azken puntuazioa lortzeko beharrezkoa den ezagutza maila.

Kanporatuta geratuko dira bi probetan lortutako puntuazioak baturik bost (5) puntutara 
heltzen ez diren izangaiak.

Epaimahaiak gutxieneko bost (5) puntuko azkeneko puntuazioa lortzeko beharrezkoa 
den ezagutza maila ezarri eta gero, zuzeneko puntuazioak azken puntuazio bihurtuko dira, 
proportziozko banaketa baten arabera, halako moduan non hamar (10) puntuko azken puntua-
zioa bat datorren gehienez ere lor daitekeen zuzeneko puntuazioarekin. Eragiketa hauek guztiak 
izangaiak nortzuk diren jakin gabe egingo dira.

b) Barne sustapeneko sistema:

Ariketa hau proba bakarra izango da, eta bat etorriko da sistema irekiko bigarren proba 
izenekoarekin.

Sartzeko sistema honetara lehiatzen direnen gehieneko puntuazioa, guztira, hamar (10) 
puntu izango da, eta gainditzeko irizpideak a) idatz zatian ezarritako berberak izango dira.

3.1.2. Bigarren ariketa

Epaimahaiak planteatutako kasu praktiko edo teoriko-praktiko bat edo gehiago egin beharko 
dira, honekin batera doan gai zerrendaren zati espezifikoarekin lotuak, hark erabakitzen duen 
gehieneko denboran.

Ariketa hau egitean izangaiek bakar-bakarrik erabili ahal izango dituzte epaimahaiak, arike-
taren izaera eta edukia kontuan harturik, erabakitzen dituen kodeak eta antzekoak edo bestelako 
material teknikoak.

Bigarren ariketa zero (0) puntutik hamasei (16) puntura kalifikatuko da, eta zortzi (8) puntuko 
kalifikaziora heltzen ez direnak kanporatuta geratuko dira.

Ariketa hau kalifikatzeko, kontuan hartuko dira erantzunen zehaztasuna, sintesirako eta 
analisirako gaitasuna, garatutako ideien aberastasuna eta horien azalpenaren argitasuna eta 
zuzentasuna.

3.2. Euskara proba

Euskara proban, hizkuntza horren ezagutza ebaluatuko da izangaiak hautatzen duen 1., 2., 3. 
edo 4. hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko proba eginez.

Dauden lau hizkuntza eskakizunetakoren bat egiaztatuta daukatenek edo balio bereko titulu 
edo ziurtagirietako bat daukatenek euskara ariketak egiteko eguna baino lehenago aurkeztu 
beharko dituzte titulu edo ziurtagiri horiek egiaztatzen dituzten agiriak, helbide honetan:

Euskara Zerbitzua - Funtzio Publikoko Zuzendaritza - Arabako Foru Aldundiaren Enplegu, 
Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saila. Probintzia plaza, 14-5.a 
01001. Gasteiz.

Hizkuntza eskakizunetakoren bat egiaztatzea hautaketa prozesuaren gainerakoan lor daite-
keen gehieneko puntuazioaren gainean baloratuko da, ondoko era honetan:

— 1. HE: 1,63 puntu.

— 2. HE: 2,03 puntu.

— 3. HE: 3,58 puntu.

— 4. HE: 3,98 puntu.

3.3. Lehiaketa aldia

Lehiaketa aldian, izangaiek alegatu eta egiaztatu dituzten merezimenduak aztertu eta ba-
loratuko dira. Haietako bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion puntuak 
esleituz egingo da.
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3.3.1. Esperientzia

a) Sistema irekia:

Herri administraziotzat jotzen diren erakunde eta organismoetako lan esperientzia balora-
tuko da, gehienez ere sei (6) puntutaraino, 0,05 punturekin edozein herri administraziotan A1 
(A) azpitaldeko lanpostu edo eginkizunetan lan egindako hilabete oso bakoitzeko, baldin eta 
horretan jarduteko beharrezkoa bazen ekonomiako lizentzia, ekonomiako gradua, enpresen 
administrazio eta zuzendaritzako lizentzia, enpresa-ikasketako lizentzia, enpresen administrazio 
eta zuzendaritzako gradua edo titulu baliokidea edukitzea, eta edozein lotura juridikoren pean, 
salbu eta zerbitzuen errentamendu kontratu zibil edo merkataritzakoen, beken eta prestakuntza 
praktiken bitartez emandako zerbitzuak.

Ondorio horietarako, herri administraziotzat abenduaren 26ko 70/1978 Legeak barnean 
hartzen dituenak jotzen dira, berekin dakartenak herri administrazioko aurretiazko zerbitzuen 
aitorpena, merkataritza sozietate publikoak eta fundazioak kanpo daudelarik.

b) Barne sustapeneko sistema:

Lan esperientzia gehienez ere sei (6) puntutaraino baloratuko da, 0,05 punturekin edozein 
herri administraziotan A2 (B) azpitaldeko eskaletan lan egindako hilabete oso bakoitzeko, eta 
0,10 punturekin edozein herri administraziotan A1 (A) azpitaldeko eskaletan lan egindako hi-
labete oso bakoitzeko. Bakar-bakarrik konputatuko da Arabako Foru Aldundiak hirurtekoen 
ondorioetarako aitortutako antzinatasuna.

3.3.2. Informatika ezagutza

Gehienez ere 0,50 puntutaraino IT Txartelaren ziurtatze sistemaren bitartez informatikaren 
ezagutza mailak egiaztatzeagatik, ondoko baremo honen arabera:

PROGRAMA PUNTUAK

Windows 7 0,10
Microsoft Word 2010 aurreratua 0,10
Microsoft Word 2000 aurreratua 0,10
Microsoft Word XP aurreratua 0,10
Microsoft Word 2003 aurreratua 0,10
Microsoft Word 2007 aurreratua 0,10
Microsoft Power Point XP 0,10
Microsoft Power Point XP 0,10
Microsoft Power Point 2007 0,10
Microsoft Power Point 2010 0,10
Microsoft Excel XP aurreratua 0,10
Microsoft Excel 2000 aurreratua 0,10
Microsoft Excel 2003 aurreratua 0,10
Microsoft Excel 2007 aurreratua 0,10
Microsoft Excel 2010 aurreratua 0,10
Microsoft Access XP aurreratua 0,10
Microsoft Access 2000 aurreratua 0,10
Microsoft Access 2003 aurreratua 0,10
Microsoft Access 2010 0,10
Microsoft Outlook 2003 (gaztelania)  0,10
Microsoft Outlook 2003 (euskara)  0,10
Microsoft Outlook XP 0,10
Microsoft Outlook 2010 0,10
Internet aurreratua 0,10
Office XP 0,10
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Aplikazio baten bertsio jakin baten ziurtapenak baliogabetu egingo ditu bertsio zaharra-
goenak.

Arabako Foru Aldundiak erakunde jaulkitzaileari ofizioz eskatuko dio izangaiek lortu dituzten 
egiaztapenak ziurtatzeko, oinarri orokorretan ezarritako epearen barruan.

3.4. Praktika eta prestakuntza aldia

6 hilabete iraungo duen praktika eta prestakuntza aldi bat egingo da, oinarri orokorretan 
ezarritakoarekin bat etorriz.

II. ERANSKINA

GAI ZERRENDA

1. GAI KOMUNAK

1. gaia. Espainiako Konstituzioa (I). Oinarrizko eskubide eta eginbeharrak (10-55 artikuluak).

2. gaia. Espainiako Konstituzioa (II). Estatuaren lurralde antolamendua (137-158 artikuluak).

3. gaia. Europar Batasuna. Erakunde eta organismo nagusiak, haien osaera eta eskumenak: 
Kontseilua, Batzordea, Parlamentua, Justizia Auzitegia, Europako Kontu Auzitegia, Eskualdeen 
Batzordea, Europako Inbertsio Bankua.

4. gaia. Euskal Herriko Autonomia Estatutua (I). Atariko titulua (1-9 artikuluak). I. titulua: Eus-
kal Herriaren eskumenak (10-12 artikuluak). II. titulua: Euskal Herriko aginteak (24-39 artikuluak).

5. gaia. Euskal Herriko Autonomia Estatutua (II). III. titulua: ogasuna eta ondarea (40-45 
artikuluak).

6. gaia. Arabako Batzar Nagusiak eta Arabako Lurralde Historikoko Foru Administrazioa (I). 
1983ko martxoaren 7ko Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoaren antolamenduari buruzkoa 
(1-14 artikuluak).

7. gaia. Arabako Batzar Nagusiak eta Arabako Lurralde Historikoko Foru Administrazioa (II). 
1983ko martxoaren 7ko Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoaren antolamenduari buruzkoa 
(15-33 artikuluak).

8. gaia. Arabako Batzar Nagusiak eta Arabako Lurralde Historikoko Foru Administrazioa 
(III). 52/1992 Foru Araua, abenduaren 18koa, Arabako Foru Aldundiaren antolamendu, fun-
tzionamendu eta araubide juridikoarena (3, 4, 17, 18, 38 eta 39 artikuluak). 4/2000 Foru Araua, 
otsailaren 21ekoa, Arabako Foru Aldundiko, bere erakunde autonomoetako eta foru sozietate 
publikoetako goi kargudunen araubidea arautzen duena (1-6 artikuluak).

9. gaia. Enplegu Publikloa (I). 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, onartzen 
duena enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bateratua. Langile motak 
(8-13 artikuluak). Enplegatu publikoen eskubideak (14-20 artikuluak). Enplegatu publikoen egin-
beharrak. Jokaera kodea (52-54 artikuluak).

10. gaia. Enplegu Publikoa (II). 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, onar-
tzen duena enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bateratua. Zerbitzu 
harremana eskuratzea eta galtzea (55-68 artikuluak).

11. gaia. Enplegu Publikoa (III). 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, onar-
tzen duena enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bateratua. Adminis-
trazio egoerak (85-92 artikuluak). 6/1989 Legea, euskal funtzio publikoarena. Hizkuntza norma-
lizazioa (97-99 artikuluak).
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12. gaia. Administrazioa Prozedura (I). 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publi-
koen administrazio prozedura erkidearenarena. Jarduera arau orokorrak (13-28 artikuluak). Epe 
mugak eta epeak (29-33 artikuluak). Egintzen eraginkortasuna (37-42 artikuluak).

13. gaia. Administrazioa Prozedura (II). 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen 
administrazio prozedura erkidearenarena. Administrazio prozeduran interesdun denaren eskubi-
deak (53. artikulua). Prozeduraren antolamendua (70-74 artikuluak). Ebazpena (87-92 artikuluak).

14. gaia. Sektore Publikoko Kontratuak (I). 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 
14koa, onartzen duena sektore publikoko kontratuen legearen testu bateratua. Xedea eta apli-
kazio eremua (1-4 artikuluak). Kontratu motak (5-11 artikuluak). Administrazio kontratuak eta 
kontratu pribatuak (18-21 artikuluak).

15. gaia. Sektore Publikoko Kontratuak (II). 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 
14koa, onartzen duena sektore publikoko kontratuen legearen testu bateratua. Itunak egiteko 
askatasuna eta kontratuaren gutxieneko edukia (25-26 artikuluak). Baliogabetasun araubidea 
(31-36artikuluak).

16. gaia. Datuen Babesa. 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 12koa, datu pertsonalen 
babesarena. Xedapen orokorrak (1-3 artikuluak). Datuak babesteari buruzko printzipioak (4-12 
artikuluak). Pertsonen eskubideak (13-19 artikuluak).

17. gaia. Gardentasuna. 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunaren, informazio 
publikoa eskuratzearen eta gobernu onarena. Aplikazio eremu subjektiboa (2-4 artikuluak). 
Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea (12-16 artikuluak). Informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidea gauzatzea (17-22 artikuluak).

18. gaia. Berdintasun Politikak. Printzipio orokorrak eta babesa. Politika publikoak: printzipio 
orokorrak (3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun 
eragingarrirakoa: 3-22 artikuluak). EAEko herri administrazioen esparruko neurriak (Eusko 
Legebiltzarraren 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasu-
nerakoa: 18-22 artikuluak).

2. GAI ESPEZIFIKOAK

19. gaia. Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko ekonomia ituna: aurrekariak 
eta bilakaera historikoa. Izaera juridikoa eta lege funtsa 1978ko Konstituzioan. Lurralde histo-
rikoen eskumenak eta Estatuaren eskumenak. Printzipio orokorrak. Harmonizazio arauak eta 
lankidetza printzipioak. Kudeaketa arauak eta prozedura.

20. gaia. 29/2007 Legea, urriaren 25ekoa, onartzen duena Euskal Autonomia Erkidegoko 
kupoa zehazteko metodologia 2007-2011 bosturtekorako.

21. gaia. 2/2007 Legea, martxoaren 23koa, baliabideen banaketarako eta foru aldundiek Eus-
kal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 
2007-2011 aldian aplikatuko den metodologiarena.

22. gaia. 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzena (I). 
Aplikazio eremua. Dirulaguntza publikoen xedapen komunak.

23. gaia. 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzena (II). 
Emateko prozedurak. Lehia araubidea. Zuzenean ematea. Dirulaguntza publikoaren kudeaketa 
eta justifikazioa. Aurrekontu kudeaketaren prozedura.

24. gaia. 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzena (III). 
Dirulaguntzak itzultzea. Dirulaguntzen finantza kontrola. Arau hausteak eta zehapenak.

25. gaia. 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, onartzen duena sektore 
publikoko kontratuen legearen testu bateratua (I): xedapen orokorrak. Sektore publikoko kon-
tratazioari buruzko xedapen orokorrak. Kontratuko alderdiak. Kontratuaren xedea, prezioa eta 
zenbatekoa. Sektore publikoko kontratazioetan eska daitezkeen bermeak. Kontratuak aldatzea.
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26. gaia. 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, onartzen duena sektore pu-
blikoko kontratuen legearen testu bateratua (II): administrazio publikoen kontratuak prestatzea. 
Beste kontratu batzuk prestatzea.

27. gaia. 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, onartzen duena sektore pu-
blikoko kontratuen legearen testu bateratua (III): kontratuak esleitzea. Kontratazioaren teknika 
arrazionalizatzea.

28. gaia. 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, onartzen duena sektore 
publikoko kontratuen legearen testu bateratua (IV): administrazio kontratuen ondorioak, haiek 
betetzea eta azkentzea, arau orokorrak. Arau bereziak obra kontratu, obra publikoaren emakida, 
zerbitzu publikoen kudeaketa, hornikuntza eta zerbitzuetarako, eta sektore publikoaren eta 
sektore pribatuaren arteko lankidetzarako.

29. gaia. 2014/24/EB Zuzentaraua, kontratazio publikoari buruzkoa (I). Aplikazio eremua, 
definizioak eta printzipio orokorrak.

30. gaia. 2014/24/EB Zuzentaraua, kontratazio publikoari buruzkoa (II). Prozedurak. Kon-
tratazio publiko elektroniko eta agregatuaren teknikak eta tresnak. Prozeduraren garapena. 
Kontratuaren exekuzioa.

31. gaia. Deszentralizatutako foru jarduera ekonomiko eta zerbitzu publikoen kudeaketa: 
xedapen orokorrak. Erakunde autonomoak. Foru sozietate publikoak.

32. gaia. Zor publikoa: kontzeptua, motak eta izaera.

33. gaia. Defizit publikoa: motak eta arazoak haren finantzaketan. Aktibo publikoak pribati-
zatu edo titulizatzea.

34. gaia. Erakunde publikoen finantzaketa moldeak: ezaugarriak, epeak, baimen araubideak, 
lege mugak, zerga tratamendua. Eragiketa pasiboak berriro finantzatzea. Lankidetza publi-
ko-pribatua.

35. gaia. Finantza eragiketa pasiboak: eperako ezarpenak. Finantza aktiboen behin-behineko 
lagapenak. Eurogordailuak. Inbertsio funts kolektiboetan parte hartzea. Eragiketa ezberdinen 
kontratazioa eta likidazioa.

36. gaia. Finantza produktu eratorriak: eperakoak, aukerak eta warrant-ak. Geroko interes 
tipoen hitzarmenak (FRA). Geroko finantza fluxuen truke eragiketak (SWAP). IRS, CAP, FLOOR, 
COLLAR eragiketak.

37. gaia. Bankuko eragiketen arau orokorrak: kontu korronteak, kreditu kontuak eta abar 
ireki, mantendu eta indargabetzea. Interesen eta komisioen likidazioak. Leasing, factoring eta 
confirming eragiketak.

38. gaia. Diputatuen Kontseiluaren 26/1996 Foru Dekretua, otsailaren 27koa, arautzen di-
tuena Arabako Foru Aldundiaren eta entitate laguntzaileen arteko harremanak finantza, zerga 
eta antzeko eragiketetan.

39. gaia. 53/1992 Foru Araua, abenduaren 18koa, Arabako Lurralde Historikoaren aurrekon-
tuen araubide ekonomikoarena (I): xedapen orokorrak. Arau orokorrak. Aurrekontu printzipioak.

40. gaia. 53/1992 Foru Araua, abenduaren 18koa, Arabako Lurralde Historikoaren aurrekon-
tuen araubide ekonomikoarena (II): gastu aurrekontuen edukia. Sarrera aurrekontuen edukia.

41. gaia. 53/1992 Foru Araua, abenduaren 18koa, Arabako Lurralde Historikoaren aurrekon-
tuen araubide ekonomikoarena (III): aurrekontuen egitura. Arau orokorrak. Kontabilitate egitura. 
Programen araberako sailkapena. Sailkapen organikoa. Sailkapen funtzionala.

42. gaia. 53/1992 Foru Araua, abenduaren 18koa, Arabako Lurralde Historikoaren aurrekon-
tuen araubide ekonomikoarena (IV): aurrekontu aldaketen araubidea. Kreditu transferentziak. 
Kreditu gehigarria, aparteko kreditua eta kredituak gaitzea. Kredituak eranstea. Kredituak 
birjartzea. Konpromiso kredituak.
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43. gaia. 53/1992 Foru Araua, abenduaren 18koa, Arabako Lurralde Historikoaren aurrekon-
tuen araubide ekonomikoarena (V): aurrekontuen likidazioa. Itxiera data. Hondarrak. Itxitako 
ekitaldiak.

44. gaia. 53/1992 Foru Araua, abenduaren 18koa, Arabako Lurralde Historikoaren aurrekon-
tuen araubide ekonomikoarena (VI): aurrekontu luzapeneko araubidea.

45. gaia. 21/2015 Foru Araua, abenduaren 23koa, 2016rako aurrekontua exekutatzekoa.

46. gaia. Kontabilitate kontzeptua. Funtzioa eta helburua. Kontabilitate plan orokorra. 
Balantzea. Galera-irabazien kontua.

47. gaia. Finantza analisia: finantza egituren oreka. Finantzaketa kostua eta kapital kostua. 
Heltze aroa. Maniobra funtsa. Ratioak analisi tresna gisa. Egitura eta kudeaketa ratio nagusiak.

48. gaia. Orokorrean onartutako kontabilitate printzipioak.

49. gaia. Diputatuen Kontseiluaren 75/2012 Foru Dekretua, abenduaren 18koa, foru konta-
bilitate publikoaren plana onartzen duena.

50. gaia. Aurrekontu kontabilitatea: gastu aurrekontua exekutatzea. Exekuzio faseen garapena.

51. gaia. Aurrekontu kontabilitatea: sarrera aurrekontua exekutatzea. Exekuzio faseen ga-
rapena.

52. gaia. Arabako Lurralde Historikoko kontu orokorra. Dokumentuak egin eta bidaltzea 
eta osatzen duten egoerak. Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aztertu eta egiaztatzea. Onartzea.

53. gaia. 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, aurrekontu egonkortasunarena eta 
finantza iraunkortasunarena. Aplikazio eremua. Printzipio orokorrak.

54. gaia. 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, aurrekontu egonkortasunarena eta 
finantza iraunkortasunarena. Aurrekontu egonkortasuna eta finantza iraunkortasuna.

55. gaia. 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, aurrekontu egonkortasunarena eta 
finantza iraunkortasunarena. Neurri zuzentzaile eta hertsagarriak. Gardentasuna.

56. gaia. 635/2014 Errege Dekretua, uztailaren 25ekoa, garatzen dituena administrazioek 
hornitzaileei ordaintzeko batez besteko denbora kalkulatzeko metodologia eta finantza araubi-
deetako baliabideak atxikitzeko baldintzak eta prozedura, zeinak aurreikusten baititu apirilaren 
27ko 2/2012 Lege Organikoak, aurrekontu egonkortasunarenak eta finantza iraunkortasunarenak.

57. gaia. 636/2014 Errege Dekretua, uztailaren 25ekoa, sortzen duena administrazio publi-
koen finantza eta ekonomia informazioaren gunea eta arautzen duena Espainiako Bankuak eta 
finantza entitateek informazioa bidaltzea Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministeriora.

58. gaia. HAP/2105/2012 Agindua, urriaren 1ekoa, garatzen dituena 2/2012 Lege Organikoak 
aurreikusitako informazio betebeharrak.

59. gaia. 22/2015 Legea, kontu auditoretzena.

60. gaia. 1517/2011 Errege Dekretua, urriaren 31koa, arautegia onartzen duena uztailaren 
1eko 1/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako kontu auditoretzaren legearen 
testu bateratua garatzeko.

61. gaia. Sektore publikoko kontu auditoretza (I): helburuak eta auditoretza motak. Lege 
araubidea.

62. gaia. Sektore publikoko kontu auditoretza (II): sektore publikoko kontu auditoretzaren 
arauak subjektu auditoreari dagokionez.

63. gaia. Sektore publikoko kontu auditoretza (III): sektore publikoko kontu auditoretzaren 
arauak lana egiteari dagokionez. Plangintza. Barne kontrola. Ebidentzia. Garrantzi erlatiboaren 
ebaluazioa.
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64. gaia. Sektore publikoko kontu auditoretza (IV): sektore publikoko kontu auditoretzaren 
arauak lana egiteari dagokionez. Laneko paperak. Ikuskatzea. Legea betetzen den ikuskatzea. 
Kontu auditoretzen kalitatea ebaluatzea.

65. gaia. Sektore publikoko kontu auditoretza (V): sektore publikoko kontu auditoretzaren 
arauak txostenak egiteari, haien edukiari eta aurkezteari dagokionez. Kontu-auditoretza txos-
tenaren osagarri diren txostenak.

66. gaia. Foru sektore publikoaren ekonomia eta finantza jardueraren barne kontrola (I): 
kontzeptua. Motak. Izaera eta aplikazio eremua.

67. gaia. Foru sektore publikoaren ekonomia eta finantza jardueraren barne kontrola (II): 
kontabilitate kontrola. Kontzeptua, subjektuak eta funtzioak.

68. gaia. Foru sektore publikoaren ekonomia eta finantza jardueraren barne kontrola (III): 
ekonomia, finantza eta kudeaketa kontrola. Helmena. Gauzatzeko modua. Txostenak eta aktak.

69. gaia. Foru sektore publikoaren ekonomia eta finantza jardueraren barne kontrola (IV): 
ekonomia eta zerga kontrola. Xedea eta aplikazio eremua. Helmena. Gauzatzeko modua. Fis-
kalizazio txostenak.

70. gaia. Foru sektore publikoaren ekonomia eta finantza jardueraren barne kontrola (V): 
ekonomia eta arau kontrola. Xedea eta aplikazio eremua. Helburua. Gauzatzeko modua.

71. gaia. Foru sektore publikoaren ekonomia eta finantza jardueraren kanpo kontrola (I): 
Arabako Batzar Nagusien kontrola.

72. gaia. Foru sektore publikoaren ekonomia eta finantza jardueraren kanpo kontrola (II): 
kontu epaitegien kontrola.

73. gaia. Oinarrizko magnitude agregatuak: barne produktu gordina. Kontsumoa eta 
inbertsioa. Errenta nazionala. Errenta erabilgarria. Kontsumoa. Aurrezkia.

74. gaia. Kalitatea, eta errentagarritasunarekin eta kostuekin duen lotura.

75. gaia. Kalitatea kudeatzeko sistemak: ISO-9001-2008 araua.

76. gaia. Ordainsari araubidea: oinarrizko ordainsari kontzeptuak eta osagarriak, eta horien 
sortzapena. Zerbitzuen kalte ordaina. Administrazio publikoetan egindako zerbitzuen onarpena.

77. gaia. Gizarte Segurantzaren araubide orokorra. Aplikazio eremua. Enpresen inskripzioa, 
afiliazioa, altak eta bajak. Altarekin parekatzen diren egoerak.

78. gaia. Gizarte Segurantzan kotizatzeko arauak, langabezia, soldatak bermatzeko funtsa, 
lanbide heziketa: kotizazio elementuak. Kotizazio oinarria. Kotizazio tasa. Kasu bereziak: 
lizentziak eta baimenak. Aldi baterako ezintasuna, enplegu aniztasuna. Kotizazioaren koefiziente 
murriztaileak. Kotizazioa soldatak atzeraeraginez ordaintzen diren kasuetan. Laneko istripu eta 
gaixotasun profesionaletako kotizazioa: primen tarifak.

79. gaia. Laneko etekinen gainean egin beharreko atxikipenak eta konturako sarrerak, 
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarekin lotuta: arau orokorrak. Atxikipenen kalkulua. 
Konturako sarrerak. Atxikitzailearen, konturako sarrera egin behar duenaren eta atxikitzen 
zaionaren betebeharrak.

80. gaia. Obra eta zerbitzuen foru plana: lurralde eta sektore helburuak. Obra eta zerbitzu 
babesgarriak eta baztergarriak, eta obra mota bakoitzari aplikatzekoa den dirulaguntza zenba-
tekoa finkatzea. Prozedura arauak laguntzak izapidetu, hautatu, ordaindu eta itzultzeko.

81. gaia. Obra txikiak egiteko laguntzen programa: entitate onuradunak. Laguntza motak eta 
jarduketa baztergarriak. Laguntzak kuantifikatzea. Prozedura: deialdia, emateko araubidea eta 
hautatzeko irizpideak, ebazpena eta jakinarazpena. Dirulaguntza finkatu eta ordaintzea, entitate 
onuradunen betebeharrak eta erantzukizunak.
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82. gaia. Auzokideen arteko harremanak sustatzeko ekimenen laguntza programa: entitate 
onuradunak. Laguntza motak eta jarduketa baztergarriak. Laguntzak kuantifikatzea. Prozedura: 
deialdia, emateko araubidea eta hautatzeko irizpideak, ebazpena eta jakinarazpena. Dirulaguntza 
finkatu eta ordaintzea, entitate onuradunen betebeharrak eta erantzukizunak.

83. gaia. Aldundiaren beste laguntza tresna batzuk obra eta zerbitzuetarako: Arabako toki 
erakundeen finantzaketarako foru lerroa. Definizioa, xedea, zenbatekoa finkatzea. Prozedura: 
eskaera, aurkeztu beharreko agiriak, betekizun bereziak, emakida eta irizpideak, funtsen erabil-
garritasuna, kontratua formalizatzea, funtsen amortizazioa eta hura ez betetzea.

84. gaia. 38/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Arabako toki erakundeen aurrekontu egonkor-
tasunarena eta finantza iraunkortasunarena.

85. gaia. 41/1989 Foru Araua, uztailaren 19koa, toki ogasunak arautzen dituena. II. tituluko 
VII. kapitulua. Kreditu eragiketak.

86. gaia. Diputatuen Kontseiluaren 56/2015 Foru Dekretua, azaroaren 3koa, onartzen duena 
Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeen kontabilitatearen arau esparrua. Toki erakundeen 
kontabilitatearen instrukzioa. Toki erakundeen aurrekontu egitura.

87. gaia. 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Arautegia onartzen duena aben-
duaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, datu pertsonalen babesarena, garatzeko. Datuen babe-
serako xedapen orokorrak eta printzipioak. Datuak eskuratu, zuzendu, ezereztu eta haiei aurka 
egiteko eskubideak. Arau hausteak eta zehapenak.

88. gaia. Inbertsioak hautatzeko metodoak: BEG, EBT eta Payback.

89. gaia. Zergen Foru Arau Orokorra: zerga betebeharrak. Zerga zorra. Zergabilketako jar-
dunak eta prozedura.

90. gaia. ALHko zergabilketa araudi orokorra: xedapen orokorrak. Zorrak azkentzea. Zerga-
bilketa prozedura borondatezko aldian.
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