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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA 
FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

352/2016 Foru Agindua, azaroaren 21koa, deialdia eta oinarri espezifikoak, Arabako Foru Aldun-
diaren Administrazio Orokorreko karrerako funtzionario gisa (administrazio bereziko eskala, 
azpieskala teknikoa, erdi-mailako teknikarien klasea, arkitekto teknikoa) 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, erdi-mailako teknikarien klasea, arkitekto teknikoa) sartzeko hau-
taketa 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, ERDI-MAILAKO 
TEKNIKARIEN KLASEA, ARKITEKTO TEKNIKOA (kodea: 24116)

1. DEI EGITEN DEN PLAZAK

Dei egiten da administrazio bereziko eskalako azpieskala teknikoko erdi-mailako teknika-
rien klaseko 5 plaza –arkitekto teknikoa, A taldea, A2 (B) azpitaldea – oposizio-lehiaketa bidez 
hornitzeko, ondoren azaltzen den bezala banaturik:

— 3 plaza sistema irekiko txanda orokorrean, honela banaturik:

• 2 plaza derrigortasun datadun 3. hizkuntza eskakizunarekin.

• 1 plaza derrigortasun datarik gabeko 3. hizkuntza eskakizunarekin.

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

2. BETEKIZUNAK

Oinarri orokorretan ezartzen direnez gainera, arkitekto tekniko titulua edo gradu baliokidea 
eduki beharko da, edo hori jaulkitzeko eskubideak ordainduta eduki. Atzerrian lortutako tituluak 
izatekotan, horien homologazioa frogatzen duen egiaztagiria eduki beharko da.

Halaber, dei egindako 5 plazetako 3 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.

Epaimahaiak erabakiko du, izangaiak nortzuk diren jakin baino lehenago, gutxieneko bost 
(5) puntuko azken puntuazioa lortzeko beharrezkoa den ezagutza maila.
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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 A2 
(B) azpikotaldeko lanpostu edo eginkizunetan lan egindako hilabete oso bakoitzeko, baldin 
eta horretan jarduteko beharrezkoa bazen arkitekto tekniko titulua edukitzea, edo gradu balio-
kidea 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 C (C1) taldeko eskaletan lan egindako hilabete oso bakoitzeko, eta 0,10 
punturekin edozein herri administraziotan B (A2) taldeko eskaletan lan egindako hilabete 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 2003 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. Oinarrizko eskubide eta eginbeharrak (10-55 artikuluak).

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

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

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

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

6. gaia. Enplegu Publikoa (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).

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

8. gaia. Administrazioa Prozedura . 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen 
administrazio prozedura erkidearenarena. Jarduera arau orokorrak (13-28 artikuluak). Epe mu-
gak eta epeak (29-33 artikuluak). Egintzen eraginkortasuna (37-42 artikuluak).

9. gaia. Sektore Publikoko Kontratuak. 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).

10. 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).

11. 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).
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12. gaia. Berdintasun Polititak. 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

13. gaia. Toki ogasunak arautzen dituen Foru Araua. Aplikazio eremua. Errekurtsoak 
zerrendatzea. Zuzenbide pribatuko diru sarrerak. Tributu propioak. Ondasun higiezinen gaineko 
zerga. Izaera eta zerga gaia. Salbuespenak. Subjektu pasiboa. Zerga oinarria.

14. gaia. Higiezinen katastroen definizioa: landa, hiri eta ezaugarri berezietako higiezinenak. 
Katastro balioak finkatzeko eta aldatzeko prozedura. Kuota, sortzapena eta zergaldia. Kudeaketa.

15. gaia. Balorazioak urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuan, lurzoruaren eta 
hiri birgaitzearen legearen testu bateratua onartzen duenean, eta lurzoruaren legearen balo-
razio arautegian, urriaren 24ko 1492/2011 Errege Dekretuaren bidez onartuan (I). Lurzoruaren 
oinarrizko egoerak. Lege testu horietan ezarritako balorazio araubidearen eremua. Ondasun 
higiezinak baloratzeko irizpide orokorrak.

16. gaia. Balorazioak urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuan, lurzoruaren eta 
hiri birgaitzearen legearen testu bateratua onartzen duenean, eta lurzoruaren legearen balorazio 
arautegian, urriaren 24ko 1492/2011 Errege Dekretuaren bidez onartuan (II). Eraikinen balorazioa. 
Landa egoerako lurzoruaren balorazioa. Lurzoru urbanizatuaren egoerako balorazioa.

17. gaia. 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, lurzoruaren eta hiri 
birgaitzearen legearen testu bateratua onartzen duena, eta lurzoruaren legearen balorazio arau-
tegia, urriaren 24ko 1492/2011 Errege Dekretuaren bidez onartua: urbanizazio berriko jardunetan 
parte hartzeko ahalmenaren kalte ordaina. Urbanizatzeko edo eraikitzeko jardunen ekimen eta 
sustapenaren kalte ordaina. Onura eta kargen berdinbanatze araubideko lurzoruaren balorazioa.

18. gaia. 417/2006 Errege Dekretua, apirilaren 7koa, zeinaren bidez garatzen baita higiezinen 
katastroaren legearen testu bateratua, martxoaren 5eko 1/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren 
bidez onartua (I). Higiezinen katastroaren arautzea. Higiezinen katastroa eratu eta mantentzea.

19. gaia. 417/2006 Errege Dekretua, apirilaren 7koa, zeinaren bidez garatzen baita higiezinen 
katastroaren legearen testu bateratua, martxoaren 5eko 1/2004 Legegintzako Errege Dekretua-
ren bidez onartua (II). Lankidetza eta katastroko informazioaren trukea. Katastroko informazioa 
eta horren zabalkundea. Katastro arau-hausteak eta zehapenak.

20. gaia. Balorazio irizpide teknikoak. Balorazio sintetikoa eta balorazio analitikoa. Merka-
tuaren araberako balorazioa egiteko metodo automatizatuak. Erregresio anizkoitzeko ereduak. 
Erkagarriak detektatzeko eredu automatikoak.

21. gaia. Balorazio metodoak. Erkaketa metodoa. Gastuak. Hondar metodo estatikoa eta hon-
dar metodo dinamikoa. Kapitalizazio metodoa. Egungo errentaren kapitalizazioa. Itxarondako 
errenten kapitalizazioa. Balio eguneratu garbia (VAN) eta itzultze balioa.

22. gaia. Kostuaren metodoa eta higiezinen balio galtzea. Birjartze balioa. Kostuaren meto-
doa aplikatzeko prozedura orokorra. Higiezinen balio galtzearen irizpidea. Metodoaren aplika-
zioa katastro eta hipoteka legerietan.

23. gaia. Katastro balorazioa. Balioen txostenak. Ondasun higiezinen gaineko zerga. Araudi 
teknikoen bilakaera. 51/2014 Foru Dekretua, onartzen dituena lurzorua eta eraikinak baloratzeko 
arau teknikoak eta haien balioen esparru taula, hiriko ondasun higiezinen katastro balioa ze-
hazteko. Balorazio poligonoetan banatzea.

24. gaia. Balio egiaztapena Arabako Zergen Foru Arau Orokorrean. Aurreikusitako sistemak. 
Balio egiaztapena ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan eta 
oinordetza eta dohaintzen gaineko zergan. Tasazio partziala. Balio egiaztapena autolikidazio 
sisteman.
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25. gaia. Diputatuen Kontseiluaren 55/2011 Foru Dekretua, irailaren 13koa, onartzen dituena 
ezaugarri berezietako ondasun higiezinen katastro balorazioa egiteko arauak. Arau orokorrak. 
Ezaugarri berezietako ondasun higiezinen talde bakoitzaren balorazioa egiteko arau espezifikoak.

26. gaia. NAHITAEZKO DESJABETZEA (I). Nahitaezko desjabetzea. Desjabetzeko ahala. Izaera 
eta justifikazioa. Desjabetzeko ahalaren elementuak. Subjektuak, xedea, arrazoia eta edukia.

27. gaia. NAHITAEZKO DESJABETZEA (II). Desjabetze prozedura arrunta eta presakoa: au-
rretiko betekizunak eta faseak.

28. gaia. NAHITAEZKO DESJABETZEA (III). Prezio justua zehazteko prozedura. Prezio justua 
ordaintzea eta erak. Desjabetuaren bermeak: berandutze interesak, birtasazioa eta itzultzea. 
Okupazioa eta jabetza erregistroan inskribatzea. Itzultzea.

29. gaia. Hipoteka balorazioak. Xedapen orokorrak. Eremua, printzipioak eta definizioa. 
Egiaztapenak eta dokumentazioa. Baldintzak eta ohartarazpenak. Tasazio balioaren kalkulua. 
Balorazio metodo teknikoak. Higiezinen eta eskubideen balorazioa hipoteka ondorioetarako.

30. gaia. Jabetzaren kontzeptua. Jabekidetasunaren kontzeptua. Jabetza horizontala. Zerbitzu 
eta instalazio komunak. Jabeen eskubideak eta betebeharrak. Ondasun higigarriak. Ondasun 
higiezinak. Jabari publikoko ondasunak. Jabari pribatuko ondasunak.

31. gaia. Eskubide errealak: kontzeptua eta sailkapena. Gozamen eskubide errealak: erabilera, 
erabili eta bizitzea, zortasuna, azalera. Berme eskubide errealak: bahia, hipoteka, antikresia. 
Eskuratze eskubide errealak: atzera eskuratzekoa, lehentasunez erostekoa, aukera izatekoa. 
Zortasunak: kontzeptua. Motak: titularrarena, gauzena, kanpoko indizedun zeinuena, harre-
manarena, jatorriarena edo ezartzeko moduarena. Zortasunpeko onibarra. Zortasun-eskubi-
dedun onibarra. Eskubideak eta betebeharrak. Gozamena: kontzeptua. Sortzea eta azkentzea. 
Lege gozamena eta borondatezko gozamena. Gozamendunaren eskubideak eta betebeharrak. 
Erabiltzeko eskubidea. Bizitzeko eskubidea.

32. gaia. Mugatze eta mugarritze eskubidea. Mugatzea partikularren artean: adiskidetasu-
nezkoa eta judiziala. Ixteko eskubidea.

33. gaia. Obren kontratazioa. 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, sektore 
publikoko kontratuen legearen testu bateratua onartzen duena (I). Enpresaburuaren gaitasuna 
eta kaudimena: sektore publikoarekin kontratatzeko gaitasuna.

34. gaia. Obren kontratazioa. 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, sektore 
publikoko kontratuen legearen testu bateratua onartzen duena (II). Kontratuaren xedea, prezioa 
eta zenbatekoa. Sektore publikoko kontratazioetan eska daitezkeen bermeak.

35. gaia. Obren kontratazioa. 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, sektore 
publikoko kontratuen legearen testu bateratua onartzen duena (III). Kontratazio espedienteak. 
Obra kontratua prestatzeko jardunak.

36. gaia. Obren kontratazioa. 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, sektore 
publikoko kontratuen legearen testu bateratua onartzen duena (IV). Obra kontratua exekutatzea 
eta aldatzea. Obra kontratuak suntsiaraztea.

37. gaia. Jabetza erregistroa. Inskribatu beharreko tituluak. Inskripzio erak eta ondorioak. 
Prebentziozko idatzoharrak. Inskripzioak eta prebentziozko idatzoharrak suntsiaraztea.

38. gaia. 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, EAEko etxebizitzarena. Babes publikoko egoitza 
sistema: babes publikoko etxebizitzen eta zuzkidura bizitokien definizioa eta motak. Horien 
araubide juridikoa.

39. gaia. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, EAEko lurzoru eta hirigintzarena (I). Hirigintzaren 
definizioa. Hirigintzaren printzipio orokorrak.

40. gaia. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, EAEko lurzoru eta hirigintzarena (II). Lurzoruaren 
sailkapena eta kalifikazioa. Lurzoru motak eta kategoriak. Lurzoru jabetzaren hirigintza araubi-
dea. Lurzoru jabetzaren hirigintza edukia: ahalmenak, eginbeharrak eta kargak.
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41. gaia. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, EAEko lurzoru eta hirigintzarena (III). Lurzoruaren 
araubidea. Lurzatikatzeak eta berriro lurzatikatzeak.

42. gaia. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, EAEko lurzoru eta hirigintzarena (IV). Hirigintza 
antolamendua eta lurralde antolamenduarekin duen harremana. Hirigintza antolamendurako 
planak eta gainerako tresnak. Zenbatekoak eta estandarrak.

43. gaia. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, EAEko lurzoru eta hirigintzarena (V). Hirigintza 
antolamenduko plangintza eta gainerako tresnak izapidetu eta onartzea.

44. gaia. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, EAEko lurzoru eta hirigintzarena (VI). Administra-
zioaren esku hartzea lurzoruaren merkatuan.

45. gaia. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, EAEko lurzoru eta hirigintzarena (VII). Hirigintza 
antolamendua egikaritzea. Xedapen orokorrak.

46. gaia. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, EAEko lurzoru eta hirigintzarena (VIII). Jarduketa 
integratuak garatzeko jardun programen egikaritze araubidea. Sistema orokorren eta tokikoen 
sareko zuzkidura publikoak egikaritzea.

47. gaia. 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, lurzoruaren eta hiri 
birgaitzearen legearen testu bateratua onartzen duena. Xedapen orokorrak. Oinarrizko berdin-
tasun baldintzak herritarren konstituzio eskubide eta betebeharretan.

48. gaia. Lurzoru araubidearen oinarriak urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekre-
tuan, lurzoruaren eta hiri birgaitzearen legearen testu bateratua onartzen duenean.

49. gaia. 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, eraikuntzaren kode teknikoarena. 
Xedapen orokorrak. Teknika eta administrazio baldintzak.

50. gaia. Egiturazko segurtasunaren oinarrizko eskakizunak (SE). Erresistentzia eta egonkor-
tasuna. Zerbitzuaren egokitasuna. Eraikuntzako jardunak. Orokortasunak. Jardun iraunkor, 
aldakor eta akzidentalak. Terminologia.

51. gaia. Oinarrizko segurtasun eskakizunak suteetan (SI). Sarrera. Barnean zabaltzea. 
Kanpoan zabaltzea. Ebakuazioa. Sua detektatu, kontrolatu eta itzaltzea.

52. gaia. Erabilera segurtasunaren oinarrizko eskakizunak (SU).

53. gaia. Osasungarritasunaren oinarrizko eskakizunak (HS). Higienea, osasuna eta inguru-
menaren babesa. Hezetasunaren aurkako babesa. Ur hornikuntza. Ur hustuketa.

54. gaia. Energia aurreztearen oinarrizko eskakizunak (HE). Energia eskaria mugatzea.

55. gaia. Zarataren aurkako babesaren oinarrizko eskakizunak (HR). Orokortasunak. Eskaki-
zunen ezaugarriak eta kuantifikazioa. Diseinua eta dimentsionatzea. Eraikuntzako produktuak. 
Eraiki, mantendu eta kontserbatzea.

56. gaia. 38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, eraikuntzaren antolamenduarena.

57. gaia. Obra eta Zerbitzuen Foru Plana: arloko eta lurraldeko helburuak. Babestu daitezkeen 
obra eta zerbitzuak, eta obra mota bakoitzari aplikatzekoa zaion dirulaguntzaren zenbatekoa 
zehaztea. Laguntzak izapidetzeko, aukeratzeko eta itzultzeko prozedura arauak.

58. gaia. Obra txikiak gauzatzeko laguntza programa: erakunde onuradunak. Laguntza motak 
eta kanpoan utzi daitezkeen jardunak. Laguntzen zenbatekoa ezartzea. Prozedura: deialdia, ema-
kida araubidea eta aukeratzeko irizpideak, ebazpena eta jakinarazpena. Dirulaguntza ezartzea 
eta ordaintzea, erakunde onuradunen eginbeharrak eta erantzukizunak.

59. gaia. Auzo harremanak sustatzeko ekimenetarako laguntzen programa: erakunde onura-
dunak. Laguntza motak eta kanpoan utzi daitezkeen jardunak. Laguntzen zenbatekoa ezartzea. 
Prozedura: deialdia, emakida araubidea eta aukeratzeko irizpideak, ebazpena eta jakinarazpena. 
Dirulaguntza ezartzea eta ordaintzea, erakunde onuradunen eginbeharrak eta erantzukizunak.
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60. gaia. Laneko segurtasuna eta osasuna. Indarrean dagoen legeria. Proiektuaren segurta-
sun eta osasun azterlana. Oinarrizko segurtasun eta osasun azterlana. Segurtasun eta osasun 
plana. Izapideak. 1.627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa, eraikuntza obretako gutxieneko 
segurtasun eta osasun neurriei buruzkoa, maiatzaren 19ko 604/2006 Errege Dekretuaren bidez 
aldatua.
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