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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
94/2019 Foru Agindua, otsailaren 18koa, onesten duena deialdia eta oinarri espezifikoak, Arabako Foru Aldundiaren Administrazio bereziko eskalako, azpieskala teknikoa, goi-mailako
teknikarien klasea, albaitaria sartzeko hautaketa prozesua arautu behar dutenak
Foru Gobernu Kontseiluaren abenduaren 11ko 695/2018 Erabakiaren bidez, onespena eman
zitzaien Arabako Foru Aldundiaren 2018rako Administrazio Orokorraren enplegu publikoaren
eskaintzei, zeinetan jasota baitaude dagozkien hautaproben bidez hornitu beharko diren plazak.
Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko diputatuaren otsailaren 15eko 82/2019 Foru Aginduaren bidez, oinarri orokorrak onartu ziren, aipatu
diren enplegu publikoaren eskaintza horien ondorioz Arabako Foru Aldundiaren Administrazio
Orokorraren zerbitzura karrerako funtzionario gisa sartzeko hautaketa prozesuak arautuko dituztenak.
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 Aldundiaren 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, hau
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 bereziko eskalako, Arabako Foru Aldundiaren Administrazio
bereziko eskalako, azpieskala teknikoa, goi-mailako teknikarien klasea, albaitaria sartzeko 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 xedatutakoarekin bat etorriz –azaroaren 26ko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio
prozedura erkidearenak, 123. artikuluan ezartzen duenarekin lotuta–.
Gasteiz, 2019ko otsailaren 18a
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, ALBAITARIA (kodea: 12118)
1. DEIALDIKO PLAZAK
Dei egiten da administrazio bereziko eskalako azpieskala teknikoko goi-mailako teknikarien klaseko 4
plaza –albaitaria, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorra, A taldea, A1 (A) azpitaldea–
oposizio-lehiaketa bidez hornitzeko, ondoren azaltzen den bezala banaturik:
-

2 plaza sistema irekiko txanda orokorrean, derrigortasun datadun 3. hizkuntza eskakizunarekin.
2 plaza sistema irekiko txanda orokorrean, derrigortasun datarik gabeko 3. hizkuntza
eskakizunarekin.

2. BETEKIZUNAK
Oinarri orokorretan ezartzen direnez gain, albaitaritzako lizentziadun titulua edo lanbide arautu
horretan aritzeko gaikuntza titulua izan beharko da, erkidegoko zuzentarauek ezartzen dutenaren
arabera. Atzerrian lortutako tituluak izatekotan, horien homologazioa frogatzen duen egiaztagiria
eduki beharko da.
Halaber, beharrezkoa izango da B motako gidabaimena edukitzea.
3. HAUTAKETA PROZESUA
3.1. Oposizio aldia
Aldi honetan, bi ariketa egin beharko dira, nahitaezkoak eta baztertzaileak.
3.1.1.

Lehenengo ariketa

Ariketa honetan, gehienez ere, hamar (10) puntu eskuratu ahal izango dira. Nahitaezko proba bat
izango da, zeinean erantzun beharko baitzaio, idatziz, oinarri hauetako gai zerrendaren zati komuneko
eta zati espezifikoko edukien inguruko galdetegi bati. Ariketa epaimahaiak ezarritako gehienezko
tartean egin beharko da eta galdera bakoitzean aukeratzeko launa erantzun izango dira.
Zuzeneko puntuazioa formula honen emaitza izango da: erantzun zuzenen 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, proba gainditzeko
gutxieneko puntuazioa zein izango den; edonola ere, gutxieneko puntuazioa ezingo da 4 puntu baino
gutxiago izan.

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

2019-00558
2/11

2019ko otsailaren 27a, asteazkena • 25 zk.

3.1.2.

Bigarren ariketa

Epaimahaiak ezarritako gehieneko tartean, ariketa praktiko edo teoriko-praktiko bat edo gehiago egin
beharko dira, erantsitako gai zerrendaren gai espezifikoekin lotuak, eta baliteke hautagaiek ariketaren
zati bat edo batzuk irakurri behar izatea.
Ariketa hau egitean izangaiek bakar-bakarrik erabili ahal izango dituzte epaimahaiak, ariketaren izaera
eta edukia kontuan harturik, erabakitzen dituen kodeak eta antzekoak edo bestelako material
teknikoak.
Ariketa honetan zero (0) eta hamasei (16) puntu artean eskuratu ahal izango dira.
Epaimahaiak erabakiko du, izangaiak nortzuk diren jakin baino lehenago, proba gainditzeko
gutxieneko puntuazioa zein izango den; edonola ere, gutxieneko puntuazioa ezingo da zazpi (7) puntu
baino gutxiago izan.
Ariketa hau kalifikatzeko, kontuan hartuko dira erantzunen zehaztasuna, sintesirako eta analisirako
gaitasuna, garatutako ideien aberastasuna eta horien azalpenaren argitasuna eta zuzentasuna.
3.2. Euskara
Hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko azken eguna hautaketa prozesu honetarako aurreikusitako euskara
deialdi bateratuko lehenengo proba egiten den eguna izango da.
Arabako Foru Aldundiak ofizioz eskatuko dio Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuari
izangaiek lortu duten egiaztagiria.
Aipatutako erregistroan jasotzen ez den hizkuntza eskakizun bat edo baliokideren bat daukatenek hala
egiaztatu beharko dute epaimahai kalifikatzaileak ezartzen duen epean eta lehenengo paragrafoan
ezarritako azken eguna baino lehenago.
Hizkuntza eskakizunetakoren bat egiaztatzea hautaketa prozesuaren gainerakoan lor daitekeen
gehieneko puntuazioaren gainean baloratuko da, ondoko era honetan:
-

1. HE: 1,73 puntu.
2. HE: 2,16 puntu.
3. HE: 3,80 puntu.
4. HE: 4,23 puntu.

3.3. Lehiaketa aldia
Lehiaketa aldian, izangaiek alegatu eta egiaztatu dituzten merezimenduak aztertu eta balioetsiko dira.
Merezimenduen baremo honen arabera dagozkien puntuak esleituz egingo da:
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3.3.1.

Esperientzia

Administrazio publikotzat hartzen diren erakunde eta organismoetako lan esperientzia honela
balioetsiko da: 0,05 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez ere zazpi (7) puntu, sartzeko Albaitaritza
Titulua edo baliokidea eskatu den A (A1) taldeko lanpostuetan aritzeagatik, edozein lotura juridikoren
pean, salbu eta zerbitzu zibilak edo merkataritzako zerbitzuak errentatzeko kontratuen bidez egindako
zerbitzuak eta beken eta prestakuntza praktiken bitartez egindakoak.
Horren ondorioetarako, administrazio publikotzat hartuko dira abenduaren 26ko 70/1978 Legean
agertzen direnak; beraz, administrazio horietan egindako aurreko zerbitzuak balioetsiko dira, baina ez
merkataritzako sozietate publikoetan eta fundazioetan egindakoak.
3.3.2. Hizkuntzak

Jarraian ageri den taularen arabera balioetsiko da Europar Batasuneko hizkuntza ofizialen ezagutza
(EAEn ofizialak direnak izan ezik), eta atal honetan gehienez ere 1 puntu lortu ahalko da:
-

B-2: 0,50 puntu

-

C-2: 1 puntu

-

C-1: 0,75 puntu

Europar Batasuneko hizkuntza ofizialen ezagutza egiaztatzeko azken eguna hautaketa prozesu
honetako lehenengo proba egiten den eguna izango da.
Nolanahi ere, ziurtagiriak merituak aurkezteko fasean alegatu beharko dira.
3.3.3. Informatika ezagutza
Informatika ezagutzaren maila egiaztatzea merezimendu bezala balioetsiko da, Euskadi Informazio
Gizartean Planak KZGune zentro publikoetan eskura jartzen dituen moduluen bitartez, IT Txartela
ziurtatze sistemaren bitartez edo beste organismo publiko batzuek emandako ziurtagiri baliokide baten
bitartez.
Informatika ezagutzak egiaztatzeko azken eguna hautaketa prozesu honetako lehenengo proba egiten
den eguna izango da.
Arabako Foru Aldundiak erakunde jaulkitzaileari (IT Txartela) ofizioz eskatuko dio izangaiek lortu
dituzten egiaztapenak ziurtatzeko.
Beste organismo publiko batzuek emandako ziurtagiri baliokideren bat daukatenek hala egiaztatu
beharko dute epaimahai kalifikatzaileak ezartzen duen epean.
Nolanahi ere, IT Txartelak edo ziurtagiri baliokideak merituak aurkezteko fasean alegatu beharko dira.
Merezimendu horri gehienez ere 0,50 puntu emango zaizkio, honako baremo honen arabera:
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PROGRAMA

PUNTUAK

Windows 7
Microsoft Word 2010 aurreratua
Microsoft Word 2000 aurreratua
Microsoft Word XP aurreratua
Microsoft Word 2003 aurreratua
Microsoft Word 2007 aurreratua
Microsoft Power Point XP
Microsoft Power Point 2003
Microsoft Power Point 2007
Microsoft Power Point 2010
Microsoft Excel XP aurreratua
Microsoft Excel 2000 aurreratua
Microsoft Excel 2003 aurreratua
Microsoft Excel 2007 aurreratua
Microsoft Excel 2010 aurreratua
Microsoft Access XP aurreratua
Microsoft Access 2000 aurreratua
Microsoft Access 2003 aurreratua
Microsoft Access 2010
Microsoft Outlook 2003
Microsoft Outlook XP
Microsoft Outlook 2010
Office XP

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

Aplikazio baten bertsio jakin baten ziurtapenak baliogabetu egingo ditu bertsio zaharragoenak.
3.4. Praktika eta prestakuntza aldia
Gehienez ere 6 hilabete iraungo duen praktika eta prestakuntza aldi bat egingo da, oinarri orokorretan
ezarritakoarekin bat etorriz.
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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:
Europar Kontseilua, Europar Batasunaren 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:
Euskal Herriaren eskumenak (10. – 12. artikuluak). II. titulua: Euskal Autonomia Erkidegoko
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 erakunde
antolamenduarena (1. – 14. artikuluak).
7. gaia.- Arabako Batzar Nagusiak eta Arabako Lurralde Historikoko Foru Administrazioa (II).
1983ko martxoaren 7ko Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoaren erakunde
antolamenduarena (15. – 33. artikuluak).
8. gaia.- Arabako Batzar Nagusiak eta Arabako Lurralde Historikoko Foru Administrazioa (III).
52/1992 Foru Agindua, abenduaren 18koa, Arabako Foru Aldundiaren antolaketa,
funtzionamendu eta araubide juridikoari buruzkoa (3., 4., 17., 18., 38. eta 39. artikuluak).
10/2018 Foru Araua, uztailaren 11koa, foru kargu publikoen jarduna arautzen duena (2. – 19.
eta 33. – 36. artikuluak).
9. 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
eginbeharrak. Jokabide kodea (52. – 54. artikuluak).
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10. gaia.- Enplegu publikoa (II). 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa,
onartzen 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,
onartzen duena enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bateratua.
Administrazio egoerak (85. – 92. artikuluak). 6/1989 Legea, Euskal Funtzio Publikoari
buruzkoa. Hizkuntza normalkuntza (97. – 99. artikuluak).
12. gaia.- Administrazio prozedura (I). 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen
administrazio prozedura erkidearena. Jarduera arau orokorrak (13. – 28. artikuluak). Epe mugak
eta epeak (29. – 33. artikuluak). Egintzen eraginkortasuna (37. – 42. artikuluak).
13. gaia.- Administrazio prozedura (II). 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen
administrazio prozedura erkidearena. Administrazio prozeduran interesdun denaren eskubideak
(53. artikulua). Prozeduraren antolamendua (70. – 74. artikuluak). Ebazpena (87. – 92.
artikuluak).
14. gaia.- 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, sektore publikoko kontratuena, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB
zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora. Legearen xedea
eta aplikazio eremua (1. – 3. artikuluak). Kontratu motak (12. – 18. artikuluak). Administrazio
kontratuak eta kontratu pribatuak (24. – 27. artikuluak).
15. gaia.- 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB
zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora Sektore publikoko
kontratazioari buruzko xedapen orokorrak. (28. – 43. artikuluak)
16. gaia.- 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 15ekoa, datu pertsonalak babestekoa eta
eskubide digitalak bermatzekoa. Datuak babestearen printzipioak (4. – 10. artikuluak).
Pertsonen eskubideak (11. – 18. artikuluak). Eskubide digitalak bermatzea (79. – 97.
artikuluak).
17. gaia.- 1/2017 Foru Araua, otsailaren 8koa, Arabako Lurralde Historikoko sektore
publikoaren gardentasunarena, herritarren parte-hartzearena eta gobernu onarena. Xedapen
orokorrak (1. – 4. artikuluak). Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoaren gardentasuna
(17. – 36. artikuluak).
18. gaia.- Berdintasun politikak. Printzipio orokorrak eta babesa. Politika publikoak: printzipio
orokorrak (3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen arteko benetako
berdintasunerakoa: 3. – 22. artikuluak). EAEko herri administrazioen esparruko neurriak (Eusko
Legebiltzarraren 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen arteko
berdintasunerakoa, 3. artikulua eta 18. – 22. artikuluak).
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2.- GAI ESPEZIFIKOAK
19. gaia.- EAEren eskumenak abeltzaintza arloan eta Eusko Jaurlaritzaren eta foru aldundien
arteko banaketa. AFAren Nekazaritza Sailaren egitura eta Abeltzaintza Zerbitzuaren
eginkizunak.
20. gaia.- HAZI, ELIKA eta NEIKERen eginkizunak EAEko erakunde egituran.
21. gaia.- Abeltzain elkarteak Arabako Lurralde Historikoan. Abeltzain elkarteen euskal
federazioak.
22. gaia.- Herri basoak eta abeltzaintza erabilerak Arabako Lurralde Historikoan.
23. gaia.- EAEko abelgorri ekoizpenak. Egitura, lurralde banaketa, garrantzi ekonomikoa,
egungo egoera eta etorkizuneko ikuspegiak. Arabako Lurralde Historikoaren berezitasunak.
24. gaia.- EAEko ardi eta ahuntz ekoizpenak. Egitura, lurralde banaketa, garrantzi ekonomikoa,
egungo egoera eta etorkizuneko ikuspegiak. Arabako Lurralde Historikoaren berezitasunak.
25. gaia.- EAEko zaldi ekoizpenak. Egitura, lurralde banaketa, garrantzi ekonomikoa, egungo
egoera eta etorkizuneko ikuspegiak. Arabako Lurralde Historikoaren berezitasunak.
26. gaia.- EAEko txerri ekoizpenak. Egitura, lurralde banaketa, garrantzi ekonomikoa, egungo
egoera eta etorkizuneko ikuspegiak. Arabako Lurralde Historikoaren berezitasunak.
27. gaia.- EAEko untxi eta hegazti ekoizpenak. Egitura, lurralde banaketa, garrantzi
ekonomikoa, egungo egoera eta etorkizuneko ikuspegiak. Arabako Lurralde Historikoaren
berezitasunak.
28. gaia.- Arraza garbiko animalien hazkuntza eta salerosketarako EBko baldintza
zooteknikoak.
29. gaia.- EBn arraza garbiko animalien hazleen elkarteak aitortzeko eta haien hazkuntza
programak onesteko lege betebeharrak.
30. gaia.- EAEko abere arraza autoktonoak. Desagertzeko arriskuan dauden EAEko arraza
autoktonoak.
31. gaia.- EAEko esnetarako behi aziendak hobetzeko programa.
32. gaia.- EAEko okelatarako behi aziendak hobetzeko programa.
33. gaia.- EAEko esnetarako ardi aziendak hobetzeko programa.
34. gaia.- Abeltzaintza ustiategien erregistroa.
35. gaia.- EAEko abeltzaintza ustiategien arau teknikoak eta higiene, osasun, ingurumen eta
antolamendu arauak.
36. gaia.- Behi azienden identifikazio eta erregistro ofiziala.
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37. gaia.- Ardi eta ahuntz azienden identifikazio eta erregistro ofiziala EAEn.
38. gaia.- Txerri azienden eta erlauntzen identifikazio eta erregistro ofiziala EAEn.
39. gaia.- Zaldi azienden identifikazio eta erregistro ofiziala.
40. gaia.- Lagun egiteko animalien espezie desberdinen identifikazio eta erregistro ofiziala
EAEn. Eusko Jaurlaritzaren, foru aldundien eta udalen arteko eskumen banaketa.
41. gaia.- SITRAN, RIIA eta REMO. Aplikazioa espezie desberdinetan. Araudi aplikagarria
42. gaia.- Animalien eta animali jatorriko produktuen EBren barruko mugimendua. TRACES
sistema.
43. gaia.- Gune zoologikoak. Sailkapena, baimena, erregistroa eta kontrola.
44. gaia.- Animalien osasunari buruzko Estatuko Legea.
45. gaia.- EB 2016/429 Arautegia.
46. gaia.- Albaitaritzako Osasun Alerta Sarea (RASVE). Haren antolaketa Arabako Lurralde
Historikoan.
47. gaia.- Gaixotasunak ezabatzeko eta kontrolatzeko plan nazionalak.
48. gaia.- Nahitaez aitortu beharreko gaitzak. Legeria. AFAren eskumenak.
49. gaia.- Behi azienden tuberkulosia. Etiologia, patogenia, epidemiologia, diagnostikatzeko
metodoak eta profilaxia. Legeria. Oraingo egoera Arabako Lurralde Historikoan.
50. gaia.- Q sukarra. Etiologia, patogenia, epidemiologia, diagnostikatzeko metodoak eta
profilaxia. Legeria.
51. gaia.- IBR. Etiologia, patogenia, epidemiologia, diagnostikatzeko metodoak eta profilaxia.
Legeria.
52. gaia.- Paratuberkulosia. Etiologia, patogenia, epidemiologia, diagnostikatzeko metodoak eta
profilaxia. Legeria.
53. gaia.- Behi eroen sindromea eta ikara edo Scrapie. Etiologia, patogenia, epidemiologia,
diagnostikatzeko metodoak eta profilaxia. Legeria.
54. gaia.- Ahoeria. Etiologia, patogenia, epidemiologia, diagnostikatzeko metodoak eta
profilaxia. Legeria.
55. gaia.- Errabia. Etiologia, patogenia, epidemiologia, diagnostikatzeko metodoak eta
profilaxia. Legeria.
56. gaia.- Txerri izurri afrikarra. Etiologia, patogenia, epidemiologia, diagnostikatzeko
metodoak eta profilaxia. Legeria.
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57. gaia.- Txerri izurri klasikoa. Etiologia, patogenia, epidemiologia, diagnostikatzeko
metodoak eta profilaxia. Legeria.
58. gaia.- Aujezsky-ren gaitza. Etiologia, patogenia, epidemiologia, diagnostikatzeko metodoak
eta profilaxia. Legeria.
59. gaia.- Salmonella kontrolatzeko programa.
60. gaia.- Hegaztien gripea zaintzeko programa.
61. gaia.- Brucellaren laborategiko diagnostikoa.
62. gaia.- Mihi urdinaren laborategiko diagnostikoa.
63. gaia.- Basa animalien osasuna kontrolatzeko plan nazionala. Kontrolatzen diren
gaixotasunak. Diagnostikatzeko metodoak eta profilaxia. Legeria. Oraingo egoera Arabako
Lurralde Historikoan.
64. gaia.- PATUBES. Basa espezieengan tuberkulosiaren aurka jarduteko plana.
65. gaia.- Kalitate kudeaketa, biosegurtasuna eta biobabesa albaitaritzako proben laborategietan.
66. gaia.- Animali osasunaren arloko saiakuntza laborategia. Akreditazio zuzentarauak CEAENAC-22 Rev. 1. 2017ko maiatza. 1. seriea.
67. gaia.- Saiakuntza eta kalibrazio laborategien akreditaziorako irizpide orokorrak UNE-EN
ISO/IEC 17025 arauaren arabera. CGA-ENAC-LEC. 2017.
68. gaia.- Kanpoko kalitate kontrola. Interkonparazio ariketak: Emaitzak onartzeko irizpideak.
Emaitzen interpretazioa. Interkonparazio programetan parte hartzeko gida. G-ENAC-14.
69. gaia.- EBko erreferentziako laborategiak.
70. gaia.- Biosegurtasuna abeltzaintza ustiategietan.
71. gaia.- Abereak garraiatzeko ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko guneak. Tresneria,
instalazioak, produktuak eta funtzionamendua. Legeria.
72. gaia.- Animaliak babesteko EAEko arauak.
73. gaia.- Lagun egiteko animaliak edukitzeari eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliei
buruzko EAEko araudia.
74. gaia.- Esperimentuetarako eta beste helburu zientifiko batzuetarako animaliak babesteko
arauak.
75. gaia.- Animaliak babestea haiek garraiatzean. Ibilgailuen eta animali garraiatzaileen
erregistroa.

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

2019-00558
10/11

2019ko otsailaren 27a, asteazkena • 25 zk.

76. gaia.- Animalien babesa eta ongizatea abeltzaintza ustiategietan. Abeltzaintza ustiategietan
hegaztiak babesteko gutxieneko arauak.
77. gaia.- Animalien babesa eta ongizatea abeltzaintza ustiategietan. Abeltzaintza ustiategietan
txerriak babesteko gutxieneko arauak.
78. gaia.- Animalien babesa eta ongizatea abeltzaintza ustiategietan. Abeltzaintza ustiategietan
abelgorriak babesteko gutxieneko arauak.
79. gaia.- Elikagai katea kontrolatzeko plana. Aplikazioa EAEn.
80. gaia.- Abeltzaintzako ekoizpen primarioaren higienea kontrolatzeko programa.
81. gaia.- Q letra.
82. gaia.- 1528/2012 Errege Dekretua, azaroaren 8koa, zeinaren bidez ezartzen baitira gizakiek
kontsumitzeko ez diren animali azpiproduktuei eta produktu eratorriei aplikagarri zaizkien
arauak.
83. gaia.- Gizakiek kontsumitzeko ez diren animali azpiproduktuak (GKEDAA) ofizialki
kontrolatzeko programa. Aplikazioa EAEn.
84. gaia.- Abeltzaintza ustiategietan albaitaritzako sendagaiak errezetatzea, ematea eta
erabiltzea. Prescrivet eta Presvet plataformak.
85. gaia.- Abeltzaintzan antibiotikoen kontsumoa murrizteko PRAN programa.
86. gaia.- Albaitaritzako sendagaien banaketa, errezetatzea eta ematea ofizialki kontrolatzeko
programa.
87. gaia.- Hondakinak ikertzeko plan nazionala. Aplikazioa abeltzaintza ustiategietan.
88. gaia.- Pentsuen kontrolari buruzko araudia.
89. gaia.- Animali jatorriko osagaiak zehazteko azterketa metodoak, pentsuak ofizialki
kontrolatzeko.
90. gaia.- Abereen elikadura kontrolatzeko plana. Aplikazioa EAEn.
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