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ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA FORU DEKRETU HAU ALDATZEKO 

FORU DEKRETUAREN PROIEKTUA PRESTATZEKO: APIRILAREN 20ko 36/2009 FORU 

DEKRETUA, NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOKO IRAKASLE ETA 

IKERTZAILE KONTRATATUEN ARAUBIDEA EZARTZEN DUENA. 

 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari 

buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 133.1 artikuluak xedatzen duenez, 

erregelamendu baten proiektua prestatu aurretik, kontsulta publiko bat egin behar da, Nafarroako 

Gobernu Irekiaren Atariaren bidez, non jasoko baita zer iritzi duten etorkizuneko arauaren 

eraginpean gerta litezkeen herritarrek eta ordezkaritza handieneko erakundeek, honako hauei 

buruz: 

a) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak. 

b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den. 

c) Arauaren helburuak. 

d) Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak). 

Bestalde, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko 

maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak 21.1c) artikuluan ezartzen duenez, Nafarroako 

administrazio publikoek argitara eman behar dituzte kontsulta publikoak, foru legeen 

aurreproiektuak eta erregelamenduen proiektuak egin aurretik planteatutakoak.  

Aurreikuspen horiek betez, herritarrek, erakundeek eta elkarteek, egoki iritziz gero, igor ditzakete 

planteatutako arau-proposamenaren gainean dituzten ekarpenak.  

Ekarpenak aurkezteko epea 15 egun baliodunekoa da, argitaratu eta biharamunetik aitzina. 

A) Ekimenarekin zein arazo konpondu nahi diren. 

Diputatuen Kongresuaren osoko bilkurak Unibertsitate Sistemaren Lege Organikoaren proiektua 

(aurrerantzean, LOSU) onetsi zuen 2022ko abenduaren 22an. Haren testu osoa eskuragarri dago 

Gorte Nagusien Aldizkari Ofizialean (111-5 zenbakia, 2023ko urtarrilaren 11koa). Gaur egun, 

proiektu hori Senatuan izapidetzen ari dira. 

LOSUk aldaketa handia dakarkie unibertsitate-erregulazioaren alderdi aunitzi. Aldaketa horien 

ondorioz, sakon aldatu beharko da 36/2009 Foru Dekretua, apirilaren 20koa, Nafarroako 

Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaile kontratatuen araubidea ezartzen duena. Hala ere, 

laster gauzatuko den funtsezko erreforma horri kalterik egin gabe, uneotan beharrezkoa da 

aipaturiko foru dekretuaren aldaketa partzial bat egitea, LOSUk, indarrean sartzean, ekarriko 

dituen berehalako ondorioei erantzuteko, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak hala jakinarazi 

dio Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Unibertsitateko, Berrikuntzako eta 

Eraldaketa Digitaleko Departamentuari. 

Lan-kontratudun irakasle iraunkorraren figura da LOSUk ekarriko duen funtsezko 

berrikuntzetako bat: irakasle kontratatu doktorearen figuraren ordez ezarriko da, beste hori 

desagertu eginen baita. Hala, beharrezkotzat jotzen da lan-kontratudun irakasle iraunkorraren 

figura berria foru-araudian sartzea 36/2009 Foru Dekretua aldi baterako aldatuz, egungo irakasle 

kontratatu doktorearen figurari dagokionez.  
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B) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.  

Araua egokia da LOSUk dakarren figura berria, lan-kontratudun irakasle iraunkorra, aldi baterako 

erregulatuko duen arau bat behar delako aurreko paragrafoan aipatu arau-garapenari heldu 

bitartean, arau-hutsunerik egon ez dadin figura berri horri aplikatu beharreko arauetan. 

C) Arauaren helburuak.  

Arauaren helburua da, alde batetik, arau-esparru argia izatea lan-kontratu berrietarako deialdiak 

egin eta halako kontratuak sinatzeko, zeinak lan-kontratudun irakasle iraunkorren kontratuak 

izanen baitira LOSU indarrean sartzen denetik aitzina, eta, bestetik, araubide juridiko bat izatea,  

lan-kontratudun irakasle iraunkorren modalitatean sartzen diren irakasle kontratatu doktoreei 

aplikatzeko.  

D) Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez 

direnak). 

Aukera arauemailea besterik ez dago; izan ere, 36/2009 Foru Dekretuaren aldaketaren helburua 

da dekretu hori LOSUko ezarpen berrietara egokitzea. 

 

 

Sarrigurenen, 2023ko otsailaren 6an. Lourdes García Roncal. Unibertsitateko Zerbitzuko 

zuzendaria. 

Sinadura jatorrizko dokumentuan dago. 

 


