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     /2022 FORU DEKRETUA,      aren     (e)koa, Nafarroako 

administrazio publikoetan sartzeko eta bertako lanpostuak 

betetzeko merezimenduen balorazioa arautzen duena. 

 

ZIOEN AZALPENA 

 

Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari 

buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 49.1 

artikuluak emandako eskumenaren arabera, Nafarroak, bere 

foru araubidearengatik, eskumen osoa du Foru Komunitateko 

funtzionario publikoen estatutu-araubidearen gainean, 

Estatuko oinarrizko legeriak funtzionario publikoei 

aitortzen dizkien funtsezko eskubideak eta betebeharrak 

errespetatuz. Bestalde, aipatutako 13/1982 Lege Organikoaren 

23. artikuluak Nafarroako Gobernuari ematen dio 

erregelamendu-funtzioa, eta aipatzen du Nafarroako Gobernuak 

ematen dituen xedapen orokorrak foru dekretu izanen direla. 

Bestalde, aipatutako lege organikoaren 9. artikuluan  

aurreikusten da foru lege baten bidez zehaztuko direla 

Nafarroako euskara eremuak, euskararen erabilera ofiziala 

arautuko dela eta, Estatuko legeria orokorra abiapuntutzat 

harturik, hizkuntza horren irakaskuntza antolatuko duela. 

Euskarari buruzko abenduaren 15eko 18/1986 Foru 

Legearen bidez (ekainaren 27ko 9/2017 Foru Legeak aldatu 

zuen), Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari 

buruzko Lege Organikoaren 9. artikuluan jasotako 

aurreikuspenak bete eta garatu ziren. 

Ondoren, aipatutako 18/1986 Foru Legearen I. titulua 

garatuz (euskararen erabilera normala eta ofiziala 

Nafarroako Foru Komunitateko administrazio publikoetan), 
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azaroaren 15eko 103/2017 Foru Dekretua onetsi zen, zeinaren 

bidez arautzen baita Nafarroako administrazio publikoetan, 

beren erakunde autonomoetan eta menpeko dituzten zuzenbide 

publikoko entitateetan euskararen erabilera. Horrek guztiak 

berekin ekarri zuen indarrik gabe uztea, besteak beste, 

otsailaren 10eko 29/2003 Foru Dekretua, euskararen erabilera 

Nafarroako Administrazio Publikoetan arautzen zuena, eta 

ekainaren 15eko 55/2009 Foru Dekretua, Nafarroako Foru 

Komunitateko Administraziozko eta haren erakunde 

autonomoetako plantilla organikoan euskaraz jakitearen 

trataera arautzen duena, bai eta haren babesean garatutako 

araudia ere. 

Foru dekretu horri dagokionez, zeina 

administrazioarekiko auzibidean errekurritu baitzen, 

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 216/2019, 217/2019 eta 

218/2019 epaiak eman zituen (528/2017, 42/2018 eta 497/2017 

administrazioarekiko auzi-errekurtsoak), aipatutako foru 

dekretuaren zenbait manuren erabateko deuseztasuna 

deklaratzen dutenak; zehazki, 31., 35. eta 39. artikuluak 

deuseztatu zituen. Artikulu horiek arautzen dute ele 

bikotzat jotzen ez diren lanpostuetan euskara merezimendu 

moduan baloratzea eremu mistoan, eremu ez-euskaldunean eta 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzu 

zentraletan. 

Epai horiek irmo bihurtu direnez, eta haietan 

xedatutakoa betetze aldera, lege esparrutik abiaturik arau 

bat ematea dagokigu, Nafarroako Administrazio Publikoetan 

sartzeko eta bertako lanpostuak betetzeko merezimenduen 

balorazioa arautu dadin. Izan ere, euskararen ezagutza dago 

merezimendu horien artean. Arau horrek berekin dakar zenbait 

erregelamendu aldatzea (bakoitza foru dekretu banaren bidez 

onetsi zen).  
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Zehazki, aldatu egiten da azaroaren 6ko 215/1985 Foru 

Dekretuaren bidez onartutako Erregelamendua, Nafarroako 

Administrazio Publikoetako lanpostuak betetzeari buruzkoa, 

lekualdatze-lehiaketetan, izendapen askekoak ez diren 

unitate organikoetako burutzak edo zuzendaritzak betetzeko 

merezimendu-lehiaketetan eta kategoriaz igotzeko 

lehiaketetan euskara baloratzeari dagokionez. 

Halaber, aldatu egiten da Nafarroako administrazio 

publikoetan sartzeko Erregelamendua, ekainaren 5eko 113/1985 

Foru Dekretuaren bidez onetsia. Oposizio-lehiaketa bidez 

izapidetzen diren prozeduretan euskara nola baloratu arautu 

zuen. 

Era berean, Nafarroako Foruzaingoko Lanpostuak 

Betetzeko Erregelamendua aldatzea dagokigu, martxoaren 25eko 

57/2002 Foru Dekretuaren bidez onetsia, sartzeko modalitatea 

lehiaketa espezifikoa denean zein meritu baloratu behar 

diren zehazteari dagokionez. 

Azkenik, aldatu egiten da azaroaren 22ko 347/1993 Foru 

Dekretua, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta 

bertako lanpostuak betetzeko arauak ematen dituena. 

Oposizio-lehiaketetan eta merezimendu-lehiaketa bidezko 

lekualdaketan baloratu beharreko merezimenduak aldatzen 

dira. 

Adierazi behar da foru dekretu honetan jasotako 

erregulazioa prestatu dela eremu mistoan euskararen ezagutza 

baloratzeko premisaren arabera, ekainaren 15eko 55/2009 Foru 

Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian ezarritako 

lanpostuetan eta urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen A 

eranskinean (Osasun estamentuak) jasotako osasun arloko 

lanpostuetan; Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari 

atxikitako langileen araubide berariazkoa arautu zen foru 

lege horretan. Lanpostu horietan guztietan tradizioz 
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baloratu izan da euskararen ezagutza, administrazioan 

sartzeko eta lanpostuak betetzeko deialdietako merezimenduen 

baremoetan.  

Nafarroako administrazio publikoetako Langileen 

Estatutuaren XI. kapituluan xedatutakoarekin bat, proiektua 

negoziazio kolektiboan aztertu da, negoziazio-mahai 

orokorreko sindikatuen ordezkariekin. 

Halaber, kontuan harturik foru dekretu honek Nafarroako 

administrazio publiko guztiak ukitzen dituela eta, beraz, 

baita toki entitateak ere, proiektua Toki Araubideko Foru 

Batzordeak aztertu du eta ....... txostena eman dio. 

Azkenik, Euskararen Nafar Kontseiluari bidali zaio, 

azter dezan, azaroaren 6ko 303/2019 Foru Dekretuaren 25. 

artikuluan aurreikusitakoaren arabera (foru dekretu horren 

bidez onetsi ziren Euskarabidea-Nafarroako Euskara 

Institutua erakunde autonomoaren estatutuak). Artikulu 

horretan, bere eginkizunen artean, besteak beste, ezartzen 

da hizkuntza normalizazioaren arlokoak diren izaera 

orokorreko xedapenen proiektuei eta arlo horretako plan 

orokorrei buruzko irizpen ez-loteslea ematea. ...... 

txostena eman du.  

Horrenbestez, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, 

Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak proposaturik, 

Nafarroako Kontseiluarekin bat etorrita, eta Nafarroako 

Gobernuak 2022ko      aren   (e)ko bilkuran hartutako 

erabakiarekin bat,  

 

DEKRETATZEN DUT: 
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1. artikulua. Nafarroako administrazio publikoetako 

lanpostuak betetzeko Erregelamendua aldatzea; erregelamendu 

hori azaroaren 6ko 215/1985 Foru Dekretuaren bidez onetsi 

zen. 

Bat.- Aldatzen da Nafarroako administrazio publikoetako 

lanpostuak betetzeko Erregelamenduko 9. artikulua; 

erregelamendu hori azaroaren 6ko 215/1985 Foru Dekretuaren 

bidez onetsi zen. Hemendik aurrera honela idatzita agertuko 

da: 

“9. artikulua. 

1. Lekualdatze-lehiaketetan, honako elementu hauek 

baloratuko dira, gehienez 46 puntu arteko balioa izanen duen 

eskala baten barnean, honela banatuta: 

a) Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak: 30 

puntu, gehienez. 

b) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa: 10 puntu, 

gehienez. 

Apartatu honetan alegatutako merezimenduak lanpostuaren 

edukiarekin zerikusia dutenean bakarrik baloratuko dira. 

c) Frantsesa, ingelesa edo alemana jakiteagatik 

(Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak diren aldetik): 2 

puntu gehienez, hizkuntza horietako bakoitzeko. 

Apartatu honetan soilik baloratuko dira alegatutako 

merezimenduak kasuan kasuko foru aginduaren bidez zehazten 

diren lanpostuetan edukiarekin zerikusia dutenean. 

2. Aurreko apartatuan ezarritakoaz gain, euskararen 

ezagutza baloratuko da plazak kokatuta dauden eremuaren 

arabera, honako irizpide hauen arabera: 
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a) Eremu euskaldunean: 4,6 puntu, gehienez. 

b) Eremu mistoan: 2,76 puntu gehienez, foru dekretu 

honen bigarren xedapen gehigarrian ezarritako lanpostuetan. 

3. Aurreko apartatuetan aipatzen diren elementuak 

baloratuko dira erregelamendu honetan eta hura garatzeko 

administrazio publiko bakoitzeko organo eskudunak onar 

ditzakeen merezimendu baremoetan xedatutakoaren arabera. 

4. Lekualdatze-lehiaketen deialdien oinarrietan, 

lehiakideek prestakuntza ikastaro bat gainditu behar izatea 

jaso ahal izanen da." 

 

Bi.- Aldatzen da Nafarroako administrazio publikoetako 

lanpostuak betetzeko Erregelamenduko 15. artikulua; 

erregelamendu hori azaroaren 6ko 215/1985 Foru Dekretuaren 

bidez onetsi zen. Hemendik aurrera honela idatzita agertuko 

da: 

“15. artikulua. 

1. Aurreko artikuluan aipatzen diren lehiaketetan 

honako elementu hauek baloratuko dira, 100 puntu arteko 

balioa izanen duen eskala baten barnean, honela banatuta: 

a) Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak: 35 

puntu, gehienez. 

b) Prestakuntza, irakaskuntza, ikerketa eta bestelako 

merezimenduak: 25 puntu, gehienez. 

c) Txosten psikoteknikoa: 15 puntu, gehienez. 

d) Lehiaketaren xede den burutzaren edo 

zuzendaritzaren gaineko lan-memoria: 25 puntu, gehienez. 
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2. Aurreko apartatuan aipatzen diren elementuak 

baloratuko dira erregelamendu honetan eta hura garatzeko 

administrazio publiko bakoitzeko organo eskudunak onar 

ditzakeen merezimendu baremoetan xedatutakoaren arabera. 

3. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta 

haren erakunde autonomoek deitzen dituzten lehiaketetan, 

elementu hauek baloratuko dira, 115 puntu arteko eskala 

batean, honela banatuta: 

a) Unitatean garatu beharreko jarduketa plana: 48 

puntu, gehienez. 

b) Nafarroako Administrazio Publikoaren 

Institutuaren txosten psikoteknikoa: 10 puntu, gehienez. 

c) Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak: 16 

puntu, gehienez. 

d) Prestakuntza eta irakaskuntza: 26 puntu, gehienez. 

Honako hau baloratuko da: 

d.1) Unitateko lanarekin lotutako prestakuntza 

espezializatua: 12 puntu, gehienez. 

d.2) Burutzak betetzeko prestakuntza, buru izateko 

gaitasunei eta trebetasunei buruz: 10 puntu, 

gehienez. 

d.3) Sektore publikoan egindako irakaslana: 4 puntu, 

gehienez. 

e) Frantsesa, ingelesa edo alemana jakiteagatik 

(Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak diren aldetik): 5 

puntu gehienez, hizkuntza horietako bakoitzeko. 
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Apartatu honetan alegatutako merezimenduak soilik 

baloratuko dira lanpostuaren edukiarekin zerikusia 

dutenean. 

4. Aurreko apartatuetan ezarritakoaz gain, euskararen 

ezagutza baloratuko da plazak kokatuta dauden eremuaren 

arabera, honako irizpide hauen arabera: 

a) Eremu euskaldunean: 11,5 puntu gehienez. 

b) Eremu mistoan: 6,9 puntu gehienez, lanpostuaren 

edukiarekin zerikusia dutenean." 

 

Hiru.- 20 bis artikulua gehitzen da Nafarroako 

administrazio publikoetako lanpostuak betetzeko onetsi zen 

Erregelamenduan; erregelamendu hori azaroaren 6ko 215/1985 

Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. Hemendik aurrera honela 

idatzita agertuko da: 

“20 bis artikulua. 

1. Kategoriaz igotzeko lehiaketetan, honako elementu 

hauek baloratuko dira, gehienez 115 puntu arteko balioa 

izanen duen eskala baten barnean, honela banatuta: 

a) Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak: 35 

puntu, gehienez. 

b) Prestakuntza, irakaskuntza, ikerketa eta bestelako 

merezimenduak: 25 puntu, gehienez. 

Apartatu honetan alegatutako merezimenduak soilik 

baloratuko dira lanpostuaren edukiarekin zerikusia dutenean. 

c) Proba praktikoa: 25 puntu, gehienez. 
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d) Nafarroako Administrazio Publikoaren 

Institutuaren txosten psikoteknikoa: 15 puntu, gehienez. 

e) Frantsesa, ingelesa edo alemana jakiteagatik 

(Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak diren aldetik): 5 

puntu gehienez, hizkuntza horietako bakoitzeko. 

Apartatu honetan soilik baloratuko dira alegatutako 

merezimenduak kasuan kasuko foru aginduaren bidez zehazten 

diren lanpostuetan edukiarekin zerikusia dutenean. 

2. Aurreko apartatuan ezarritakoaz gain, euskararen 

ezagutza baloratuko da plazak kokatuta dauden eremuaren 

arabera, honako irizpide hauen arabera: 

a) Eremu euskaldunean: 11,5 puntu, gehienez. 

b) Eremu mistoan: 6,9 puntu gehienez, foru dekretu 

honen bigarren xedapen gehigarrian ezarritako lanpostuetan. 

3. Aurreko apartatuetan aipatzen diren elementuak 

soilik baloratuko dira erregelamendu honetan eta hura 

garatzeko administrazio publiko bakoitzeko organo eskudunak 

onar ditzakeen merezimendu baremoetan xedatutakoaren 

arabera". 

 

Laugarrena.- Nafarroako administrazio publikoetako 

lanpostuak betetzeko Erregelamendua onesten duen azaroaren 

6ko 215/1985 Foru Dekretuko lehen xedapen bakarra hemendik 

aurrera lehen xedapen gehigarria izanen da. Xedapen horri 

bigarren bat gehitzen zaio eta honela idatzita agertuko da: 

“Bigarren xedapen gehigarria. Euskararen ezagutza 

baloratzea eremu mistoko zenbait lanpostu betetzeko 

deialdietako merezimendu baremoetan. 
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1. Euskararen ezagutza eremu mistoan baloratzeari 

dagokionez, foru dekretu honetako 9. artikuluko eta 20 bis 

artikuluko 2. apartatuko aurreikuspena hurrengo lanpostu 

hauetan aplikatuko da, herritarrekiko izan beharreko arreta- 

edo tratu-mailaren arabera: 

a) Kazetaria.  

b) Prestakuntza eta Enpleguko erdi-mailako tituluduna. 

c) Gizarte-langilea edo gizarte-hezitzailea. 

d) Lan-harremanetako diplomaduna. 

e) Liburutegiko arduraduna. 

f) Turismo jardueretako ofiziala. 

g) Nafarroako Foruzaingoko enpleguak. 

h) Suhiltzaileen Zerbitzuko lanpostuak. 

i) Basozain lanpostuak. 

j) Administrariak. 

k) Koordinazioko areto-burua, operadore ofiziala eta 

operadore laguntzailea. 

l) Telefonista-ofiziala eta telefonista. 

m) Errepideetako zaintzailea. 

n) Etxezaina. 

2. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko 

departamentuek eta haien erakunde autonomoek, 

Euskarabidearen aholkularitzaz, atxikita dituzten eta 

aurreko apartatuko zerrendan ez dauden lanpostuen 

ezaugarriak baloratuko dituzte, foru dekretu honetako 9. eta 

20 bis artikuluetako 2. apartatuan eta 15. artikuluko 4. 

apartatuan jasotako aurreikuspena aplikatzea bidezkoa den 

erabakitzeko. Hala behar denean, proposamen bat aurkeztuko 

diote Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko 

eta Barneko Departamentuari foru agindu bidez onets dezan." 
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2. artikulua. Nafarroako administrazio publikoetan sartzeko 

Erregelamendua aldatzea; erregelamendu hori ekainaren 5eko 

113/1985 Foru Dekretu bidez onetsi zen. 

Aldatzen da Nafarroako administrazio publikoetan 

sartzeko Erregelamenduaren 19. artikulua; erregelamendu hori 

ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. 

Hemendik aurrera honela idatzita agertuko da: 

“19. artikulua.  

1. Hautaketa sistema oposizio-lehiaketa bada, lehenik 

lehiaketaldia eginen da eta haren balorazioa ez da izanen 

gehienezko puntuazio osoaren % 30 baino handiagoa. 

2. Euskararen ezagutza baloratuko da lanpostuak 

kokatuta dauden eremuaren arabera, ele bikotzat jotzen ez 

diren lanpostuei dagokienez eta honako irizpide hauen 

arabera: 

a) Eremu euskaldunean: merezimenduen baremoaren 

gainerakoari esleitutako puntuazioaren % 11. 

b) Eremu mistoan: merezimenduen baremoaren gainerakoari 

esleitutako puntuazioaren % 7, azaroaren 6ko 215/1985 Foru 

Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian ezartzen diren 

lanpostuetan; foru dekretu horren bidez onetsi zen 

Nafarroako administrazio publikoetako lanpostuak betetzeko 

erregelamendua. 

3. Hautaprobetan elkarrizketak sartu badira, ez dira 

baztergarriak izanen eta haien balorazioa ez da izanen 

gehienezko puntuazio osoaren % 10 baino handiagoa. 

4. Nafarroako polizia enpleguetan sartzeko 2. 

apartatuan ezarritako euskararen balorazioa aplikatuko da 

hautaketa sistema oposizio-lehiaketa denean." 
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3. artikulua. Nafarroako Foruzaingoaren kidegoko lanpostuak 

betetzeko Erregelamendua aldatzea; erregelamendu hori onetsi 

zen martxoaren 25eko 57/2002 Foru Dekretuaren bidez. 

Bat.- Aldatzen da Nafarroako Foruzaingoaren kidegoko 

lanpostuak betetzeko Erregelamenduko 19. artikulua; 

erregelamendu hori onetsi zen martxoaren 25eko 57/2002 Foru 

Dekretuaren bidez. Hemendik aurrera honela idatzita agertuko 

da: 

“19. artikulua. Berariazko lehiaketa. 

1. Bete beharreko lanpostuen izaera edo 

espezializazioa dela-eta, berariazko lehiaketa esleituta 

dutenean lanpostua betetzeko modalitate gisa, bi fase izanen 

ditu. 

Lehen fasean, alegia, merezimenduen balorazioan, 

baloratuko dira antzinatasuna, egin diren prestakuntza eta 

hobekuntza ikastaroak, ikasketa tituluak, irakaskuntza eta 

ikerketa, eta sariak. Gehienez 35 puntu emanen dira, ondoko 

irizpideei jarraituz: 

a) Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak: 15 

puntu, gehienez. 

b) Prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak, 

irakaskuntza eta ikerketa, esparru polizialarekin 

ikustekorik badute: 10 puntu, gehienez. 

c) Titulazio akademikoak: 7,5 puntu, gehienez. 

d) Esker-sariak eta beste merezimendu batzuk: 2,5 

puntu, gehienez. 
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Bigarren fasean, proba teoriko-praktikoak eta 

psikoteknikoak eginen dira, lanpostuarekiko egokitzapenari 

begira. Gehienez ere 70 puntu emanen dira, horrela banatuak: 

a) Proba teoriko-praktikoa, test motakoa, behar den 

Epaimahaiak zehaztu beharrekoa, aurretik onetsi eta dagokion 

deialdian argitaratutako gaitegi baten gainean: 50 puntu, 

gehienez. 

Apartatu honetan sartzen ahalko da deialdi bakoitzean 

zehazten diren proba fisikoak gainditzea; haien puntuazioa 

ere dagokion deialdian ezarriko da, eta aurreko paragrafoan 

deskribaturiko proba teoriko-praktikoan eskuratu denari 

gehituko zaio. Atal honetan ezin izanen dira, guztira, 50 

puntu baino gehiago eskuratu. 

b) Proba psikoteknikoa, ikusteko ea izangaia bete 

nahi duen lanpostuari egokitzen ote zaion: 20 puntu, 

gehienez. 

Bi probak kalifikagarriak izanen dira, eskatutako 

lanpostuak betetzeko azken ordena erabakitzeari begira.  

2. Izangai bakoitzak aurreko faseetan lortutako 

puntuazioei gehituko zaie frantsesa, ingelesa edo alemana 

jakiteagatiko puntuazioa, Europar Batasuneko hizkuntza 

ofizial gisa, eta gehienez 5 puntu emanen dira horietako 

bakoitzeko. 

Apartatu honetan alegatutako merezimenduak baloratuko 

dira kasuan kasuko foru aginduaren bidez zehazten diren 

lanpostuetan, soilik lanpostuaren edukiarekin zerikusia 

dutenean. 

3. Euskararen ezagutza baloratuko da, lanpostuak 

kokatuta dauden eremuaren arabera, honako irizpide hauen 

arabera: 
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a) Eremu euskaldunean: 11,10 puntu, gehienez. 

b) Eremu mistoan: 6,66 puntu gehienez Foruzaingoaren 

kidegoko lanpostuetan, Nafarroako administrazio 

publikoetako lanpostuak betetzeko Erregelamenduaren 

bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoetan, alegia. 

4. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari 

atxikitako zerbitzu psikologikoek edo horiek izendatutako 

profesionalek prestatuko dituzte proba psikoteknikoak. 

Barne Zuzendaritza Nagusiak onetsiko ditu destino 

bakoitzerako behar diren eskakizunak. Zerbitzu horiengatik 

ematen den balorazioa lotzailea izanen da epaimahaiarentzat. 

5. Esleipen proposamena puntuaziorik handiena lortu 

duen hautagaiari egin beharko zaio, bi faseetako azken 

emaitzak eta frantsesa, ingelesa edo alemana jakiteagatik 

gehitutako puntuazioa batuta, hala badagokio, baita euskara 

ezagutzeagatik gehitutako puntuazioa ere, destinoko 

herriaren arabera. 

6. Sailkapen ordenan gertatzen diren berdinketak 

hausteko, irizpide hauei jarraituko zaie: 

a) Proba teoriko-praktikoetan lortutako puntuaziorik 

hoberena. 

b) Proba psikoteknikoan lortutako puntuaziorik 

hoberena. 

c) Antzinatasunik handiena deialdiaren xedeko 

enpleguan. 

d) Deialdiaren xedeko enplegua zer deialditan lortu 

zen, hartan lortutako ordena. 

 



15 
 

Bi.- E) apartatua aldatzen da eta F) apartatua gehitzen 

da Nafarroako Foruzaingoaren kidegoko lanpostuak betetzeko 

Erregelamenduko eranskinean; erregelamendu hori ekainaren 

5eko 113/1985 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. Foru 

dekretu horretan jasotzen da sartzeko modalitate gisa 

berariazko lehiaketa duten lanpostuetan zein meritu-baremo 

aplikatuko den. Apartatuak aurrerantzean honela idatzita 

agertuko dira:  

 

"E) Frantsesa, ingelesa edo alemana jakiteagatik 

gehitutako puntuazioa: 15 puntu, gehienez. 

Frantsesa, ingelesa edo alemana jakitea, Europar 

Batasuneko hizkuntza ofizial gisa, baloratuko da soilik 

lanpostuaren edukiarekin zerikusia duenean foru agindu bidez 

zehazten diren lanpostuetan.  

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko 

maila bakoitzeko eman beharreko puntuazioak honako hauek 

izanen dira: A1: 1 puntu, A2: 2 puntu; B1: 3 puntu; B2: 4 

puntu, eta C1: 5 puntu. 

F) Euskara ezagutzeagatiko puntuazioa:  

Euskararen ezagutza baloratuko da lanpostuak kokatuta 

dauden eremuaren arabera: 

a) Destinoa eremu euskaldunean duten lanpostuak: 

11,10 puntu, gehienez. 

EGA titulua izanez gero, edo beste titulu ofizial bat, 

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko C1 

mailaren baliokidea, 11,10 puntuko balorazioa jasoko da. 

Titulu hori izan ezean, Hizkuntzetarako Europako 

Erreferentzia Esparru Bateratuaren A1 maila izanez gero, 
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2,22 puntu jasoko dira, A2 maila izanez gero 4,44, B1 izanez 

gero 6,66, eta B2 izanez gero 8,88. Titulu baliokideek 

balorazio bera izanen dute. Bestela, Nafarroako Gobernuak 

antolatutako ikastaroetan gainditutako urrats bakoitza 0,92 

punturekin baloratuko da. 

b) Eremu mistoan destinoa duten plazak: 6,66 puntu 

gehienez Foruzaingoaren kidegoko lanpostuetan, Nafarroako 

administrazio publikoetako lanpostuak betetzeko 

Erregelamenduaren bigarren xedapen gehigarrian 

ezarritakoetan, alegia. 

EGA titulua izanez gero, edo beste titulu ofizial bat, 

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko C1 

mailaren baliokidea, 6,66 puntuko balorazioa jasoko da. 

Titulu hori izan ezean, Hizkuntzetarako Europako 

Erreferentzia Esparru Bateratuaren A1 maila izanez gero, 

1,33 puntu jasoko dira, A2 maila izanez gero 2,66, B1 izanez 

gero 3,99, eta B2 izanez gero 5,32. Titulu baliokideek 

balorazio bera izanen dute. Bestela, Nafarroako Gobernuak 

antolatutako ikastaroetan gainditutako urrats bakoitza 0,55 

punturekin baloratuko da.”  

  

4. artikulua. Azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretua 

aldatzea; foru dekretu horren bidez arauak eman ziren 

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartzeko eta 

bertako lanpostuak betetzeko. 

Bat.- Aldatzen da azaroaren 22ko 347/1993 Foru 

Dekretuaren 6. artikulua; foru dekretu horren bidez 

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartzeko eta 

bertako lanpostuak betetzeko arauak eman ziren. Hemendik 

aurrera honela idatzita agertuko da: 
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“6. artikulua. 

Lehiaketaldian baloratu beharreko merezimenduak honela 

haztatuko dira: 

a) Benetan emandako zerbitzuak: puntuazio osoaren % 60, 

gehienez. 

b) Beste merezimendu batzuk: % 100 erdietsi arte.  

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako 

langileen araubide espezifikoa arautzen duen urriaren 20ko 

11/1992 Foru Legearen eranskinean (A eranskina: Osasun 

Estamentuak) jasotako osasun lanpostuetan euskara jakiteak, 

ele bikotzat zehaztuta ez badaude, honako balorazio hau 

ekarri beharko du oposizio-lehiaketa bidez egiten den 

sartzeko prozeduran:   

a) Eremu euskaldunean: merezimenduen baremoaren 

gainerakoari esleitutako puntuazioaren % 11.  

b) Eremu mistoan: merezimenduen baremoaren 

gainerakoari esleitutako puntuazioaren % 7.  

Europar Batasuneko hizkuntzak jakitea lanpostuarekin 

zerikusia duenean baloratuko da, eta Osasuneko 

kontseilariaren foru agindu bidez jaso beharko da lanpostu 

horien zerrenda eta ezagutza horren haztapena.  

Haztapen hori Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan 

sartzeko hautaketa prozeduretako merezimendu lehiaketa 

guztiei aplikatuko zaie, 2. artikuluko 3. apartatuan 

aipatutako salbuespenezko lehiaketei eta aldi baterako 

hautaketei izan ezik, horiek berariazko arauen arabera 

arautuko baitira. 

Deialdien oinarrietan merezimendu lehiaketen izaera 

baztertzailea ezartzen ahalko da." 



18 
 

Bi.- Aldatzen da azaroaren 22ko 347/1993 Foru 

Dekretuaren 21. artikuluko 3. apartatua; foru dekretu horren 

bidez Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartzeko eta 

bertako lanpostuak betetzeko arauak eman ziren. Hemendik 

aurrera honela idatzita agertuko da: 

“3. Honela zenbatetsiko dira baloratu beharreko 

merezimenduak: 

a) Benetan emandako zerbitzuak: guztiaren % 80, 

gehienez. 

b) Prestakuntza, irakaskuntza, ikerketa eta Europar 

Batasuneko hizkuntzak: % 100 arte. 

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako 

langileen araubide espezifikoa arautzen duen urriaren 20ko 

11/1992 Foru Legearen eranskinean (A eranskina: Osasun 

estamentuak) jasotako osasun lanpostuetan euskara jakiteak, 

ele bikotzat zehaztuta ez badaude, honako balorazio hau 

ekarri beharko du lanpostuak merezimendu-lehiaketa bidez 

betetzen direnean:  

a) Eremu euskaldunean: merezimenduen baremoaren 

gainerakoari esleitutako puntuazioaren % 10.  

b) Eremu mistoan: merezimenduen baremoaren 

gainerakoari esleitutako puntuazioaren % 6. 

Europar Batasuneko hizkuntzak jakitea lanpostuarekin 

zerikusia duenean baloratuko da, eta Osasuneko 

kontseilariaren foru agindu bidez jaso beharko da lanpostu 

horien zerrenda eta ezagutza horren haztapena."  

 

Lehen xedapen gehigarria. Nafarroako Foru Komunitateko 

Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako burutzetan 
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jarduteko prestakuntzagatiko puntuazioaren etendurari 

eustea. 

Burutzetan jarduteko prestakuntzari esleitu beharreko 

puntuazioaren aplikazioaren eteteari eusten zaio, zeina 

maiatzaren 17ko 29/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen 

iragankorrean jasotzen baita; foru dekretu horren bidez 

aldatu zen azaroaren 6ko 215/1985 Foru Dekretuaren bidez 

onartutako Nafarroako administrazio publikoetako lanpostuak 

betetzeko Erregelamendua. 

Bigarren xedapen gehigarria. Gaur egun dauden baremoak foru 

dekretu honetara egokitzea. 

1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko 

organoek eta haren erakunde autonomo eskudunek berehala 

aldatuko dituzte, dagokion neurrian, gaur egungo 

merezimenduen baremoak, foru dekretu honen edukira 

egokitzeko.  

2. Aurrekoa gorabehera, foru dekretu honek aipatzen 

dituen merezimenduen baremoetan euskararen ezagutza 

baloratzeari buruz egiten dituen aurreikuspenak aplikatuko 

zaizkie Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta 

haren erakunde autonomoetan foru dekretu hau indarrean 

jartzen denetik aurrera onartzen diren deialdiei. 

Hirugarren xedapen gehigarria. Hizkuntzei buruzko 

titulazioa edo ziurtagiria eta euskarari lotutako urratsak 

merezimendu gisa baloratzea. 

1. Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko 

C1 mailaren baliokidea den ezagutza-maila egiaztatzen duen 

titulu edo ziurtagiri bat edukitzeak gehienezko balorazioa 

jasoko du euskararen jakite-mailari edo dagokion Europar 

Batasuneko hizkuntza ofizialari dagokionez. 



20 
 

2. Titulu edo ziurtagiri hori izan ezean, 

Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren 

A1 maila izanez gero, gehienez eman daitekeen puntuazioaren 

1/5 jasoko da; A2 maila izanez gero, 2/5; B1 maila izanez 

gero, 3/5; eta, B2 maila izanez gero, 4/5. 

3. Merezimendu modura baloratzean, Nafarroako 

Gobernuak antolatutako ikastaroetan gainditutako urrats 

bakoitzak euskararen ezagutzan gehienez eman daitekeen 

puntuazioaren 1/12 jasoko du  

 

Xedapen indargabetzaile bakarra.  

Indarrik gabe geldituko dira foru dekretu honetan 

xedatutakoaren kontra dauden maila bereko edo beheragoko 

xedapen guztiak, eta, berariaz, honako hauek: 

Azaroaren 15eko 103/2017 Foru Dekretuaren laugarren 

xedapen iragankorraren 27., 29., 33. eta 37. artikuluak. 

Foru dekretu horren bidez arautu zen euskararen erabilera 

Nafarroako administrazio publikoetan, beren erakunde 

autonomoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko 

entitateetan.   


