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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abenduak 01. Asteazkena231. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Basauriko Udala

Deialdia eta oinarri espezifikoak, udaltzaingoko bi (2) ofizialorde plaza be-
tetzeko barne-promozio eta lehiaketa-oposizio bidez, administrazio berezia 
eskalan, zerbitzu bereziak azpieskalan, udaltzaingoa klasean, C1 taldean, 
LEP-2019ri dagokionez.

Alkateak 003828/2021 zenbakiko Alkatetza Dekretua (2021eko azaroaren 18) eman 
du, honako hau dioena hitzez hitz:

Kontuan hartuta Giza Baliabideetako buruak 2021eko azaroaren 8an eginiko txoste-
na, honako hau dioena:

Kontuan hartuta Basauriko Udalaren 2019rako lan-eskaintza onartzen duen martxoa-
ren 22ko 1287/2019 Dekretua, hautaketa-prozesuen bidez bete beharko diren plazak 
jasotzen dituena (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua, 61. zenbakia, 2019ko mar-
txoaren 28koa; eta EHAAn, 66. zenbakia, 2019ko apirilaren 4koa), eta.

2021eko azaroaren 3an, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onar-
tutako Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateginaren 37.c) 
artikuluan ezarritakoaren arabera, ofizialordeen bi plazen deialdia negoziatu zen negozia-
zio-mahaian, baita barne-promozioko prozesua arautzeko oinarri espezifikoak ere.

2070/2019 Dekretuaren bidez onartu ziren Basauriko Udalean karrerako funtzionario 
izateko hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak (Bizkaiko Aldizkari Ofi-
ziala, 2019ko ekainaren 11koa, 115. zenbakia).

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, argitaratu behar dira eskala, azpieskala eta 
klase bakoitzeko plazen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak, bakoitzaren ezau-
garri bereziak zehaztuta.

Proposamenarekin batera ez da krediturik atxikitzen, ezta gasturik baimentzen ere, 
plazak karrerako funtzionarioek beteko dituztelako 2022ko ekitaldian zehar. Bi plazak 
2022rako aurrekontu proiektuan jasota daude, eta 2021eko ekitaldiaren aurrekontu 
plantillan.

Aurreko guztiagatik, sinatzen duenak proposamen hau egiten du:
Lehenengoa: Oinarri hauen xede diren hautaketa-proben deialdia egitea.
Bigarrena: Oinarri espezifikoak onartzea Basauriko Udaleko Udaltzaingoko bi (2) ofi-

zialorde-plaza betetzeko barne-promozio eta lehiaketa-oposizio bidez (eskala: Adminis-
trazio Berezia; azpieskala: Zerbitzu Bereziak; klasea: Udaltzaingoa; taldea: C1). Ikus 
dekretu honen eranskina.

Hirugarrena: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea.
Laugarrena: Dekretu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, administrazioa-

rekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Bilboko Administrazioarekiko Auzien Epai-
tegian, bi hilabeteko epean, edo, bestela, berraztertzeko errekurtsoa, hilabeteko epean, 
ebazpena eman duen organo beraren aurrean, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa 
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikuluan aurreikusitakoaren ara-
bera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 116. artikuluari dagokionez.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 31. arti-
kuluan ezarritako ahalmenak erabiliz,

XEDATZEN DUT:

Transkribatutako ebazpen-proposamena bere horretan Onartzea eta Ebazpen bihurtzea.
Basaurin, 2021eko azaroaren 23an.—Alkatea, Asier Iragorri Basaguren
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ERANSKINA
OINARRI ESPEZIFIKOAK, BASAURIKO UDALEKO UDALTZAINGOKO  

BI (2) OFIZIALORDE-PLAZA BETETZEKO BARNE-PROMOZIO  
ETA LEHIAKETA-OPOSIZIO BIDEZ (ESKALA: ADMINISTRAZIO  

BEREZIA; AZPIESKALA: ZERBITZU BEREZIAK)

Lehenengoa.—Deialdiaren xedea
Udaltzaingoko bi (2) ofizialorde plaza, barne-promozio bidez (eskala: Administrazio 

Berezia; azpieskala: Zerbitzu Bereziak; klasea: Udaltzaingoa), C1 taldeari dagokion sol-
data, aparteko ordainsariak, hirurtekoak eta indarrean dagoen legediaren eta Udalba-
tzak hartutako erabakien arabera dagozkion gainerako ordainsariak.

Kod Postua Taldea HE Derrigorrezkotasuna Maila O. espezifikoa

KOD119 Ofizialordea C1 2 1994/12/31 22 2.134,10 

KOD120 Ofizialordea C1 2 2013/01/01 22 2.134,10 

Deialdi honen xede diren lanpostuetarako baldintzak eskabideak aurkezteko epea 
amaitzen den unean bete beharko dira, eta izendapenaren unera arte mantendu, hauta-
keta-prozeduran zehar, euskararen 2. hizkuntza-eskakizuna izan ezik (laugarren ariketa 
egin arte atzeratu ahal izango da).

Lanpostuaren zereginak: Udaltzaingoko unitate operatiboak planifikatzea, zuzentzea, 
orientatzea eta koordinatzea. Udal-ordenantzak betetzen direla kontrolatzea eta zeregin 
hori zuzentzea eta koordinatzea. Udal-ordenantzak ez betetzeari lotutako espedienteak 
eta prozesuak kudeatzea eta kontrolatzea. Trafiko-istripuengatik edo -delituengatik egi-
ten diren atestatuak eta salaketak kudeatzea eta kontrolatzea. Ibilgailuen zirkulazioaren 
erregulazioa planifikatzea, kudeatzea, kontrolatzea eta ebaluatzea. Publikoaren arreta, 
eta gatazka pribatuetan esku hartzea, polizia-bitartekaritza behar den kasuetan. Zeha-
pen-espedienteak izapidetzea adingabeei alkohola saltzeari, tabernak ixteko ordutegiari 
eta legez kanpoko publizitateari loturiko kasuetan. Legez kanpoko isurketak, obra-hon-
dakinen biltegiak, bide publikoko anomaliak eta, oro har, hirigintza-diziplina kontrolatzea. 
Bide publikoan gertatzen dena planifikatzea, antolatzea eta zuzentzea. Eskola-absentis-
moa kontrolatzea. Postuari lotutako beste edozein zeregin.

Deialdi honen bidez hautaketa gainditu baina plazarik lortu ez duten izangaiek 3 ur-
terako lan-poltsa bat osatuko dute, luzatu ahal izango den poltsa, eta aldi baterako zere-
ginetarako deitu ahal izango zaie, edo behin-behineko edo behin betiko lanpostu hutsak 
betetzeko. Poltsa horrek lehentasuna izango du indarrean jarraitzen duten aurreko pol-
tsei dagokienez.

Oinarri hauetan aurreikusten ez denerako, legeria hau hartuko da kontuan:
—  Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen testu bategina, uztailaren 22ko 1/2020 

Legegintzako Dekretuaren bidez onartua.
—  315/1994 Dekretua, uztailaren 19koa, Euskal Herriko Poliziaren hautaketa- eta 

prestakuntza-araudia onartzen duena.
—  Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu bategina, urriaren 

30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua.
—  6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.
—  30/1984 Legea, abuztuaren 2koa, Funtzio Publikoa Eraldatzeko Neurriei buruzkoa.
—  Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzuko langileen sarrerari, lanpostuak 

betetzeari eta Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionario zibilen lanbide-sus-
tapenari buruzko Erregelamendu Orokorra, martxoaren 10eko 364/1995 Errege 
Dekretuaren bidez onartua.

—  7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
—  2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzkoa.
—  Toki-araubidearen arloan indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina, apiri-

laren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua.
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—  Ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretuaren 3. xedapen gehigarria (udaltzaingoari 
dagokionez), zeinaren bidez ezartzen baitira Toki Administrazioko funtzionarioak hau-
tatzeko prozedurak bete behar dituen oinarrizko arauak eta gutxieneko programak.

—  86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-adminis-
trazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena.

—  39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearena.

—  40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
—  4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.
Era berean aplikatuko dira Basauriko Udalaren Oinarri Orokorrak, maiatzaren 20ko 

2070/2019 Alkatetza Dekretuaren bidez onartuak, 2019ko ekainaren 11ko Bizkaiko Al-
dizkari Ofizialean argitaratuak.

Bigarrena.—Hautagaiek bete beharreko baldintzak
Lehiaketa-oposizio honetan onartua izateko eta, hala badagokio, parte hartzeko, bal-

dintza hauek bete beharko dira:
a)  Basauriko Udalaren zerbitzura dagoen karrerako funtzionarioa izatea eta zer-

bitzu aktiboan, zerbitzu berezietan, seme-alabak edo senideak zaintzeko esze-
dentzian edo genero-indarkeriagatiko eszedentzian egotea, Oinarrizko Eskalako 
kategorietan, kategoria horietan lau (4) urteko benetako zerbitzuak emanda.

b)  Batxilergoko titulua, teknikoa edo baliokidea izatea, Euskal Herriko Poliziari bu-
ruzko Legearen testu bateginaren laugarren xedapen gehigarrian aurreikusita-
koaren kalterik gabe.

c)  Ez izatea zereginak normaltasunez betetzea eragozten duen gaixotasun edo 
akats fisikorik, uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuan ezarritako esklusio medi-
koen koadroaren arabera. Dekretu horrek onartzen du Euskal Herriko Poliziaren 
hautaketa- eta prestakuntza-araudia, eta otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuak al-
datzen du, Euskal Herriko Poliziaren hautaketa- eta prestakuntza-araudia onar-
tzen duen Dekretua bigarrenez aldatzen duena.

d)  Ez izatea zigorrik falta larri edo falta oso larri bategatik, zigorra bertan behera 
gelditu denean izan ezik.

e)  Ez egotea baztertuta diziplina-espediente bidez administrazio publikoetako zer-
bitzutik edo autonomia erkidegoetako organo konstituzional edo estatutarioetako 
zerbitzutik, eta ez izatea desgaikuntza absoluturik edo berezirik ebazpen judizial 
bidez funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko.

f)  Ez egotea funtzionario publiko izateko beste ezgaitasun- edo bateraezinta-
sun-kausarik, dagozkion lege-xedapenek ezarritako moduan.

g)  2. hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea izatea.
h)  Aplikagarriak diren gainerako baldintzak, indarrean dauden Oinarri Orokorretan 

ezarriak (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 2019ko ekainaren 11n eta udalaren web-
gunean argitaratuak).

Deialdian parte hartu nahi dutenek baldintza guztiak bete beharko dituzte eskabideak 
aurkezteko epea amaitzean, euskarako 2. hizkuntza-eskakizuna izan ezik (euskararen 
ezagutza-proba egin arte atzeratuko da).

Era berean, hautaketa-prozeduran zehar mantendu beharko dira baldintzak, izenda-
pena egin arte.

Hirugarrena.—Eskabideak aurkeztea
Hirugarrena.—Eskabideak aurkezteko epea eta modua

1. Eskabideak aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izango da, deialdia Estatuko 
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera.

2. Hautaketa-prozesuan onartua izateko eskabideak —Herritarrentzako Arreta Zer-
bitzuan (HAZ) eta web orrian (www.basauri.eus) eskuragarri dagoen eredu normaliza-
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tua— Alkatetzari zuzenduko zaizkio, eta HAZan aurkeztuko dira (Kareaga Goikoa 52), 
edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako edozein modutan.

3. Eskabidean, hautagaiek adieraziko dute zer hizkuntzatan egin nahi dituzten opo-
sizio-faseko ariketak (euskaraz edo gaztelaniaz) eta egokitzapenik behar duten probe-
tan, desgaitasunen bat izanez gero.

4. Gainera, 2. hizkuntza-eskakizunaren proba egin nahi duten hautagaiek proba 
hori egin nahi dutela adierazi beharko dute hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskabi-
dean; bestela, ezin izango dute probarik egin.

5. Behin eskabideak aurkezteko epea igarota, eskabideak lotesleak izango dira es-
katzaileentzat.

6. Parte-hartzea borondatezkoa da, eta proba psikoteknikoak egiteko berariazko 
baimena emango da eskabidean, proben emaitza balorazio-faktore gisa erabiltzea onar-
tuta. Hautagaien datuak fitxategi batean gordeko dira, eta soil-soilik erabiliko dira hauta-
keta-prozeduran aurreikusitako helburuetarako. Fitxategi horren erabilera bat etorriko da 
Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzko abenduaren 5eko 
3/2018 Lege Organikoarekin (2018ko abenduaren 6ko BOE) eta Titulartasun Publikoko 
Fitxategi Pertsonalei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 
25eko 2/2004 Legearekin.

Laugarrena.—Hautagaiak onartzea
Eskabideak aurkezteko epea amaitzean, dagokion udal-organoak ebazpena emango 

du, onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzeko eta epaimahai-
kideak izendatzeko. Ebazpen horretan, lehenengo ariketa non eta noiz egingo den adie-
raziko da, eta hori guztia argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, iragarki-oholean 
eta hirugarren oinarrian aipatutako helbide elektronikoan.

Zerrendatik kanpo gelditutako izangaiek 10 egun balioduneko epea izango dute erre-
klamazioa aurkezteko eta egotzi zaizkien hutsegiteak zuzendu edo falta diren agiriak 
aurkezteko, eta ohartaraziko zaie hori egin ezean artxibatu egingo dela eskabidea, iza-
pide gehiagorik egin gabe.

Erreklamazio-epea igarota erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin-behineko ze-
rrenda behin betiko zerrenda bihurtuko da automatikoki. Erreklamaziorik aurkezten 
bada, baietsi edo ezetsi egingo da, behin betiko zerrenda onartuko duen ebazpen berri 
baten bidez, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, iragarki-oholean eta helbide elektronikoan ar-
gitaratuko dena.

Probak ez dira egingo deialdiaren azken iragarki ofiziala argitaratu eta bi hilabete igaro 
arte, eta probetarako deialdiak argitaratuko dira Udalaren iragarki-oholean eta web orrian.

Bosgarrena.—Epaimahaia
Epaimahaiak kide kopuru bakoitia izango du (bost, gutxienez), Alkatetzak izendatuak. 

Batek presidente-lanak egingo ditu, eta beste bat idazkaria izango da. Epaimahaikide 
guztiek hitza eta botoa izango dute, idazkariak izan ezik (soilik hitza). Gainera, ordezkoak 
izendatuko dira. Nolanahi ere, epaimahaikideetako bat izango da Euskal Herriko Polizia-
ren Ikastegiak izendatutako pertsona bat, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen tes-
tu bateginaren 67. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta IVAPek izendatutako pertsona 
bat ere izango da epaimahaikide euskararen jakite-maila ebaluatzeko probetan.

IVAPek euskararen ezagutza-probarako izendatutako epaimahaikidea zeregin horre-
tan soilik arituko da, berariaz besterik ezarri ezean.

Epaimahaia teknikoa izango da batik bat, eta espezialitate-printzipioan oinarrituko 
da. Beraz, kide guztiek izango dute deialdiko plazak eskuratzeko eskatzen den maila 
akademiko bereko edo handiagoko titulazioa, eta kideen erdiek, gutxienez, esperien-
tzia egiaztatua izango dute bete beharreko lanpostuaren ezagutza-arlo berean. Gainera, 
% 40koa izango da gutxienez sexu bakoitzaren ordezkaritza, beharrezkoa ez dela justi-
fikatzen denean izan ezik.
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Epaimahaikideek uko egingo diote beren zereginari, eta horren berri emango diote 
organo eskudunari, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 
Legearen 23. artikuluan aurreikusitako egoeraren bat gertatzen denean, eta hautagaiek 
errekusatu ahal izango dituzte epaimahaikideak, lege beraren 24. artikuluan ezarritakoa-
ren arabera, aurreko artikuluan aipatutako arrazoiren bat dagonean.

Epaimahaiaren erabakiak hartuko dira bertaratutakoen botoen gehiengoaz, eta epai-
mahaiburuak hautsiko ditu berdinketak. Epaimahaia ezin izango da eratu, eta ezin izango 
ditu bere zereginak bete, kideen erdiak baino gehiago ez badaude, idazkaria eta epai-
mahaiburua barne. Gainera, adituak izendatzeko eskatu ahal izango dio deialdia egin duen 
agintaritzari, aholkulari gisa aritu daitezen (hitza izango dute baina botorik ez); halaber, 
laguntzaileak eskatu ahal izango ditu, probak egiteko eta horietan zaintza-lanak egiteko.

Epaimahaikideren batek huts egiten duenean, gaixotzen denean edo, oro har, arrazoi 
justifikaturen bat dagoenean, ordezko bat arituko da haren ordez. Epaimahaiburua ber-
taratu ez bada, kargua hutsik dagoelako, gaixo dagoelako edo legezko beste kausaren 
bat tarteko, haren ordezkoak ordezkatuko du, edo, bestela, hierarkia, antzinatasun eta 
adin handiena duen epaimahaikideak, hurrenkera horretan. Idazkariari dagokionez, ha-
ren ordezkoak ordeztuko du, aldi baterako, kargua hutsik badago, bertaratu ez bada edo 
gaixo badago, edo, bestela, epaimahaiak erabakitako pertsonak.

Epaimahaiari dagokio:
a)  Prozesuaren objektibotasunaren erantzukizuna duen aldetik, deialdiaren oina-

rriak betetzen direla bermatzea eta, hala badagokio, behar diren erabakiak har-
tzea arau-hutsuneak integratzeko eta haien aplikazioan sor litezkeen kontraesa-
nak gainditzeko. Hautaketa-prozesuaren edozein unetan, epaimahaiak jakiten 
badu hautagairen batek ez duela betetzen deialdiko baldintzaren bat, interesdu-
nak esateko duena entzun eta gero, hautagaia prozesutik kanporatzea proposa-
tuko dio dagokion organoari, hautagaiak eskabidean zer zehaztugabetasun edo 
faltsukeria egin duen adieraziz.

b)  Oposizio-faseko probak eta lehiaketa-faseko merezimenduak baloratzea. Horre-
tarako, epaimahaiak dagozkion erabakiak hartuko ditu eta Basauriko Udalaren 
iragarki-oholetan eta web-orrian argitaratuko dira. Interesdunek erabakiak inpug-
natu ahal izango dituzte, 5 egun balioduneko epean, eta epaimahaiak inpugnazio 
horiek ebatziko ditu.

c)  Puntuaziorik handiena lortu duten hautagaiak proposatzea Udaltzaingoko prakti-
ketako ofizialorde izendatzeko, eta proposamena bideratzea Alkatetzara.

d)  Epaimahaiak proben ordena aldatu ahal izango du, baita erabaki ere egun be-
rean bi proba edo gehiago egitea.

Epaimahaikideen zerrenda, baita ordezkoena ere, jendaurrean jarriko dira, onartuta-
koen eta baztertutakoen behin-behineko zerrendarekin batera.

Seigarrena.—Hautaketa-prozesua
Oposizio-lehiaketa sistema erabiliko da.

Oposizio-fasea
Oposizio-fasean hirurogeita hamahiru puntu (73,00) lortu ahal izango dira gehienez.
Proba hauek egingo dira:

Lehenengo ariketa (Ezagutzen proba)
Nahitaezkoa eta baztertzailea. Test-motako galdetegi bati erantzungo zaio idatziz, lau 

erantzun posiblerekin, eta erantzun bakar bat izango da zuzena. Epaimahaiak planteatu-
tako eta I eranskinean jasotako gaitegian oinarrituko da, eta epaimahaiak zehaztuko du 
galdetegia betetzeko denbora.

Erantzun zuzen garbien kopurua izango da guztira asmatutakoen kopurua ken eran-
tzun okerren 1/3. Erantzunik gabe utzitakoek ez dute penalizatuko; beraz, asmatutakoen 
kopurutik ez da ezer kenduko.
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Hogei (20,00) puntu lortu ahal izango dira gehienez, eta oposiziotik kanpo geldituko 
dira gutxienez hamar (10,00) lortzen ez duten hautagaiek.

Epaimahaiak gutxieneko hamar (10,00) puntuak lortzeko behar diren erantzun zuzen 
garbien kopurua ezarri ondoren, erantzun zuzen garbien kopuru hori azken puntuazio 
bihurtuko da, banaketa proportzional baten bidez; hala, hogei (20,00) puntuko azken pun-
tuazioa bat etorriko da lor daitekeen erantzun zuzen garbien gehieneko kopuruarekin, eta 
kanpoan geldituko dira gutxieneko azken puntuazio hori lortzen ez duten hautagaiak.

Eragiketa guztiak egingo dira hautagaien nortasuna ezagutu gabe.

Bigarren ariketa. (Nahitaezkoa eta baztertzailea)
Kasu praktiko bat edo gehiago ebatzi beharko dira, idatziz, polizia-gaiekin zerikusia 

dutenak, epaimahaiak proposatutakoak. Programako gaiak erlazionatuko dituzten ka-
suak izango dira.

Hogeita hamar (30,00) puntu lortu ahal izango dira gehienez, eta hamabost (15,00) 
puntura iristen ez diren hautagaiak kanpoan geldituko dira.

Hirugarren ariketa: postuaren profilera egokitutako probak (nahitaezkoa eta baztertzailea)
Hiru atal izango ditu eta denak gainditu beharko dira.
a)  Nortasun-testa edo testa, udaltzaingoaren kategoriei dagokien lan-jarduerare-

kin lotutako jokabideak ebaluatzeko. Hamabost (15) puntu lortu ahal izango dira 
gehienez, eta 7,50 puntura iristen ez diren hautagaiak kanpoan geldituko dira.

b)  Elkarrizketa pertsonala, hautagaiek lanpostuak betetzeko duten jarrera- eta gai-
tasun-egokitasuna ebaluatzeko. Zortzi (8,00) puntu lortu ahal izango dira gehie-
nez, eta lau (4,00) puntura iristen ez diren hautagaiak kanpoan geldituko dira.

    Elkarrizketa pertsonala egin aurretik, hautagaiek curriculum sinplifikatu bat bete 
beharko dute, formatu normalizatu batean, ezagutzen proba egin ondoren. Cu-
rriculuma ez da puntuatuko, eta soil-soilik balioko du laguntza gisa elkarrizketa 
pertsonalean.

Laugarren ariketa (Euskara proba)
Nahitaezkoa eta baztertzailea. Euskararen 2. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu behar-

ko da, epaimahaiak emandako ildoen arabera eta horretarako Euskal Funtzio Publikoari 
buruzko Legearen 99.1 artikuluan ezarritakoaren arabera Herri Arduralaritzaren Euskal 
Erakundeak emandako jarraibideei jarraiki.

Ariketa hau ez dute egin beharko IVAPek igorritako 2. hizkuntza eskakizunaren (edo 
hortik gorakoa) ziurtagiria duten pertsonek edo Hizkuntzen Europako Erreferentzia Mar-
ko Bateratuko B-2 mailaren (edo goragokoa) pareko euskararen ezagutza egiaztatzeko 
titulu edo ziurtagiri ofizialetako bat dutenek. Titulu eta ziurtagiri horiek guztiak zerrendatu-
ta daude apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 41. artikuluan, azaroaren 9ko 297/2010 
Dekretuaren 3. artikuluan eta hurrengoetan, eta apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan, eta 
hautagaiek eskatutako maila ariketa egin aurretik egiaztatu beharko dute, dagokion ziur-
tagiria Giza Baliabideen Zuzendaritzan aurkeztuta; izan ere, horrela egin ezean, ez da 
aplikatuko ariketaren salbuespena.

Hala ere, ez da beharrezkoa izango ziurtagiri hori aurkeztea, baldin eta hizkuntza-es-
kakizuna egiaztatuta badago Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan. 
Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio espresuki Basauriko Udalari, erre-
gistro horretan egiazta dezan.

Nolanahi ere, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila 
hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012 
Dekretuak xedatutakoaren babesean hizkuntza-eskakizunak egiaztatu nahi dituztenek 
dagokien ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute.

Ariketa hau gai edo ez-gai gisa kalifikatuko da.
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Lehiaketa-fasea. Gehieneko puntuazioa 25,25 puntu
Lehiaketa-fasean, eskabideak aurkezteko epean alegatutako eta egiaztatutako me-

rezimenduak baloratuko dira. Gehienez hogeita bost koma hogeita bost puntu (25,25 
puntu) lortu ahal izango dira. Epaimahaiak merezimendu hauek baloratuko ditu:

a)  Lan-esperientzia. Gehienez 9,00 puntu.
  —  Ofizialorde gisa edo postu baliokide batean egindako eginkizunak: 0,50 puntu 

lanean igarotako urte bakoitzeko edo sei hilabetetik gorako frakzio bakoitzeko, 
eta 4 puntu gehienez.

  —  Lehen agente gisa edo postu baliokide batean egindako eginkizunak: 0,20 
puntu lanean igarotako urte edo sei hilabetetik gorako frakzio bakoitzeko, eta 
3 puntu gehienez.

  —  Agente gisa edo postu baliokide batean egindako eginkizunak: 0,10 puntu la-
nean igarotako urte bakoitzeko edo sei hilabetetik gorako frakzio bakoitzeko, 
eta 2 puntu gehienez.

    Aipatutako puntuazioak lanaldi osoko kontratu edo izendapenei aplikatuko zaiz-
kie. Lanaldi partzialeko kasuetan, dagokion zuzentze-koefizientea aplikatuko da.

    Lan-esperientzia egiaztatzeko aurkeztu beharreko ziurtagirietan betetako lanpos-
tuaren eginkizunak, lanaldia, iraupena eta aldiak zehaztuko dira. Epaimahaiak 
dagozkion egiaztapenak egin ahal izango ditu.

    Basauriko Udalean emandako zerbitzuak, betiere eskabidean alegatu badira, ez 
dira agiri bidez egiaztatu beharko, eta hautagaien espediente pertsonaletan ja-
sotako datuen arabera baloratuko dira.

b)  Antzinatasuna. Gehienez 4,00 puntu.
  —  Antzinatasun-urte oso bakoitzeko 0,20 puntu, eta gehienez 4 puntu.
c) Eskatzen dena baino titulu akademiko handiagoa izatea. Gehienez 2,50 puntu.
    Honela baloratuko da:
  —  Goi-mailako teknikari-titulua edo horren baliokidea izatea: 0,50 puntu.
  —  Unibertsitate-tituluak:
  •  MECESen (Goi Mailako Hezkuntzarako Kualifikazioen Espainiako Esparrua) 

2. mailako unibertsitate titulua, diplomatura, gradua. Balorazioa: 1,50 puntu.
  •  MECESen (Goi Mailako Hezkuntzarako Kualifikazioen Espainiako Espa-

rrua) 3. mailako lizentziatura, gradua masterrarekin. Balorazioa: 2,50 puntu.
    Titulazio-maila bat goragoko maila batera iristeko beharrezkoa denean, mailarik 

altueneko titulua bakarrik baloratuko da.
d)  Prestakuntza edo hobekuntza ikastaroak: 3 puntu gehienez ere.
    Soil-soilik 1998ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako ikastaroak eta prestakun-

tza-jarduerak baloratuko dira, baldin eta ikastaro eta jarduera horiek lotura zuze-
na badute plazaren berezko zereginekin eta ofizialorde lanpostua behar bezala 
betetzeko behar diren gaitasunak eta trebetasunak eskuratzearekin.

    Parte hartzea behar bezala egiaztatu beharko da, dagokion diploma edo ziurtagi-
riaren bidez. Bertan, nahitaez agertu beharko dira ikastaroaren eskola-orduak eta 
hautagaiaren parte hartzea. Parte hartzea baremo honen arabera baloratuko da:

  —  1 eta 10 ordu bitarteko iraupena duten ikastaroak: 0,025 puntu.
  —  11 eta 30 ordu bitarteko iraupena duten ikastaroak: 0,05 puntu.
  —  31 eta 50 ordu bitarteko iraupena duten ikastaroak: 0,10 puntu.
  —  51 eta 70 ordu bitarteko iraupena duten ikastaroak: 0,25 puntu.
  —  71 eta 90 ordu bitarteko iraupena duten ikastaroak: 0,33 puntu.
  —  90 ordutik gorako iraupena duten ikastaroak: 0,75 puntu.
    Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak, Bilboko Udaltzaingoaren Akade-

miak, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak eta edozein administrazio 
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publikok elkarlanean edo modu esklusiboan emandako edo antolatutako ikasta-
roak baino ez dira baloratuko.

    Prestakuntza Erregelamenduaren 23.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, Admi-
nistrazio Publikoetarako etengabeko prestakuntzako IV. Akordiotik eratorritako 
prestakuntza-ekintza guztiak ere baloratuko dira.

    Zenbait ediziotan gai berari buruz jasotako prestakuntza edizio berrienean bai-
no ez da baloratuko, salbu eta aldaketa teknikoen edo arau-aldaketen ondorioz 
epaimahaiak batetik bestera funtsezko aldaketak egin direla uste duenean. Az-
ken kasu horretan, gehienez ere 2 ikastaro baloratuko dira.

    Ez dira baloratuko titulu akademiko ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten parte 
diren ikastaroak, irakasgaiak edo jarduerak.

    1998ko urtarrilaren 1etik aurrera emandako prestakuntzara mugatzeko arrazoiak 
dira, alde batetik, orduz geroztik Basauriko Udalaren egituran eta antolaketan 
izandako eraldaketa sakona, eta bestetik, araudiaren eta baliabide materialen 
eboluzioa eta teknologia eta lan-metodo berrien aplikazioa; horiek direla eta, zer-
bitzu berriak ematen dira orain, edo zerbitzuak emateko moduak eraldatu dira.

e)  Posturako eskatutakoa baino euskara-maila handiagoa izatea: (gehienez 2 puntu):
   — 4. hizkuntza-eskakizuna edukitzea: 2,00 puntu.
   — 3. hizkuntza-eskakizuna edukitzea: 1,00 puntu.
f)  Kondekorazioak eta sariak: 1,75 puntu gehienez ere.
    Polizia-lana aitortzeko dominak, Polizia Zerbitzuaren Diploma eta merezimen-

duzko jarduerak aitortzeko zorion-adierazpenak —betiere dominak emateko 
ezarritako baldintzak betetzen ez direnean— jasotzeagatik eta guztiak ere dago-
kion kredentzialaren bidez behar bezala dokumentatuta, hori guztia Herrizaingo 
Sailaren 27/2010 Dekretuaren 2.b) artikuluan, 7. artikuluan, 8. artikuluan eta 9. 
artikuluan ezarritako baldintzen arabera (2010eko otsailaren 3ko EHAA), eskala 
honen arabera:

  —  Polizia-lana saritzeko domina: 1 puntu.
  —  Polizia-zerbitzua saritzeko diploma: 0,5 puntu diploma bakoitzeko.
  —  Zoriontzeak: 0,25 puntu zorion-adierazpen bakoitzeko.
g)  Informatika-ezagutzak: 3 puntu gehienez ere.
    Gehienez ere hiru (3) puntu emango dira Microsoft Word, Excel eta Outlook apli-

kazioei dagozkien IT txartelak edukitzeagatik, baremo honen arabera:
  —   Microsoft Word, Excel eta Outlook aplikazioen maila aurreratua (2003ko ber-

tsioan edo ondorengoetan), IT Txartela bakoitzeko 1 puntu.
  —   Microsoft Word, Excel eta Outlook aplikazioen oinarrizko maila (2003ko ber-

tsioan edo ondorengoetan), IT Txartela bakoitzeko 0,5 puntu.
   Espezialitate bereko maila bat baino gehiago izanez gero, goragoko maila baka-

rrik baloratuko da.

Zazpigarrena.—Epaimahaiaren proposamena
Ariketen kalifikazioa eta merezimenduen balorazioa amaitutakoan, epaimahaiak 

Udalaren webgunean argitaratuko du oposizio-lehiaketa gainditu duten izangaien ze-
rrenda, lehentasun-hurrenkeran, eta puntuazio handiena lortu dutenen aldeko izenda-
pen-proposamena egingo du.

Hautaketa-prozesuaren behin betiko sailkapen-hurrenkera zehazteko, lehiaketa-oposi-
zio fasean eta prestakuntza-ikastaroan eta praktikaldian lortutako kalifikazioak batuko dira.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen testu bateginaren 66.1 ar-
tikuluan eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 20.4.a) artiku-
luan ezarritakoa aplikatuz, gaitasunetan berdintasuna egonez gero, emakumeei lehen-
tasuna emango zaie emakumeen presentzia %  40tik beherakoa den administrazioko 
kidego, eskala eta kategorietan, non eta beste hautagaian ez diren ematen neurri hori ez 
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aplikatzea justifikatzen duten eta sexu-arrazoiengatiko baztertzaileak ez diren arrazoiak, 
hala nola laneratzeko zailtasun bereziak dituzten beste kolektibo batzuetako kide izatea.

Aurreko paragrafoan araututakoa alde batera utzi gabe, berdinketak bere horretan 
jarraitzen badu, hurrenkera lehendabizi oposizio-fasean puntuazio handiena lortu due-
naren alde ezarriko da; bigarrenik, ezagutza-proban puntuazio handiena lortu duena-
ren alde, eta, azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzaingoen zerbitzuan denbora 
gehien eman duenaren alde.

Behin-behineko zerrenda hori argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, interesdunek 
10 egun balioduneko epea izango dute egoki iritzitako erreklamazioak aurkezteko.

Erreklamazioak aztertu ondoren, epaimahaiak alkateari igorriko dio akta, puntuazio 
handiena lortu dutenen aldeko izendapena egin dezan. Akta horretan, puntuazio-hurren-
keran, hautaketa-prozesua gaindituta, deitutako plaza-kopurua gainditzen duten hauta-
gai guztiak agertu beharko dira.

Epaimahaiak proposatutako hautagai-kopurua ez da izango, inola ere, deitutako pla-
za-kopurua baino handiagoa. Edonola ere, Basauriko Udalean egon daitezkeen lanpostu 
hutsak –deitutakoaren antzekoak– aldi baterako betetzeko, hautaketa-prozesua gainditu 
duten izangaien zerrenda aurkeztu beharko du epaimahaiak, lortutako puntuazioaren 
araberako hurrenkeran. Hemen osatutako poltsak lehentasuna izango du aurretik sortu-
tako poltsen aurrean, horiek indarrean dauden bitartean.

Epaimahaiak deialdia hutsik geratzen dela adierazi ahal izango du, baldin eta uste 
badu izangaietako bakar batek ez duela lanpostuko erantzukizunak betetzeko adinako 
mailarik lortzen probetan.

Zortzigarrena.—Dokumentuak aurkeztea
Praktiketako izendapenerako proposatzen diren pertsonek ez dituzte agiri bidez jus-

tifikatu beharko Udaltzaingoaren agente-plazan sartzean dagoeneko frogatutako baldin-
tzak eta betekizunak, eta bakarrik aurkeztu beharko dituzte administrazioaren esku ez 
dauden eta baloratu diren gainerako baldintza eta merezimenduen agiri originalak edo 
behar bezala konpultsatuak.

Bederatzigarrena.—Praktiketako funtzionario izendatzea
Baldintzak aurreko oinarrian ezarritako moduan egiaztatu ondoren, epaimahaiak pro-

posamena Basauriko Udaleko organo eskudunari helaraziko dio, praktiketako funtziona-
rio izendatzeko proposamena egin dezan.

Alkate-presidenteak praktiketako funtzionario izendatuko ditu epaimahaiak proposa-
tutako hautagaiak.

Praktiketako funtzionario izendatutako izangaiak egoera horretan egongo dira pres-
takuntza-ikastaroa hasten denetik karrerako funtzionario izendatu arte edo hautake-
ta-prozesutik kanpo geratu arte.

Hamargarrena.—Prestakuntza-ikastaroa eta praktikaldia
Prestakuntza-ikastaroa eta praktikaldia ezin izango dira aldi berean egin, eta horietako 

bakoitzaren iraupena, ezta biena batuta ere, ezin izango da izan 30 hilabetetik gorakoa.
Prestakuntza-ikastaroa eta praktikaldia nahitaezkoak eta baztertzaileak izango dira, 

banaka kontsideratuta. Eta gainditu ezean, izangaia hautaketa-prozesutik kanpo gera-
tuko da automatikoki, eta deialdi honetan aipatutako ofizialordearen kategorian sartzeko 
eskubide guztiak galduko ditu.

Prestakuntza-ikastaroa eta praktikaldia prestakuntza-ikastaroa hasten den unean in-
darrean den ikasketa-planean aurreikusitakoaren arabera ebaluatu eta gaindituko dira, 
eta prestakuntza-ikastaroa edo praktikaldia gainditzen ez duen edo plan horretan gain-
ditzeko aurreikusitako baldintzak betetzen ez dituen ikaslea ez-gai deklaratuko da, eta, 
beraz, hautaketa-prozesutik kanpo geratuko da.

a)  Prestakuntza-ikastaroa
Euskal Herriko Poliziaren Ikastegian edo haren zuzendariak zehazten duen presta-

kuntza-zentroan egingo den prestakuntza-ikastaroa selektiboa izango da, eta ezarritako 
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ikasketa-planaren arabera egingo da, bertan aurreikusten den araubidearen eta iraupe-
naren arabera. Ikastaroaren hasiera Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiko zuzendariaren 
ebazpenaren bidez ezarriko da, eta ebazpen hori Basauriko Udalaren iragarki-oholean 
eta webgunean argitaratuko da.

Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiko Kontseilu Errektoreak Udaltzaingoaren lehen 
agente kategoriarako onartutako ikastaroaren ikasketa-planean xedatutakoaren arabera 
ebaluatu eta gaindituko da prestakuntza-ikastaroa. Hala, ikastaroa gainditzen ez duen 
ikaslea ez-gai deklaratuko da, eta hautaketa-prozesutik kanpo geratuko da.

Prestakuntza-ikastaroaren azken kalifikazioa Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiko 
iragarki-taulan argitaratuko da. Azken kalifikazio horiek deialdia egin duen organoari ja-
kinaraziko dizkio Euskal Herriko Akademiako zuzendariak.

b) Praktikaldia
Praktikaldia prestakuntza-ikastaroa gainditu duten izangaiek egingo dute, eta beren 

jarduera-arloen arabera hautagaien prestakuntza osoa eta, bereziki, udaltzaingoaren 
zerbitzuen egitura eta funtzionamendua ezagutzeko egokienak diren zentro edo bule-
goetan egingo da.

Praktikaldiaren ebaluazioa Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiak egingo du. Ebalua-
zioa izangaiak Udaltzaingoko lehen agentearen kategoriari dagozkion eginkizunak be-
tetzeko erakutsitako egokitasunari buruzkoa izango da, zereginak betetzeari lotutako 
eraginkortasun profesionala kontuan hartuta.

Praktikaldiaren azken balorazioa gai edo ez-gai izango da, eta Basauriko Udaleko 
eta Polizia Ikastegiko iragarki-tauletan argitaratuko da.

Hamaikagarrena.—Behin betiko izendapena
Izangaien behin betiko kalifikazioa eta lehentasun-ordena oposizio-fasean eta lehia-

keta-fasean lortutako puntuak batuta zehaztuko da. Izangaiak izendatzeko, ezinbeste-
koa izango da prestakuntza-ikastaroa eta praktikaldiak gainditzea gai kalifikazioa lortuta.

Hamabigarrena.—Kargua hartzea
praktikaldia amaitu eta gehienez ere 2 hilabeteko epean, alkateak hautaketa-proze-

dura gainditzen duten pertsonak karrerako funtzionario izendatuko ditu, Basauriko Uda-
leko Udaltzaingoko ofizialorde kategorian, eta izendapen hori Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratuko da.

Izendatutako izangaiak gehienez ere 10 egun balioduneko epea izango du lanpos-
tuaz jabetzeko, izendapena argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Hala ere, antolaketa-arrazoiak direla-eta hala komeni denean, izendapenaren ebaz-
penean lanpostuaz jabetzeko data jakin bat zehaztu ahal izango da; ezinbesteko arra-
zoirik ez badago, izangaia data horretan lanpostuaz jabetzen ez bada, ondoriorik gabe 
geratuko dira hark prozesuan zehar egindako jarduketa guztiak, eta karrerako funtziona-
rio izateko izan ditzakeen eskubide guztiak galduko ditu.

Hamahirugarrena.—Gorabeherak
Epaimahaiak ahalmena izango du sortutako zalantzak eta gorabeherak ebazteko eta 

lehiaketa-oposizioa behar bezala antolatzeko beharrezkoak diren erabakiak hartzeko, 
oinarri hauetan aurreikusi gabeko alderdi guztietan.

Hamalaugarrena.—Aurkaratzeak
Oinarri hauen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, hi-

labeteko epean, edo zuzenean administrazioarekiko auzien jurisdikzioan aurkaratu ahal 
izango dira, bi hilabeteko epean, biak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren 
egunetik zenbatzen hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112., 123. eta 124. artikuluetan eta Administrazioareki-
ko Auzien Jurisdikzioaren uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikuluan ezarritakoa-
ren arabera.
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ERANSKINA

1. 2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, Estatuko Segurtasuneko Indar eta 
Gorputzei buruzkoa. Xedapen orokorrak eta udaltzaingoak. 5. Titulua. Udaltzaingoak.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina, uztailaren 
22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutakoa: I. titulua, III. kapitulua: Kon-
trol eta gardentasun mekanismoak. I. titulua, IV. kapitulua: Kode deontologikoa II. titu-
lua, I. kapitulua: Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren antolaketa. Xedapen erkideak. 
II. titulua, III. kapitulua. Tokiko kidegoak eta zerbitzuak. IV. titulua, X. kapitulua. Dizipli-
na-araubidea.

3. Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Le-
gearen testu bategina, urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez 
onartutakoa. IV. titulua. Administrazio-baimenak. V. titulua. Zehapen-arautegia.

4. 1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Zirkulazio Araudi Orokorra onar-
tzeko dena, betiere, trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari 
buruzko legearen testu artikulatua, martxoaren 2ko 339/1990 legegintzako errege dekre-
tuaren bitartez onartua, aplikatu eta garatzearren:

a) Gelditzea eta aparkatzea.
b) Edari alkoholdunei eta drogei buruzko arauak.
c) Seinaleztapena Arau orokorrak, seinaleztapenaren erantzukizuna.
d) II. Eranskina Kirol-probak, bizikleta-ibilaldiak eta bestelako gertakariak.
5. Gidarien Araudi Orokorra, maiatzaren 8ko 818/2009 Errege Dekretuaren bidez 

onartutakoa.
a) Gidatzeko administrazio-baimenak.
b) Beste herrialde batzuetan igorritako gida-baimenak.
6. Ibilgailuen Araudi Orokorra, abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuaren 

bidez onartutakoa.
a) Matrikulazioa.
b) Behin-behineko zirkulazio-baimenak. Partikularrak eta enpresak.
c) Matrikula-plakak.
7. 920/2017 Errege Dekretua, urriaren 23koa, Ibilgailuen Azterketa Teknikoa arau-

tzen duena. Ikuskapenen maiztasuna.
8. 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodeari buruzkoa: Bide-segur-

tasunaren aurkako delituak. (II. liburua, XVII. titulua: IV. kapitulua).
9. 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodeari buruzkoa: Arau-haus-

te penala (I. titulua: I. kapitulua).
10. 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodeari buruzkoa: Arau-haus-

te penalak aldatzeko inguruabarrak (I. titulua: II, III, IV, eta V. kapituluak).
11. 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodeari buruzkoa: Lesioak 

(II. liburua, III. titulua).
12. 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodearena: Askatasunaren 

aurkako delituak. (II. liburua, VI. titulua: I. eta II. kapitulua).
13. 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodeari buruzkoa: Ondarea-

ren eta gizarte eta ekonomiaren aurkako delituak (II. liburua, XIII. titulua, I, II, IV, V, VI eta 
IX. kapituluak).

14. 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodeari buruzkoa: Osasun 
publikoaren aurkako delituak (II. liburua, XVII. titulua, III. kapitulua).

—  Oharra: 9-14 gaiei dagokienez, ez da eskatzen delituek dakartzaten zigorren berri 
izatea.

15. 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babeste-
koa: Sarrerak eta erregistroak, identifikazioa eta arau-hausteak.
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16. 50/1999 Legea, abenduaren 23koa, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak 
edukitzeko araubide juridikoari buruzkoa: lizentzia. Arau-hausteak.

17. 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero-indarkeriaren aurka 
oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa: Biktimen babeserako eta segurtasunera-
ko neurri judizialak.

18. 5/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 12koa, adingabeen erantzukizun penala 
arautzen duena: Legearen aplikazio-eremua, eta Prozeduraren instrukzioaren arau oro-
korrak.

19. Trafikoaren, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioaren eta Bide Segurtasunaren arlo-
ko Zigor Prozedurari buruzko Araudia, otsailaren 25eko 320/1994 Errege Dekretuaren 
bidez onartutakoa.

20. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta 
Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa: II. titulua. Datuen babeserako printzipioak.

21. 10/2015 Legea, abenduaren 3koa, Ikuskizun Publiko eta Jolas Jarduerei buruzkoa.
22. 296/1997 Dekretua, abenduaren 16koa, Jendaurreko ikuskizunak eta jolas jar-

dueren ordutegiak eta jarduera horiei buruzko beste alderdi batzuk ezartzen dituena 
Euskal Autonomi Elkartearen eremuan.

23. Udal-ordenantza, animaliak eduki eta babesteari, eta arriskutsuak izan daitez-
keen animalien erregimen juridikoari buruzkoa.

24. Udal-ordenantza, trafikoa eta trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bi-
de-segurtasunaren arloan udalaren zehapen-ahalmena erabiltzeko prozedura arautzen 
duena.

25. Udal-ordenantza, Basauriko txandakako aparkalekuen kontrola arautzen duena.
26. Udal-ordenantza, portaera eta garbiketa publikoa arautzen duena.
27. Udal-ordenantza, alkoholaren eta tabakoaren sustapena, publizitatea, salmenta 

eta kontsumoa kontrolatzeko neurriak arautzen dituena.
28. Udal-ordenantza, Basauriko kaleko salmentari buruzkoa.
29. Udal-ordenantza, espazio publikoa arautzeari buruzkoa.
—  Udal-ordenantza eta -araudi guztiak Udalaren webgunean daude eskuragarri 

(www.basauri.eus).
—  Oposizio-faseko probak egiteko unean indarrean dagoen araudia hartuko da 

kontuan.
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