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DELINEATZAILE LANPOSTUA ALDI BATERAKO BETETZEKO HELBURUZ, 
BEHIN-BEHINEKO FUNTZIONARIOA HAUTATZEKO DEIALDIA ARAUTZEN 
DUTEN OINARRIAK.     
 
 
 
LEHENENGOA.- Deialdiaren xedea. 
 
Deialdi honen xedea delineatzaile lanpostu bat behin-behinean hornitzea da Basauriko 
Udalaren langilerian, behin betiko hornitu arte edo deialdia eragin zuten premiazko 
arrazoiak eta beharrizanak amaitu arte. Lanpostua hornitzeko prozedura sarrera librea 
izango da, oposizio bidez. 
 
Aipatu plaza Administrazio Bereziaren Eskalan, Azpieskala Teknikoan, Teknikari 
Laguntzailearen Klasean dago eta honako ezaugarriak ditu: C ordainsari-taldeari 
dagokion soldata, C1 azpitaldeak, 20 lanpostu-mailako osagarria, aparteko 
ordainsariak, hirurtekoak eta gainerako ordainsariak indarreko legeriarekin bat eta 
Basauriko Udalak hartu dituen edo hartuko dituen akordioei jarraiki. 2. hizkuntza-
eskakizuna atxikia du, derrigortasun-datarik gabe.  
 
Lanpostuaren eginkizunak udalaren organigrama funtzionalean une bakoitzean 
zehaztutakoak dira. Orain honakoak dira:  

• Zerbitzuak eta espedienteak dokumentatu eta normalizatzea, langilearen 
erantzukizunpean. 

• Adierazleak aztertu eta ebaluatu eta zerbitzuak eta/edo espedienteak 
hobetzeko aukerak identifikatzea. 

• Zerbitzuak eta/edo espedienteak kudeatu, horien jarraipena egin, egiaztatu eta 
hobetzeko proposamenak egitea, langilearen erantzukizunpean.  

• Epeak ez-betetze eta hutsuneen berri ematea.  
• Zerbitzu eta/edo espedienteei lotutako gaiei buruzko txostenak, ebazpenak, 

oroitza-txostenak eta abar idaztea, langilearen erantzukizunpean. 
• Herritarrei arreta egitea, langilearen zerbitzu eta/espedienteei lotutako gaiei 

dagokienean.  
• Proiektu, zerbitzu eta instalazioen inguruko informazioa marraztu eta kodetzea.   
• Proiektu, zerbitzu eta instalazioen inguruko datu grafikoak eta alfanumerikoak 

hartzea. 
• Proiektu, zerbitzu eta instalazioei lotutako elementuen mota guztietako 

neurketak egitea. 
 
 

BIGARRENA.- Hautagaien baldintzak. 
 
Hautaketa-prozesuan parte hartu ahal izateko, honakoak beharrezkoak dira: 
 

• Europar Batasuneko kide diren estatuetako baten herritartasuna izatea, edo, 
Europar Batasunak egindako eta Espainiako Estatuak berretsitako Nazioarteko 
Itunei jarraiki, langileen zirkulazio askea aplikatzen zaion estaturen bateko 
herritarra izatea. Era berean, parte hartu ahal izango dute Europar Batasuneko 
kide diren estatuetako herritarren ezkontideek, betiere zuzenbidez bananduta 
ez badaude; baita bere ondorengoek eta bere ezkontidearenek, baldin eta 
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zuzenbidez bananduta ez badaude, eta ondorengo horiek hogeita bat (21) urte 
baino gutxiagokoak badira, edo adin horretatik gorakoak baina mendekoak. 

• 16 urte beteta izatea eta erretiro-adinera iritsi gabe egotea. 
• Lanpostuaren funtzioak behar bezala betetzea saihesten duen gaixotasun edo 

akats fisikorik ez izatea, minusbaliatuak gizarteratzeari buruzko apirilaren 7ko 
13/1982 Legeak ezarritakoari kalterik egin gabe. 

• Diziplina-espedientearen bidez Estatu, Erkidego, Toki edo Erakunde 
Administraziotik baztertu gabe egotea eta funtzio publikoak betetzeko ezgaitua 
ez egotea 

• Herri Administrazioen zerbitzura diharduten langileen bateraezintasunaren 
arloan indarreko legeriak ezarritako ezgaitasunaren edo bateraezintasunaren 
legezko kausarik ez izatea. 

• Bigarren mailako Lanbide Heziketaren titulua edukitzea, delineatzailearena edo 
baliokidea, edo eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean titulua 
eskuratzeko moduan egotea. 

 
Oinarri honetan zehaztutako baldintzak eskabideak aurkezteko epearen amaieran bete 
beharko dira eta lanpostua hartzen denean iraun beharko dute. 
Hautaketa-prozesuan onartu eta parte hartzeko, nahikoa izango da hautagaiek  
eskabidean adieraztea eskatutako baldintzak betetzen dituztela, horiek guztiak ziurtatu 
beharreko prozeduraren aldiari kalterik egin gabe. 
 
 
HIRUGARRENA.- Eskabideak. 
 
Onartuak izateko eta, hala badagokio, hautapen-probetan parte hartzeko, hautagaiek 
eskabidea aurkeztu beharko dute, hautaketan parte hartu nahi dutela adierazita, eta 
bigarren oinarrian eskatzen diren baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela jasota, 
betiere eskabidea aurkezteko ezarri den epea amaitu baino lehen. 
 
Hautagaiek ondoko hauek jaso beharko dituzte eskabidean: 

a) Eskatzen diren datu pertsonalak. 
b) Oposizio aldiko hautaprobak zein hizkuntza ofizialetan egin nahi diren, 

euskaraz edo gaztelaniaz. 
c) Laugarren proba (euskara proba) egiteko aukera baliatzea, hizkuntza 

eskakizunak egiaztatze aldera, hautagaiak hala nahi badu. 
d) Ezinduek egoera hori adierazi behar dute eskabidean eta, hala 

badagokie, hautaprobak egiteko zein arrazoizko denbora eta baliabide 
egokitzapen eta doikuntza behar dituzten. 

 
Eskabidearekin batera, honako hauek ere aurkeztuko dira: 

a) Nortasun-agiri nazionalaren kopia edo horren baliokidea, atzerritarra 
izanez gero. 

b) Hautagaiak hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta duelako agiria erants 
daiteke, merezimendu gisa kontuan hartzeko helburuz, seigarren 
oinarriak jasotakoari jarraiki.  

 
Eskabidea aurkeztean, baimena ematen da norberaren datuak (izen-abizenak eta 
telefono-zenbakia) beste herri administrazio batzuei lagatzeko, datuok lanposturen bat 
premiaz betetzeko eskatzen badituzte. 
 
Eskabideak udalbatzako buruari zuzenduko zaizkio eta Erregistro Orokorrean 
aurkeztuko dira 10 lanegunen buruan, deialdiaren iragarkia prentsan eta erakundearen 
web orrian agertu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 
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Halaber, eskabideak Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legeak 38.4. eta 70. artikuluetan xedatutako 
moduan aurkez daitezke. 
 
Ziurtagiriaren bidez % 33ko edo hortik gorako ezintasuna aurkezten duten hautagaiek 
ariketak egiteko denbora eta bitartekoak moldatzea eska dezakete, hori beharrezkoa 
izanez gero, eta xede horretarako, minusbaliotasunaren ehunekoa eta ezaugarriak 
adieraziko dituzte. 
 
Hautagaiak eskabideetan jasota utzi dituzten datuetara lotuko dira eta idatzi arrazoituz 
bakarrik aldatzeko eska dezake eskabideak aurkezteko arestian aipatu den epearen 
barruan. Epe hori igarota, ez da halako eskaerarik onartuko. 
 
Basauriko Udaleko iragarkien oholtzan eta web orrian Hautaketa-prozesuari eta horren 
ondorioz sortutako egintzei buruzko informazioa eskainiko da, jakinarazpen eta 
komunikazio ofizialetarako. 
 
 
LAUGARRENA.- Hautagaiak onartzea. 
 
Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean, udalbatzako buruak ebazpena emango 
du gehienez bost egunen barruan eta hautagai onartuen eta baztertuen zerrenda 
onartutzat joko du. Hori udalbatzaren iragarki-oholtzan argitaratuko da eta hiru 
laneguneko epea emango da baztertzeak erreklamatzeko eta hori sorrarazi duten 
akatsak eta dokumentuak zuzentzeko.  
 
Ezin izango da zuzendu eskabidea epez kanpo aurkeztu izana edota merezimenduak 
egiaztatzeko agirietan akats edo hutsuneak egon izana. 
 
Erreklamazioak egiteko epea amaituta, udalbatzako buruak berriro ere ebazpena 
emango du eta horretan onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartuko du. 
 
Beste alde batetik, kalifikazio-epaimahaiaren osaera eta lehen ariketa zein egunetan 
egingo den jasoko dira ebazpen horretan.  
 
Aurrekoa alde batera utzita, ebazpenaren ondoren edozein unetan, probak egiten ari 
direnean barne, epaimahaiak edozein hautagairen eskaerak edo dokumentazio 
osagarriak zehaztasunik eza edo faltsukeria dutela hautematen badu eta hori 
baztertzeko arrazoia izango balitz, betiere konponezintzat joko da eta epaimahaiak 
Alkatetzari proposatuko dio baztertzeko erabakia hartzea. 
 
 
BOSGARRENA.- Kalifikazio-Epaimahaia. 
 
1.- Kalifikazio-epaimahaia Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 
12ko 7/2007 Legearen 60. artikuluan ezarritakoari jarraiki eratuko da eta 
epaimahaiaren osaera osoa hautagai guztiei jakinaraziko zaie, onartuen gaineko 
ebazpenean. 
2.- Nolanahi ere, kalifikazio-epaimahaiak aholkulariak baliatu ahal izango ditu bere 
zereginetan laguntzeko. Aholkulariok euren espezialitate teknikoetara mugatuko dute 
jarduna, Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legearen 31.3 artikuluak dioenari jarraiki.  
3.- Kalifikazio-epaimahaiko kideek epaimahaian parte-hartzeari uko egingo diote eta 
hala jakinaraziko diote udalbatzako buruari Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta 
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Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 28. artikuluak jasotzen 
dituen inguruabarretako bat gertatuz gero; era berean, hautagaiek epaimahaiko kideak 
ezetsi ahal izango dituzte aipatutako legearen 29. artikuluak ezarritakoarekin bat, 
aurreko artikuluan jasotako inguruabarretako bat gertatuz gero.   
4.- Kalifikazio-epaimahaikide guztiek iritzia eta botoa eman ahal izango dituzte, 
idazkariak izan ezik, ez baitu botorik emateko eskubiderik izango. 
Kalifikazio-epaimahaiko erabakiak bertaratuen botoen gehiengoz hartuko dira, eta 
berdinketa gertatzen denean, epaimahai-buru diharduen pertsonak emandako botoak 
erabakiko du. 
5.- Kalifikazio-epaimahaia titularrek eta horien ordezkoek osatuko dute; titularrak nahiz 
ordezkoak kalifikazio-epaimahaiaren idazkaritza, burutza eta kidetza osatzeko izendatu 
beharko dira. 
6.- Epaimahaia ezin izango da osatu eta ezin izango du jardun kideen erdia baino 
gehiago ez badago, titular zein ordezko, berdin dio zein. 
7.- Prozeduraren edozein unetan kalifikazio-epaimahaiak hautagairen batek deialdian 
eskatutako baldintzak betetzen ez dituela jakingo balu, baztertu egingo du, 
interesdunari entzun ondoren; halaber, lehiaketaren deialdia egin duen agintaritzari 
egun berean emango zaio horren berri. Antzematen diren izatezko akatsak edozein 
unetan konpon daitezke, ofizioz edo interesatuak eskatuta. 
 
 
SEIGARRENA.- Hautaketa-prozesua. 
 
Hautagaiak oposizio libreko sistemaren bidez aukeratuko dira. 
 

Oposizio aldia 
 

1. proba (nahitaezkoa eta baztertzailea):  
 
Epaimahaiak ezarritako gehienezko denboran, oinarri hauei dagokien gai-
zerrendako atal orokorrean (I. Eranskina) eta berariazko atalean (II. Eranskina) 
jasotzen diren edukiei buruzko galderak erantzun beharko dira idatziz; galdera 
horiek aukerako lau erantzun izango dituzte eta erantzun okerrak zehatu egingo 
dira. 
Puntuazio zuzena formula honekin aterako da: puntuazioa izango da ondo edo 
zuzen dauden galderen kopurua ken okerren kopuruaren herena (P = Z – O/3). 
Kalkulu horretan, erantzun gabeko galderak ez dira oker gisa hartuko. 
Puntuazioa 0tik 10era bitartekoa izango da, eta gutxienez 5 puntuko puntuazioa 
lortu beharko da ariketa gainditzeko. 
Hautagaien nortasunaren berri izan baino lehen, epaimahaiak azken 
puntuazioan gutxienez bost (5) puntu lortzeko beharrezko jakintza maila 
finkatuko du. 
Epaimahaiak azken puntuazioan gutxienez bost (5) puntu lortzeko beharrezko 
jakintza maila zein den finkatzen duenean, puntuazio zuzenak azken emaitza 
bihurtuko dira, eta banaketa proportzionala erabiliko da hamar (10) puntuko 
azken puntuazioa lor daitekeen gehienezko puntuazio zuzenarekin bat 
etortzeko. Eragiketa horiek guztiak hautagaien nortasunaren berri izan gabe 
burutuko dira. 
 
 
2. proba (nahitaezkoa eta baztertzailea):  

 
Deialdiari erantsitako gai-zerrendan jasotzen den berariazko atalari (II. 
Eranskina) lotutako ariketa praktiko edo teoriko eta praktiko bakarra edo batzuk 
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egin beharko dira. Baliteke neurtzeko tresnak erabili behar izatea ariketa 
honetan. Delineazioa programa informatikoak erabiliz egingo da: Microstation 
edo Autocad.  
 
Puntuazioa 0tik 10era bitartekoa izango da, eta gutxienez 5 puntuko puntuazioa 
lortu beharko da ariketa gainditzeko. 

  
3. proba (nahitaezkoa eta baztertzailea):  
 
Deialdiari erantsitako gai-zerrendan jasotzen den berariazko atalari (II. 
Eranskina) eta lanpostuaren eginkizunei lotutako ariketa praktiko edo teoriko 
eta praktiko bakarra edo batzuk egin beharko dira. Delineazioa programa 
informatikoak erabiliz egingo da: Microstation edo Autocad.  
  
Puntuazioa 0tik 10era bitartekoa izango da, eta gutxienez 5 puntuko puntuazioa 
lortu beharko da ariketa gainditzeko. 
 
Euskara maila egiaztatzeko aldia 
 
4. proba (borondatezkoa eta ez-baztertzailea):  
 
Euskarari buruzko jakintza egiaztatu beharko da, lehen eta bigarren hizkuntza-
eskakizunei dagokienez (derrigortasun-datarik gabekoak), epaimahaiak 
erabakitako proben bitartez. Ondore horietarako, HAEE-IVAPek emandako 
jarraibideei men egin beharko die, Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 99.1 
artikuluak dioenarekin bat etorriz.  
 
Ez dute proba hau egin beharko eskatutako hizkuntza-eskakizunaren jabe 
direla edo euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak 
baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin 
parekatzen dituen azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren 3. artikuluak jasotako 
titulu baliokideren baten jabe direla egiaztatzen duten hautagaiek.  
 
Salbuespena egikaritzeko, 1. HE edo 2. HE egiaztatuta duten pertsonek edo 
horien baliokide den agirien baten jabe diren pertsonek Basauriko Udalaren 
Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dute agiri egokia, proba egiten den 
dataren aurretik. 
 
Ariketa hau honela balioetsiko da:  
 

- 1. hizkuntza-eskakizunaren egiaztapena: 2 puntu. 
- 2. hizkuntza-eskakizunaren egiaztapena: 3 puntu. 

 
 
ZAZPIGARRENA. Prozesuaren emaitza. 

Hautaketa-prozesuko aldi puntuagarrietan lortutako puntuen baturak erabakiko du 
sailkapenaren hurrenkera. Berdinketa egonez gero, ondorengo irizpideak kontuan 
hartuta erabakiko da: 

a) Oposizio aldian punturik gehien lortu duena. 
b) Oposizio aldiko azken ariketan punturik gehien lortu duena. 
c) Oposizio aldiko bigarren ariketan punturik gehien lortu duena. 
d) Oposizio aldiko lehen ariketan punturik gehien lortu duena. 
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ZORTZIGARRENA.- Gainditutakoen zerrenda. Dokumentuak aurkeztea. 
 
Hautaketa amaitutakoan, kalifikazio-epaimahaiak gainditutakoen zerrenda argitaratuko 
du, puntuazioaren hurrenkeran eta hautatutako pertsona zein den adieraziko du. 
Bestalde, zerrenda bidaliko dio udalbatzako buruari eta hautatutako pertsonaren 
aldeko izendapena egiteko proposatuko du berariaz, behin-behineko funtzionario 
izaeraz. Proposamena loteslea izango da.  
 
Era berean, aipatutako udalbatzako burutzari azken saioaren akta bidaliko dio eta 
bertan, puntuazio-hurrenkeraren arabera, deitutako plazen kopurua gainditzen duten 
lehiakide guztiak agertuko dira, betiere proba guztiak gaindituta dituztela. Plaza lortu 
duen hautagairen batek hartuko ez balu, eskubiderik eta aukerarik izan gabe, zerrenda 
hori erabiliko da. Gauza bera egingo da antzeko lanpostuetan iraunkorrak ez diren 
langileen beharrak bete behar direnean hiru urtetik beherako denboraldian. 
 
Kalifikazio-epaimahaien erabakiak lotesleak izango dira izendapena egiteko ardura 
daukan organoarentzat; hala ere, hori ez da eragozpen izango organo horrek 
kalifikazioak berrikus ditzan, indarrean dagoen Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean ezarritakoaren arabera. 

 
Proposatutako oposiziogileak udal erregistroan aurkeztu beharko ditu deialdiaren 
oinarrietan hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskatzen diren baldintzen 
egiaztagiriak, 10 egun baliodunen buruan, gaindituen zerrenda argitaratzen den 
egunetik zenbatzen hasita. 

 
1.- Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia, behar bezala konpultsatua. 
2.- Kargu publikoetan aritzeko ezgaitua ez dagoela eta diziplina-

espedientearen bidez Herri Administrazioaren zerbitzutik baztertua ez dagoela 
adierazten duen zinpeko aitorpena. 

3.- Herri Administrazioaren zerbitzura dauden langileen bateraezintasunei 
buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legeak ezarritako bateraezintasun-arrazoirik ez 
duela adierazten duen zinpeko aitorpena. 

4.- Funtzioa ondo betetzea saihesten duen gaixotasun edo akats fisikorik ez 
duela adierazten duen ziurtagiri medikoa. 

Hautagai minusbaliatuek, gainera, dagokion lanpostuaren funtzioak 
betetzeko gaitasun-ziurtagiria aurkeztu beharko dute, dagokion administrazioaren 
organoak emanda. 

5.- Deialdian berariaz eskatutako baldintzen agiri bidezko justifikazioa: 
bigarren mailako Lanbide Heziketako tituluaren fotokopia konpultsatua, 
delineatzaile-ikasketei edo horien baliokide bati dagokiona. 

  
Funtzionario publikoak direnek ez dute zertan aurreko izendapena lortzeko jada frogatu 
zituzten baldintzak agirien bidez egiaztatu; beren Ministerio, Tokiko Erakunde edo 
Erakunde Publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute, beren egoera eta zerbitzuen 
orrian agertzen diren gorabeherak egiaztatuz. 

 
Arestian aipatutako epean, ezinbesteko arrazoien kasuan izan ezik, proposatutako 
lehiakideak dokumentazioa aurkezten ez badu edo eskatutako baldintzak betetzen ez 
baditu, ez da izendatuko eta jarduera guztiak baliorik gabe geldituko dira, hautaketa-
prozesuan parte hartzeko eskabidean azaldutako faltsukeriarengatik izan dezakeen 
erantzukizunari kalterik egin gabe. Kasu horretan, udalbatzako buruak izendapen-
proposamena egingo du, sailkapen-zerrendan hurrengo tokian dagoenaren alde. 
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BEDERATZIGARRENA.- Izendapena. 
 
Aipatutako dokumentuak aurkezteko epea amaitutakoan, hautagaia bitarteko 
funtzionario izendatuko da. 
 
Izendapena zuzenean jakinaraziko zaio aukeratutako pertsonari, eta bitarteko 
funtzionarioaren karguaz noiz jabetu behar duen adieraziko zaio. 
 
Interesdunak karguari uko egiten diola ulertuko da adierazitako epeen barruan bidezko 
arrazoirik gabe karguaz jabetzen ez bada; hori gertatuz gero, hautaketa-prozesuan 
izandako emaitzen araberako puntuazio-hurrenkerari jarraiki ordeztuko da, aurreko 
atalean aipatutako agiriak aurkeztu ondoren. 
 
 
HAMARGARRENA.- Lan-harremana etetea, baliogabetzea eta iraungitzea.  
 
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 63. 
artikuluak ezarritako zergatiez gain, behin-behineko funtzionarioaren lan-harremana 
etengo da izendapena ekarri zion arrazoia amaitzen denean. 
 
Bestalde, izendapena baliogabetu egingo da ondoko auziren baten zioz: 

- Behin-behinean betetako lanpostua karrerako funtzionario batez hornitzen 
denean, araubidez ezarritako zeinahi prozedura dela bide.   

- Lanpostua kentzen denean, gertatzezko arrazoiengatik. 
- Udalak erabakitzen duenean lanpostua behin-behinean betetzeko 

premiazko arrazoirik ez dagoela.   
 
 
HAMAIKAGARRENA.- Gorabeherak. 
 
Kalifikazio-epaimahaiak sortutako zalantzak ebazteko baimena du. Halaber, lehiaketa 
behar bezala garatzeko erabakiak har ditzake, oinarri hauetan araututa ez dauden 
alderdietan. 
Interesdunek deialdiaren, oinarrien eta horien eta Kalifikazio-epaimahaiaren  
jardueraren ondorioz sortutako administrazio-egintzen kontra egin dezakete, Araubide 
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legeak xedatutako kasuetan 
eta moduan. 
Oinarriek xedatzen ez duten guztia dela eta, Estatuko Administrazioen zerbitzura 
diharduten langileak sartzeko araudi orokorrari, 364/1995 Errege Dekretuaren bidez 
onartutakoari; 7/1985 Legeari, apirilaren 2koari, Tokiko jardunbidearen oinarriei 
buruzkoari; 6/1989 Legeari, Euskal Funtzio Publikoa arautzen duenari, eta ondorengo 
aldaketei, baita aplikagarriak diren gainerako xedapenei ere men egingo zaie. 
 
 
HAMABIGARRENA.- Aldi baterako lan-poltsak. 
 
Honako hautaketa-prozesu honen emaitza baliatuz, hasteko hiru urteko iraunaldia 
izango duen lan-poltsa eratuko da oposizio-aldiko ariketak gainditu dituzten hautagai 
guztiak bertan sartuta. Lan-poltsa hori aldi baterako langile-beharrizanei erantzuteko 
erabiliko da eta Basauriko Udalaren lan-poltsak arautzen dituen araudiak xedatzen 
duenari jarraiki kudeatuko da, hurrengo paragrafoak xedatutakoari kalterik egin gabe. 
Enplegu Publikoaren eskaintzatik sortu eta aurreko paragrafoan ezarritakoarekin bat 
etorriz eratutako lan poltsak agortzen badira, nahitaezko eta baztertzaile diren probarik 
gehien gainditu dituztenek osatutako zerrendek beste lan poltsa batzuekiko 
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lehentasuna izango dute, gainditutako proba horietan guztira lortutako puntuen 
hurrenkeran.  
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GAI-ZERRENDA 

  
 

 (I. ERANSKINA)  
ATAL OROKORRA. 

  
1. gaia.-  ESPAINIAKO KONSTITUZIOA. Atariko titulua. Oinarrizko eskubide eta 

eginbeharrak. (EK: Atariko Titulua; I. Titulua). 
  
2. gaia.  EUSKAL AUTONOMIA ESTATUTUA (I). Atariko titulua. Euskadiren 

aginpideak. (Estatutua: Atariko Titulua; I. Titulua). 
  
3. gaia.  EUSKAL AUTONOMIA ESTATUTUA (II). Euskadiko aginteak. Ogasuna 

eta Ondarea: Kontzertu ekonomikoa. (Estatutua: II. titulua eta 41. 
artikulua). 

  
4. gaia. Udalerria: Udal antolaketa. (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

7/1985 Legea. 11. artikulua eta II. titulua, II. kapitulua). 
  
5. gaia.  ADMINISTRAZIO JARDUNBIDEA (I). Herri-administrazioen abiaburu 

orokorrak. Herri-administrazioen organoak: Eskumena eta abiaburu 
orokorrak. Kide anitzeko organoak. Abstentzioa eta ezespena. Interesatuak 
(30/1992 Legea: 3. artikulua, II. titulua, I., II. eta III. kapituluak; III. titulua).  

  
6. gaia.  ADMINISTRAZIO JARDUNBIDEA (II). Administrazio jardunbidearen 

faseak: Hasiera, antolamendua, instrukzioa, bukaera eta betetzea. 
(30/1992 Legea: 68-101 artikuluak). 

  
7. gaia.  ADMINISTRAZIO JARDUNBIDEA (II). Administrazio-errekurtsoak: 

Abiaburu orokorrak. Klaseak. Legezko araubidea (30/1992 Legea, VII. 
titulua, II. kapitulua). 

 
8. gaia.  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea. 

Oinarri orokorrak. Genero-ikuspegia Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioetan eta botere publikoen jardunean sartzeko neurriak. (3. 
artikulua eta II. titulua). 

  

  
  

 (II. ERANSKINA) 
BERARIAZKO ATALA 

 
1. gaia:  Berdintasun, baliokidetasun, antzekotasun eta simetriaren definizioa. 

Piezen simetria: Ardatz-simetria eta simetria zentrala. Propietateak. 
 
2. gaia:  Piezen irudikapena. Ageriko lerroa eta lerro ezkutua. Beharrezko bistak. 
 
3. gaia:  Krokisak egitea. Krokisak gauzatzeko ohiko prozedura. Krokisen legeak. 
 
4. gaia:  Formatuak. Formatuak ateratzeko modua. Formatuen dimentsioa. 

Legenda. Zatitzeko zerrenda. UNE, DIN, ISO eta abarren normalizazioa. 
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5. gaia:  Akotazioak. Neurriak esleitzeko arauak. Funtsezko gorputz geometrikoak 
kotatzeko arauak. Akotazio-sistemak. 

 
6. gaia: Sekzioak edo ebakidurak. Ebakiduren gaineko berezitasunak. Ebakidura 

partzialak… 
 
7. gaia:  Marrazketa geometrikoa. Oinarrizko eraikuntza geometrikoak: segmentuak, 

angeluak, poligonoak, zirkunferentziak eta zirkunferentzia-arkuak. Loturak 
eta ukitzeak. 

 
8. gaia:  Eskalak eta adierazpen grafikoa. Eduki orokorrak. Ohiko eskalak: eskala-

motak eta horien egokitzapena marrazketa-motaren arabera.   
 
9. gaia:  Formatuak. Artxibategietan sartzeko tolestaketa. Planoen artxiboa eta 

kopiaketa.  
 
10. gaia:  CAD definizioa. Eredu geometrikoaren oinarriak, marrazteko tresnak, 

bistaratzeko teknikak, elkarreragin grafikoaren teknikak. 
 
11. gaia: Ordenagailuz lagundutako marrazketa: CADen ohiko programen erabilera: 

Autocad, Microstation eta abar. CAD programen arteko fitxategi-trukea. 
 
12. gaia:   Ordenagailuz lagundutako marrazketa: Marrazki berriaren definizioa. 

Unitate-moten definizioa eta mugen zehaztapena. Unitateen bereizmena, 
lerro-moten karga, kolore eta lerro-moten esleipena geruzetan. Marrazkia 
gordetzea. Lan egiteko modua. Geruzak sortzea, uneko geruza. Geruzak 
bistaratzeko kontrola: aktibatu edo desaktibatu, erabili ezinezko, 
berrerabiltzeko, blokeatzeko eta desblokeatzeko geruzak. Objektuak 
sortzea: lerroko marrazkiak. Ingerada eta lodiera sortzeko polilerroak 
marraztea. 

   
13. gaia:  Ordenagailuz lagundutako marrazketa. Kurben marrazketa, Splinen kurbak. 

Zirkuluen marrazketa: zirkuluak sortzeko hainbat modu. Arkuen 
marrazketa: arkuak sortzeko hainbat modu. Elipseen marrazketa. 

 
14. gaia:  Ordenagailuz lagundutako marrazketa: itzaltzeko ereduak. Itzalduren 

ingeradak sortzea. Itzaldura-estiloak eta –aldaerak. Blokeak eta kanpoko 
erreferentziak. Blokeetako lerroen klaseak, definizioak, koloreak eta motak. 
Blokeak txertatzea. Deskonposatzea eta birdefinitzea. Ezaugarriak. 
Blokeen ezaugarriak sortzea eta estekatzea. Kanpoko erreferentziak. 
Lotura eta askaera, erreferentziazko lotunea.        

 
15. gaia: Ordenagailuz lagundutako marrazketa: marrazkia bistaratzeko aginteak. 

Lekualdaketa eta enkoadraketa. Zoomaren aukerak. Airetiko bistak. Leiho-
ikuspegia mosaikoan. Marrazkia paperean trazatzea. Inprimagailua edo 
marrazlea aukeratzea. Paperaren tamaina. Trazadura-eremua eta eskala. 
Lehenetsitako balioak aukeratzea. Esleipenak. Fitxategi batera trazatzea. 
Inprimatzea.  

 
16. gaia:  Ordenagailuz lagundutako marrazketa: Hiru dimentsioko marrazketa. 

Render eta animazioak. 
 
17. gaia:  Bulegoko makinak erabiltzea: ploterrak, digitalizazioa, kopiagailuak… 
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18. gaia:  Zimendatzea. Azalekoa eta sakona. Eduki orokorrak eta erabilerak. 
 
19. gaia:  Egiturak. Horma eramaileak: harlanduzko lanak eta adreiluzko fabrika. 
 
20. gaia:  Estalkiak eta zabaltzak. Funtzioak. Osagaiak. Eraikuntza-irtenbideak 

hainbat material erabiliz. Ur-bilketa. Aireztapena. Erremateak. 
 
21. gaia: Instalazioak. Iturgintza. Argindarra. Berokuntza. Saneamendua… Sareak 

marrazteko irizpideak. Ikurren bidezko adierazpena.  
 
22. gaia:  Barruko eta kanpoko arotzeria. Zurezko eta metalezko ateak eta leihoak. 

Tronadurak. Panelak. Motak eta sekzioak. 
 
23. gaia:  Zoladurak eta sare orokorrak ibilgailu eta oinezkoentzako bideetan. 
 
24. gaia: Edateko uraren sarea, hoditeria, pieza bereziak, erregistroak. Irudikapena. 
 
25. gaia:  Itxiturak, hormak, zintarriak, eskailerak, landare-itxiturak. 
 
26. gaia:  Drainatze-sareak, saneamendua, ureztaketa, kutxatilak eta txertoak. 

Irudikapena. 
 
27. gaia: Hiri-altzarietako osagaiak, iturriak. Argiteria publikoaren sarea. Hoditeria. 

Zutabeak, besoak, argiak, erregistroak. Irudikapena. 
 
28. gaia:  Proiektuen kontzeptua eta prozedura. Proiektu baten atalak eta agiri 

nagusiak. Aurreproiektua. Aurrekontu eta guztiko txostena. 
 
29. gaia:  Eraikuntza-ezaugarriak: espazioen antolaera. Azalerak. Neurketa kritikoak. 

Planoaren gainean neurtzeko tresnak. Eraikuntza eta obra zibilak. 
 
30. gaia:  Topografiari buruzko sarrera: definizioa, eragin-esparrua eta xedea. 

Geodesiari buruzko hastapenak. Eremu magnetikoak, koordenatu 
geografikoak, kartografia. UTM koordenatuak. Mapa topografiko nazionala.  

 
31. gaia: Nibelazioa. Xedea, tresnak, nibelazio-motak, ibilbideak, nibelatzeko 

metodoak. landa-lana eta bulegoko lana.  
 
32. gaia:  Erliebea irudikatzea. Lur-mugimenduen irudikapena. Kubikazioak: 

Sistemak, metodoak eta parte hartzen duten alderdiak. Luzetarako profila. 
Zeharkako profila. Sestra-kurbak. Lurren erliebea: lautadak, goraguneak 
eta sakonuneak, banalerroak, ibarrak, hegalak, gailurrak, leizeak eta 
lepoak. 

 
 


