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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA
Bizkaiko Foru Aldundia
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila
Ahaldun Nagusiaren 24/2019 FORU DEKRETUA, martxoaren 11koa, administrazio bereziko eskalako teknikarien eta zerbitzu berezien azpieskaletako
hautaproben deialdia onesten duena.

Jarraibide gisa harturik Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 1985eko apirilaren
2ko 7/1985 Legearen 34.1.g) eta 39. artikuluetan Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 27.3.a) artikuluari dagokionez xedatzen dena, Ahaldun
Nagusiari dagokio karrerako funtzionarioak hautatzeko deialdia eta oinarriak onestea.
Hori dela-eta, aipatutako arau horietan jasotako ahalmenak aplikatuz eta Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak proposatuta, hau,
Lehenengoa: Bizkaiko Foru Aldundiaren 2018ko uztailaren 24ko Erabakiarekin bat
(abuztuaren 13ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialea, 155. zenbakia) eta 2018ko urriaren 23ko
Erabakiarekin bat (azaroaren 7ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialea, 214. zenbakia), zenbait
plaza karrerako funtzionario bidez betetzeko hautaproben deialdia onestea; izan ere,
erabaki horien bidez, honako plaza hauek eskaintza publikoan jaso dira, hurrenez hurren: batetik, hiru (3) nekazaritza-ingeniari tekniko plaza (teknikarien azpieskala, teknikari ertainen mota), eta Larrialdiak Kudeatzeko Zentro Integraleko hamabi (12) operadore
plaza (zerbitzu berezien azpieskala); bestetik, prebentzioko bost (5) suhiltzaile-sarjentu
plaza (zerbitzu berezien azpieskala). Hona bete behar diren plazak:
Oposizio sistemaren bidez:
— Administrazio bereziko eskala; teknikarien azpieskala teknikoa; mota:
• Teknikari ertainak; espezialitatea: nekazaritza-ingeniari teknikoa: hiru (3) plaza.
— Administrazio bereziko eskala, zerbitzu berezien azpieskala; mota:
•	Su-itzaltzea: Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu Zerbitzuko sarjentua: bost
(5) plaza.
— Administrazio Bereziko Eskala, Zerbitzu Berezien Azpieskala; mota: zeregin bereziak; espezialitatea:
• Larrialdiak Kudeatzeko Zentro Integraleko operadorea: hamabi (12) plaza.
Bigarrena: Deialdi horiek arautuko dituzten oinarri orokorrak eta bereziak onestea.
Oinarri horiek, jasota gera daitezen, dekretu honi eranskin legez batu zaizkio.
Hirugarrena: Oinarriak argitara daitezela agintzea: oso-osorik Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (www.bizkaia.eus); laburpena, berriz, Estatuko Aldizkari Ofizialean.
Laugarrena: 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 61.2.a) artikuluaren arabera, Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak emango
ditu deialdia tramitatzeko beharrezkoak diren ebazpenak, karrerako funtzionario-izendapena izan ezik, izendapena egitea Foru Aldundiari dagokio eta, aipatu foru arauaren 17.
artikuluaren 1. zenbakiko 33. zenbakian ezartzen denaren arabera.
Bilbon, 2019ko martxoaren 11n.

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

Herri Administraziorako
eta Erakunde Harremanetarako foru diputatua,
IBONE BENGOETXEA OTAOLEA
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ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN OPOSIZIO SISTEMAREN BIDEZ
KARRERAKO FUNTZIONARIO LEGEZ SARTZEKO HAUTAPROBEN DEIALDIA

Lehenengoa.—Deialdiaren xedea

1. Oinarri hauen xedea da deialdiaren oinarri berezietan zehazten diren Administrazio Bereziko plazak —dagozkion erreserbak eginda— oposizio sistemaren bidez eta
karrerako funtzionario legez betetzeko hautaprobetarako deialdia egitea.
2. Barne-igoerako txanden erreserbatik datozen hautagaiek, dagozkien azterketak
gainditzen badituzte, deialdi honen lanpostu hutsak betetzeko lehentasuna izango dute
beti, gainerako hautagaien aurrean.
Barne-igoera arrunteko txandarako erreserbatutako plaza hutsak bete gabe gelditzen
badira, haietara inor aurkeztu ez delako, hautagaietako inork azterketak gainditzeko eskatutako gutxieneko puntuazioa lortu ez duelako edo bigarren oinarriko betekizunak betetzen
ez dituelako, plaza horiek txanda askeko hautagaiei eskainitako plazei gehituko zaizkie.
Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako barne-igoerako txandako plazaren bat
bete gabe geratzen bada, barne-igoerako txanda arrunteko txandan eskaintzen diren
plazei gehituko zaie.
3. Desgaitasuna duten hautagaietako batek desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako txandara aurkeztu eta dagozkion ariketak gainditu baditu, baina plazarik lortu ez badu,
txanda askean sartuko da, lortu duen puntuazioaren hurrenkeraren arabera, baldin eta
txanda askeko beste hautagai batzuek lortutako puntuazioa baino handiagoa lortu badu.
Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako eta betetako plazek deialdiko plaza
guztien ehuneko hiru gainditzen ez badute, bete ez diren plazak hurrengo lan-eskaintza
publikoaren ehuneko zazpiko kupoari batuko zaizkio, ehuneko hamarreko gehieneko
mugarekin.
4. Nolanahi ere, derrigorrezko hizkuntza-eskakizun jakin bat ezarrita duten deialdiko
plazak betetzeko, beharrezkoa izango da hautagaiek hizkuntza-eskakizun hori deialdiaren oinarri hauetan ezartzen den moduan egiaztaturik izatea.
5. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina (aurrerantzean, EPOE) onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren
61. artikuluaren 8. zenbakiaren arabera, epaimahaiak ezin izango ditu izendatu deialdiko
lanpostuen kopurua baino hautagai gehiago, deialdiaren oinarri bereziek aukera hori ez
jasotzen dutenean izan ezik.
6:		Halaber, emakume eta gizonen arteko aukera berdintasunari buruzko printzipioarekiko konpromisoa adierazten da, zeinak Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzupeko
langileak sartzeko prozesua gidatzen baituen.
Bigarrena.—Hautagaiek bete behar dituzten baldintzak edo betekizunak
1. Hauek dira:
a) Egoera hauetako bat gertatzea:
		 — Europar Batasuneko herritarra izatea norbera edo ezkontidea, betiere zuzenbidez banatuta ez badaude, edo hautagaiaren ondorengoak edo haren ezkontidearenak (zuzenbidez banatuta ez badaude), baldin eta ondorengo horiek hogeita bat urtetik beherakoak badira, edo, urte gehiago izanik, gurasoen mende
bizi badira oraindik.
		 — Europar Batasunak egin eta Espainiak berretsitako nazioarteko hitzarmenen
ezarpen-eremuaren barruan egotea, baldin eta hitzarmen horietan langileen
zirkulazio-askatasuna ezar badaiteke.
b) Hamasei (16) urte beteta izatea, baina derrigorrezko erretirorako adina ez izatea.
c) Zereginak betetzeko behar besteko gaitasun funtzionala izatea.
d)	Diziplina-espediente bidez baztertua ez izatea ezein administrazio publikotako
zerbitzutik edo ezein autonomia erkidegotako konstituzio edo estatutu organoetako zerbitzutik. Halaber, ebazpen judizial bidez, erabateko desgaikuntza edo desgaikuntza berezia adierazita ez izatea enplegu edo kargu publikoak betetzeko,
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edo funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko. Beste estatu bateko nazionalitatea izanez gero, ez egotea desgaituta edo pareko egoera batean, eta ez egotea dagokion estatuan baldintza beretan enplegu publikoa betetzea eragozten
duen diziplina-zehapenaren mende edo pareko egoera baten mende.
e)	Eskatutako titulazioa izatea eta oinarri berezietan ezarritako baldintzak betetzea.
Hautagaiek atzerrian lortu badituzte titulazioak, baliozkotze egokia edo —hala
denean— homologazioaren ziurtagiria dutela egiaztatu beharko dute.
2. Barne-igoerarako gordetako plazetara aurkezten diren hautagaiek jarduneko zerbitzuan edo zerbitzu berezien egoeran egon beharko dute jatorrizko plazan, eta betekizun hauek bete beharko dituzte:
a)	Deialdiaren oinarri berezietan xedatutakoarekin bat etorriz, Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionarioen artean egotea, gaur egun dauden eskaletariko batean, lortu nahi duten plazaren azpiko lehen sailkapen-taldeko edo -azpitaldeko
plaza batean, edo talde edo azpitalde bereko plaza batean.
b)	Bizkaiko Foru Aldundian karrerako funtzionario legez jatorrizko plazan bi urte beteta izatea.
c)	
Lortu nahi den plaza eskuratzeko eskatzen den titulazioa izatea edo eskaera-orriak aurkezteko epea amaitu aurretik titulazio hori eskuratzeko modua izatea,
eskatzen den antzinatasuna izatea eta oinarri berezietan eskatzen diren gainerako betekizunak betetzea.
3. Barne-igoeraren bitartez sartzeko,Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duen 2017ko apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuaren 55. artikuluarekin bat, baldintza hauek bete beharko dituzte Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu Zerbitzuko langileek:
a)	Jarduneko zerbitzuan edo zerbitzu berezietan egotea beheragoko berehalako kategorian.
b) Kategoria horretan benetan 3 urteko zerbitzu-aldia beteta edukitzea.
c)	Hutsegite larri edo oso larri bat dela-eta zigortuta ez egotea, salbu eta ezarritako
zigor hori baliogabetzea lortu bada.
4. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako plazetarako lehiatzen direnek legezko izaera hori eduki behar dute aitortua, %33ko portzentajean edo altuagoan. Nolanahi ere, honako kasu hauetan joko da baldintza hori betetzen dutela: ezintasun iraunkor
oso bat dela-eta pentsio bat aitortua duten Gizarte Segurantzako pentsiodunen kasuan,
eta zerbitzurako ezintasun iraunkorra edo desgaitasuna dela-eta erretiro-pentsio bat aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunen kasuan.
5. Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitzen den egunean eduki beharko dira betekizun horiek guztiak, eta .beharrezkoa izango da betekizun horiei guztiei eustea hautaketa-prozesuan zehar, harik eta izendapena egin arte.
Hirugarrena.—Eskaera-orriak

1. Aurkezteko era
Eskabideak I. eranskinean agertzen den eredu ofizial eta normalizatuaren arabera
egingo dira; www.bizkaia.eus web orrian (lan publikoaren eskaintza) eta Bizkaiko Foru
Aldundiko sailetako erregistro nagusietan eskuratu daiteke eredua.
Onartuak izateko eta, hala denean, hautaprobetan parte-hartu ahal izateko, hautagaiek nahikoa izango dute bere erantzukizunpean eskaera-orrian adieraztea eskatzen
diren baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela; horretarako, eskaera-orriak aurkezteko
epea amaitzen den eguna izango da erreferentzia-data.
Eskaera-orriarekin batera, honako hauek aurkeztuko dira, eta ez besterik:
a)	Barne-igoerako txandetan (txanda arrunta izan zein desgaitasuna duten pertsonena) parte hartzen duten hautagaiek Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak emandako «Hautaketa-prozesuetarako informazioa ematen duen ziurtagiria» baino ez
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dute aurkeztu beharko. Hautagai bakoitzak bere erregistro pertsonalean eskura
dezake ziurtagiri hori.
		Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak eskaera-orrian agerrarazi beharko dira, hala egiten ez bada ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea betekizun hori falta bada. Merezimenduen kasuan, eskaera-orrian aipatu beharko dira ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak,
bestela ezin izango baitira baloratu bederatzigarren oinarrian xedatutakoaren
arabera.
b)	Deialdiaren oinarri berezietan eskaturiko titulua edo hura lortzeko eskubideak ordainduta daudela egiaztatzen duen agiria.
c)	Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartzen duten hautagaiek, gainera,
desgaitasunaren ziurtagiria aurkeztu behar dute.
Hautaketa-prozesuan eskatutako gainerako agiriak hamahirugarren oinarrian aipatzen den eran bakarrik aurkez daitezke.
Eskaera-orriko lauki egokian adieraziko da zein txandatan hartu nahi den parte: a)
askea; b) barne-igoera; c) desgaitasuna duten pertsonak, edo c) desgaitasunen bat duten pertsonentzako barne igoera Lau txanda horietatik batean baino ezin da parte hartu.
Desgaitasuna duten pertsonen txandetako baten bidez lehiatzen direnek denbora
edo/eta baliabiderik egokitzea behar badute, hala adierazi beharko dute, eta horretarako
arrazoia azaldu beharko dute.
Eskaera-orriaren 4. atalean azterketa euskaraz egin nahi den adierazi beharko da.
2. Eskaera-orriak aurkezteko tokia
Eskaera-orriak Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako erregistro orokorretan aurkez
daitezke; bestela Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legearen (aurrerantzean 39/2015 Legea) 16. artikuluaren 4. zenbakian
ezartzen diren lekuetan; baita baliabide elektronikoak erabilita, www.bizkaia.eus ((Lan
Publikoaren Eskaintza) web orriaren bidez. Azken aukera baliatuz gero, eskaera-orriek
eskaera-orri tradizionalak izango lituzkeen datu berberak izango dituzte, eta fisikoki aurkeztuz gero aurkeztuko liratekeen agiri berberak jasoko dituzte, baina eskaneatuak.
3. Eskaera-orriak aurkezteko epea
Eskaera-orriak hogei (20) egun balioduneko epearen barruan aurkeztu beharko dira,
deialdiaren laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
4. Eskaera-orrietako akatsak
Eskaera-orriak azaldutako epearen barruan eta eran ez aurkezteak hautagaia baztertuta geratzea ekarriko du.
Halere, 39/2015 Legea 68 artikuluarekin bat etorriz, eskaera-orrietan akatsik egonez
gero, iragarkia jarriko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Foru Aldundiaren iragarki-oholean
zein www.bizkaia.eus (Lan Publikoaren Eskaintza) web gunean, interesdunari hamar
egun balioduneko epean akatsa zuzen dezala eskatzeko. Halaber, ohartaraziko zaio
ezen, hala egiten ez badu, eskabidean atzera egindakotzat joko dela, horretarako ebazpena eman ondoren.
Laugarrena.—Hautagaien onarpena
1. Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitu eta gero, Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako foru diputatuak onartu eta baztertu diren hautagaien zerrendak onetsiko ditu, foru agindu baten bidez, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Bizkaiko
Foru Aldundiaren iragarki-oholean (Kale Nagusia, 25, Bilbo) eta Foru Aldundiaren www.
bizkaia.eus web orrian argitaratuko ditu.
Zerrenda horietan, honako datu hauek adieraziko dira: hautagaien izena eta bi deitura, nortasun agiri nazionalaren zenbakia eta, hala denean, ez onartzeko arrazoia.
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2. Onartutako eta baztertutakoen zerrendak onetsiko dituen foru aginduaren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako foru diputatuari, hilabeteko epean, foru agindu hori Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
Bosgarrena.—Epaimahaiaren osaera, eraketa eta jarduna

1. Osaera
1.1. Hautagaiak epaitu behar dituzten epaimahaiek kide titularrak eta ordezkoak
izango dituzte, era honetara:
— Mahaiko burua:
• Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario bat.
— Epaimahaikideak:
•	Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako hiru funtzionario.
• Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izendatutako pertsona bat.
— Idazkaria:
• Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario bat.
Epaimahaiak osatzeko orduan, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko
6/1989 Legearen (aurrerantzean 6/1989 Legea) 31.artikuluaren 2. zenbakian jasotako
espezialitatearen printzipioa bermatuko da, baita Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen (aurrerantzean 4/2005 Legea) 20. artikuluaren
4. zenbakian ezarritako ordezkaritza orekatuarena ere.
1.2. Deialdia argitaratu aurreko bost (5) urteko epearen barruan hautaketa-prozesuetarako hautagaiak prestatzeko zereginetan ibili direnek ezin izango dute epaimahaian
parte hartu.
1.3. Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak izendatuko ditu epaimahaia osatuko duten pertsonak, foru agindu bidez, eta kide horien
izenen zerrenda Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, onartu eta baztertutako
hautagaiei buruzko foru aginduarekin batera.
1.4. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak pertsona bat izendatuko du epaimahai kalifikatzailean parte hartzeko; horrez gainera, deialdian eskatzen diren hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko azterketetarako epaimahaietan parte hartuko duten kideak
ere izendatuko ditu.
1.5. Epaimahaiak, edozelan ere, aholkulari espezialistak eduki ahal izango ditu
epaimahaikideekin batera lankidetzan aritzeko. Hala ere, lankidetza hori nork bere espezialitate teknikoetan jardutera mugatuko da.
2. Abstentzioa eta errekusazioa
Epaimahaia osatzen duten kideek uko egin beharko diote parte hartzeari, 40/2015
Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoko Araubide Juridikoarena 23.eta 24 artikuluetan
xedatutako inguruabarren bat gertatzen bada. Halaber, halako inguruabarren bat gertatuz gero, hautagaiek kide horien errekusazioa eskatu ahal izango diote Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuari.
3. Eraketa
Epaimahaia ezin izango da eratu, ezta jardunean aritu ere, gutxienez epaimahaiburua eta idazkaria —edo haien ordezkoak— eta bere kideen erdiak bertaratzen ez badira.
Idazkari jardun behar duena ez da horretarako zenbatuko.
4. Jarduna
4.1. Epaimahaia osatzen duten kide guztiek hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea izango dute, idazkari lana betetzen duenak izan ezik; hark hitz egiteko eskubidea
izango du, baina ez botoa emateko.
4.2. Epaimahaiak gehiengoz hartuko ditu erabakiak.
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4.3. Komunikazio eta gainerako gorabeheretarako, epaimahaiak Foru Jauregian
izango du egoitza (Kale Nagusia, 25, 48009-Bilbo).
4.4. Epaimahaiak ahalmena izango du oinarri hauetan eta Epaimahaien Jardunbideari buruzko Eskuliburuan aurrez ikusita ez dauden zalantzak ebazteko, bai eta deialdi
hau egoki bideratzeko beharrezko erabakiak hartzeko ere.
4.5. Epaimahaiak nortasuna egiazta dezatela eska diezaieke hautagaiei hautaketa-prozesuan zehar, edonoiz.
4.6. Epaimahaiak, hautaketa-prozesuan zehar, nork bere espedientearen berri izateko eskubidea bermatuko die hautagaiei.
4.7. Epaimahaiak beharrezko neurriak hartuko ditu konfidentzialtasuna bermatzeko. Azterketak, ahal dela, norenak diren jakin barik zuzenduko dira, ahozko azterketak,
jendaurrean irakurri beharreko idatzizko ariketak edo lan praktikoak direnean izan ezik.
4.8. Epaimahaiaren ebazpenen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango
zaio Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuari, hilabeteko
epean, ebazpena iragarki-oholean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
4.9. 39/2015 Legea 45. artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, hautaketa-prozesuaren ondoriozko administrazio egintzak Bizkaiko Foru Aldundiko iragarki-oholean
(Kale Nagusia, 25) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web orrian (www.bizkaia.eus) argitaratu behar dira; argitalpen horiek jakinarazpenaren ordezko dira eta, beraz, ondorio berak
izango dituzte.
5. Kalte-ordainak
Epaimahaietan parte-hartzea dela eta izandako egonaldiek eta lankidetzek zerbitzuen
ondoriozko kalte-ordainei buruzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan xedatutako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea sortuko dute.
Seigarrena.—Hautaketa-prozesua
1. Deialdiaren oinarri berezietan ezarritakoarekin bat, oposizio sistema erabiliko da
hautagaiak hautatzeko, txanda guztietan: askea, desgaitasuna duten pertsonak, barne-igoera arrunta eta desgaitasuna duten pertsonentzako barne-igoerakoa. Hautaketa-prozesuetan, praktika-aldi bat edo trebakuntzako ikastaro bat gainditu beharra ezarri
ahal izango da, betiere deialdiaren oinarri berezietan ezarritakoaren arabera.
2. Deialdiaren oinarri berezietan aipatutako ariketek osatuko dute oposizioa, eta
araudia —hura ezagutzea eskatuko da— deialdiaren iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean indarrean dagoena izango da. Ariketa guzti-guztiak
gainditzen dituztenek bakarrik gaindituko dute oposizioa.
3. Euskara azterketa nahitaezkoa eta baztertzailea izango da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazetan, eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea gainerako plazetan. Nahitaezko euskara-azterketa baztertzailea gainditzen edo egiten ez duten
hautagaiek derrigorrezko eskakizun hori ezarrita ez duten gainerako lanpostuetarako
hautaketa-prozesuan jarraituko dute; ariketa horretan lortutako kalifikazioa, hala denean,
merezimendu gisa zenbatuko da.
Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta daukatenek ez dute
berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta daukatenek ere. Azken kasu
horretan, prozesuan parte hartzen duen pertsonak berariazko baimena emango dio Bizkaiko Foru Aldundiari, erregistro horretan egiaztapena egin dezan.
Hala eta guztiz ere, erregistro horretan ez dagoen beste edozein euskara egiaztagiri
edo titulu aurkeztu beharko da, baldin eta 2010eko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat baliozkotuta badago; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko
Bateratuko mailekin parekatzen dira.
Halaber, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012
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Dekretuaren babespean hizkuntza-eskakizunak egiaztatu nahi dituztenek ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte.
Zazpigarrena.—Hautaproben hasiera eta garapena
1. Onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak onetsiko dituen Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuaren foru aginduan adieraziko da zein
egunetan, ordutan eta lekutan izango den oposizioko lehen ariketa.
2. Onartutakoen eta baztertutakoen zerrendari buruzko foru agindua argitaratzen
denetik lehen ariketa egin arte, bi (2) hilabeteko epea utzi behar da, gutxienez.
3. Hautagaiek jarduteko hurrenkera Administrazio Publikorako Estatuko Idazkaritzak egindako zozketaren arabera zehaztuko da, Estatuko Administrazio Orokorreko
langile izateko eta Estatuko Administrazio Orokorreko Funtzionario Zibilen Lanpostuak
betetzeko eta funtzionario horien lanbide-sustapenerako Araudi Orokorra onetsi zuen
martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren 17. artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz.
4. Deialdian, zozketa horretan ateratako letraz hasten den deiturarik ez badago,
hautagaiek jarduteko hurrenkera hurrengo lehen letrek zehaztuko dute.
5. Hautagaiei ariketa bakoitzerako deialdi bakarra egingo zaie eta bertaratzen ez direnak baztertuta geratuko dira, behar bezala frogatu eta epaimahaiak aske aintzat hartu
ezean.
Ariketak egin behar diren egunerako ebatzi gabe badago aurkeztutako errekurtsoa,
interesatuek kautelaz egin ahal izango dituzte ariketak. Kautelaz egindako ariketek ez
dute baliorik izango errekurtsoa ezetsiz gero.
6. Arrisku-haurdunaldiaren edo erditzearen kasuan (behar bezala egiaztatu beharko da kasua) izangai batek hautaketa-prozesua ezin badu amaitu edo prozesuko ariketaren bat ezin badu egin, beharrezkoa izango da izangai horrek prozesua amaitzea eta
geroratutako faseak gainditzea. Baina faseok ezin dira gehiegi atzeratu, ez, behintzat,
gainerako izangaiek zentzuzko garai batean ebazpena jasotzeko duten eskubidea kaltetzeko moduan (epaimahaiak ebaluatuko du noiz den zentzuko garaia). Edonola ere,
hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratu aurretik egin beharko
dira fase horiek.
Aurretiaz ezarritakoaren salbuespen gisa eta hautaprobetan aukera- eta tratu-berdintasuna bermatzeko, epaimahai kalifikatzaileak probak egiteko egunak eta/edo lekuak
aldatu ahal izango ditu, haurdunaldiko arriskua duten, erditzen dauden, edo erditu aurreko edo ondorengo egoeretan dauden emakumeen kasuan, betiere inguruabar horiek
proba edo ariketa egin baino lehen jakinarazten bazaizkio epaimahai kalifikatzaileari eta
medikuaren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen bada egoera hori. Nolanahi ere, hala egokitutako probak aukeratutako pertsonen zerrenda argitaratu baino lehen egin beharko dira.
7. Ariketa bat amaitzen denetik hurrengoa hasi arte hirurogeita hamabi (72) ordu
igaro beharko dira, gutxienez, eta epe hori, gehienez, berrogeita bost (45) egun baliodunekoa izango da.
8. Behin hautaprobak hasita, ez da nahitaezkoa izango hurrengo iragarkiak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Epaimahaiak iragarki horiek Foru Aldundiaren iragarki-oholean eta Aldundiaren web orrian (www.bizkaia.eus) argitaratuko ditu, probak
hasi baino hamabi (12) ordu lehenago gutxienez, baldin eta ariketa bera bada, edo hogeita lau (24) ordu lehenago, beste ariketa bat bada.
9. Epaimahai kalifikatzaileek ariketak egiteko denbora eta baliabideak egokituko dituzte desgaitasuna duten hautagaientzat, gainerako parte-hartzaileen aukera berdinak
izan ditzaten, betiere egokitzapenaren bidez ariketen edukiari garrantzia kentzen ez bazaio edota ariketetan eska daitekeen gaitasun-maila jaisten ez bada.
10. Oposizio aldiko ariketa bakoitzaren zuzenketa bukatzen denean, epaimahaiak
ariketa gainditu duten hautagaien zerrendak jarriko ditu jendaurrean, Foru Aldundiaren
iragarki-oholean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web gunean (www.bizkaia.eus), hauta-
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gaietariko bakoitzaren kalifikazioak eta guzti. Zerrenda horiek deialdiaren oinarri berezietan zehaztutako txandetako bakoitzean bereizita osatuko dira.
a) Barne-igoera arrunteko txandako ariketak gainditu dituztenen zerrenda.
b)	Desgaitasuna duten pertsonentzako barne-igoerako txandako ariketak gainditu
dituztenen zerrenda.
c)	Txanda askeko ariketak gainditu dituzten gainerako hautagaien zerrenda bateratua.
d) Desgaitasuna dutenen txandako ariketak gainditu dituztenen zerrenda.
Zerrenda horiek, euskara-azterketa egin ondoren, bereizita argitaratuko dira, plazak
ezarrita duen hizkuntza-eskakizunaren arabera eta plazari ezarritako eskakizuna nahitaezkoa den edo ez kontuan hartuta.
11. Azken ariketa gainditu duten hautagaien zerrenda argitaratzen denean amaituko da oposizioa.
Zortzigarrena.—Nola tratatuko diren jokabide iruzurgilea eta lehia desleiala
Epaimahaiak hautaketa-prozesutik kanpo utzi ahal izango du iruzurrez jokatzen duen
edozein hautagai, jokabide horrek edozein proba normal garatzea eragozten badu edo,
berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioen arabera, lehia desleiala sortzen
badu. Epaimahaiburuak berehala emango dio jarduketon berri Araubide Juridikoaren eta
Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiari, eta gertatukoa jasoko du dagokion bilera-aktan. Halaber, hautaketa-prozesuko edozein proba egiten den bitartean, ezin izango
da eduki edo erabili lehenago aipatutako printzipioak bermatzeko erabili ahal den gailu
edo baliabide teknologikorik, eta kasu bakoitzean argitaratzen den jarraibide-orria izango
da atal honetan ezarritakoa zehazteko eta garatzeko epaimahaiak erabiliko duen tresna.
Hautagai batek agindu horiek ez betetzeak berehala probatik eta hautaketa-prozesutik kanporatua izango da, eta, beraz, ez da sartuko prozesu horretatik sortzen den
lan-poltsan.
Bederatzigarrena.—Hautaketa-prozesuko kalifikazioa

1. Oposizioa
Deialdiaren oinarri berezietan adierazi den eran kalifikatuko dira oposizioko ariketak.
2. Azken kalifikazioa
2.1. Hautaproben azken kalifikazioa oposizioan eta —hala denean— praktika-aldian edo trebakuntzako hautaketa-ikastaroan lortutako puntuazioen batura izango da.
Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen 27.2. artikuluan —Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak emandako idazketan— xedatutakoarekin
bat etorriz, gaikuntza-berdintasuna gertatuz gero, lehentasuna emakumezkoei emango
zaie, emakumezkoen ordezkaritza %40tik beherakoa den administrazioko kidego, eskala eta kategorietan. Hori hala izango da baldin eta beste hautagaiarengan hautematen
ez bada sexu-bereizkeriarik eragin gabe aipaturiko neurri hori ez aplikatzea justifikatzen
duen arrazoirik, hala nola lana lortzeko zailtasunak dituen kolektibo bateko kidea izatea.
Horrez gainera eta aurreko zenbakian xedatutakoaren kalterik gabe, hainbanaketarik
badago, hurrenkera ezartzerakoan hauek izango dute lehentasuna: lehenik, oposizio
fasean punturik gehien lortu duenak; bigarrenik, Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuan
denborarik luzeena egina duenak; hirugarrenik, Euskal Administrazio Publikoaren zerbitzuan denborarik luzeena egina duenak; laugarrenik, beste administrazio publiko batzuen zerbitzuan denborarik luzeena egin duenak, eta, azkenik, zaharrenak.
Hamargarrena.—Hautatutako pertsonen zerrenda eta pertsona horiek karrerako
funtzionario izendatzeko proposamena
1. Oposizioko azken ariketa amaitu ondoren, epaimahaiak hautatutakoen zerrendak
argitaratuko ditu. Zerrendak puntuazio-hurrenkeraren arabera egingo dira, eta, bertan,
oposizioko ariketa bakoitzaren kalifikazioa nahiz guztira lortutako puntuen batura jasoko
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dira. Horrez gainera, hautatutako pertsonak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena aurkeztuko du epaimahaiak.
2. Lehentasunezkoa izango da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten
plazak betetzea, eta, hautagaiak hautatzeko orduan, hizkuntza-eskakizunik altuena
egiaztatu dutenek izango dute lehentasuna. Hori kontuan hartuta, epaimahaiak hautatutakoen zerrendak egiteko, lehenik, derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna dutenen zerrendak erabiliko ditu, hizkuntza-eskakizun altuenetik txikinera; ondoren, berdin jardungo du derrigorrezkoa ez den hizkuntza-eskakizuna dutenen zerrendekin. Derrigorrezko
hizkuntza-eskakizuna oinarri hauetan ezarritako eran egiaztatu ez duten hautagaiek ezin
izango dituzte inola ere bete derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak.
3. Era berean, EPOE Legearen 61. artikuluaren 8. zenbakian xedatutakoaren ondorioetarako, epaimahaiak karrerako funtzionarioak izendatzeko proposamen osagarri
bat egingo du, honako kasu hauetan erabiltzeko: hautagairen batek agiriak aurkezten ez
dituenean edo faltsutzen dituenean, edo bere plazaz jabetzen ez denean, jabetzeari uko
egiten dionean edo eskatutako baldintzak eta eskakizunak egiaztatzen ez dituenean.
4. Hautaketa-prozesu honetako ariketak gainditu dituzten hautagaien zerrendek bitarteko funtzionarioak izendatzeko balio izango dute, bai indarreko arautegian ezarritako
kasuetarako bai etorkizunean kategoria hauetan egin daitezkeen kontratazioetarako.
Hamaikagarrena.—Praktika-aldia edo/eta trebakuntzako ikastaroa
1. Praktika-aldia dagoenean, izendatutako pertsonek behar bezala iragarriko den
praktika-aldi edo prestakuntza-ikastaro horretan hasi beharko dute. Pertsona horiek
bidezko arrazoirik gabe praktika-aldian edo prestakuntza-ikastaroan hasten ez badira,
praktiketako funtzionarioaren izendapenari uko egiten diotela joko da.
2. Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 28. artikuluan xedatutakoaren arabera, lanpostu batean praktika-aldia egiten dutenek, kasu guztietan,titulazio taldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak eta talde horri esleitutako lanpostu mailako osagarriaren
gutxieneko mailari dagokiona jasoko dituzte.
3. Praktiketako funtzionario guztiek batzorde ebaluatzaileak izendatutako tutore bat
izango dute, eta haren eginkizuna praktiketako funtzionarioaren jardueren jarraipena eta
txostena egitea izango da. Tutore horrek txostena egingo du, deialdiko oinarri espezifikoetan xedatutakoaren arabera. Ebaluazio-prozesua praktika-aldi guztian zehar egingo
da. Ebaluazio-batzordeak txostena ebaluatuko du eta, hala badagokio, praktika-aldia
gainditu duten pertsonak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egingo dio
epaimahaiari, beronek Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuari igor diezaion, beronek Foru Aldundiari bidaltzeko.
4. Ebaluazio-batzordea epaimahaiaren menpe dago; haren organo aholku-emailea
da, eta Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak foru aginduz izendatutako kideek osatuko dute. Batzorde hori osatzen duten kideek, epaimahaiko
kideen abstentzio- eta errekusazio-araubide bera izango dute aginduzko, eta onartu eta
baztertutakoen zerrendarekin batera argitaratuko da kideen izen-deituren zerrenda.
5. Trebakuntzako ikastaroak edo/eta praktika-aldiak ezin izango du iraun 18 hilabetetik gora. Deialdian ezarritako kalifikazio-prozesuarekin bat etorriz, ez gainditzeak berez
ekarriko du hautagaia hautaketa-prozesutik kanpo uztea, bai eta karrerako funtzionario
izendatzeko lortutako eskubide guztiak galtzea ere.
Hamabigarrena.—Agirien aurkezpena

1. Eskatzen diren agiriak
1.1. Proposatzen diren hautagaiek aurkeztu beharko dituzte deialdi honetan eskatzen diren gaitasun-baldintzak eta betekizunak egiaztatzen dituzten agiriak, ondorengoak alegia:
a)	Osasun-ziurtagiria, Bizkaiko Foru Aldundiko Lan Osasuneko Unitateak egina,
egiaztatzeko hautagaiak ez duela oinarri hauen eta deialdi bakoitzaren oinarri
berezien arabera dagozkion betebeharrak betetzea eragozten dion gaixotasun
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kutsakorrik, akats fisikorik edo buruko akatsik. Desgaitasuna duten hautagaiek,
gainera, Bizkaiko Foru Aldundiko Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuko Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalak emandako beste ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute,
dena delako plazari dagozkion eginkizunak betetzeko gai direla egiaztatzeko.
b)	Hautagaiak diziplinazko espediente baten bitartez inolako administrazio publikoren zerbitzutik bereiziak izan ez direlako adierazpena; bai eta administrazio
publikoen zerbitzupeko langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko
53/1984 Legean ezarritako bateraezintasuneko kasuetako batean ere ez dagoelakoa ere, eta, hala denean, bateragarritasun-eskabidea.
c)	Deialdiaren oinarri berezietan eskatutako tituluen eta gainerako betekizunen fotokopia, behar bezala egiaztatua.
1.2. Hautagairen bat aurreko paragrafoan zehaztutako agiriak aurkeztu ezin baditu
eta ezintasun hori behar bezala justifikatzen badu, zuzenbidean onetsitako edozein froga erabiliz egiaztatu ahal izango du deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituela.
2. Aurkezteko tokia
Aurreko agiriok Bizkaiko Foru Aldundiko Langileak Kudeatzeko Zerbitzuan aurkeztuko dira (Kale Nagusia, 25, Bilbo-48009).
3. Aurkezteko epea
Agiriak aurkezteko, egutegiko hogei (20) egun balioduneko epea egongo da, hautagaien zerrendak jendaurrean jartzen direnetik aurrera.
4. Salbuespenak
Funtzionario publikoek ez dituzte aurkeztu beharko aurreko izendapenean egiaztatu
behar izan zituzten baldintza eta betekizunei buruzko agiriak. Atxikita dauden organismoaren ziurtagiria besterik ez dute aurkeztuko, funtzionario izaera eta haien espedientean agertzen diren gainerako inguruabarrak egiaztatzeko.
5. Agiriak ez aurkeztea.
Aparteko arrazoiek eragindako kasuak alde batera utzita, aipatutako epearen barruan agiriak aurkezten ez dituztenak edo aurkeztu dituzten agirien arabera bigarren
oinarrian adierazitako baldintzaren bat betetzen ez dutenak ezin izango dira izendatuak
izan, eta haien jarduketa guztiak baliogabetuta geratuko dira. Horrez gainera, eskaera-orrian egindako faltsukeria dela-eta erantzukizuna eskatu ahal izango da. Hala gertatzen bada, hamargarren oinarriaren 3. zenbakian aipatutako izendapen osagarrirako
proposamena egingo da, hain zuzen, hurrenkeraren arabera, deialdiko plaza kopuruan
baliogabetze horren ondorioz sar daitezkeen hautagaien aldeko izendapenerako proposamena egingo da.
Hamahirugarrena.—Karrerako funtzionarioen izendapena

1. Organo eskuduna
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide
eta Jardunbideari buruzko 3/1987 Foru Arauaren 17. artikuluaren 1. zenbakiaren 33.
azpi-zenbakiarekin bat etorriz, Foru Aldundiak epaimahaiak proposatutako hautagaiak
izendatuko ditu karrerako funtzionario.
2. Izendapenak jakinaraztea eta argitaratzea
Izendapenak interesdunei jakinaraziko zaizkie, eta iragarki-oholean, Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web orrian (www.bizkaia.eus) argitaratuko dira.
Hamalaugarrena.—Plazaz jabetzea

1. Betekizunak
Plazaz jabetzeko ekintzan bertan beteko da EPOEren 62. artikuluaren 1. zenbakiaren c) letran eskatutako betekizuna.
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2. Epea
Plazaz jabetzeko epea hilabetekoa (1) izango da, izendapena jakinarazi eta biharamunetik aurrera.
3. Epea luzatzea
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak lanpostuaz
jabetzeko epea luzatu ahal izango du, interesdunak hala eskatuta, baina inoiz ere adierazitako epearen erdia baino gehiago.
4. Lanpostuaz ez jabetzea
Pertsonaren batek oinarri honetako 2. zenbakian adierazitako epearen barruan edo
—hala denean— emandako luzapenaren barruan plazaz jabetzen ez bada justifikatutako arrazoirik eman gabe, lanpostuari uko egin diola ulertuko da. Hala gertatzen bada,
hamargarren oinarriaren 3. zenbakian aipatutako izendapen osagarrirako proposamena
egingo da —hurrenkeraren arabera—, deialdiko plaza kopuruan baliogabetze horren ondorioz sar daitezkeen hautagaiak izendatzeko.
Hamabosgarrena.—Destinoen aukeraketa
1. Hautagaiek hautaketa-prozesuaren behin betiko sailkapenean duten hurrenkeraren arabera aukeratuko dute destinoa. Halere, lehentasuna izango dute barne-igoerako
txandetatik datozen hautagaiek.
2. Horretarako, prozesua amaitutakoan, hautaprobetako ariketa guztiak gainditu
dituzten hautagai guztiak zerrenda bakarrean argitaratuko dira, bakoitzak lortu duen
puntuazio osoaren hurrenkeraren arabera antolatuta, zein txandatan parte hartu duten
kontuan hartu gabe, barne igoerako txanden bidez parte hartu dutenak izan ezik, horiek
euren zerrenda propioa osatuko dute eta.
3. Zerrenda hori egoki antolatzeko, derrigorrezko euskara-ariketak gainditu dituztenei emandako «gai» kalifikazioaren ordez, deialdiaren oinarri berezietan hizkuntza-eskakizun bakoitza egiaztatzeagatik ezarritako puntuazioa jasoko da zerrendan.
4. Destinoak aukeratzeko orduan ez da kontuan hartuko hautagaiak zer hizkuntza-eskakizunen bidez aukeratuak izan diren, betiere derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak beterik geratzen badira. Izan ere, lehentasunezkoa izango da
derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten lanpostuak betetzea.
5. Esandakoa gorabehera, desgaitasunen bat duten pertsonentzako txandaren
bidez onartuak izan diren pertsonek destinoa aukeratzeko lehentasun-hurrenkera aldatzeko eskaria egin diezaiokete Bizkaiko Foru Aldundiari, mendekotasun pertsonala,
mugitzeko zailtasunak edo antzeko beste arrazoi batzuk emanda; arrazoi horiek, betiere, behar bezala egiaztatu beharko dira. Lanpostuak adjudikatzeko organo eskudunak
aldaketa hori egitea erabakiko du, behar bezala justifikatzen denean, eta organo horrek
desgaitasunen bat duen pertsonak lanpostu bat lor dezan ahalbidetzeko beharrezko
lehentasun-hurrenkera ahalik eta gutxien aldatu baino ez du egingo.
Hamaseigarrena.—Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetan lortutako emaitzen ondorioz, lan-poltsa bat sortuko da,
eta, hura kudeatzeko, 2017ko ekainaren 13ko 5529/2017 Foru Aginduaren bidez onartutako irizpideak erabiliko dira, zeinak Bizkaiko Foru Aldundiaren www.bizkaia.eus web
orrian (Lan Publikoaren Eskaintza) argitaratuko baitira. Bizkaiko Foru Aldundiak Euskal
Autonomia Erkidegoko beste administrazio edo erakunde publiko batzuen esku utzi ahal
izango du lan-poltsa hori, web orrian argitaratuko dena, arestian adierazitako foru-aginduan ezarritako irizpideen arabera.
Hamazazpigarrena.—Kexak eta iradokizunak
Hautagaiek kexak eta iradokizunak aurkez ditzakete, edonoiz, www.bizkaia.eus (Lan
Publikoaren Eskaintza) web orriko «Kexak eta iradokizunak» estekaren bidez; edo, ida-
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tziz, Bizkaiko Foru Aldundiko sailek Bilbon dituzten erregistro orokorretako edozeinetan
edo 39/2015 Legearen 16.artikuluaren 4. zenbakian ezarrita dauden tokietan.
ISO 9001:2015 egiaztagiria dela bide. aurkeztutako kexa eta iradokizunak Langileen
Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuan dagoen kexa eta iradokizunen erregistroan sartuko dira, eta dagokien tratamendua emango zaie.
AZKEN ARAUAK

1. Oinarri hauetan xedatuta ez dagoenerako, honako hauek aplikatuko dira: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen Testu Bategina onesten duen
urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Euskal Funtzio Publikoari buruzko
uztailaren 6ko 6/1989 Legea, Funtzio Publikoa Eraldatzeko Neurriei buruzko abuztuaren
2ko 30/1984 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legea, eta lege horiek garatzeko arautegia eta ezarri beharreko gainerako xedapenak,
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Epaimahaietarako Eskuliburua.
2. Deialdi honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dakioke Ahaldun Nagusiari, hilabeteko (1) epearen barruan, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, bi (2) hilabeteko epearen barruan, txandaren arabera dagokion Bilboko
Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, Ezingo dira errekurtso biak aldi berean jarri.
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Onarpen eskabidea / Solicitud de admisión
Garrantzizkoa: zehaztasunak idatzi baino lehen irakur itzazu azken orrialdeko atzealdeko azalpenak.
Importante: Antes de consignar los datos consulte las instrucciones al dorso de la última hoja.

1 . - D e ia l di a / C on v o cat o ri a
Eskala/Escala

Azpieszkala, Kategoria, mota/Subescala, categoría, clase

Sarbideak / Sistemas de acceso
Lehiaketa
Concurso

Oposaketa
Oposición

Txanda / Turno
Lehiaketa-oposaketa
Concurso-oposición

Askea
Libre

Barne sustapena
Promoción interna

Pertsona ezinduak
Pertsona ezinduen barne sustapena
Personas con discapacidad
Promoción interna personas con discapacidad

2 . - N o rb e ra re n D a tu ak / D a t os pe rs on al e s
Lehen deitura / Primer apellido

Bigarren deitura / Segundo Apellido

NAN-ANZ / DNI-NIE

Sexua / Sexo

Zeure telefono mugikorrean jaso nahi dituzu notak? / ¿Desea recibir en su teléfono

Emakume / Mujer
Gizon/ Hombre

móvil las notas y otras notificaciones?

Jaioteguna /Fecha nacimiento

Helbidea: kalea edo plaza, zk., solairua / Dirección: calle, plaza, nº, piso

1.Mugilkorra/Móvil

Izena / Nombre

PK / C P

Bai / Si

Herria / Localidad

2 Beste telefonoak/Otros telefonos

Ez / No
Lurraldea / Territorio

Posta elektronikoa / Correo electrónico

Eskatzen den egokitzapena / Adaptación que se solicita:

EGOKITZAPENA
ADAPTACIÓN
Bai / Si
Ez / No

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Baimena ematen diot Bizkaiko Foru Aldundiari nire desgaitasuna egiaztatzeko, eskatutako egokitzapena bideratu ahal izateko. Pertsona batek desgaitasuna
ez badauka BFAk aitortuta, desgaitasun hori egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko du.
Autorizo a la Diputación Foral de Bizkaia a comprobar mi condición en orden a tramitar la adaptación solicitada. Las personas que no se les haya
reconocido ésta condición por la DFB, deberán aportar documentación acreditativa.

3 . - D e ia l di an e sk a tu t ak o t i t u laz i oa / Ti t u la ció n e xi gi da e n la co n voca t o ri a
Oinarri berezietan eskatzen den titulazioa aurkezten dut / Aporto la siguiente titulación exigida en las bases específicas
Eskatzen diren beste dokumentu batzuk aurkezten ditut (gidatzeko baimena eta bestelakoak) / Aporto otros documentos exigido/s (permiso de conducir y otros)

4 . - Eu sk e ra
Euskara azterketa eskatzen dut / Solicito examen de euskera

1HE / PL1

2HE / PL2

3HE / PL3

Hurrengo hizkuntz eskakizun egiaztatzen dut / Acredito el siguiente perfil
lingüistico

4HE/ PL4

1HE / PL1

2HE / PL2

3HE / PL3

4HE / PL4

Baimena ematen diot BFAri hizkuntza-eskakizuna Euskara Tituluen eta Ziurtagirien
Erregistro Bateratuan egiaztatzeko; hizkuntza-eskakizuna 47/2012 Dekretuaren
babesean egiaztatu nahi izanez gero, dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko
da.

Autorizo a la DFB a su comprobación en el Registro Unificado de Títulos y
Certificaciones de Euskera; quienes pretendan acreditar perfiles lingüísticos al
amparo del Decreto 47/2012, deberán aportar la certificación académica
correspondiente.

Behean izenpetzen duenak eskakizun honetan aipaturiko aukera saioetan eskuhartzea
eskatzen du eta aitortzen benetakoak direla berton jarritako datuak eta badituela
funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren aldintzak, bereziki gorago ezarritako deialdiari
dagozkionak, bide batez eskabide honetan agertzen diren datu guztiak agiri bidez
egiaztatzeko hitza emanez.

La persona abajo firmante solicita ser admitida a las pruebas selectivas a que se
refiere la presente instancia y declara bajo su responsabilidad que son ciertos los
datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas, para ingreso en la
Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente
citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran
en esta solicitud.

(tokia / lugar)

(urtea / año)

(hilabetea / mes)

(eguna / día)

Sinadura / Firma

Honen bidez jakinarazten zaizu zure datu pertsonalak Araubide Juridikoaren eta Funtzio Publikoaren
Zuzendaritza Nagusiaren (Kale Nagusia, 25, Bilbo) ardurapean dagoen datu-tratamendu baten
barruan sartuko direla eta haren aurrean erabili ahal izango dituzu zure datuak eskuratu, zuzendu,
ezabatu, mugatu eta haien aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzu; horretarako, idazki bat
bidali beharko duzu, hari zuzenduta, eta 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako eretako bat
erabiliz aurkeztu. Zure datuak oposizioetarako, baremazioetarako, emaitzetarako eta lan-poltsetarako
eskabideak kudeatzeko erabiliko dira, DBEOren 6.1.c) artikuluan oinarrituta, tratamenduaren
arduradunari emandako botere publikoen jardunean. Datuak beste administrazio publiko batzuei laga
ahal izango zaizkie, xede bererako, eta aldizkari ofizialetan, iragarki-oholetan eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren web gunean argitaratu ahal izango dira. Tratamenduaren xederarako bidezkoa den
denboran eta erantzukizunak zehazteko beharrezko denboran gordeko dira. Lege Aholkularitza,
Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Ataleko burutzak jardungo ditu DBOren
eginkizunak; burutza hori Bilboko Kale Nagusia, 25.ean du egoitza eta harremanetarako postontzia
dpo@bizkaia.eus izango da.

Se informa que sus datos personales serán incluidos en un tratamiento de datos cuyo
responsable es la Dirección General de Régimen Jurídico y Función Pública, sita en c/Gran Vía
25, y ante la cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y
oposición, enviando un escrito dirigido al mismo y presentándolo de acuerdo con el artículo 16.4
de la Ley 39/2015. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestión de solicitudes a
oposiciones, baremaciones, resultados y bolsas de trabajo, en base a al artículo 6.1.c) del RGPD,
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Los datos podrán
ser cedidos a otras Administraciones Públicas con idéntica finalidad, y publicados en Boletines,
tablones y en la página web de la Diputación Foral de Bizkaia. Serán conservados por el tiempo
pertinente para los fines del tratamiento, así como el necesario para determinar
responsabilidades. Las funciones del DPO son ejercidas por la Jefatura de la Sección de
Asesoramiento Jurídico, Protección de Datos y Seguridad de la información sita en c/Gran Vía
25 y con el buzón de contacto dpo @bizkaia .eus.
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Jarraibide orokorrak

Instrucciones generales

a) Zehaztasunak ale guztietan argi irakur daitezkeela berma
berma.

a) Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en
todos los ejemplares.

b) Ez ezazu orririk tolestu eta zuzenketa, hobekuntza edo
ezabaketarik egin.

b) Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o
tachaduras.

c) Interesduna hautaketa-prozesurako onartua izateak
prozesuan eskainitako plaza guztietan parte hartzea
eragingo du, plaza bakoitzari ezarritako hizkuntz eskakizuna
eta eskakizuna nahitaezkoa den edo ez alde batera utzita,
oinarri arautzaileetan ezarritakoaren arabera.

c) La admisión al proceso selectivo de la persona interesada
implica su participación en él para todas las plazas ofertadas,
con independencia del perfil lingüístico asignado a las mismas
y de su carácter preceptivo o no preceptivo, de conformidad
con las bases rectoras.

d) Inprimakia izenpetu egin behar duzu.

d) No olvide firmar el impreso.

Interesatuarentzako jarraibideak

19. orr.

Instrucciones para la persona interesada

a) Deialdiaren oinarrien arabera, eskaerarekin batera,
dagokion titulu akademikoa edo hura lotzeko modua baduela
egiaztatzeko dokumentazioa eta oinarrietan eskatutako
gainerako agiriak aurkeztu beharko ditu.

a) Según las bases de la convocatoria deberá aportar junto
con la instancia, el título académico correspondiente o
documentación acreditativa de estar en condiciones de
obtenerlo, así como aquellos otros que se exigieran en las
mismas

b) Aurkeztu beharko dira oinarri berezietan eskatutako
baldintzak
betetzen
direla
egiaztatzen
dituzten
dokumentutak (gidabaimena...).

b) Se deberán aportar aquellos documentos que acrediten los
requisitos exigidos por las bases específicas (permiso de
conducción….etc).

c) Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartuko
duten hautagaiek ez dute inolako ziurtagiririk aurkeztu
behar, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak desgaitasuna
aitortua badie. Zer txandatan parte hartzen duten besterik
ez dute adierazi behar, eta, horretarako, baimena eman
behar diote beren-beregi Bizkaiko Foru Aldundiari egoera
hori Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalean egiazta dezan.
Pertsona batek desgaitasuna ez badauka BFAk aitortuta,
desgaitasun hori egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu
beharko du.

c) Los y las aspirantes que participen por el turno de personas
con discapacidad que hayan sido declaradas por la Diputación
Foral de Bizkaia no deberán aportar nada, simplemente
indicar el turno por el que participa, para lo cual la persona
participante autoriza expresamente a la Diputación Foral de
Bizkaia a su comprobación en la Sección de Valoración de la
Discapacidad, las personas que no se les haya reconocido
ésta condición por la DFB, deberán aportar documentación
acreditativa.

d) Lehiaketa-oposizioetan, merezimenduak horretarako
beren-beregi prestatutako ereduan aurkeztu behar dira.

d) En el supuesto de concurso-oposición los méritos se alegan
en el modelo específico (“Hoja de Méritos”).

Barne-igoerako txandetan (txanda arrunta izan zein
desgaitasuna duten pertsonena) parte hartzen duten
hautagaiek Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak emandako
«Hautaketa-prozesuetarako informazioa ematen duen
ziurtagiria» baino ez dute aurkeztu beharko. Hautagai
bakoitzak bere erregistro pertsonalean eskura dezake
ziurtagiri hori.

Las personas que participen por alguno de los turnos de
promoción interna (ordinario y de personas con
discapacidad), únicamente deberán aportar el “Certificado de
datos para procesos selectivos” expedido por el Servicio de
Gestión de Personal, y que cada aspirante podrá obtenerlo en
su Registro Personal.

Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak
eskaera-orrian agerrarazi beharko dira, hala egiten ez bada
ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea
betekizun hori falta bada.

No obstante, cualquier requisito no incluido en dicho
certificado deberá constar en la instancia, ya que de lo
contrario no se podrá participar en el proceso selectivo en el
caso de falta del mismo.

Merezimenduen kasuan, eskaera-orrian aipatu beharko dira
ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, bestela ezin
izango baitira baloratu.

En el supuesto de méritos, de igual modo deberán alegarse en
la instancia aquellos que no aparezcan en dicho Certificado,
ya que en caso contrario, no podrán ser valorados.
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HAUTAKETA-PROBETARAKO DEIALDIA KARRERAKO
FUNTZIONARIO SARTZEKO ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN
OINARRI BEREZIAK

Nekazaritza-Ingeniari Teknikoa
1. Deialdiko plazak
Nekazaritza-ingeniari teknikoen hiru (3) plaza txanda librean eta oposizio-sistema
bidez betetzeko deialdia egiten da. Plazok derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizuna dute
ezarrita.
2. Titulazioa
Kontuan harturik zer ezartzen duten Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari
buruzko Legearen testu bategina onesten duen 2015eko urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 76. artikuluak eta hirugarren xedapen gehigarriko 1. zenbakiak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 1989ko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 43.
artikuluak, hauxe da eskatzen den titulazioa: Nekazaritzako ingeniari teknikoa,Nekazaritzako Ingeniaritzako gradua edo baliokidea.
3. Ariketak

3.1. Oposizio aldia
Oposizio aldiak hiru (3) ariketa izango ditu; hirurak nahitaezkoak eta baztertzaileak
izango dira.
3.1.1. Lehenengo ariketa: Bi (2) orduko epean, kasu praktiko bi ebatzi beharko dira.
Kasu horiek ariketa egin baino lehentsuago epaimahaiak proposatutako kasu praktikoen
artean aukeratuko dira, zozketa bidez, eta haietako bat eranskineko gai-zerrendako II.
zatiari buruzkoa izango da, eta bestea III. zatiari buruzkoa.
3.1.2. Bigarren ariketa: Hiru (3) orduan, zozketa bidez aukeratutako hiru gai garatu
beharko dira, idatziz, II. eranskineko zatietako bakoitzeko bat. I. zatiko gaiari ariketa
osoaren %20ko puntuazioa emango zaio; II. eta II. zatietakoei, berriz, %40na.
3.1.3. Hirugarren ariketa: Euskararen III. hizkuntza-eskakizunari dagokion jakite-maila egiaztatu beharko da.
Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute berriro halakorik egiaztatu behar parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri direnek
ere. Azken kasu horretan, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio Bizkaiko
Foru Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.
Hala eta guztiz ere, euskararen egiaztagiria edo titulua aurkeztu beharko dute baldin
eta erregistro horretan ez dagoen arren 2010eko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin
bat baliozkotuta badago; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko
Bateratuko mailekin parekatzen dira.
Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babespean egiaztatu nahi badituzte
hizkuntza-eskakizunak, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori
euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.
4.1. Oposizio fasea:
Lehenengo ariketari zero (0) eta hamar (10) puntu bitarteko kalifikazioa emango zaio.
Bost (5) puntuko kalifikazioa lortzen dutenek gaindituko dute ariketa hori, eta, betiere,
puntuaziorik altuena lortzen duten 9 hautagaiek. Horretarako, era guztietako txandetako hautagaiak hartuko dira kontuan. Noten mozketa-puntuan berdinketa gertatuz gero,
mozketa-nota bera duten hautagai guztiek gaindituko dute ariketa hau.

eek: BAO-2019a052-(I-227)

4. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
52. zk.

2019, martxoak 14. Osteguna

BAO

21. orr.

Bigarren ariketari zero (0) eta hamar (10) puntu bitarteko kalifikazioa emango zaio,
eta bost (5) puntu lortzen ez dituzten hautagaiak baztertuta geratuko dira.
Hirugarren ariketan (euskara), «gai» edo «ez gai» izango da kalifikazioa.
Hautagai bakoitzaren kalifikazioa, lortutako gainerako kalifikazioekin batera, Bizkaiko
Foru Aldundiaren iragarki-oholean eta web orrian argitaratuko da.www.bizkaia.eus.
4.2. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien
batura izango da.
5. Lan-poltsa
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I. ERANSKINA

GAI-ZERRENDA

I. zatia
1. gaia: Espainiako 1978ko Konstituzioa. Printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubide
eta betebeharrak (10-52 artikuluak).
2. gaia: Estatuaren lurralde-antolamendua. Autonomia-estatutuak: esanahia. Eskumenak Estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean banatzeko sistema. VIII. titulua
(147-151 artikuluak).
3. gaia: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua. Atariko titulua (1-9 artikuluak). I. titulua. Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak (10-23 artikuluak).
4. gaia: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua. II. titulua. Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak (24-36 artikuluak).
5. gaia: 12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onesten duena. Arau orokorrak; Lurralde historikoetako erakundeen eskumenak, printzipio nagusiak, zergak harmonizatzea, lankidetza-printzipioa eta Estatuarenak bakarrik diren eskumenak (1-5 artikuluak). Finantza-harremanak: printzipio nagusiak
eta kupoaren kontzeptua (48-49 artikuluak).
6. gaia: 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa. Atariko titulua: Xedapen orokorrak (1-5 artikuluak). Lurralde historikoen eskumenak: esklusiboak, legeak garatu eta betearaztekoak, eta betearaztekoak (7. artikulua). Lurralde
historikoen ahalak (8-10 artikuluak) III. kapitulua. Xedapen bereziak. Goi-ikuskaritza,
eskumenen transferentzia eta eskuordetzea (11-13 artikuluak).
7. gaia: 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidego Osorako
Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa.
II. titulua: Finantza- eta aurrekontu-autonomia (14-16)Euskal Autonomia Erkidegoko
Ogasun Nagusia (16. artikulua). Foru-ogasunak (18. artikulua). Ogasun Nagusiaren eta
toki-ogasunen arteko baliabideen banaketa (20-22 artikuluak). Herri Dirubideen Euskal
Kontseilua (26-29 artikuluak). Herri Kontuen Euskal Epaitegia (30. artikulua).
8. gaia: Espainiako toki araubidea: Konstituzio-printzipioak. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legea: Xedapen orokorrak. Probintziaren antolaketa eta eskumenak. Foru-aldundiak Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legean.
9. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. Atariko titulua. I. titulua. Prozeduran interesdun direnak (3-12 artikuluak).II. titulua. Administrazio publikoen jarduera (13-28).
10. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. III. titulua. Administrazio-egintzak (34-52 artikuluak).
11. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. IV. titulua. Administrazio-prozedura erkideari buruzko xedapenak
(53-95 artikuluak).
12. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. Administrazio-errekurtsoak (112-126 artikuluak).
13. gaia: Sektore publikoko kontratuak. Azaroaren 8ko 9/2017 Legearen xedea eta
aplikazio-eremua. Lege horren bidez, Espainiako ordenamendu juridikora ekartzen dira
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauak.
Kontratu motak zedarritzea (12-18 artikuluak). Erregulazio harmonizatuko kontratuak
(19-23 artikuluak). Administrazio-kontratuak eta kontratu pribatuak (24-27 artikuluak).
14. gaia: 5/2013 Foru Dekretu Arauemailea, 2013ko abenduaren 3koa, Aurrekontuei
buruzko 2006ko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren testu bategina onesten duena.
Atariko titulua: Xedapen orokorrak (xedea eta aplikazio-eremua eta eskumenak; 1-10
artikuluak).
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15. gaia: 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa. Funtzionarioen eskubideak eta eginbeharrak. Ordainsari-araubidea.
16. gaia: 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen Erabilpena arauzkotzeko
Oinarrizkoa. Atariko titulua. I. titulua: Herritarren eta Herri Agintaritzaren eskubide eta
eginbeharrak hizkuntzaren alorrean.
17. gaia: 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa. I. titulua: Bizkaiko Batzar Nagusia
(1-9 artikuluak). II. titulua: Bizkaiko Foru Aldundia (12-20 artikuluak).
18. gaia: 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa (jarraipena). III. titulua: Batzar Nagusien eta Foru Aldundiaren arteko harremanak: Xedapen orokorrak (46-47 artikuluak).
Foru Aldundiaren erantzukizuna (48-52 artikuluak). Foru arauen proiektuak egiteko prozedura (53-56 artikuluak).
19. gaia: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: zioen adierazpena eta atariko titulua. 4/2018 Foru Araua, ekainaren 20koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: zioen adierazpena eta atariko titulua: 4/2018
Foru Araua, ekainaren 20koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: I. titulua:
Eskumenak, eginkizunak, antolaketa eta finantzaketa.
20. gaia: 4/2018 Foru Araua, ekainaren 20koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: II. titulua: Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-sektore publikoan genero-ikuspegia txertatzeko neurriak.
21. gaia: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalen babesari eta
eskubide digitalen bermeari buruzkoa. I. titulua: Xedapen orokorrak.
22. gaia: 1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa.
Publikotasun aktiboa: aplikazio-eremua (2. artikulua), kontzeptua eta dimentsioak (5.
artikulua), ez-betetzea (13. artikulua). Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea: kontzeptua (18. artikulua), mugak (21. artikulua) eta ez onartzeko arrazoiak (22. artikulua).
Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordea (27-29 artikuluak).
II. zatia
23. gaia: Klima, nekazaritzako enpresaren baldintzatzaile gisa. Klima-faktore nagusiak. Klima Euskal Autonomia Erkidegoan: motak eta ezaugarriak.
24. gaia: Ura, nekazaritzako enpresaren ekoizpen-eragile gisa. Uraren, lurzoruaren
eta landarearen arteko harremana: alderdi fisiologikoak. Lurzoruaren balantze hidrikoa
eta landaketak ureztatu beharra. Ureztatzeko uren kalitatea. Egoera Bizkaiko Lurralde
Historikoan.
25. gaia: Lurzorua, nekazaritzako enpresaren ekoizpen-eragile gisa. Lurzoruaren
nekazaritzako azterketarako teknikak. Nekazaritzako lurren gaitasuna ebaluatzea: metodoak. Bizkaiko Lurralde Historikoaren lurzoru nagusiak eta erliebea.
26. gaia: Prestakuntza-lanak: sailkapena eta lan horien helburua. Lurraren gaineko
lanen eragin orokorrak. Lanen hurrenkera eta sakonerak. Egoera Bizkaiko Lurralde Historikoan.
27. gaia: Ongarriak nekazaritzan: motak eta ezaugarriak. Barazkiak, fruta-arbolak
eta mahatsondoak landatzeko ongarriketa nekazaritza ekologikoan. Nekazaritzako praktika onen kodea nitratoen kutsaduraren aurrean. Euskal Autonomi Erkidegoko egoera.
28. gaia: Mekanizazioa nekazaritzako enpresan. Makina-motak eta horien ezaugarriak. Doitasun-nekazaritza. Egoera Bizkaiko Lurralde Historikoan.
29. gaia: Produktu fitosanitarioak: motak eta ezaugarriak. Pestiziden kutsaduraren
arazoa eta zuzentzeko neurriak. Aplikazioa Bizkaiko Lurralde Historikoan.
30. gaia: Plastikoa baratzezaintzan. Plastiko azpiko tunela, erabilera. Berotegiak,
egitura-motak, abantailak eta eragozpenak, aireztapena eta berokuntza. Tantakako
ureztapena berotegietan. Berotegiaren automatizazioa eta kontrola. Aplikazioa Bizkaiko
Lurralde Historikoan.
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31. gaia: Labore-txandaketa: laborea aldatzeko arrazoiak eta beharrizana. Labore-txandaketen motak. Beste aukera batzuk lehor-lurretan eta lur ureztatuetan. Aplikazioa Bizkaiko Lurralde Historikoan.
32. gaia: Bizkaiko baratzezaintza: landareak sortu, erein, birlandatu eta aldatzea;
Aterpeko barazkien landaketa: tomatea, piperra, ostodun barazkiak eta babarrunaren
laborea.
33. gaia: Belar-bazkak siloratu eta deshidratatzea: Siloratzea. Silo motak. Ontzea.
Elikadura-balioa. Aplikazioa Bizkaiko Lurralde Historikoan.
34. gaia: Bizkaiko pipitadun fruta-arbola nagusiak: espezieak, barietateak eta txertakak; ezartzea, gidatzeko motak, jarduera kulturalak eta laborantzaren mekanizazioa;
izurriak, gaixotasunak; ekoizpenak eta errendimenduak.
35. gaia: Nekazaritzako ekoizpen ekologikoa, Europako Kontseiluaren Erregelamendua (EE), produktu ekologikoen ekoizpen eta etiketatzeari buruzkoa.
36. gaia: Bizkaiko Kiwi-actinidiaren laborantza: ekoizpen-sistemak, ezartzea, gidatzeko motak, jarduera kulturalak eta laborantzaren mekanizazioa; ekoizpenak eta errendimenduak, izurriak eta gaixotasunak eta kalitatearen bereizgarriak.
37. gaia: Bizkaiko fruitu txikiak: espezieak, ekoizpen-sistemak, ezartzea, gidatzeko
motak, jarduera kulturalak eta laborantzaren mekanizazioa; ekoizpenak eta errendimenduak, izurriak eta gaixotasunak eta kalitatearen bereizgarriak.
38. gaia:Mahatsondoak landatzeko sistemak Bizkaian: barietateak, txertakak, laborearen ezarpena, gidatzeko motak, jarduera kulturalak eta laborantzaren mekanizazioa;
ekoizpenak eta errendimenduak, izurriak eta gaixotasunak eta mahastiaren mekanizazioa.
39. gaia: Ardoaren ekoizpen enologikoko teknikak Bizkaian: lehengaia, ardo zuriak
eta beltzak ekoizteko prozesuak, Bizkaiko Txakolinaren jatorri-izendapenaren babespeko txakolinen ezaugarriak, upategietako ekipamendua.
40. gaia:Bizkaiko belardiak eta larreak: belardi motak; larre gune nagusiak; gehien gomendatutako espezieak eta formulak, kudeaketa eta abeltzaintzako aprobetxamenduak.
41. gaia: Behi-azienda ustiatzeko sistemak eta instalazioak Bizkaian: larratze arrazionala; esnegintza eta okelagintza; elikadura eta maneiatzea; arrazak eta errendimenduak; osasun-kanpainak; gaixotasun nagusiak eta profilaxia.
42. gaia: Ardian ustiatzeko sistemak eta instalazioak Bizkaian: larratze arrazionala;
esnegintza eta okelagintza; elikadura eta maneiatzea; arrazak eta errendimenduak; osasun-kanpainak; gaixotasun nagusiak eta profilaxia.
43. gaia: Produktu fitosanitarioak aplikatzeko ekipoak: klaseak, motak eta ezaugarriak. Erregistro ofizialak eta FAEITEaren ikuskapenak. Euskal Autonomi Erkidegoko
egoera. Aplikazioa Bizkaian.
44. gaia: Produktu fitosanitarioak aplikatzeko teknikak Bizkaian: gaur egungo arazoa
eta joerak babestutako barazkiak, pipitadun fruta-arbolak eta mahatsondoak landatzean.
45. gaia: Belar-bazkaren laborantza: bazka-artoa eta bestelako belar-bazken laborantzak, eta Bizkaiko Lurralde Historikoan duten aplikazioa.
46. gaia: Bizkaiko sagardoaren teknologia: sagardotarako sagarrondoaren barietateak; sagardo naturala egiteko teknikak; sagardoa egiteko ekipamendu teknologikoa,
Lurralde Historikoko sagardo-azpisektorea.
47. gaia: Mahatsondoaren izurriteen kudeaketa integratua: definizioa, metodologia,
Euskal Autonomia Erkidegoan zer egoeratan dagoen, eta zer aplikazio duen Bizkaiko
Lurralde Historikoan.
48. gaia: Pipitadunen fruta-arbolen izurriteen kudeaketa integratua: definizioa, metodologia, Euskal Autonomia Erkidegoan zer egoeratan dagoen, eta zer aplikazio duen
Bizkaiko Lurralde Historikoan.
49. gaia: Baratzezaintzaren izurriteen kudeaketa integratua: definizioa, metodologia,
Euskal Autonomia Erkidegoan zer egoeratan dagoen, eta zer aplikazio duen Bizkaiko
Lurralde Historikoan.
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50. gaia: Landareen ugalketa: hazien bidez landareak ugaltzeko teknikak, prozedurak eta tratamenduak; landarearen ugalketa begetatiboa.
51. gaia: Ekoizpen integratua: kontzeptua, araudiak eta metodologia; aplikazioa zurezko laboreetan eta barazkietan; ziurtagiriak eta kontrola; Euskal Autonomia Erkidegoko egoera eta, Bizkaian nola aplikatzen den.
III. Zatia
52. gaia: Nekazaritza-abeltzaintzako ustiategien kudeaketa: gastu finkoak eta aldakorrak, marjina gordina eta marjina garbia; inbertsioen azterketa; nekazaritza-enpresaren kudeaketa-sistemak; errentagarritasunaren ratioak.
53. gaia: Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza: ezaugarrak eta sektoreak,
EUSTAT, estatistikak eta Bizkaiko nekazaritza-zentsua, Bizkaiko nekazaritza eta abeltzaintza azpisektoreak.
54. gaia: Produktu fitosanitarioen erabilera iraunkorra: Europar Batasunaren 2009/128/EE Direktiba, 1311/2012 Errege Dekretua: nola aplikatzen diren Euskal
Autonomia Erkidegoan.
55. gaia: Izurrite eta gaixotasunen aurkako borroka: Landare-osasunari buruzko
43/2002 Legea eta 58/2005 Errege Dekretua (landareentzat kaltegarriak diren organismoak sartu eta hedatzeari aurre egiteko babes-neurriei buruzkoa): nola aplikatzen diren
Euskal Autonomia Erkidegoan eta Bizkaian.
56. gaia: 2015eko urtarrilaren 16ko 9/2015 Errege Dekretua (haren bidez, lehen sektoreko nekazaritzako ekoizpenaren higienearen arloan Europako Erkidegoaren arautegiaren baldintzak arautzen dira), eta 2016ko irailaren 16ko Agindua, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, zeinaren bidez EAEko Nekazaritza Elikagaien
Katearen Kontrol Ofizialerako Plana onesten baita.
57. gaia:Euskadiko 2015-2020 aldirako Landa Garapenerako Programako (LGP) M04
eta M06 neurrien deskripzioa. Euskadiko 2015-2020 aldirako LGPko M10 eta M11 neurrien deskripzioa. Euskadiko 2015-2020 aldirako LGPko M13 neurriaren deskripzioa. Bizkaiko Foru Aldundiak 2015-2020 aldirako LGPrako guztira aurreikusitako gastu publikoa.
58. gaia: 1078/2014 Errege Dekretua, abenduaren 19koa, Baldintzazkotasun-araubidearen arauak ezartzen dituena. Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuak baldintzazkotasunari dagokionez ezartzen duena (1., 2.,7.,27.,28.,29.,30. eta 31. artikuluak), maiatzaren
29ko 82/2018 Dekretua, otsailaren 16ko 20/2016 Dekretua aldatzen duena. Euskal Autonomia Erkidegoan zer aplikazio duten ingurumenaren arloan, klima-aldaketa, lurraren
nekazaritza eta ingurumenaren arloko baldintza egokiak, osasun publikoa, abere-osasuna, fitosanitatea eta abereen ongizatea.
59. gaia: Nekazaritzako ustiategien erregistroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistro Orokorrari buruzko irailaren 27ko 203/2011 Dekretua;
eta Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2016ko martxoaren 31ko
Agindua; agindu horren bitartez finkatzen dira, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-ustiategiei dagokienez, laborantzen marjina gordinak, Nekazaritzako Lan-Unitateak
(NELU) zehazteko modulu objektiboak eta ustiategien gastu finkoen koefizienteak.
60. gaia: Nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntza-plana, abenduaren 18ko 177/2018 Foru Dekretuaren bidez arautua; dekretu horrek oinarriak ezarri zituen Bizkaian 4.1 neurria aplikatzeko Euskal Autonomia Erkidegoaren 2015/2020 aldirako Landa Garapenerako Programarekin bat.
61. gaia: 53/2018 Foru Dekretua, apirilaren 17koa; haren bidez, Euskal Autonomia
Erkidegoaren 2015/2020 aldirako Landa Garapenerako Programaren 13. neurriaren
aplikazioa arautzen da (ordainketak egitea muga natural nabarmenak ditzuten eremuei
—13.1— eta beste muga berezi batzuk dituztenei —13.2—).
62. gaia: 47/2018 Foru Dekretua, apirilaren 10ekoa; haren bidez, arautzen da nola
aplikatu Euskal Autonomia Erkidegoaren 2015/2020 aldirako Landa Garapenerako Pro-
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gramaren 10. eta 11. neurriak (nekazaritza, ingurumen eta klimaren arloko eta nekazaritza ekologikorako laguntzak).
63. gaia: Euskadin nekazaritzako elikagaien arloko bereizgarriak. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko azaroaren 21eko 1151/2012 (EB) Erregelamendua, nekazaritza- eta elikadura-produktuen kalitatearen araubideei buruzkoa. I. titulua:
xedeak eta aplikazio-eremua; II. titulua: jatorri-deitura babestuak eta adierazgarri geografiko babestuak (4. 5. 6. eta 7. artikuluak); III. titulua: espezialitate tradizional bermatuak (17., 18. eta 19. artikuluak); IV. titulua: nahitaezko kalitate-baldintzak (27., 28. eta
29. artikuluak), eta Euskal Autonomia Erkidegoko jatorri-deituren, adierazgarri geografiko babestuen, berme-marken eta nahitaezko etiketatuaren zerrenda.
64. gaia: Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak, abenduaren 18ko
177/2018 Foru Dekretuaren bidez arautuak; dekretu horrek oinarriak ezarri zituen Bizkaian 6.1 neurria aplikatzeko Euskal Autonomia Erkidegoaren 2015/2020 aldirako Landa
Garapenerako Programarekin bat.
65. gaia: Abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretua; 2015etik aurrera nekazaritza eta abeltzaintzari zuzeneko ordainketak zein laguntzeko bestelako araubideak aplikatzeari buruzkoa da errege dekretu hori, bai eta zuzeneko ordainketak eta landa-garapeneko ordainketak kudeatu eta kontrolatzeari buruzkoa ere (testu bategina). I., II eta III.
tituluak, IV.titulua/II. kapitulua/I. ataletik 6.era arte, eta V. titulua.
66. gaia: Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde ordaintzaileak. 194/2006 Dekretua, urriaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea eratu duena,
eta 81/2016 Dekretua, maiatzaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea eratu duen dekretua aldatzen duena.
67. gaia: Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzaren Arloetako
Lurralde Plana: Irailaren 16ko 177/2014 Dekretua: ildo orokorrak, lurzoruaren erabilerak,
antolamendu-kategoriak.
68. gaia: Nekazaritzako Lursailen Informazio Geografikoko Sistema (NLIGS). Abenduaren 19ko 1077/2014 Errege Dekretua, nekazaritzako lursailen informazio geografikoko sistema arautzen duena. Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretua, Nekazaritza Politika
Bateratuan (NPB) jasotako zuzeneko laguntzen araubideak, Nekazaritzako Lursailen
Informazio Geografikoko Sistema (NLIGS) eta baldintzazkotasuna Euskal Autonomia
Erkidegoan garatu eta aplikatzeko arauak ezartzen dituena.
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OINARRI BEREZIAK

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA, ZERBITZU BEREZIEN-ERAGIKETEN AZPIESKALA,
MOTA: SUHILTZAILEAK, ESPEZIALITATEA: PREBENTZIO,
SUHILTZAILE ETA SALBAMENDU ZERBITZUKO SARJENTUA

1. Deialdiko plazak
Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu Zerbitzuko sarjentuen bost (5) plaza betetzeko deialdia egiten da (C-1 sailkapen-taldea), oposizio bidez; plazok II. hizkuntza-eskakizuna dute. Honela banatuko da deialdia:
— Barne-sustapeneko txanda: Hiru (3) plaza nahitaezkoa ez den II. hizkuntza-eskakizunarekin.
— Txanda irekia: Plaza bi (2); batek derrigorrezkoa ez den II. hizkuntza-eskakizuna
du, eta besteak, berriz, badu derrigorrezko II. hizkuntza-eskakizuna.
2. Titulazioa
Kontuan harturik zer ezartzen duen Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onesten duen 2015eko urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 76. artikuluak, hau da eskatzen den titulazioa: Batxilergoko
titulua edo titulu teknikoa.
Barne-sustapeneko txandan parte hartzen dutenek baldintza hauek bete behar dituzte: zerbitzu aktiboan edo zerbitzu berezietan egon behar dute beren jatorrizko kidegoan
edo eskalan, eta hiru urteko zerbitzua beteta izan behar dute karrerako funtzionario gisa
kidego-eskala horietan.
Barne-sustapeneko txandaren bidez beteko diren plaza hauetarako, eta 30/1984 Legearen hogeita bigarren xedapen gehigarrian, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen hamaseigarren gehigarrian eta martxoaren 10eko 364/1995
Errege Dekretuaren bederatzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz,
hauxe da eskatzen den titulua: batxilergo titulua, bigarren mailako lanbide heziketakoa
edo baliokidea, edo hamar (10) urteko antzinatasuna D taldeko kidego edo eskala batean, edo bost (5) urtekoa eta sarbidea irizpide objektiboaren arabera izango duen trebakuntzako ikastaro berezia gainditzea.
3. Jatorrizko plaza
Deialdiak aginduzko izango dituen oinarri orokorretako bigarren artikuluaren 2.a) atalarekin eta apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuarekin bat etorriz, «Prebentzio,
Suhiltzaile eta Salbamendu Zerbitzuko kaboa» izango da barne sustapeneko plazetarako jatorrizko plaza.
4. Gidabaimena
Hautagaiek C gidabaimena izan beharko dute.
5. Hautaketa-prozesua

5.1.1. Lehen ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea)
Ariketa praktikoa izango da eta zati bi izango ditu:
a)	Lehenengoan, esku-hartzeari buruzko kasu praktiko bat edo batzuk ebatzi beharko dira, idatziz. Kasu horiek lanpostuaren berezko eginkizunei egokituta eta lotuta egongo dira, eta eranskineko gai-zerrendako II. eta IV. zatiekin izango dute
zerikusia. Ariketa hasi baino lehentxoago erabakiko du epaimahaiak zein izango
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diren, eta ordubete eta hogeita hamar minutuan ebatzi beharko dira (1 ordu 30
minutu).
		Ariketa egitean honako hauek baloratuko dira: informazioa jaso eta ebaluatzeko
ahalmena, erabakien koherentzia, agindu eta txostenetako argitasuna eta komunikazio-gune nagusiarekiko eta gainerako agintariekiko erlazioa.
b)	Bigarren zatian, berriz, epaimahaiak ariketa hasi baino lehentxoago proposaturiko galdera, ariketa edo problema bat edo gehiago garatu beharko da, idatziz.
Deialdiari erantsitako programaren III. eta IV. zatietan biltzen den gaiei buruzkoa
izango da ariketa, baina enuntziatuak ez du zertan bat etorri behar programako
enuntziatuekin. Zati honi erantzuteko, ordu biko epea izango dute hautagaiek (2
h). Barne-sustapeneko txandatik datozen hautagaiek lehendik eskatu zitzaizkien
ezagutzak berriro egiazta ez ditzaten, haiek ez dituzte gaien zerrendako III. zatiari
buruzko ezagutzak egiaztatu beharko, eta, ondorioz, denbora gutxiago izango
dute, proportzionalki, gainerako edukien inguruko galderei erantzuteko.
5.1.2. Bigarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea)
Gaitasun fisikoa egiaztatzeko ariketa honetan gaitasun fisikoko ariketa hauek egin
beharko dira, honako hauek, hain zuzen ere:
a) 1. ariketa: Bizkortasun-zirkuitua:
Helburua: Hautagaiak, azkar eta erraz mugitzeko duen egokitzapena neurtuko da,
horretarako deialdiko plazari dagozkion zenbait eginkizun egingo dira.
Probaren azalpena: Hautagaiak joan-etorriko zirkuitua 2 aldiz egin beharko du ahalik
eta denborarik laburrenean, eta bizkarrean zama bat eramango du.
Zirkuituaren ezaugarriak: irteera-marratik metro batera pika edo makila bertikal bat jarriko
da lurraren gainean (160-170 cm-ko altuera); irteera-marratik 3 metrora 3 suediar eserleku
edo banku jarriko dira, gutxi gorabehera 6 m-ko tartea hartuko dutenak; azken aulkitik 2 m-ra
listoi bat jarriko da, 1 m-ko altueran; listoi horretatik 3 m-ra 3 pika jarriko dira (160-170 cm-ko
altuerakoak), ilaran eta elkarren artean 1,5 m-ko tartea gordeta; azken pika edo makilatik
horma-barraraino 3 m-ko tartea dago; horma-barraren gainetik, paretaren kontra, eta 3 m-ko
altueran, kanpai bat jarriko da. Bigarren itzulian irteeratik 1 m-ra dagoen pikaren atzetik joan
beharko da.

Hautagaia irteera-mugatik 0,5 m-ra jarriko da, bizkarraren gainean 10 kg ± 1 kg-ko
zama duela. Berak nahi duenean aterako da hautagaia, aztertzaileari esan eta gero.
Zoruaren gaineko lehenengo pika ekidinez igaroko da eta suediar eserlekuek betetzen
duten tartean gainetik egin beharko du, zorua ukitu gabe. Listoiaren parera iritsitakoan,
azpitik pasatuko beharko du, listoia lurrera bota barik. Piken artean sigi-sagan joango da,
gero horma-barraren gainetik igoko da eta kanpaia joko du. Jaitsi eta zirkuitu bera egin
beharko du, oraingoan kontrako noranzkoan. Bigarren zirkuitua hasteko, irteera-marratik
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metro batera dagoen pikaren atzetik egin beharko du eta joan-etorriko zirkuitu bera egin
beharko du berriro. Helmuga-marra zeharkatutakoan amaituko da ibilbidea.
Hautagaientzako jarraibideak: hautagaia irteera-mugatik 0,5 metrora jarriko da, azaldutako eran, eta joan-etorriko zirkuitua 2 aldiz egin beharko du. Ariketa hau baliorik gabe
uzteko arrazoiak: hautagaiak piketakoren bat edo listoa botatzen badu edo zorua ukitzen
badu suediar eserlekuek okupatutako tartean, edo ibilbideetako batean.
Neurketa: ahalegin bi egin daitezke, baina ez elkarren segidan. Adierazitako jarraibideen arabera joan-etorriko zirkuitu biak egiten emandako denbora jasoko da paperean,
Neurketa horrela egingo da: minutuak-segundoak-ehunekoak (00:00:00) Eskuz, zelula
fotoelektrikoa erabiliz edo era bietara egingo da neurketa: era horiek guztiak izango dira
baliodunak.
Gizonak
Adina

Emakumeak
Denbora

Adina

Denbora

25 urte baino gutxiago

< 38,00´´

25 urte baino gutxiago

< 42,00´´

25 eta 35 urte bitartekoa

< 39,00´´

25 eta 35 urte bitartekoa

< 43,00´´

36 eta 45 urte bitartekoa

< 40,00´´

36 eta 45 urte bitartekoa

< 44,00´´

46 eta 55 urte bitartekoa

< 41,00´´

46 eta 55 urte bitartekoa

< 45,00´´

56 urte eta hortik gora

< 42,00´´

56 urte eta hortik gora

< 46,00´´

b) 2. ariketa: 2.000 metroko lasterketa:
Helburua: Hautagaiak neurri batean luzeak eta intentsitate handikoak diren esfortzuak egiteko duen erresistentzia-maila ebaluatzea.
Probaren azalpena: atletismoko pista batean hautagaiak 2.000 metroko tartea egin
beharko du arineketan, oinez edo era bietara, ahalik eta denborarik laburrenean.
Hautagaientzako jarraibideak: «zuen tokietara» esandakoan hautagaia irteera-marraren atzean jarriko da, eta tiroa entzundakoan lasterketa egiteari ekingo dio. Ezin izango da iltzedun zapatilarik erabili; beharrezkoa izango da prakak eta mahuka laburreko
kamiseta edo kamiseta tiranteduna erabiltzea.
Karrera hasitakoan, hautagaiak ezin izango du pista utzi, bestela deskalifikatuta geratuko da.
Neurketa: Saialdi bakarra egiteko aukera emango zaio hautagaiari. Aipatutako jarraibideen arabera, 2.000 m-ko tartea arineketan egiten erabilitako denbora jasoko da.
Honela neurtuko da denbora: minutuak-segundoak-ehunenak (00:00:00). Eskuz, helmugako bideoaren bidez edo biak erabiliz egingo da neurketa: era horiek guztiak izango
dira baliodunak.
Emakumeak
Denbora

Adina

Denbora

25 urte baino gutxiago

< 08,00´´

25 urte baino gutxiago

< 09,00´´

25 eta 35 urte bitartekoa

< 09,00´´

25 eta 35 urte bitartekoa

< 10,00´´

36 eta 45 urte bitartekoa

< 10,00´´

36 eta 45 urte bitartekoa

< 11,00´´

46 eta 55 urte bitartekoa

< 11,00´´

46 eta 55 urte bitartekoa

< 12,00´´

56 urte eta hortik gora

< 12,00´´

56 urte eta hortik gora

< 13,00´´

5.1.3. Hirugarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea)
100 galderako test bat egin beharko da (gehi erreserbako 10 galdera), bi (2) ordutan.
Zenbait erantzun eskainiko dira galderetan, baina haietariko bat bakarrik izango da zuzena. Eranskineko I. eta II. zatietan jasotako gaiei buruzko galderak izango dira. Erantzun
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zuzen bakoitzeko 0,1 puntu emango da; baina erantzun oker bakoitzeko 0,033 puntu
kenduko dira.
Barne sustapeneko txandatik datozen hautagaiek lehendik eskatu zitzaizkien ezagutzak berriro egiazta ez ditzaten, haiek ez dituzte gaien zerrendako I. zatiari buruzko ezagutzak egiaztatu beharko, eta, ondorioz, denbora gutxiago izango dute, proportzionalki,
gainerako edukien inguruko galderei erantzuteko.
5.1.4. Laugarren ariketa
Zehaztu eta egiaztatu egin beharko da euskararen II. (2.) hizkuntz eskakizunaren maila.
Nahitaezko II. hizkuntz eskakizuna, nahitaezkoa eta baztertzailea, ezarrita duten lanpostuei lotutako plazetara aurkezten diren hautagaiek maila horretako euskararen ezagutza egiaztatu behar dute beti, azterketa gaindituz edo egiaztagiria aurkeztuz.
Borondatezkoa eta ez-baztertzailea izango da derrigorrezkoa ez den II. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuei loturiko plazetarako hautagaientzat. Maila horretako euskararen ezagutza frogatu eta egiaztatu beharko dute.
Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute berriro halakorik egiaztatu behar parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri direnek
ere. Azken kasu horretan, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio Bizkaiko
Foru Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.
Hala eta guztiz ere, euskararen egiaztagiria edo titulua aurkeztu beharko dute baldin
eta erregistro horretan ez dagoen arren 2010eko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin
bat baliozkotuta badago; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko
Bateratuko mailekin parekatzen dira.
Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babespean egiaztatu nahi badituzte
hizkuntza-eskakizunak, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori
euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.
6. Trebakuntzako ikastaroa/Praktikaldia
Nahitaezkoa eta baztertzailea izango da, eta banaka ebaluatuko dira hautagaiak.
Praktikak egingo dira Bizkaiko Foru Aldundiko Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu
Zerbitzuan, hiru (3) hilabetez, gehienez ere. Garaiz iragarriko da zer eduki izango duten
eta noiz egingo diren praktikok. Praktiken araubide juridikoa eta garapena beren-beregi
emango den foru agindu baten bidez zehaztuko dira.
Aldi horren barruan, praktikak eta prestakuntzarako eduki teorikoa sartzen dira, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren ardurapean. Akademia horrek zehaztuko ditu,
halaber, edukiak, ebaluatzeko eta gainditzeko moduak, bai eta edukien iraupena ere,
ikasketa-planaren arabera.
Aldi horretan baloratuko dira:
a) Zer gaitasun erakutsi duen hautagaiak honako alderdi hauetan:
		 — lan-ahalmena eta lanbide-etekina.
		 — erantzukizun-sena eta eraginkortasuna.
		 — ikasteko interesa, jarrera edo ekimena.
b) Zer ahalmen erakutsi duen hautagaiak honako alderdi hauetan:
		 — lan-taldean sartzea.
		 — b
 arne edo kanpoko harremanen egokitzapena.
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7. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa

7.1. Oposizio fasea
Lehenengo ariketari zerotik (0) hogeita hamar (30) puntura arteko kalifikazioa jarriko
zaio; puntuak honela banatuko dira: lehen zatiari zerotik (0) hogei (20) puntura bitarteko puntuazioa emango zaio, eta sei (6) puntu lortzen ez dituzten hautagaiak kanpoan
geldituko dira automatikoki; bigarren zatiari, berriz, zerotik (0) hamar (10) puntura arteko
kalifikazioa jarriko zaio, hiru (3) puntu lortzen ez dituzten hautagaiak prozesutik kanpo
geratuko dira. Ariketa gainditzeko, beharrezkoa izango da hamabost (15) puntu lortzea,
globalean.
Betiere, punturik handiena lortu duten 15 pertsonak hurrengo ariketara igaroko dira
(haien puntuazioa 9 puntutik gorakoa bada); ondorio horietarako, parte-hartzeko txanda
guztiak hartuko dira kontuan. Noten mozketa-puntuan berdinketa gertatuz gero, mozketa-nota bera duten hautagai guztiek gaindituko dute ariketa hau.
Bigarren ariketari «gai» edo «ez gai» kalifikazioa emango zaio eta «gai» kalifikazioa
lortzen ez dutenak kanpoan geldituko dira automatikoki.
Hirugarren ariketari zerotik (0) hamar (10) puntura bitarteko kalifikazioa jarriko zaio,
eta bost (5) puntu lortzen ez dituzten hautagaiak kanpoan geldituko dira automatikoki.
Laugarren ariketan, «gai» edo «ez gai» kalifikazioa jarriko zaie derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten plazak lortu nahi dituztenei.
Gainerako kasuetan, honako banaketa honen araberako kalifikazioa emango da,
egiaztatutako maila kontuan hartuta:
— I. hizkuntza-eskakizuna: 2 puntu.
— II. hizkuntza-eskakizuna: 4 puntu.
7.2. Praktikaldia
Praktikaldiari «gai» edo «ez gai» kalifikazioa emango zaio, eta hura ez gainditzeak
berez eta besterik gabe prozeduratik kanpo gelditzea ekarriko die «gai» kalifikazioa lortzen ez duten hautagaiei, baita karrerako funtzionario legez izendatuak izateko eskubide
guztiak galtzea ere.
Hautagai bakoitzaren kalifikazioa Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-oholean argitaratuko da, lortutako gainerako kalifikazioekin batera. Aukeraketa-saio guztietan lortu
dituzten puntuazioen batura izango da hautagaien azken kalifikazioa.
8. Lan-poltsa
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I. ERANSKINA

PROZESUTIK KANPO GERATZEKO ARRAZOI MEDIKOAK

Bazterketa orokorra
Hautagaiak ezin du inolako gaixotasun organikorik izan, ez istripu-arrastorik, ez eta
lanpostuaren lanbide-jarduna eragozten duen edozein urritasun fisiko edo psikikorik ere.
Aldi berean, exogenoen ziozko pozoidura kronikoaren egoera adierazten duten sintoma edo aztarna kliniko-biologikoak dituzten hautagaiak berez geratuko dira baztertuta.
Aldi baterako arrazoi baztertzailetzat joko dira, azterketa egiteko unean ageri diren eta,
bazterketa-taulan sartuta egon arren, tratamendu mediku-kirurgikoaren bidez zuzen daitezkeen gaixotasun eta lesio aktiboak. Halakoetan, epaimahaiak beste epe bat jarri ahal
izango du, ikasturtea hasi aurretik, hautagaiaren osasun-egoera egiaztatzeko. egiaztapen
hori egin ondoren, aldi baterako arrazoi baztertzaileak desagertu diren ziurtatuko du.
Baldintza orokorrean xedatutakoa alde batera utzita, honako hauek ere sarjentu-eginkizunen betekizunerako baztertzeko berariazko arrazoiak izango dira:
1. Gaixotasun sistemikoak
Honako hauetako bat edukitzea baztertzeko arrazoia izango da:
— Kolageno-eritasuna eta konektibopatiak.
— Fibromialgia.
— Artritris erreumatoidea.
— Espondilitis ankilopoietikoa.
— Baliaezintasuna dakarten neoplasiak.
2. Oftalmologia
Ikusmen-gaitasuneko proba medikoa egiten den egunean begi bakoitzaren ikusmena ez da izan behar 8/10 baino txikiagoa Wecker eskalan; begi biak erabileran begien
zorroztasuna 10/10ekoa izan behar da. Aldez aurretiko errefrakzio-kirurgia eta neurri
zuzentzailerik erabiltzea baimenduta daude.
Honako hauetako bat edukitzea baztertzeko arrazoia izango da:
— Ikusmen-eremuaren murrizketak.
— Hemeralopia.
— Diplopia.
— Lagoftalmiak edo betazal-ptosiak.
— Afakiak, sasiafakiak.
— Konjuntibitisa, keratitisa edo iritis kronikoak.
— Diskromatopsiak.
— Begi-ninien erreflexuen alterazioak.
— Korneako distrofia progresiboa edo baimendutakoaren azpiko begi-zorroztasunaren murrizketa.
— Dakriozistiti kronikoa.
— Erretinopatia, pigmentu-erretinitisa.
—B
 egien motrizitatearen alterazioak.
— Glaukoma.
— Itsualdira moldatu ezina.
3. Otorrinolaringologia
— Ez da onartuko audiofonorik, ezta kofosirik ere.
Honako hauetako bat edukitzea baztertzeko arrazoia izango da:
— Erdiko edo barruko belarriaren gaixotasun kronikoak.
— Tinpanoaren zulaketa bizia.
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— Fonazioaren eta sudur arnasketaren zailtasun nabarmenak eta kronikoak.
— Bertigoak eta orekaren edozein nahaste.
4. Lokomozio-aparatua
Honako hauetako bat edukitzea baztertzeko arrazoia izango da:
— Anatomia-galera edo eginkizunak betetzeko goiko zein beheko gorputz-adarren
edozein muga.
— Bizkarrezurraren errotazio edo flexio arrunta eragozten duen edozein patologia.
— Oinaren funtzionamendu arrunta zaildu edo laneko botak janztea eragozten duen
oinaren patologia.
— Lanbidearen berezko norbanako babeseko ekipoak eta bitartekoak erabiltzea eragozten edo zailtzen duten burezurreko eta aurpegiko akatsak.
— Mugikortasuna mugatzen duen hezur eta muskuluetako beste edozein gaixotasun,
sarjentuen zereginak zailtzen dituena.
— Espondilolisi edo espondilolistesi ezegonkorrak.
— Ez da onartuko goiko edo beheko gorputz-adarretako artikulazio nagusien mugikortasun-aldaketarik edo/eta deformaziorik, artikulazioen eginkizunen murrizketa
eragiten badu.
5. Arnas-aparatua
Honako hauetako bat edukitzea baztertzeko arrazoia izango da:
—O
 CFA, enfisema, bronkitis kronikoa.
—T
 xarto kontrolatutako asma.
— Atelektasiak.
— 	 Pneumotorax berreritzailea.
— 	 Birikietako tuberkulosi aktiboa.
6. Digestio-aparatua
Honako hauetako bat edukitzea baztertzeko arrazoia izango da:
—H
 epatopatia kronikoak. Gibeleko zirrosia.
— Pankreatopia kronikoak.
—H
 esteetako hanturazko gaixotasun kronikoak.
— Sabeleko herniak.
7. Aparatu kardiobaskularra
Honako hauetako bat edukitzea baztertzeko arrazoia izango da:
—O
 rganismoan eragina duen edo sendagai-tratamendua behar duen arteria-hipertentsioa.
— Bihotz-gutxiegitasuna.
— Kardiopatia iskemikoa, aurretiko bihotzekoa edo by-pass koronarioko bihotz-ebakuntza.
— Arritmia garrantzitsuak, flutterra eta fibrilazio aurikularra.
— Wolf Parkinson White-ren aldez aurretiko eszitazio-sindromeak
— 2 edo 3. graduko blokeo aurikular-bentrikularra.
— Estrasistole patologikoak.
— Balbulopatiak. Ez da onartuko balbula-protesirik.
— Mikrokardiopatiak.
— Arteria, bena eta linfa-zirkulazioaren gutxiegitasuna.
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— Zain eta arterietako malformazioak, zain eta arterietako shuntak eta bihotz edo
baso handietako aneurismak.
— Sarjentuen berezko zereginak eta praktika fisikoak zaildu, oztopatu edo horietan
eragin negatiboa duten bestelako bihotz-hodietako prozesuak.
8. Nerbio-sistema zentrala
Honako hauetako bat edukitzea baztertzeko arrazoia izango da:
— Epilepsiak.
— Mielina galtzea eragiten duten gaixotasunak eta esklerosi anizkoitza.
— Entzefalopatia kronikoak edo entzefalopatia larrien aztarnak.
— Muineko afekzio kronikoak edo afekzio larrien aztarnak.
— Dardara edo espasmo kronikoak. Parkinson gaixotasuna eta sindrome estrapiramidalak.
— Sistema zentraleko jatorriko bertigoa. Garun eta zerebeloko ataxiak.
— Jaiotzetiko nahiz geroago jasandako burezurreko lesioengatiko garrantzizko aztarnak.
— Hiposmia kronikoaren edozein maila.
— Muskulu distrofiak
— Miopatiak.
—
Garezurreko nerbioen paralisiak-aurpegi-perlesiari buruzko aipamen esplizitua,
norberaren babeserako ekipoak erabiltzeko arazoak ekarriko lituzke eta.
9. Buruko edo adimen-egoera
Honako hauetako bat edukitzea baztertzeko arrazoia izango da:
— Psikosi eskizofrenikoak.
— Nahaste obsesibo-konpultsibo larriak. Fobiak.
— Adimen-atzerapena: mota guztiak.
— Toxikomaniak, alkoholismoa barne dela.
— Depresio-nahasmenduak. Nahasmendu bipolarra.
— Nortasun arazo guztiak, egokitu gabeko jokaerak sortarazten dituztenean, barne-barnean sustraituak, eta lanbidearen berezko arriskuekin bateraezinak direnak.
10. Gernu-aparatua
Honako hauetako bat edukitzea baztertzeko arrazoia izango da:
— Gernu eta giltzurruneko hodien sortzetiko malformazioak, giltzurrunetako tenia-kistea, meduloespongiosia eta giltzurrun bikoitza izan ezik.
— Nefrektomia.
—G
 iltzurruneko gutxiegitasuna eta nefroesklerosia, edozein mailatakoa.
—G
 iltzurrunetako tubulopatiak. Hidronefrosia.
—G
 iltzurrunetako gutxiegitasuna sorrarazten duten nefropatiak.
11. Dermatologia
Honako hauetako bat edukitzea baztertzeko arrazoia izango da:
— Gaixotasun infekzioso kronikoak
— Baba (penfigoak), ekzema edo psoriasia eragiten duen edozein gaixotasun.
— Eginkizunak betetzeko muga larria eragiten duten orbain edo markak.
12. Sistema hematopoietikoa.
Honako hauetako bat edukitzea baztertzeko arrazoia izango da:
— Hemopatia kroniko larriak.
— Anemia hemolitiko eta sideroblastiko kronikoak.
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— Talasemiak, anemia larria eragiten badute.
— Leukosia eta sistema erretikulohistiozitarioaren gaixotasunak.
— Linfoproliferazio-sindrome kronikoak.
— Hemostasia aldaketak. Hemofiliak.
— Gammapatia monoklonalak.
— Gaueko hemoglobinuria paroxistikoa.
— Immunoeskaziak.
— Antikoagulatzaile, interferon edo kortikoideekin egindako tratamendu kronikoak.
13. Gaixotasun endokrinikoak
Honako hauetako bat edukitzea baztertzeko arrazoia izango da:
— Diabetes mellitusa.
— Diabetes zaporegabea.
— Cushing-en gaixotasuna
— Addison-en gaixotasuna.
— Tiroide, giltzurrungaineko, hipofisi eta paratiroide gaixotasun eta disfuntzioak.
— Gonadaren disfuntzioak eta gaixotasunak.
— Porfiriak.
— Eginkizunen betekizun zuzena zaildu eragozten duen loditasuna.
Mediku fakultatiboaren ustez Suhiltzaileen Zerbitzuko sarjentuaren eginkizunak betetzea eragotzi edo zailtzen duen beste edozein prozesu kliniko patologiko.
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DEIALDIAN BAZTERTZEKO ARRAZOI DIREN GAIXOTASUNAK
DETEKTATZEKO PROBA MEDIKOAK EGITEKO BAIMENA

Abizenak eta izena: ___________________________________________________
NAN: ______________________________________________________________
Adina: _____________________________________________________________
Honen bitartez baimena ematen diot Bizkaiko Foru Aldundiko Suhiltzaile Zerbitzuan
honako honen legez sartzeko azterketa mediko zehatza egiteko ardura duen Bizkaiko
Foru Aldundiko Lan Arriskuen Prebentziorako eta Lan Osasunerako Zerbitzuko lan-osasun arloari: Suhiltzaile Zerbitzuko sarjentu legez, beharrezko azterketa mediko guztiak
egin diezazkidan, baita odola atera eta aztertzeko eta hurrengo parametro hauetako
gernuaren analitika egiteko ere: BFAko Suhiltzaile zerbitzuko sarjentuaren osasun-zaintzako protokolo zehatza:
Odol-analisia
— Hemograma osoa, leukozito-formula, plaketak, GJA.
— Biokimika: Glucosa, urea, kreatinina, iragazketa glomerularra, azido urikoa, kolesterol osoa, HDL, kolesterola, LDL kolesterola, VLDL kolesterola, triglizeridoak,
transaminasak: GOT (AST), GPT (ALT), gamma glutamil transpeptidasa (CGT),
fosfatasa alkalinoa, ioiak eta burdinaren metabolismo osoa. Tiroide-hormonak:
TSH eta T4.
— Serologia. B hepatitisarekiko immunizazio-egoeraren balorazioa.
Gernu-analisia
— Dentsitatea, pH, ezohikoak.
— Drogen detekzioa: Opiazeoak, kanabisa, eta kokaina eta anfetamina, barbituriko
eta bentzodiazepinen metabolitoak.
Halaber adierazten dut botika hauek hartzen ditudala:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(adieraz ezazu botikaren izen komertziala edo osagaiak).
Eta hala jasota gera dadin, baimen hau sinatzen dut, ……n, 201…(e)ko ……(a)(r)en
…(e)(a)n.
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II. ERANSKINA

GAI-ZERRENDA

I. Zatia
1. gaia: Espainiako 1978ko Konstituzioa. Printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubide
eta betebeharrak (10-30 artikuluak).
2. gaia: Estatuaren lurralde-antolamendua. Autonomia-estatutuak: esanahia. Eskumenak Estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean banatzeko sistema. VIII. titulua
(147-151 artikuluak).
3. gaia: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua. Atariko titulua (1-9 artikuluak). I. titulua: Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak (10-23 artikuluak).II. titulua: Euskal
Autonomia Erkidegoaren botereak: Eusko Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza eta lehendakaria. Justizia Administrazioa Euskal Herrian (24-36 artikuluak).
4. gaia: 12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onesten duena. Arau orokorrak: lurralde historikoetako erakundeen eskumenak, printzipio nagusiak, zergak harmonizatzea, lankidetza-printzipioa eta Estatuarenak
bakarrik diren eskumenak (1-5 artikuluak). Finantza-harremanak: printzipio nagusiak eta
kupoaren kontzeptua (48-49 artikuluak).
5. gaia: 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa. Atariko
titulua: Xedapen orokorrak (1-5 artikuluak). I. titulua: Lurralde historikoen eskumenak:
esklusiboak, legeak garatu eta betearaztekoak, eta betearaztekoak (7-10 artikuluak).
6. gaia: Espainiako toki araubidea: Konstituzio-printzipioak. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legea: Xedapen orokorrak. Foru-lurraldeen eskubide historikoak.
7. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. Atariko titulua. I. titulua. Prozeduran interesdun direnak (3-12 artikuluak).
8. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. III. titulua. Administrazio-egintzak (34-52 artikuluak).
9. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. Administrazio-errekurtsoak (112-126 artikuluak).
10. gaia: Sektore publikoko kontratuak. Azaroaren 8ko 9/2017 Legearen xedea eta
aplikazio-eremua. Lege horren bidez, Espainiako ordenamendu juridikora ekartzen dira
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauak.
Kontratu motak zedarritzea (12-18 artikuluak). Erregulazio harmonizatuko kontratuak
(19-23 artikuluak). Administrazio-kontratuak eta kontratu pribatuak (24-27 artikuluak).
11. gaia: 5/2013 Foru Dekretu Arauemailea, abenduaren 3koa, Aurrekontuei buruzko 2006ko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren testu bategina onesten duena.
Atariko titulua: Xedapen orokorrak (xedea eta aplikazio-eremua eta eskumenak; 1-10
artikuluak).
12. gaia: 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: administrazio-egoerak. Funtzionarioen eskubideak eta eginbeharrak. Ordainsariak.
13. gaia: 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen Erabilpena arauzkotzeko
Oinarrizkoa. Atariko titulua. I. titulua: Herritarren eta Herri Agintaritzaren eskubide eta
eginbeharrak hizkuntzaren alorrean.
14. gaia: 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa. I. titulua: Bizkaiko Batzar Nagusiak:
Izaera, eskumenak eta osaera (4-9 artikuluak). Bizkaiko Foru Aldundia. Izaera, osaera
eta kargua uztea. Eskumenak (12-20 artikuluak).
15. gaia: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: Atariko titulua. 4/2018 Foru Araua, ekainaren 20koa, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerakoa: Zioen adierazpena eta atariko titulua: II. titulua: Bizkaiko Lurralde
Historikoko foru-sektore publikoan genero-ikuspegia txertatzeko neurriak.
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16. gaia: 1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa.
Publikotasun aktiboa: Aplikazio-eremua (2. artikulua) eta kontzeptua eta dimentsioak (5.
artikulua). Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea: kontzeptua (18. artikulua) eta
mugak (21. artikulua). Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordea (28-29 artikuluak).
II. Zatia
17. gaia: Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen Ziozko Larrialdiko Plan Berezia.
Honen bidez onartu zen: 3/2015 Ebazpena, urtarrilaren 14koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Euskal Autonomia
Erkidegoko Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Berezia onartzeko Erabakia, Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutakoa, argitara ematea xedatzen duena (EHAA, 13. zenbakia,
2015/01/21).
18. gaia: Euskal Autonomia Erkidegoko Baso-suteetarako Larrialdiko Plan Berezia.
Honen bidez onartu zen: 80/2016 Ebazpena, abenduaren 27koa, Erakunde Harremanetarako sailburuordearena, Euskal Autonomia Erkidegoko Baso-suteetarako Larrialdiko
Plan Berezia onartzeko Erabakia, Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutakoa, argitara ematea
xedatzen duena (EHAA, 7. zenbakia, asteazkena, 2017ko urtarrilaren 11koa).
19. gaia: Euskal Autonomia Erkidegoko errepideez eta trenbideez salerosgai arriskutsuak garraiatzeak dakarren arriskua dela-eta sor daitezkeen larrialdiei aurre egiteko
Plan Berezia. Honen bidez onartu zen: 10/2001 Ebazpena, abuztuaren 1ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Euskal
Autonomia Erkidegoko errepideez eta trenbideez salerosgai arriskutsuak garraiatzeak
dakarren arriskua dela-eta sor daitezkeen larrialdiei aurre egiteko Plan Berezia onartzen
duen Jaurlaritzaren Kontseiluaren Erabakia argitaratzea xedatzen duena (EHAA, 189.
zenbakia, 2001eko irailaren 28).
20. gaia: Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren taktika operatiboak, honen
bidez onartuak: Agindua, 2018ko azaroaren 20koa, Segurtasuneko sailburuarena, Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren taktika operatiboak onartzen dituen eta Larrialdietan Koordinatuta Esku hartzeko Zerbitzua sortzen duen agindua laugarren aldiz
aldatzekoa (EHAA, 223. zenbakia, 2018ko abenduaren 4koa).
21. gaia: Bizkaiko Lurralde Historikoko Baso-suteetarako Larrialdi Plana (INFOBI).
Honen bidez onartu zen: Gobernu Kontseiluaren erabakia, Bizkaiko Lurralde Historikoko
Baso-suteetarako Larrialdi Plana (INFOBI) onestekoa (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 9 zenbakia, ostirala, 2018ko urtarrilaren 12a).
22. gaia: 31/1995 Legea, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa, eta haren aldaketak: I-V kapituluak, biak barne. Kode elektronikoak. Lan-arriskuen prebentzioa. 2018ko
uztailaren 23an eguneraturiko argitalpena.
23. gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 91/2012 Dekretua, errepideetako tuneletako segurtasun eta ustiapen jarraibide teknikoak onartzen dituena: V. eranskina: Suteen aurkako babes-sistemak.
24. gaia: Suteen ikerketa: sarrera. Eusko Jaurlaritza. ISBN 978-84-457-2536-8.
25. gaia: Meteorologia-fenomeno kaltegarriak iragartzeko, segimendua egiteko eta
esku-hartzeko protokoloa (V-9, 2016ko martxoaren 17a), Eusko Jaurlaritza.
26. gaia: 2017ko ADRa: 5.2 Markatzea eta etiketak jartzea, 5.3 Etiketak jartzea (Plakak - Etiketak) eta Edukiontzien panel laranja, CGEM, MEMU, Zisterna edukiontziak,
Zisterna eramangarriak eta ibilgailuak eta 5.4 Dokumentazioa (EAO, 106 zenbakia, osteguna, 2017ko maiatzaren 4a). 2017ko ADRaren A eta B eranskinei eginiko zuzenketak,
eta 2017ko ekainaren 24ko EAO (150 zenbakia). 2017ko ADRaren A eta B eranskinei
eginiko zuzenketen oker-zuzenketa.
27. gaia: Bizkaiko geografia: orografia (basoak, ibaiak eta itsasbazterra), lurralde-antolaketa eta bide-sarea (udalerriak, eskualdeak, industrialdeen kokapena, komunikazio-bideak eta suhiltzaile-etxeen eragin-eremua).
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III. Zatia
28. gaia: 1/2017 Legegintzako Dekretua, apirilaren 27koa, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duena (EHAA, 84 zenbakia, 2017ko maiatzaren
5ekoa).
29. gaia: 277/2010 Dekretua, azaroaren 2koa, zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dituena, larrialdiei aurre egiteko (EHAA,
238. zenbakia, 2010ko abenduaren 14). Hutsen zuzenketa, honako dekretu honena:
277/2010 Dekretua, azaroaren 2koa, zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren
autobabes-betebeharrak arautzen dituena, larrialdiei aurre egiteko (EHAA, 289. zenbakia, 2014ko urtarrilaren 22). 1-5 kapituluak (biak barne) eta II. eranskina.
30. gaia: 153/1997 Dekretua, 1997ko ekainaren 24koa, «Larrialdiei aurre egiteko bidea-LABI» deritzan Euskadiko Herri Babeseko Plana onartzen duena eta larrialdiei aurre
egiteko euskal sistemak dituen integrazio-bideak arautzen dituena (EHAA, 138. zenbakia,
1997ko uztailaren 21). 1/2015 Dekretua, urtarrilaren 13koa, zeinaren bidez onartzen baita
berrazterketa berezi bat egitea «Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-LABI» deritzan Euskadiko
Herri Babeseko Planean (EHAA, 14. zenbakia, 2015eko urtarrilaren 22).
31. gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 130/2010 Foru Dekretua, azaroaren 23koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Larrialdietarako Foru Plana arautzen duena (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 229. zenbakia).
32. gaia: Eraikigintzaren Kode Teknikoa eta haren aldaketak: SI Oinarrizko Dokumentua: Xedea. Aplikazio-eremua. Ezartzeko irizpide orokorrak. DB-SI betetzeko baldintza bereziak. Eraikuntzako produktuen eta osagaiek jardute-baldintzak sutearen aurrean. Saiakuntza laborategiak. SI-A eranskina, terminologia.
33. gaia: Eraikigintzaren Kode Teknikoa eta haren aldaketak: SUA Oinarrizko Dokumentua: Xedea. Aplikazio-eremua. Ezartzeko irizpide orokorrak. DB-SUA betetzeko
baldintza bereziak. SUA-A eranskina, terminologia.
34. gaia: Eraikigintzaren Kode Teknikoa eta haren aldaketak: SI Oinarrizko Dokumentua: SI-1 ataletik SI-3 atalera bitartekoak, biak barne.
35. gaia: Eraikigintzaren Kode Teknikoa eta haren aldaketak: SI Oinarrizko Dokumentua: SI-4 SI-6 bitarteko atalak (biak barne).
36. gaia: Eraikigintzaren Kode Teknikoa eta haren aldaketak: SUA oinarrizko dokumentua, erabilpen segurtasunari buruzkoa: SUA-1 atala, SUA-5 atala eta SUA-7 atala.
37. gaia: 2267/2004 Errege Dekretua (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 303. zenbakia, 2004/12/17koa; eta okerren zuzenketa, Estatuko Aldizkari Ofiziala, 55. zenbakia,
2005/03/5ekoa), industri establezimenduetako suteen aurkako segurtasuneko araudia:
I-VI kapituluak (biak barne), I. eranskina, salbu 1.2 eta 1.4 taulak, eta II. eta III. eranskinak.
38. gaia: 513/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, suteen kontrako babes-instalazioen Araudia onesten duena (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 139. zenbakia, 2017ko
ekainaren 12koa): I. kapitulutik VI. kapitulura (biak barne) eta I. eranskina (haren gehigarria izan ezik).
IV. Zatia
39. gaia: Sarjentuentzako kudeaketa operatiboa eta agintea.
40. gaia: Ohm-en legea. Korronte elektrikoa eta potentzia: korronte alternoa eta korronte zuzena. Potentzia elektrikoa. Energia elektrikoa, aprobetxamendua eta galerak:
energiaren kalkulua, energiaren kostua eta Joule efektua. Sinbologia elektrikoa. Eroaleen sekzioaren kalkulua. Onar daitekeen intentsitate maximoa. Zirkuitulaburraren intentsitatea. Gehienez ere onar daitekeen tentsio-erortzea.
41. gaia: Hidraulika. Fluido-mekanikari buruzko oinarrizko kontzeptuak: presio absolutua eta manometrikoa, presio estatikoa eta dinamikoa, jarraitasun-ekuazioa, Bernoulliren teorema, deskarga-ekuazioa, Pascalen printzipioa, eroanbide bateko zama-galeraren kalkulua, ponpaketa-ekipoak. Ponpa zentrifugo baten zatiak, ponpa zentrifugo baten

eek: BAO-2019a052-(I-227)

52. zk.

BAO

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
2019, martxoak 14. Osteguna

40. orr.

berezko kurba, instalazio bateko funtzionamendu-gunea, ponpetako aspirazio-altuera,
ponpen zebatzea eta ahari-kolpea.
42. gaia: Gida operatiboa: Esku-hartzea gai arriskutsuak zisterna-ibilgailuetan garraiatzean gertatutako istripuetan: Gida eta 1. eranskina.
43. gaia: Erreskatea trafiko-istripuetan. Goi lekuetako lanak eta salbamenduak.
Ur-azaleko salbamendua. (Suhiltzailearen gidaliburua, 2011ko ekaineko edizioa).
44. gaia: Osasun-larrialdiak suhiltzaileentzat. (Suhiltzailearen gidaliburua, 2011ko
ekaineko edizioa).
45. gaia: Suteen aurkako lanaren printzipioak. Barruko suteak. Baso-suteak. Suteen
prebentzioa. (Suhiltzailearen gidaliburua, 2011ko ekaineko edizioa).
46. gaia: Gai arriskutsuak tarteko diren istripuetako arriskua. Banaketa- eta instalazio-sareak. (Suhiltzailearen gidaliburua, 2011ko ekaineko edizioa).
47. gaia: Egituren eraikuntzako eta egonkortasuneko printzipioak. (Suhiltzailearen
gidaliburua, 2011ko ekaineko edizioa).
48. gaia: Arnasa babesteko ekipoak, Suak itzaltzeko bitartekoak. Lanak eta instalazioak mahukak erabilita (Suhiltzailearen gidaliburua, 2011ko ekaineko edizioa).
49. gaia: Suhiltzaileen zerbitzuaren ibilgailuak. (Suhiltzailearen gidaliburua, 2011ko
ekaineko edizioa).
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OINARRI BEREZIAK

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA, ZERBITZU BEREZIEN AZPIESKALA,
MOTA: ZEREGIN BEREZIAK, ESPEZIALITATEA: LARRIALDIAK KUDEATZEKO ZENTRO
INTEGRALEKO OPERADOREA

1. Deialdiko plazak
Larrialdiak Kudeatzeko Zentro Integraleko hamabi (12) operadore plaza oposizio bidez betetzeko deialdia egiten da (C-1 sailkapen-taldea); plazok III. hizkuntza-eskakizuna
dute. Honela banatuko da deialdia:
Txanda irekia: Hamabi (12) plaza, derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizuna dutenak.
2. Titulazioa
Kontuan harturik zer ezartzen duen Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onesten duen 2015eko urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 76. artikuluak, hau da eskatzen den titulazioa: Batxilergoko
titulua edo titulu teknikoa.
3. Gidabaimena
Hautagaiek B gidabaimena izan beharko dute.
4. Hautaketa-prozesua
Oposizio-faseak lau (4) ariketa izango ditu: lehenengo hirurak nahitaezkoak eta baztertzaileak izango dira, eta hirugarrena, borondatezkoa eta ez-baztertzailea.

Bigarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea)
Ariketa praktikoa izango da eta zati bi izango ditu:
1. Lehen zatian, larrialdietako komunikazioekin lotutako kasu praktiko bat garatu
beharko da; hain zuzen, kaskoetatik entzundako hiru komunikaziori buruzko testu bat
idatzi beharko da ordenagailuz.
Zehazki:
a)	Lehen komunikazioak minutu inguru iraungo du; denbora horretan, laguntza-eskatzaile batek telefonoz deituko du BFAko Komunikazioen Zentralera, ezbehar
baten berri emateko. Operadoreak galderak egingo dizkio, eta aginduak emango. Izangaiak ahalik eta modu fidelenean transkribatu edo laburtu beharko du
laguntza-eskatzailearekin izandako elkarrizketa, operadorea bera balitz bezala,
eta, testuan, bai jaso duen informazioa eta bai laguntza-eskatzaileari emandako
aginduak idatzi beharko ditu —agindurik eman badio—. Hori guztia lehen pertsonan adierazi beharko du. Lehen elkarrizketa entzun ondoren, hirurogei segundo
utziko dira izangaiek elkarrizketari buruzko testua idazten amaitu dezaten eta orobat idatziz jaso dezaten zer baliabide aktibatu behar diren ezbehar jakin horretan
gai-zerrendako II. eta III. zatiak kontuan hartuta.
b)	Bigarren komunikazioak hogeita hamar bat segundo iraungo du, eta, haren bidez,
esku-hartzeko burutzak informazio bat bidaliko du, irratiz, BFAko Larrialdi- Zentrora. Operadoreak erantzun egingo dio. Izangaiak ahalik eta modu fidelenean
transkribatu edo laburtu beharko du esku-hartzeko burutzak emandako informazioa, operadorea bera balitz bezala, eta jaso duen informazioa adierazi beharko
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Lehen ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea)
100 galderako test bat egin beharko da (gehi erreserbako 10 galdera), bi (2) orduan. Zenbait erantzun eskainiko dira galderetan, baina haietariko bat bakarrik izango
da zuzena. Gai-zerrendako I. eta II. zatietan jasotako gaiei buruzko galderak izango dira.
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du testuan, lehen pertsonan. Bigarren elkarrizketa entzun ondoren, hamabost
segundo emango dira izangaiak testua idazten amaitu dezan.
c)	Hirugarren komunikazioak ere hogeita hamar bat segundo iraungo du, eta, kasu
honetan, BFAko komunikazio-zentroko operadoreak telefonoz deituko dio laguntza eskatu duenari, informazio gehiago eskatzeko —ezbeharraz arduratzen
den esku-hartzeko burutzak adierazitakoa, hain zuzen— eta/edo agindu gehiago
emateko. Izangaiak ahalik eta modu fidelenean transkribatu edo laburtu beharko
du elkarrizketa hori, eta, testuan, bai jaso duen informazioa eta bai laguntza-eskatzaileari emandako aginduak idatzi beharko ditu —agindurik eman badio—.
Hori guztia lehen pertsonan adierazi beharko du. Hirugarren elkarrizketa entzun
ondoren, hamabost segundo emango dira izangaiak testua idazten amai dezan.
		Kasu praktiko hau egiteko, ezin izango da oharrik paperean hartu; hau da, testua
ordenagailuz idatzi beharko da zuzenean, entzunezkoak aditu ahala, edo haietako bakoitzaren ostean emango den denboran.
		Izangaiak behin baino ez ditu entzungo hiru elkarrizketak. Kasua hirugarren elkarrizketa entzun eta 15 segundo igarota amaituko da, eta une horretan idazteari
utziko zaio.
		Bigarren ariketaren lehen zati hau kalifikatzeko, epaimahaiak kontuan hartuko
ditu faktore hauek ordena honetan:
		 1)	Hiru elkarrizketetako ahalik eta informazio gehien transkribatzea, datu edo
ideia nagusiak adierazita.
		 2)	Transkripzioaren zehaztasuna.
		 3)	Adierazitako bitartekoak, aktibatu behar direnak, egokiak izatea.
		 4)	Deialdi honen II. eranskineko gai-zerrendako II. eta III. zatietako gaietan ageri
diren laburduren eta kodeen erabilera.
		Epaimahaiak iragarriko du lau faktore horien balorazioa, ariketa egiteko jarraibideen bidez.
2. Bigarren zatian, 150 minutuan, 75 galderako test bat egin beharko da (gehi erreserbako 10 galdera). gai-zerrendako III. eranskineko gaiei buruzko galderak izango dira.
Galderek erantzun batzuk izango dituzte aukeratzeko, baina bat baino ez da zuzena
izango. Erantzun zuzenak zero koma sei puntu balioko du, (0,16); okerrak, berriz, -0,053
puntu.
Hirugarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea)
Hirugarren ariketan —nahitaezkoa eta baztertzailea—, izangaiek euskararen jakite-maila zehaztu eta egiaztatu beharko dute; hain zuen, derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizuna da eskatzen den maila.
Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute berriro halakorik egiaztatu behar parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri direnek
ere. Azken kasu horretan, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio Bizkaiko
Foru Aldundiari, erregistro horretan egiaztapena egin dezan.
Hala eta guztiz ere, euskararen egiaztagiria edo titulua aurkeztu beharko dute baldin
eta erregistro horretan ez dagoen arren 2010eko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin
bat baliozkotuta badago; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko
Bateratuko mailekin parekatzen dira.
Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko 2012ko apirilaren 3ko 47/2012
Dekretuaren babespean salbuetsita daudenek ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko
dituzte euskararen ezagutza egiaztatzeko.
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Laugarren ariketa (borondatezkoa eta ez-baztertzailea)
Ingelesa eta/edo frantsesa jakitea.
Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako titulu edo ziurtagiriren bat dutenek ingeles edo frantsesaren jakite-maila egiaztatu ahal izango dute halako
titulu edo egiaztagirien bidez, horretarako emango zaien epean (hirugarren ariketa amaitu ondoren eta laugarrena egin aurretik).
5. Trebakuntzako ikastaroa/Praktikaldia
Nahitaezkoa eta baztertzailea izango da, eta banaka ebaluatuko dira hautagaiak.
Praktikak Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Sailean egingo dira, hiru (3) hilabetean, gehienez. Praktiken edukia eta data garaiz
iragarriko dira. Praktiken araubide juridikoa eta garapena beren-beregi emango den foru
agindu baten bidez zehaztuko dira.
Aldi horren barruan, praktikak egingo dira eta prestakuntzarako eduki teorikoa jasoko, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren ardurapean. Akademia horrek zehaztuko ditu edukiak, ebaluatzeko eta gainditzeko moduak, bai eta edukien iraupena ere,
ikasketa-planaren arabera.
Aldi horretan, hauek baloratuko dira:
a)	Zer gaitasun erakutsi duen hautagaiak honako alderdi hauetan:
		 — Lan-gaitasuna eta lanbide-etekina.
		 — E
 rantzukizun-sena eta efizientzia.
		 — Ikasteko interesa, jarrera edo ekimena.
b) Zer ahalmen erakutsi duen hautagaiak honako alderdi hauetan:
		 — Lan-taldean integratzeko.
		 — Barne edo kanpoko harremanen egokitzapenerako.
6. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa

Oposizio-fasea
Lehen ariketari zerotik (0) hamar (10) puntura bitarteko kalifikazioa jarriko zaio, eta
bost (5) puntu lortzen ez dituzten hautagaiak kanpoan geldituko dira automatikoki, hurrengo paragrafoan ezarritako kasuan izan ezik.
Puntuaziorik handiena lortu duten 50 pertsonak hurrengo ariketara igaroko dira (haien
puntuazioa 3 puntutik gorakoa bada); ondorio horietarako, parte-hartzeko txanda guztiak
hartuko dira kontuan. Noten mozketa-puntuan berdinketa gertatuz gero, mozketa-nota
bera duten hautagai guztiek gaindituko dute ariketa hau.
Bigarren ariketari zerotik (0) hogeita hamar (30) puntura arteko kalifikazioa jarriko
zaio; puntuak honela banatuko dira: lehen zatiari zerotik (0) hamazortzi (18) puntura
bitarteko puntuazioa emango zaio, eta sei (6) puntu lortzen ez dituzten hautagaiak kanpoan geldituko dira automatikoki; bigarren zatiari, berriz, zerotik (0) hamabi (12) puntura
arteko kalifikazioa jarriko zaio; lau (4) puntu lortzen ez dituzten hautagaiak prozesutik
kanpo geratuko dira. Ariketa gainditzeko, beharrezkoa izango da hamabost (15) puntu
lortzea, globalean.
Bigarren ariketari «gai» edo «ez gai» kalifikazioa emango zaio eta «gai» kalifikazioa
lortzen ez dutenak kanpoan geldituko dira automatikoki.
Azkenik, laugarren ariketari zerotik (0) bat koma bost (1,5) puntura arteko kalifikazioa
jarriko zaio, honela banatua:
a)	Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B-1 maila: 0,300 puntu hizkuntzako.
b)	Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B-2 maila: 0,500 puntu hizkuntzako.
c)	 Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C-1 maila: 0,750 puntu hizkuntzako.

eek: BAO-2019a052-(I-227)

52. zk.

BAO

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
52. zk.

2019, martxoak 14. Osteguna

BAO

44. orr.

Praktikaldia
Praktikaldiari «gai» edo «ez gai» kalifikazioa emango zaio, eta hura ez gainditzeak
berez eta besterik gabe prozeduratik kanpo gelditzea ekarriko die «gai» kalifikazioa lortzen ez duten hautagaiei, baita karrerako funtzionario izendatuak izateko eskubide guztiak galtzea ere.
FPENLren 28.2 artikuluarekin bat, praktikaldian parte hartuko duten izangaien kopuruak ezin du gainditu deitutako plazen kopurua.
Hautagai bakoitzaren kalifikazioa Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-oholean argitaratuko da, lortutako gainerako kalifikazioekin batera.
Hautaketa-prozesuaren azken kalifikazioa.
Hautaketa-proba guztietan lortu dituzten puntuazioen batura izango da hautagaien
azken kalifikazioa.
7. Lan-poltsa
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Lan-poltsan sartuko dira ariketa guztiak eta praktikaldia eta/edo prestakuntza gainditzeaz gainera beren-beregi egingo den mediku-azterketaren arabera lanpostua betetzeko gai direnak. Hala ere, beharrezkoa izanez gero, bigarren mailako poltsa bat egingo da
lehenengo ariketa, bigarren ariketaren lehenengo zatia, praktikaldia eta/edo prestakuntza eta mediku-azterketa gainditzen dituztenekin.
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I. ERANSKINA

PROZESUTIK KANPO GERATZEKO ARRAZOI MEDIKOAK

Baldintza Baztertzaile Orokorra
Hautagaiak ezin du inolako gaixotasun organikorik izan, ez istripu-arrastorik, ez eta
lanpostuaren lanbide-jarduna eragozten duen edozein urritasun fisiko edo psikikorik ere.
Halaber, exogenoen ziozko pozoidura kronikoaren egoera adierazten duten sintoma
edo aztarna kliniko-biologikoak dituzten hautagaiak berez geratuko dira baztertuta.
Aldi baterako arrazoi baztertzailetzat joko dira honako hauek: azterketa egiteko
unean ageri diren baina tratamendu mediku-kirurgikoaren bidez zuzendu daitezkeen gaixotasun eta lesio aktiboak, bazterketa-taulan sartuta dauden arren. Halakoetan, Mediku-ebaluaziorako Batzordeak beste epe bat jarri ahal izango du, ikasturtea hasi aurretik,
hautagaiaren osasun-egoera egiaztatzeko. Egiaztapen hori egin ondoren, aldi baterako
arrazoi baztertzaileak desagertu diren ziurtatuko du.
Mediku-ebaluaziorako Batzordeak behar beste mediku-txosten eskatu ahal izango
ditu, mediku-azterketan adierazitako informazioa baliokoa den egiaztatzeko.
Klausula orokorrean xedatutakoa gorabehera, honako hauek ere Larrialdiak Kudeatzeko
Zentro Integraleko operadorearen eginkizunen betekizunerako baztertzeko berariazko arrazoiak izango dira, hala erabakitzen badu Mediku-ebaluaziorako Batzordeak bilera klinikoan:
1. Gaixotasun sistemikoak
Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
— Kolageno-eritasuna eta konektibopatiak.
— Fibromialgia.
— Artritris erreumatoidea.
— Espondilitis ankilopoietikoa.
— neoplasiak. Gaitasuna kentzen duten tumore gaiztoak.
2. Oftalmologia
Ikusmen-gaitasuneko proba medikoa egiten den egunean begi bakoitzaren ikusmena
ez da izan behar 8/10 baino txikiagoa Wecker eskalan; begi biak erabileran begien zorroztasuna 10/10ekoa izan behar da.
Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
—M
 iopia nagusia eta lanpostuan jardutea eragozten duten ikusmenaren beste alterazio batzuk.
— Ikusmen-eremuaren murrizketak.
— Hemeralopia.
— Diplopia.
—L
 agoftalmiak edo betazal-ptosiak.
— Afakiak, sasiafakiak.
—K
 onjuntibitisa, keratitisa edo iritis kronikoak.
— Diskromatopsiak.
—B
 egi-ninien erreflexuen alterazioak.
—K
 orneako distrofia progresiboa edo baimendutakoaren azpiko begi-zorroztasunaren murrizketa.
— Dakriozistiti kronikoa.
— Erretinopatia, pigmentu-erretinitisa.
—B
 egien motrizitatearen alterazioak.
— Glaukoma.
— Itsualdira moldatu ezina.
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3. Otorrinolaringologia
—E
 z da onartuko audiofonorik.
—E
 ntzun-zorroztasunari dagokionez, izangaiaren entzun-atalaseak ez dira 25 dB-tik
gorakoak izango 500, 1.000, 2.000 eta 3000 elkarrizketazko frekuentzietan. Ez da
onartuko %20tik gorako soinu-monoauralaren galderarik.
Honako hauetariko bat izatea:
—E
 rdiko edo barruko belarriaren gaixotasun kronikoak.
—T
 inpanoaren zulaketa bizia.
—F
 onazioaren eta sudur arnasketaren zailtasun nabarmenak eta kronikoak. Ez da
onartuko ulergarritasuna murrizten duen hizkuntzaren edo ahotsaren nahasmendurik (fonazio-zailtasuna, toteltasuna...).
— Bertigoak eta orekaren edozein nahasmendu.
4. Lokomozio-aparatua
Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
— Goiko zein beheko gorputz-adarretako anatomia-galera edo edozein mugatze funtzional izatea, lanpostuaren eginkizunak betetzeko oztopo direnak.
— Bizkarrezurraren errotazio edo flexio arrunta eragozten duen edozein patologia.
— Espondilolisi edo espondilolistesi ezegonkorrak.
— Karpoko kanalaren sindromea, De Quervainen tendinitisa. Epikondilitis eta epitrokleitis kronikoak.
5. Arnas-aparatua
Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
— OCFA, enfisema, bronkitis kronikoa.
— Loaldiko buxatze-apnea
— Txarto kontrolatutako asma.
— Atelektasiak.
— Pneumotorax berreritzailea.
— Birikietako tuberkulosi aktiboa.
6. Digestio-aparatua
Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
—H
 epatopatia kronikoak. Gibeleko zirrosia.
— Pankreatopia kronikoak.
—H
 esteetako hanturazko gaixotasun kronikoak.
—A
 ztarna funtzionalak utzi dituzten digestio patologiak eta ebakuntza kirurgikoak,
aztarna horien ondorio organikoek pertsona horren zereginetan eragin negatiboa
sortzen dutenean.
7. Aparatu kardiobaskularra
Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
—O
 ndorio organikoak dituen arterien hipertentsioa.
— Bihotz-gutxiegitasuna.
— Kardiopatia iskemikoa.
—A
 rritmia garrantzitsuak, flutterra eta fibrilazio aurikularra.
—W
 olf Parkinson White-ren aldez aurretiko eszitazio-sindromeak.
—A
 urikula eta bentrikuluaren 2. edo 3. mailako blokeoa.
— Estrasistole patologikoak.
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— Mugatze funtzionala dakarten balbula-gaixotasunak.
— Mikrokardiopatiak.
— Gutxiegitasuna arterietan, zainetan eta sistema linfatikoan, lanpostuaren eginkizunak zailtzen dituena.
— Zain eta arterietako malformazioak, zain eta arterietako shuntak eta bihotz edo
baso handietako aneurismak.
8. Nerbio-sistema zentrala
Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
— Epilepsiak.
— Esklerosi anizkoitza edo beste edozein gaixotasun desmilienizante, lanpostuaren
eginkizunak betetzea eragozten duena.
— Entzefalopatia kronikoak edo entzefalopatia larrien aztarnak.
— Muineko afekzio kronikoak edo afekzio larrien aztarnak.
— Dardara edo espasmo kronikoak. Parkinson gaixotasuna eta sindrome estrapiramidalak.
— Sistema zentraleko jatorriko bertigoa. Garun eta zerebeloko ataxiak.
— Garezurreko lesioen ondoriozko aztarna garrantzitsu-mota guztiak: sortzetikoak
nahiz hartutakoak,
— Muskulu-distrofiak
— Miopatiak.
9. Buruko edo adimen-egoera
Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
— Lanpostuaren eginkizunak mugatzen dituzten buru-nahasmenduak, psikiatrak edo
psikologikoak txosten bidez egiaztatuak, DSM-5en sartutako buruko gaixotasunen
diagnostiko-irizpideekin bat.
10. Gernu-aparatua
Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
— Giltzurrunen gutxiegitasun kronikoa.
11. Dermatologia
Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
— Gaixotasun infekzioso kronikoak
—E
 ginkizunak betetzeko muga larria eragiten duten orbain edo markak.
12. Gaixotasun endokrinikoak
Honako hauetariko bat edo beste edukitzea:
— Kontrolatu gabeko diabetes mellitusa.
—
Tiroide, giltzurrungaineko, hipofisi eta paratiroide gaixotasun eta disfuntzioak,
ondo kontrolatu gabeak.
— Eginkizunen betekizun zuzena zaildu eragozten duen loditasuna.
Mediku-ebaluaziorako Batzordearen iritziz, lanpostuaren eginkizunak egitea eragotzi
edo zailtzen duen beste edozein prozesu kliniko patologiko.
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DEIALDIAN BAZTERTZEKO ARRAZOI DIREN GAIXOTASUNAK
DETEKTATZEKO PROBA MEDIKOAK EGITEKO BAIMENA

Abizenak eta izena: ___________________________________________________
NAN zenbakia: ______________________________________________________
Adina: _____________________________________________________________
Honen bitartez baimena ematen diot Bizkaiko Foru Aldundiko Suhiltzaile Zerbitzuan
honako honen legez sartzeko azterketa mediko zehatza egiteko ardura duen Bizkaiko
Foru Aldundiko Lan Arriskuen Prebentziorako eta Lan Osasunerako Zerbitzuko lan-osasun arloari: Larrialdiak Kudeatzeko Zentro Integraleko operadore legez, beharrezko azterketa mediko guztiak egin diezazkidan, baita odola atera eta aztertzeko eta hurrengo
parametro hauetako gernuaren analitika egiteko ere: Zaintza sanitarioaren protokolo
berezia
Odol-analisia
— Hemograma osoa, leukozito-formula, plaketak, GJA.
— Biokimika: Glucosa, urea, kreatinina, iragazketa glomerularra, azido urikoa, kolesterol osoa, HDL, kolesterola, LDL kolesterola, VLDL kolesterola, triglizeridoak,
transaminasak: GOT (AST), GPT (ALT), gamma glutamil transpeptidasa (CGT),
fosfatasa alkalinoa, ioiak eta burdinaren metabolismo osoa. Tiroide-hormonak:
TSH eta T4.
— Serologia. B hepatitisarekiko immunizazio-egoeraren balorazioa.
Gernu-analisia
— Dentsitatea, pH, ezohikoak.
— drogen detekzioa: Opiazeoak, kanabisa, eta kokaina eta anfetamina, barbituriko
eta bentzodiazepinen metabolitoak.
Halaber adierazten dut botika hauek hartzen ditudala:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(adieraz ezazu botikaren izen komertziala edo osagaiak).
Eta hala jasota gera dadin, baimen hau sinatzen dut, ……n, 201…(e)ko ……(a)(r)en
…(e)(a)n.
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II. ERANSKINA

GAI-ZERRENDA

I. zatia
1. gaia: Espainiako 1978ko Konstituzioa. Printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubide
eta betebeharrak (10-30 artikuluak).
2. gaia: Estatuaren lurralde-antolamendua. Autonomia-estatutuak: esanahia. Eskumenak Estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean banatzeko sistema. VIII. titulua
(147-151 artikuluak).
3. gaia: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua. Atariko titulua (1-9 artikuluak). I. titulua: Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak (10-23 artikuluak).II. titulua: Euskal
Autonomia Erkidegoaren botereak: Eusko Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza eta lehendakaria. Justizia Administrazioa Euskal Herrian (24-36 artikuluak).
4. gaia: 12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onesten duena. Arau orokorrak: lurralde historikoetako erakundeen eskumenak, printzipio nagusiak, zergak harmonizatzea, lankidetza-printzipioa eta Estatuarenak
bakarrik diren eskumenak (1-5 artikuluak). Finantza-harremanak: printzipio nagusiak eta
kupoaren kontzeptua (48-49 artikuluak).
5. gaia: 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa. Atariko
titulua: Xedapen orokorrak (1-5 artikuluak). I. titulua: Lurralde historikoen eskumenak:
esklusiboak, legeak garatu eta betearaztekoak, eta betearaztekoak (7-10 artikuluak).
6. gaia: Espainiako toki araubidea: Konstituzio-printzipioak. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legea: Xedapen orokorrak. Foru-lurraldeen eskubide historikoak.
7. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. Atariko titulua. I. titulua: Prozeduran interesdun direnak (3-12 artikuluak).
8. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. III. titulua: Administrazio-egintzak (34-52 artikuluak).
9. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. Administrazio-errekurtsoak (112-126 artikuluak).
10. gaia: Sektore publikoko kontratuak. Azaroaren 8ko 9/2017 Legearen xedea eta
aplikazio-eremua. Lege horren bidez, Espainiako ordenamendu juridikora ekartzen dira
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauak.
Kontratu motak zedarritzea (12-18 artikuluak). Erregulazio harmonizatuko kontratuak
(19-23 artikuluak). Administrazio-kontratuak eta kontratu pribatuak (24-27 artikuluak).
11. gaia: 5/2013 Foru Dekretu Arauemailea, abenduaren 3koa, Aurrekontuei buruzko
2006ko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren testu bategina onesten duena. Atariko
titulua: Xedapen orokorrak (xedea eta aplikazio-eremua eta eskumenak; 1-10 artikuluak).
12. gaia: 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: administrazio-egoerak. Funtzionarioen eskubideak eta eginbeharrak. Ordainsariak.
13. gaia: 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen Erabilpena arauzkotzeko
Oinarrizkoa. Atariko titulua. I. titulua: Herritarren eta Herri Agintaritzaren eskubide eta
eginbeharrak hizkuntzaren alorrean.
14. gaia: 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa. I. titulua: Bizkaiko Batzar Nagusiak:
Izaera, eskumenak eta osaera (4-9 artikuluak). Bizkaiko Foru Aldundia. Izaera, osaera
eta kargua uztea. Eskumenak (12-20 artikuluak).
15. gaia: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: Atariko titulua. 4/2018 Foru Araua, ekainaren 20koa, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerakoa: Zioen adierazpena eta atariko titulua: II. titulua: Bizkaiko Lurralde
Historikoko foru-sektore publikoan genero-ikuspegia txertatzeko neurriak.
16. gaia:1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa. Publikotasun aktiboa: Aplikazio-eremua (2. artikulua) eta kontzeptua eta dimentsioak (5. arti-
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kulua). Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea: kontzeptua (18. artikulua) eta mugak
(21. artikulua). Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordea (28-29 artikuluak).
II. zatia
17. gaia: 1/2017 Legegintzako Dekretua, apirilaren 27koa, Larrialdiak Kudeatzeko
Legearen testu bategina onartzen duena. I. kapitulua: Xedapen orokorrak; II. kapitulua:
Eskubideak eta betebeharrak. III. kapitulua: Babes zibila. IV. kapitulua: Lazeriak ez diren
larrialdiak kudeatzeaV. kapitulua Prebentzio, suhiltzaile eta salbamendu zerbitzuei VIII.
kapitulua. Zehapen-araubidea.
18. gaia: 153/1997 Dekretua, 1997ko ekainaren 24koa, «Larrialdiei aurre egiteko
bidea-LABI» deritzan Euskadiko Herri Babeseko Plana onartzen duena eta larrialdiei
aurre egiteko euskal sistemak dituen integrazio-bideak arautzen dituena (EHAA, 138.
zenbakia, astelehena, 1997.eko uztailak 21). 1/2015 dekretua, urtarrilaren 13koa, zeinaren bidez onartzen baita berrazterketa berezi bat egitea «Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-LABI» deritzan Euskadiko Herri Babeseko Planean (EHAA, 14. zenbakia, osteguna,
2015.eko urtarrilak 22). Hitzaurrea. Atariko titulua. I. titulua: Arriskuak identifikatzea. II.
titulua: Bitartekoen eta baliabideen zehaztapena. III. titulua: Euskal Autonomia Erkidegoko herri babesaren plangintza. IV. titulua: Zuzendaritza eta koordinazioko arau orokorrak.
V. titulua: Euskal Autonomia Erkidegoko herri babesaren antolaketa-eremu orokorra, 3.
kapitulua bakarrik (eraginkortasuna).
19. gaia: Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen Ziozko Larrialdiko Plan Berezia.
Honen bidez onartu zen: 3/2015 Ebazpena, urtarrilaren 14koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Berezia onartzeko Erabakia, Jaurlaritzaren
Kontseiluak hartutakoa, argitara ematea xedatzen duena (EHAA, 13. zenbakia, asteazkena, 2015.eko urtarrilak 21). Testu osoa, puntu hauek izan ezik: 7: Uholdeen aurrean
jarduteko toki eta foru eremuko planak; 8: Prebentzioa, eta 9: Plana ezarri eta haren
eraginkortasuna mantentzea.
20. gaia: Euskal Autonomia Erkidegoko Baso-suteetarako Larrialdiko Plan Berezia.
Honen bidez onartu zen: 80/2016 Ebazpena, abenduaren 27koa, Erakunde Harremanetarako sailburuordearena, Euskal Autonomia Erkidegoko Baso-suteetarako Larrialdiko
Plan Berezia onartzeko Erabakia, Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutakoa, argitara ematea xedatzen duena (EHAA, 7. zenbakia, asteazkena, 2017ko urtarrilaren 11koa). Testu
osoa, puntu hauek izan ezik: 10: Abisuen plana; 11: Foru- eta toki-mailako jarduera-planak; 13: Planaren ezarpena eta mantenimendua.
21. gaia: Euskal Autonomia Erkidegoko errepideez eta trenbideez salerosgai arriskutsuak garraiatzeak dakarren arriskua dela-eta sor daitezkeen larrialdiei aurre egiteko
Plan Berezia. Honen bidez onartu zen: 10/2001 Ebazpena, abuztuaren 1ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Euskal
Autonomia Erkidegoko errepideez eta trenbideez salerosgai arriskutsuak garraiatzeak
dakarren arriskua dela-eta sor daitezkeen larrialdiei aurre egiteko Plan Berezia onartzen
duen Jaurlaritzaren Kontseiluaren Erabakia argitaratzea xedatzen duena (EHAA, 189.
zenbakia, ostirala, 2001.eko irailak 28). Testu osoa, puntu hauek izan ezik: 6. Toki-eremuko jarduera-planak salerosgai arriskutsuak tartean diren istripuen aurrean; 7: Plana
ezartzea eta mantentzea.
22. gaia: Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren taktika operatiboak, honen
bidez onartuak: Agindua, 2018ko azaroaren 20koa, Segurtasuneko sailburuarena, Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren taktika operatiboak onartzen dituen eta Larrialdietan Koordinatuta Esku hartzeko Zerbitzua sortzen duen agindua laugarren aldiz
aldatzekoa. (EHAA, 233. zenbakia, asteartea, 2018.eko abenduak 4).
— Taktikak:
• Mendia/Landa-zona/hiri inguruko zona (Mendi) M1, M2 eta Koba:
• Uretakoak (Ura): U1, U2 eta U3.
• Suteetakoak (Sutegi): BFP, SG10, SG2 eta SG3.
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Gai arriskutsuen garraio TPC1-TPF1etik TPC5-TPF5era.
Industria: Kimika.
Trenbidea: T1 eta T2.
Hegazkinak: Txori 1 eta Txori 2.
23. gaia: Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren taktika operatiboak, honen
bidez onartuak: Agindua, 2018ko azaroaren 20koa, Segurtasuneko sailburuarena, Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren taktika operatiboak onartzen dituen eta Larrialdietan Koordinatuta Esku hartzeko Zerbitzua sortzen duen agindua laugarren aldiz
aldatzekoa . (EHAA, 233. zenbakia, asteartea, 2018.eko abenduak 4).
— Taktikak:
• Hiri-ingurua (Hiri): H1 eta HA.
• NRBQ: Garoña 0, Garoña 1 eta Radium.
• Gasa: Gasa.
• Ingurumena: IGA, IGR, IGM eta IGT.
•	Meteorologia txarra (Meteo)/Baso-suteetarako arriskua (Basoa): Meteo, Basoa,
Uholde, Elurra, Galerna eta Haizea.
• Hornidura (Eraman): Eraman.
• Luiziak-lurjausiak: Lurra, Sismo.
24. gaia: Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren taktika operatiboak, honen
bidez onartuak: agindua, 2018ko azaroaren 20koa, Segurtasuneko sailburuarena, Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren taktika operatiboak onartzen dituen eta Larrialdietan Koordinatuta Esku hartzeko Zerbitzua sortzen duen agindua laugarren aldiz
aldatzekoa (EHAA, 223. zenbakia, 2018ko abenduaren 4koa).
— Taktikak:
• Ebakuazioa, aterpea: Hotela.
• Presak: Undurr, Urtegi.
• Trafiko-istripuak (TG): TG1 eta TG2.
• Biktima anitzeko istripuak (IMV): IMV.
• Aparteko istripuak, bortitzak (IEV): IEV.
• Lan-istripuak (PG1): PG1.
• Istripuak bide publikoan (PG3): PG3.
• Larrialdietarako planak aktibatzea: PEE-Seveso, plana aktibatzeko taktika.
25. gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 130/2010 Foru Dekretua, azaroaren 23koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Larrialdietarako Foru Plana arautzen duena (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 229. zenbakia).
26. gaia: Bizkaiko Lurralde Historikoko Baso-suteetarako Larrialdi Plana (Infobi).
(2002ko maiatzaren 24ko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 9. zenbakia).
27. gaia: 31/1995 Legea, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa, eta haren aldaketak: I-V kapituluak, biak barne. Kode elektronikoak. Lan-arriskuen prebentzioa, 2018ko
uztailaren 23an eguneratutako edizioa.
28. gaia: 277/2010 Dekretua, azaroaren 2koa, zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dituena, larrialdiei aurre egiteko (EHAA,
238. zenbakia, asteartea, 2010.eko abenduak 14). Hutsen zuzenketa, honako dekretu
honena: 277/2010 Dekretua, azaroaren 2koa, zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dituena, larrialdiei aurre egiteko (EHAA,
289. zenbakia, asteazkena, 2014.eko urtarrilak 22). 1-5 kapituluak (biak barne) eta II.
eranskina.
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III. zatia
29. gaia: Bizkaiko geografia I. Bizkaiko orografia: ezaugarri orokorrak eta gailur nagusiak, zer mendilerrotan dauden, eta bakoitzaren kokalekua eta garaiera. Bizkaiko hidrologia. Bizkaiko ibaien izaera: izena, arroa, kokalekua eta ibilbidea. Aintzirak, presak,
urtegiak, hezeguneak eta urmaelak; izena eta kokalekua. Bizkaiko kostaldea: hondartzak.
30. gaia: Bizkaiko geografia II. Bizkaiko lurraldea: eskualdeak eta udalerriak: izena,
kokalekua, administrazio-mugak eta biztaleak. Industrialdeen kokapena. Bizkaiko Foru
Aldundiko PSSZeko suhiltzaile-etxeen eragin-eremuak.
31. gaia: Bizkaiko Lurralde Historikoko errepide-sarea:
a) Estatuko interes orokorreko sarea. Izendapena eta udalerriak.
b)	Bizkaiko Lurralde Historikoko sarea: nagusia, bigarren mailakoa eta tokikoa. Errepidea, definizioa eta sare-mota.
c)	Sarbideak eta lotuneko adarrak. Errepidea, definizioa eta sare-mota.
32. gaia: Bizkaiko Lurralde Historikoko ADIFeko aldirietako trenbide-sarea, Euskal
Trenbide Sarea eta Metro Bilbao. Lineak, geltokiak eta izena. Bilboko Portua. Bilboko
Aireportua.
33. gaia: Kartografia eta orientazioko oinarrizko kontzeptuak. Kartografia. UTM
proiekzioa. Eskalak eta zeinu konbentzionalak. Maila-kurbak. Interpretazioa. Koordenatu-sistemak: geografikoak, UTM. Nabigazioa: Posizionatze globaleko sistemak (GPS).
Trigonometria. Informazio geografikoko sistema (SIG).
34. gaia: Komunikazioa Sarrera. Komunikazioa: oztopoak eta akatsak. Ahozko komunikazioa. Hizkuntzaz gaindiko osagaiak. Ahozkoa ez den komunikazioa. Telefono
bidezko arreta: Telefono-arreta larrialdietako zerbitzuetan. Telefonoaren abantailak eta
eragozpenak. Larrialdietako arretako ekintzak. Telefono bidezko komunikazioaren osagaiak. Telefonozko elkarrizketaren egitura-faseak: deiak jasotzean eta egitean Larrialdiaren aurreko jarduketak:
35. gaia: Komunikazio-ekipoen ezaugarri orokorrak. Irrati bidezko ekipoak. irrati bidez identifikatzea Bizkaiko Foru Aldundiko PSSZeko suhiltzaile-etxeak eta ibilgailuak.
Eusko Jaurlaritzaren Tetra komunikazio-sistema Irrati bidezko komunikazioetarako lengoaia. ICAO kodea. Q kodea. Euskarazko komunikazioen terminologia.
36. gaia: Meteorologia-fenomeno kaltegarriak iragartzeko, segimendua egiteko eta
esku-hartzeko protokoloa (V-9, 2016ko martxoaren 17a), Eusko Jaurlaritza.
37. gaia: 2017ko ADRa: 5.2 Markatzea eta etiketak jartzea, 5.3 Etiketak jartzea (Plakak-Etiketak) eta Edukiontzien panel laranja, CGEM, MEMU, Zisterna edukiontziak, Zisterna eramangarriak eta ibilgailuak eta 5.4 Dokumentazioa. (EHAA, 106. zenbakia, osteguna, 2017.eko maiatzak 4) 2017ko ADRaren A eta B eranskinei eginiko zuzenketak,
eta 2017ko ekainaren 24ko EAO (150 zenbakia). 2017ko ADRaren A eta B eranskinei
eginiko zuzenketen oker-zuzenketa.
38. gaia: Agintea eta kontrola esku-hartzeetan. Aginte-egitura esku-hartze batean;
esku-hartzeetan komunikatzeko prozedurak; txostenak eta aginte-erreleboak.
39. gaia: Baso-suteak Bizkaian: arrisku-garaiak, motak eta kausalitatea. Sute-motak
eta baso-suteen portaeran eragina duten faktoreak. Baso-suteen kontrako metodoak:
zuzeneko erasoa, zeharkako erasoa. OACEL protokoloa.
40. gaia: Prozedura operatiboak eta Bizkaiko Foru Aldundiko Prebentzio, Suhiltzaile
eta Salbamendu Zerbitzua (PSSZ) mobilizatzeko protokoloa:
— Hiri-suteetan baliabideak mobilizatzeko protokoloa.
— Industria-suteetan baliabideak mobilizatzeko protokoloa.
— Gasa dagoen gorabeheretan jarduteko protokoloa.
— Landa-suteetan jarduteko protokoloa (tximinietan gertatutako suteetan barne).
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41. gaia: Prozedura operatiboak eta Bizkaiko Foru Aldundiko Prebentzio, Suhiltzaile
eta Salbamendu Zerbitzua (PSSZ) mobilizatzeko protokoloa:
— Baso-suteetan esku hartu, baliabideak mobilizatu eta koordinatzeko protokoloa.
— Landa-inguruan eta mendian erreskateak egiteko prozedura operatiboa.
— Erle eta liztorren kontra jarduteko prozedura.
— Bizkaiko Foru Aldundiaren jarduera-protokoloa Vespa velutinaren aurka.
42. gaia: Prozedura operatiboak eta Bizkaiko Foru Aldundiko PSSZ mobilizatzeko
protokoloa:
— Trafiko-istripuetan baliabideak mobilizatzeko protokoloa.
— Galtzada-garbiketak egiteko prozedura operatiboak.
— Suhiltzaileek suizidio-mehatxuetan jarduteko prozedura operatiboa.
— Eraikuntzak saneatzeko prozedura operatiboa.
— Etxebizitza itxietan sartzeko prozedura operatiboa.
43. gaia: Osasun-larrialdiak suhiltzaileentzat. (Suhiltzailearen gidaliburua, 2011ko
ekaineko edizioa).
44. gaia: Suteen aurkako lanaren printzipioak. Barruko suteak. Suteen prebentzioa.
(Suhiltzailearen gidaliburua, 2011ko ekaineko edizioa).
45. gaia: Gai arriskutsuak tarteko diren istripuetako arriskua. Banaketa- eta instalazio-sareak. (Suhiltzailearen gidaliburua, 2011ko ekaineko edizioa).
46. gaia: Erreskatea trafiko-istripuetan. (Suhiltzailearen gidaliburua, 2011ko ekaineko edizioa).
47. gaia: PSSZeko ibilgailuak (Suhiltzailearen gidaliburua, 2011ko ekaineko edizioa).
Bizkaiko Foru Aldundiko PSSZeko ibilgailuen nomenklatura.
48. gaia: Egituren eraikuntzako eta egonkortasuneko printzipioak. Larrialdietako psikologia (Suhiltzailearen gidaliburua, 2011ko ekaineko edizioa).
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