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2018, abuztuak 28. Asteartea165. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 117/2018 FORU DEKRETUA, abuztuaren 22koa, 
Bizkaiko tokiko sektore publikoko erakundeen barne-kontrolaren araubide 
juridikoa arautzen duena.

Dekretu honen helburua da tokiko sektore publikoan barne-kontroleko foru-eredu bat 
arautzea, toki-autonomiaren printzipioa errespetatuz kontrol eraginkorrerako gutxieneko 
estandarrak ezartzen dituena; estandar horiek kontuan hartu behar dituzte barne-kontro-
la gauzatzeko dauden arriskuak eta erabilgarri dauden baliabideak.

Hori dela eta, dekretu honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen 
Aurrekontuei buruzko 2003ko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren IV. titulua garatu-
ko da, hau da, kontrol kontu-hartzaileari buruzkoa.

Foru-dekretu honen helburua ez da ordenamendu juridikoan kontu-hartzailetzako or-
ganoei esleitu eta berariazko erregulazioa duten gainerako eginkizunak arautzea, hala 
nola kontratazio-mahaietara joatea edo korporazioko kideek eskatutako kontsulten on-
doriozko txostenak egitea.

Dekretuak 5 titulu ditu.
I. tituluan, tokiko sektore publikoko erakundeen barne-kontrolaren erabilerari buruzko 

xedapen erkideak arautzen dira, kapitulu hauetan banatuta:
a)   I. kapitulua foru dekretuaren aplikazio-eremu objektiboari eta subjektiboari bu-

ruzkoa da, eta bi kontrol mota ezartzen ditu kontuan hartuta antolaketa-egitura 
edo erakundearen ezaugarriak.

   Ikuspuntu teknikoa oinarri, kontrola bi modalitatetan egituratzen da: eginkizun 
kontu-hartzailea eta finantza-kontrola; bietan sartzen da eraginkortasun-kontro-
la. Era berean, finantza-kontrola bi erabilera-araubide bereizitan egituratzen da: 
kontrol iraunkorra eta auditoria publikoa.

b)  II. kapituluan, kontu-hartzailetzako organoaren betebeharrak eta ahalmenak 
arautzen dira.

II. tituluan, eginkizun kontu-hartzailearen erabilera arautzen da, aurrekontuko fase 
guztiak jasota. Eginkizun kontu-hartzailearen helburu nagusia izango da toki-erakundea-
ren eta haien erakunde autonomoen eta partzuergoen ekonomian, finantzetan eta on-
darean eragina izan dezaketen egintzen aurretiazko fiskalizazioa eta kontu-hartzailetza 
egitea, egintzok onartu aurretik.

Eginkizun kontu-hartzailea egiteko, ohiko aurretiazko fiskalizazioa edo kontu-har-
tzailetza edo aurretiazko fiskalizazio mugatuko araubidea erabili ahal izango dira. 
Azken kasurako, osoko bilkurak ahalmena du oinarrizko baldintzen araubide bat 
ezartzeko.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 2003ko aben-
duaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 70.4 artikuluan araututakoa garatuz, dekretuan 
jasotzen da toki-erakundeko lehendakariak desadostasunari buruzko txostena eska 
diezaiokeela Bizkaiko Foru Aldundiaren finantza-tutoretzaren arloan eskumena duen 
sailari.

Azkenik, II. tituluan, eginkizun kontu-hartzailearen erabileraren bi alderdi nabarmen 
arautzen dira. Batetik, inbertsioaren egiaztapen materialaren esku-hartzean eginkizun 
kontu-hartzailea erabiltzea (testuan, gutxieneko baldintza batzuk ezartzen dira honelako 
jarduketak egiteko), eta, bestetik, eginkizun kontu-hartzailearen omisioren bat gertatzen 
denean erabili beharreko protokoloa.
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Finantza-kontrolari buruzko III. tituluak lau kapitulu ditu.
a)  Lehenengoan, finantza-kontrolaren alderdi orokorrak adierazten dira.
   Oinarrizko baldintza gisa ezartzen du: kontu-hartzailetzako organoak finan-

tza-kontroleko urteko plan bat prestatu eta egin beharra; gainera, toki-erakun-
deko osoko bilkurari eman beharko dio plan horren berri, bai eta planean egiten 
diren aldaketa zein eguneraketen berri ere.

b)  Bigarrena finantza-kontrol iraunkor finkoari buruzkoa da; kontrol-modalitate ho-
nen helburua da etengabe egiaztatzea tokiko sektore publikoaren jarduera eko-
nomiko-finantzarioa bat datorrela ordenamendu juridikoarekin eta finantza-ku-
deaketa onaren printzipio orokorrekin.

c)  Hirugarrena auditoria publikoen modalitateko finantza-kontrolari buruzkoa da; 
haren bidez arautzen da tokiko sektore publikoaren jarduera ekonomiko-finan-
tzarioa sistematikoki egiaztatu behar dela jarduera hori egin ondoren, berrikus-
pen-prozedura selektiboak aplikatuta. Modalitate honetan, urteko kontu-audito-
riak, betetzeari buruzkoak eta auditoria operatiboak sartzen dira.

d)  Laugarrenean, oinarrizko irizpide batzuk ezartzen dira zehazteko nola jaso eta 
izapidetuko diren eginiko kontrolaren emaitzak.

IV. tituluak berritasun garrantzitsu bat sartzen du toki-erakundeen barne-kontrola-
ren araubidean. Txostenean jasotako emaitzen arabera, toki-erakundeek ekintza-plan 
bat formalizatu beharko dute, non txostenean adierazitako puntu ahulak, gabeziak edo 
ez-betetzeak zuzentzeko neurriak zehaztuko diren.

Testuaren V. tituluan, kontrol-araubide sinplifikatu bat ezartzen da, jarduera ekono-
miko-finantzarioa txikiagoa duten eta, printzipioz, kontrol-araubide orokorra beren gain 
hartzeko egoera okerragoan dauden toki-erakundeei aukeran aplikatzeko.

Foru-dekretuan, azkenik, bost xedapen gehigarri, xedapen indargabetzaile bat, aldi 
baterako xedapen bat eta amaierako bi xedapen daude.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 2003ko aben-
duaren 2ko 10/2003 Foru Arauak, bere hirugarren xedapen gehigarrian, ahalmena ema-
ten dio Foru Aldundiari foru-arauan jasotako manuak arauz garatzeko, baina, horretara-
ko, aurretik txostena eman beharko du Bizkaiko Lurralde Historikoan sendoen errotutako 
udal elkarteak.

Foru-dekretu honek bete egiten ditu erregulazio onaren printzipioak; printzipio ho-
riek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 
39/2015 Legean aurrez ikusten dira eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2017ko urtarrilaren 
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 3. artikuluan jasotzen dira (dekretu horren bidez, Bizkaiko 
Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen da). Halaber, dekretu 
horren 14. artikuluan ezarritakoarekin bat, txosten hauek egin dira:

1. Proiektua sustatu duen sailak egindako txosten juridikoa.
2. Generoaren gaineko eraginik ezari buruzko txostena.
3. Kontrol ekonomikoaren txostena.
4. Legezkotasun-txostena.
Euskadiko Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onetsi zuen maiatzaren 23ko 

12/2002 Legearen eranskineko 48. artikuluaren bosgarren apartatuak ezartzen du Eus-
kadiko erakunde eskudunei dagozkiela finantza-tutoretzako ahalmenak.

Bestalde, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bere Lurralde Historikoeta-
ko Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 
2. xedapen gehigarriak ezartzen du Foru Aldundiari dagokiola bere udalerrien gaineko 
tutoretza-ahalmena erabiltzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 86/2016 Foru Dekretuak, maiatzaren 10ekoak, Herri 
Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Sailaren egitura organikoari buruz-
ko erregelamendua onetsi zuenak, foru sail horri esleitzen dio toki-erakundeetan ger-



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
16

5-
(I-

81
0)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, abuztuak 28. Asteartea165. zk. 3. orr.

tatzen diren finantza-desorekak aztertzeko eta halakoak zuzentzeko neurriak hartzeko 
 ahalmena.

Foru-diputatuen eskumena da, besteak beste, Foru Aldundiari proposamenak aur-
keztea haien sailetako gaiei buruzko foru-dekretuen proiektuak onar ditzan, hain zuzen 
ere, hori xedatzen baitu Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Anto-
laketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru 
Arauaren 39.k) artikuluak.

Horrenbestez, Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saileko foru 
diputatuaren ekimenez, eta aurrez Bizkaiko Foru Aldundiak abuztuaren 22ko bileran azter-
turik, honako hau:

XEDATZEN DUT:

I. TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

I. KAPITULUA
APLIKAZIO EREMUA ETA BARNE KONTROLAREN ARIKETAREN PRINTZIPIOAK

1. artikulua.— Xedea eta araubide juridikoa
1. Xedapen honen xedea da erregelamenduz garatzea Bizkaiko Lurralde Histori-

koko Toki Entitateetako Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 
IV. titulua (kontrol kontu-hartzailea), haren hirugarren xedapen gehigarrian jasotakoaren 
arabera.

2. Tokiko sektore publikoa osatzen duten entitateek egiten dituzten barne kontro-
leko jarduerak bat etorriko dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Entitateetako Aurre-
kontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauan, foru dekretu honetan eta toki 
entitateek aurreko xedapenak garatze aldera onartutako arau erregulatzaileetan jasota 
dauden xedapenekin.

2. artikulua.— Aplikazio eremua
1. Abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren IV. tituluan aipatzen den kontrola tokiko 

sektore publikoa osatzen duten entitate guztien gainean egingo dute organo kontu-har-
tzaileak, hurrengo artikuluetan zehazten diren irismenarekin eta ondorioekin.

2. Foru dekretu hau ondoko entitateei aplikatuko zaie:
a)  Tokiko entitatea bera.
b)  Tokiko organismo autonomoak.
c)  Tokiko empresa-entitate publikoak.
d)  Tokiko entitatearen mendeko merkataritza-sozietateak.
e)  Toki entitateari atxikitako zuzenbide publiko edo pribatuko beste entitate batzuk, 

betiere beren egintzak toki entitatearen erabakitzeko ahalmenari lotuta badaude.
Entitate bat atxikita dagoela ulertzen da kategoria horretarako aurrekontu egonkorta-

sunari buruzko araudian jarritako baldintzak betetzen dituenean.
Entitate bat erabakitzeko ahalmenari lotuta dagoela ulertzen da toki entitateak gober-

nu organoetan botoen erditik gora dituenean.
3. Era berean, organo kontu-hartzaileak araudi aplikagarrian jasotako kontrola 

izango du entitate laguntzaileen gainean eta tokiko sektore publikoa osatzen duten sub-
jektuek emandako subentzioen eta diru laguntzen onuradun diren pertsonen gainean 
ere.

4. Toki entitateak berari atxikita dauden eta egintzak toki entitatearen erabakitzeko 
ahalmenari lotuta ez dituzten partzuergoei dagokienez izaten duen kontrola urteko kon-
tuen auditoriaren bidez egingo da.
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3. artikulua.— Kontrol ariketaren moduak
1. Tokiko sektore publikoaren jarduera ekonomiko-finantzarioaren barne kontrola 

organo kontu-hartzaileak egingo du eginkizun kontu-hartzailearen eta kontrol finantza-
rioaren bidez. Bi kasuotan, 10/2003 Foru Arauaren 68. artikuluan aipatutako eraginkorta-
sun eta efizientzia kontrola ere sartuko da.

2. Eginkizun kontu-hartzailearen xedea da toki entitatearen eta bere organismo au-
tonomoen egintzak kontrolatzea, haien sailkapena edozein izanik ere, baldin eta egintza 
horien ondorioz eskubideak onartu edo gastuak egiten badira, bai eta haietatik erator-
tzen diren sarrerak eta ordainketak nahiz haien funts publikoen inbertsio edo aplikazio 
orokorra ere, ziurtatu nahi baita haien kudeaketa kasu bakoitzean aplikagarri diren xeda-
penekin bat datorrela.

Partzuergo atxikiak toki entitatearen erabakitzeko ahalmenari lotuta daudenean, 
eginkizun kontu-hartzailea haiek atxikita dauden toki entitateko osoko bilkurak hala era-
bakitzen dituen kasuetan gauzatuko da.

3. Kontrol finantzarioaren xedea da ziurtatzea alderdi ekonomiko-finantzarioari da-
gokionez tokiko sektore publikoko zerbitzuen funtzionamendua. Izan ere, helburua da 
egiaztatzea haiei buruzko araudia eta jarraibideak betetzen dituztela eta, oro har, haien 
gestioa kudeaketa finantzario onaren printzipioekin bat datorrela, betiere begiratuta ba-
liabide publikoen kudeaketa eraginkortasunak, efizientziak, ekonomiak, kalitateak eta 
gardentasunak nahiz aurrekontu egonkortasuneko eta finantza iraunkortasuneko printzi-
pioek gidatuta daudela tokiko baliabide publikoen erabilpenari dagokionez.

4. Horrela definitutako kontrol finantzarioak bi modalitate ditu: kontrol iraunkorra eta 
auditoria publikoa.

4. artikulua.— Barne kontrolaren ariketaren printzipioak
1. Barne kontroleko eginkizunak betetzean, toki entitateko organo kontu-hartzai-

leak printzipio hauei jarraituko die: autonomia funtzionala, ariketa deskontzentratua, 
erantzukizun mugatua eta kontraesanezko prozedura.

2. Barne kontrola egitean, toki entitateko organo kontu-hartzailea autonomia osoz 
arituko da berak kontrolatzen dituen organo eta entitateei dagokienez. Horretarako, bar-
ne kontrola egiten duten funtzionarioek independentzia funtzionala izango dute kontrol-
peko entitateetako titularrei dagokionez.

3. Organo kontu-hartzaileak kontrol eredu eraginkor bat izango du; horretarako, toki 
entitateak beharrezkoak eta nahikoak diren bitartekoak jarri beharko ditu. Tokiko sektore 
publikoaren barne kontrola zuzenean organo kontu-hartzaileak edo, bestela, hark es-
kuordetutako organoek egin ahal izango dute. Era berean, barne kontrola egiteko, toki 
entitatetik kanpo kontratatutako bitartekoen lankidetzaz baliatu ahal izango da, betiere 
organo kontu-hartzaileak gainbegiratuta eta zuzenduta, kontrol finantzarioa egiten de-
nean.

4. Toki entitateko organo kontu-hartzaileak kontrolpeko kudeaketa organoei adie-
raziko die zeintzuk diren egiaztapenen emaitza nagusiak eta zeintzuk diren jarduketa 
gomendagarriak.

5. Organo kontu-hartzailea erantzulea izango da, baldin eta bakarrik dolo, erru-
duntasun edo zabarkeria larriaren ondorioz ez bada erantzukizunetik libre gelditu toki 
ogasunari kalte-galerak eragiten dizkioten egintza edo xedapenen bidegabetasunari edo 
legezkontrakotasunari dagokionez, eta hark eratu, eman eta ikuskatzeko prozesuan par-
te hartu duenean.

II. KAPITULUA
KONTROL ORGANOAREN BETEBEHARRAK ETA AHALMENAK

5. artikulua.— Kontrol organoaren betebeharrak
1. Eginkizun kontu-hartzailea bete edo kontrol finantzarioa egiten duten pertsonek 

isilpean gorde beharko dituzte beren eginkizunak betetzean ezagutzen dituzten gaiak.
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Barne kontrola egitean lortutako datu, txosten edo aurrekariak haren helburuetarako 
bakarrik erabili ahal izango dira, eta, hala badagokio, arau hauste administratiboa edo 
kontabilitate edo zigor erantzukizuna ekar dezaketen gertakarien salaketarako ere bai.

2. Organo kontu-hartzaileak kontrol txostenetarako sarbidea eman beharko du, le-
gez bidezkoa denean. Legez jasota ez badago, kontrolpeko jarduera ekonomiko- finan-
tzarioa zuzenean kudeatzen duen pertsonari eskatu beharko dio zuzenean.

6. artikulua.— Kontrol organoaren ahalmenak
1. Organo kontu-hartzaileak honako hauek erabili ahal izango ditu, kontrol eginki-

zunak betetzean, betiere ondorengo paragrafoetan jasotakoari jarraituz: lankidetza be-
tebeharra, aholkua eskatzeko ahalmena, defentsa juridikoa eta kudeaketako sistema 
informatikoak berrikusteko ahalmena.

2. Toki entitateetan edo haien menpe edo haiei atxikita dauden entitateetan eginki-
zun publikoak betetzen dituzten edo lan egiten duten pertsonek beharrezko lankidetza 
eta laguntza eman beharko diote kontrola egiteaz arduratzen den organoari.

3. Pertsona natural edo juridiko guztiak, publikoak izan edo pribatuak izan, behar-
tuta egongo dira, aurretik organo kontu-hartzaileak hala eskatuta, mota guztietako datu, 
txosten edo aurrekariak ematera, haiek zuzenean eratortzen direnean beraiek egiten 
dituzten kontrol jardueretarako garrantzia duten beste pertsona batzuekin dituzten harre-
man ekonomiko, profesional edo finantzarioetatik.

4. Egintza, agiri edo espedientearen izaera dela-eta beharrezkoa denean, betiere 
barne kontroleko eginkizunak betetze aldera, toki entitateko organo kontu- hartzaileak 
beharrezkotzat hartzen dituen aholku juridikoak eta txosten teknikoak eskatu ahal izango 
dizkie, zuzenean, toki entitateko organoei, bai eta barne kontroleko eginkizunak betetze-
ko beharrezkoak duten aurrekariak eta agiriak ere, haien euskarria zein den aintzat hartu 
gabe.

Era berean, organo kontu-hartzaileek aholkularitza eta txostena eskatu ahal izango 
dizkie, toki entitateko lehendakariaren bidez, tokiko laguntza zerbitzuei eta Foru Aldun-
diko organo eskudunei.

5. Toki entitateek bermatu eta hartu beharko dituzte organo kontu-hartzaileetako 
langileak juridikoki defendatu eta babesteko beharrezkoak diren neurriak, langile horiek 
barne kontroleko jarduketetan parte hartzearen ondorioz edozein jurisdikzio ordenaren 
aurrean bideratzen diren prozeduretan.

6. Kontrol finantzarioan aritzen diren funtzionarioek kudeaketako sistemainformati-
koak berrikusi ahal izango dituzte, sistema horiek beren kontrol eginkizunak betetzeko 
beharrezkoak direnean.

7. Tokiko kontu-hartzailetzak indarrean dauden xedapenetan baimenduta dauden 
errekurtsoak edo erreklamazioak jarri ahal izango ditu. Era berean, eskatu ahal izango 
du toki ogasunaren interes ekonomikoetarako kaltegarritzat hartzen dituen egintzak kal-
tegarri deklaratu eta ofizioz berrikusteko.

II. TITULUA
EGINKIZUN KONTU-HARTZAILEA

I. KAPITULUA
EGINKIZUN KONTU-HARTZAILEAREN ARIKETA

7. artikulua.— Eginkizun kontu-hartzailearen faeak
1. Fase hauek izango ditu eginkizun kontu-hartzailearen ariketak:
a)  Aurretik fiskalizatzea eduki ekonomikoko eskubideak onartu, gastuak baimen-

du edo onartu, gastuak xedatu edo konprometitu, bidegabeko sarreren itzulketa 
erabaki eta agindu eta funts eta baloreen mugimenduak erabakitzen dituzten 
egintzak.
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b)  Kontu-hartzea egitea obligazioen onarpenaren eta inbertsioaren egiaztapen ma-
terialaren gainean eta, oro har, funts publikoen aplikazioaren gainean.

c)  Kontu-hartze formala egitea ordainketa aginduaren gainean.
d)  Kontu-hartzea materiala egitea ordainketaren gainean.
2. Eginkizun kontu-hartzailea modalitate formal eta materialean beteko da. Modali-

tate formalean, erabakia hartzeko beharrezkoak diren legezko baldintzak betetzen direla 
ziurtatuko da, derrigorrez espedientean sartu behar diren agiri guztiak aztertuta. Modali-
tate materialean, aldiz, funts publikoak benetan eta efektiboki aplikatzen direla egiazta-
tuko da.

8. artikulua.— Eginkizun kontu-hartzailearen edukia
1. Eginkizun kontu-hartzailea aurretiazko fiskalizazio moduan zein aurretiazko kon-

tu-hartze moduan beteko da, betiere ondorengo apartatuetan jasotakoari jarraituz. Egin-
kizun kontu-hartzailea betetzean, ez zaio begiratuko kontu-hartzea egin zaien jarduketen 
egokitasunari edo komenigarritasunari.

2. Aurretiazko fiskalizaziotzat hartzen da organo kontu-hartzaileak eduki ekonomi-
koko eskubide edo betebeharrak edo funts eta baloreen mugimendua sor dezaketen 
egintza, agiri edo espediente guztiak aztertzeko duen ahalmena, betiere legez ezarritako 
prozedurari jarraituz haiek kasu bakoitzean aplikagarri diren xedapenekin bat datozela 
ziurtatze aldera.

3. Gastuaren likidazioaren edo obligazioen onarpenaren aurretiazko kontu- hartze-
tzat hartzen da organo kontu-hartzaileak obligazioak legearekin edo agintari eskudunek 
izenpetutako negozio juridikoekin bat datozela eta hartzekodunak bere prestazioa bete 
edo, hala badagokio, bermatu duela egiaztatzeko duen ahalmena, betiere dena delako 
ebazpena eman aurretik gauzatu beharrekoa dena.

Inbertsioaren egiaztapen materialaren kontu-hartzea bat etorriko da foru dekretu ho-
netako 20. artikuluan jasotakoarekin. Frogatu beharreko ordainketen eta kutxa finkoko 
aurrerakinen kontu-hartzea kontu frogagarriak foru dekretu honetako 27. artikuluan jaso-
takoaren arabera egingo da.

4. Ordainketaren aginduaren kontu-hartze formaltzat hartzen da organo kontu- har-
tzaileari ordainketa aginduak behar bezala eman direla ziurtatzeko esleitzen zaion ahal-
mena.

5. Ordainketaren kontu-hartze materialtzat hartzen da organo eskudunak ordainke-
ta hori xedatu duela eta jasotzailearen alde eta behar adinako zenbatekoan egin duela 
ziurtatzeko organo kontu-hartzaileari esleitzen zaion ahalmena.

II. KAPITULUA
ESKUBIDE ETA SARREREN GAINEAN EGINKIZUN  
KONTU-HARTZAILEA BETETZEKO PROZEDURA

9. artikulua.— Eskubide eta sarreren aurretiazko fiskalizazioa
1. Toki entitateko, haren organismo autonomoetako eta, hala badagokio, hari atxiki-

tako partzuergoetako diruzaintzako eskubide eta sarreren aurretiazko fiskalizazioa egin 
beharrean, kontabilitatean haren berri hartzeko kontrola eta ondorengo apartatuan ai-
patutako ondorengo kontrola ezarri ahal izango da, betiere osoko bilkurak hala erabaki 
badu.

2. Toki entitateko, haren organismo autonomoetako eta, hala badagokio, hari atxi-
kitako partzuergoetako diruzaintzako eskubide eta sarreren ondorengo kontrola kontrol 
finantzarioaren bidez egingo da.

3. Lehen apartatuan xedatutakoa eragotzi gabe, toki entitateko diruzaintzako es-
kubide edo sarreren aurretiazko fiskalizazioa egin beharrean kontabilitatean haren berri 
hartzeko kontrola eta ondorengo kontrola ezartzea ez da zabalduko bidegabeko sarre-
ren itzulketatik eratorritako agintze eta ordaintzea materialeko egintzen fiskalizaziora.
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4. Baldin eta, eginkizun kontu-hartzailea betetzean, organo kontu-hartzaileak adie-
razten badu ez dagoela ados aztertutako egintza, agiri edo espedienteen mamiarekin 
edo formarekin eta desadostasuna toki entitateen edo haien organismo autonomoen 
edo, hala badagokio, haiei atxikitako partzuergoen aldeko eskubideen onarpen edo li-
kidaziori edo haien funts edo baloreen mugimenduari buruzkoa bada, desadostasuna 
eragozpen ohar batean formalizatuko da, baina inoiz ere ez du etengo espedientearen 
izapidea.

III. KAPITULUA
GASTU ETA ORDAINKETEN GAINEAN EGINKIZUN  
KONTU-HARTZAILEA BETETZEKO PROZEDURA

1. sekzioa

Xedapen komunak

10. artikulua.— Eginkizun kontu-hartzailea betetzeko momentua eta epea
1. Organo kontu-hartzaileak jatorrizko espediente osoa jasoko du, behin egiaztagiri 

guztiak bildu eta derrigorrezko txostenak eginez gero eta organo eskudunak erabakia 
hartzeko moduan dagoenean.

2. Organo eskudunak hamar egun balioduneko epean fiskalizatuko du espedien-
tea. Epe hori bost egun baliodunekoa izango da, espedientearen izapidea presazkotzat 
hartzen denean edo foru dekretu honetako 13. eta 14. artikuluetan araututako aurretiaz-
ko fiskalizazio eta kontu-hartzeko araubide berezia aplikatzen denean.

Horretarako, aurretik aipatutako epeak jatorrizko espedientea jaso eta biharamunean 
hasiko dira, behin agiri guztiak prest egonez gero.

Organo kontu-hartzaileak foru dekretu honetako 6.4 artikuluan aipatutako ahalmena 
erabiltzen duenean, artikulu honetan jasotako fiskalizazio epea etenda geldituko da, eta 
organo kontu-hartzailea behartuta egongo da organo kudeatzaileari zirkunstantzia ho-
rren berri ematera.

3. Inoiz ere, toki entitateek egiten dituzten arauen garapenak eta egokitzapenek 
ezin izango dituzte laburtu artikulu honetan jarritako epeak.

11. artikulua.— Adostasunezko fiskalizazioa edo kontu-hartzea
Organo kontu-hartzaileak jasota utzi beharko du bere adostasuna. Horretarako, egin-

bide bat sinatuko du, arrazoitu beharrik gabe, eginkizun kontu-hartzailearen alderdiak 
ziurtatzearen ondorioz fiskalizazioari edo kontu-hartzeari lotutako espedientea legezko-
tasunarekin bat datorrenean.

12. artikulua.— Eragozpenak
1. Organo kontu-hartzaileak adierazten badu ez dagoela ados aztertutako egintza, 

agiri edo espedienteen mamiarekin edo formarekin, bere eragozpenak idatziz azaldu 
beharko ditu.

Eragozpen horiek irizpidea finkatzen duten arauetan oinarritutako arrazoibideen bi-
tartez motibatu behar dira, eta espedientean jasotako oztopo guztiak barnean hartuko 
dituzte.

2. Baldin eta eragozpenak gastuen onespenari edo xedapenari, obligazioen onar-
penari edo ordainketen aginduari eragiten badio, espedientearen izapidea etengo da ha-
rik eta hura ebatzi arte, betiere 10/2003 Foru Arauaren 70.3 artikuluan jasotako kasuetan 
gertatzen denean.

3. Aipatutako 70.3 artikuluaren c) apartatuan jasotako kasuan, bidezkoa izango da 
eragozpen etenarazle bat azaltzea, honelakoak gertatuz gero:

a)  Gastua onartzeko eskumenik ez duen organo bati proposatzen zaionean.
b)  Obligazioaren onarpenaren frogagirietan irregulartasun larriak sumatzen dire-

nean edo jasotzailearen eskubidea behar adina egiaztatzen ez denean.
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c)  Baldintzak edo izapideak ez betetzearen ondorioz egintza deuseztatuta gelditu 
daitekeenean edo, kudeaketa administratiboarekin aurrera jarraituz gero, toki en-
titateko diruzaintzari edo hirugarrengoei diru galera ekarri ahal zaienean.

Korporazioko osoko bilkurak beste baldintza edo izapide osagarri batzuk onartu ahal 
izango ditu, organo kontu-hartzaileak txostena egin ondoren, eta haiek ere funtsezkotzat 
hartuko dira.

4. Eragozpena jasotzen duen organoak hura onartzen duenean, bertan jasotako 
akatsak zuzendu beharko ditu eta jarduketak berriro bidali beharko dizkio organo kon-
tu-hartzaileari hamabost eguneko epean. Eragozpena jasotzen duen organoak hura 
onartzen ez duenean, aldiz, foru dekretu honetako 15. artikuluan xedatutako prozedura 
hasiko du.

5. Baldin eta espedientean sumatutako akatsak gertatzen badira funtsezkotzat 
hartzen ez diren baldintzak edo izapideak eta 10/2003 Foru Arauaren 70.3 artikuluan 
jasotako gainerakoak ez betetzearen ondorioz, Kontu-hartzailetzak aldeko txostena egin 
ahal izango du, baina, egintza eraginkorra izango bada, akats horiek espedientea onartu 
aurretik zuzendu beharko dira. Organo kudeatzaileak akats horiek zuzendu izanaren 
frogagiriak bidaliko dizkio organo kontu-hartzaileari.

Baldin eta organo kudeatzaileak espedienteak aurrera jarraitzeko ezarritako baldin-
tzak betetzen ez baditu, eragozpena azaldutzat hartuko da, eta horrek ez du eragotziko, 
egoki deritzen kasuetan, foru dekretu honetako 15. artikuluan jasotako prozedura has-
tea.

Organo kontu-hartzaileak Herri Kontuen Euskal Epaitegira bidaliko ditu apartatu ho-
netan jasotakoaren arabera azaldutako eragozpenen aurka hartzen diren ebazpen eta 
erabakiak.

13. artikulua.— Oinarrizko baldintzen aurretiazko fiskalizazio eta kontu-hartze mu-
gatuko araubidea

1. Organo kontu-hartzaileak txostena idatzi ondoren eta lehendakariaren proposa-
menez, toki entitateko osoko bilkurak aurretiazko fiskalizazio eta kontu-hartze mugatuko 
araubidea aplikatzea erabaki ahal izango du.

2. Osoko bilkurak aurretiazko fiskalizazio eta kontu-hartze mugatua erabakitzen 
duenean, organo kontu-hartzailea oinarrizko baldintza hauek egiaztatzera mugatuko da:

a)  Aurrekontu kreditua egotea, eta proposatutako kreditua hartu nahi den gastu edo 
obligazioaren izaerari begira egokia izatea.

   Aurretiaz izapidetzen direnean exekuzio materiala ondorengo ekitaldian hasi 
behar zaien edo finantzaketa lotua duten gastuak, egiaztatuko da jasotzen ote 
den kreditua benetan izateari dagokionez edo gastua finantzatuko duten baliabi-
deak kontsolidatzeari dagokionez eteteko baldintzarik.

   Era berean, urte anitzeko gastu konpromisoak hartzekotan, egiaztatuko da 
10/2003 Foru Arauaren 22. artikuluan jasotako betetzen ote den, gainera.

   Ulertuko da kreditua egokia dela, baldin eta kredituak finantzatzen baditu hartze-
koak diren obligazioak edo sortuak eta ez-preskribatuak diren obligazioak toki 
entitateko diruzaintzaren kargura eta, gainera, obligazio horiek betetzen badituz-
te 10/2003 Foru Arauaren 19. artikuluan eta Bizkaiko toki entitateen kontabilita-
tearen arau esparrua ezartzen duen uztailaren 28ko 139/2015 Foru Dekretuak 
onartutako Toki Administraziora egokitutako kontabilitate publikoko plan oroko-
rreko kontzeptu esparruan jasotako baldintzak.

b)  Obligazioak edo gastuak organo eskudunak sortzea.
   Nolanahi ere, egiaztatuko da kontratazio organoak edo diru laguntza ematen 

duen organoak eskumenik ote duen, organo horri dena delako gastuak onartze-
ko ahalmena esleitu ez zaionean.
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c)  Kudeaketa prozesuan duen garrantzia dela eta, lehendakariak proposatu eta 
organo kontu-hartzailearen txostena irakurri ondoren bilkurak zehazten dituen 
beste alderdi batzuk.

   Alderdi horiek zehaztean, bereziki begiratuko zaie araudi erregulatzailean jar-
duketa publikoetan objektibotasuna, gardentasuna, ez-diskriminazioa eta tratu 
berdintasuna ziurtatzeko jasota dauden alderdiei.

3. Dena den, aurretiazko fiskalizazio eta kontu-hartze mugatuko araubide orokorra 
aplikagarria izango da, aurretiazko fiskalizazio eta kontu-hartze mugatuaren ondorioeta-
rako oinarrizko baldintzen araubidea erabakita ez duten gastu eta obligazio motei dago-
kienez.

4. Artikulu honen 2. apartatuan aipatzen diren aurretiazko fiskalizazio eta kontu- 
hartze mugatuaren menpeko obligazio edo gastuak osorik fiskalizatu ahal izango dira 
geroago.

Jarduketa horiek foru dekretu honetako III. tituluan jasotakoaren arabera planifika-
tzen diren kontrol finantzarioko jarduketen esparruan gauzatuko dira. Ildo horretan, kon-
trol finantzario iraunkorra foru dekretu honetako 31. artikuluarekin bat etorrita prestatuta-
ko kontrol finantzarioko urteko planean sartuko da.

14. artikulua.— Eragozpenak eta ohar osagarriak aurretiazko fiskalizazio eta kontu-
hartze mugatuan

1. Ez badira betetzen foru dekretu honetako 13.2 artikuluan jarritako baldintzak, 
organo kontu-hartzaileak eragozpena azalduko du 1. sekzio honetan jasotako moduan 
eta ondorioetarako.

2. Organo kontu-hartzaileak komenigarri deritzen ohar osagarriak azaldu ahal izan-
go ditu, baina inoiz ere haiek ez dute etengo espedienteen izapidea. Ohar horiei dago-
kienez, ez da bidezkoa izango desadostasunak aurkeztea.

15. artikulua.— Desadostasunak
1. Eragozpenek 10/2003 Foru Arauan jasotakoaren arabera izaera etenarazlea ba-

dute ere, organo kontu-hartzaileak arauen betetzeaz dituen iritziak ez zaizkio nagusituko 
kudeaketa organoen iritziei. Bi organoek prestatutako txostenak kontuan hartuko dira 
desadostasunak ezagutzean, eta azken horiek toki entitateko lehendakariak edo osoko 
bilkurak ebatziko ditu behin betiko, 10/2003 Foru Arauaren 70. artikuluaren 3., 4. eta 5. 
apartatuetan eta artikulu honen ondorengo apartatuetan jasotakoaren arabera.

2. Organo kudeatzaileak onartzen ez badu organo kontu-hartzaileak bere eginkizun 
kontu-hartzailea betetzean azaldutako eragozpena, desadostasun bat aurkeztuko dio 
toki entitateko lehendakariari.

Aurreko apartatuan jasotakoa jasota ere, osoko bilkurak ebatziko ditu desadostasu-
nak, baldin eta:

a)  Eragozpenen oinarria kreditua nahikoa edo egokia ez izatea bada.
b)  Eragozpenak osoko bilkurak onartu beharreko obligazioei edo gastuei buruzkoak 

direnean.
3. Eragozpena jasotzen denetik aurrera hamabost eguneko epean, desadostasu-

nak toki korporazioko lehendakariari edo osoko bilkurari azalduko zaizkio, dagokionaren 
arabera, eta, hala gertatzen denean, eginkizun kontu-hartzailea betetzeko aukeratu di-
ren tokiko organismo autonomoetako eta partzuergoetako arduradunen bitartez, betiere 
derrigorrez eta aparteko puntu batean osoko saioaren gai zerrendan sartze aldera.

Desadostasuna idatziz arrazoitu beharko da, irizpidea oinarritzeko erabilitako legez-
ko xedapenak aipatuta.

Desadostasuna ebatzita, espedientea izapidetzen jarraitu ahal izango da, eta betiere 
jasota utzi behar da bat datorrela ebazpenean finkatutako irizpidearekin edo, hala bada-
gokio, organo kontu-hartzaileak jarritako irizpideak ez aplikatzeko arrazoiarekin.
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Lehendakariak edo osoko bilkurak ezin izango du beste inoren esku utzi desados-
tasunaren ebazpena eta hamabost eguneko epean ebatzi beharko du, eta ebazpenak 
izaera exekutiboa izango du.

4. Desadostasuna ebazteko eskumena duen organoak hari buruzko txostena eska-
tu ahal izango dio Bizkaiko Foru Aldundian finantza-tutoretzaren arloan eskumena duen 
sailari. Eskaera toki entitateko lehendakariaren bitartez egingo da, betiere ebazpena 
eman aurretik.

Horretarako, lehendakariak desadostasunaren ebazpenari buruzko proposamen 
arrazoitua bidaliko dio, espediente osoarekin batera, Bizkaiko Foru Aldundian finan-
tza-tutoretzaren arloan eskumena duen sailari, non zehaztuko baitu zer alderdi balora-
tzeko eskatzen duen; gainera, bidalketaren berri emango die organo kontu-hartzaileari 
eta gainerako alde interesdunei.

Beharrezkoak diren txosten edo irizpenak eskatzeko ahalmena eragotzi gabe, Bizkai-
ko Foru Aldundian finantza-tutoretzaren arloan eskumena duen sailak hilabeteko epean 
informatu beharko du, eskaera egiten zaionetik aurrera, berari aurkeztutako gaiei buruz, 
betiere espediente osoa badu. Epe hori eten egingo da, desadostasuna ebazteko argi-
penak edo txostenak eskatu behar direnean.

Toki entitatearen ebazpen eta erabakiak organo kontu-hartzailearen txostenaren edo 
finantza-tutoretzaren arloan eskumena duen sailak egindako txostenaren aurkakoak di-
renean, artikulu honen 6. apartatuan aipatutako txostenean sartuko dira.

5. Bizkaiko Foru Aldundian finantza-tutoretzaren arloan eskumena duen sailak datu 
base bat eramango du berak baloratzeko jasoak dituen desadostasunen ebazpen pro-
posamenei buruzko txostenei buruz, betiere irizpideak bateratu eta proposamenen apli-
kazioari jarraipena egite aldera.

Datu basean sartu ahal izango dira toki entitateetako barne kontroleko organoak zein 
Herri Kontuen Euskal Epaitegia: informazioa, lehendabizikoek beste espediente batzue-
tako motibazio osagai moduan erabili ahal izango dute, eta bigarrenak bere eskumenak 
gauzatzeko erabili ahal izango du.

6. Aurrekontua Gauzatzeko Arauan ezarritako maiztasunaz edo, halakorik ezean, 
Kontu Orokorraren onarpena dela-eta, organo kontu-hartzaileak osoko bilkurari aurkez-
tuko dio toki entitateko lehendakariak eta osoko bilkurak eragozpenen kontra edo artikulu 
honen 4. apartatuaren arabera finantza-tutoretzaren arloan eskumena duen sailak egin-
dako txostenen aurka emandako ebazpen guztien urteko txostena, bai eta diru sarreren 
arloan hautemandako anomalia nagusien laburpen bat ere. Txosten hori eginkizun kon-
tu- hartzailearen ariketari lotutako alderdi eta zereginei buruzkoa izango da bakarrik, eta 
ez da baloratuko bertan fiskalizatzen diren jarduketak egokiak edo komenigarriak diren. 
Toki entitateko lehendakariak bere jarduketaren txosten frogagarria aurkeztu ahal izango 
du osoko bilkuran.

7. Behin kontu orokorra dela-eta toki entitateko osoko bilkurari informatuz gero, or-
gano kontu-hartzaileak urtero bidaliko dizkio Herri Kontuen Euskal Epaitegiari aurreko 6. 
apartatuan aipatutako ebazpen eta erabaki guztiak eta, hala badagokio, ebazpenaren 
txosten frogagarriak.

8. Aurreko 6. apartatuan aipatutako urteko txostenean, argi eta zehatz bereizi 
beharko da organo kontu-hartzaileen eragozpenen artean zeintzuk diren etenarazleak 
eta zeintzuk ez.

9. Bizkaiko Foru Aldundiak eskuratu ahal izango ditu Herri Kontuen Euskal Epai-
tegira bidali diren 7. apartatuko txostenak, bi entitateen artean hitzarmena formalizatu 
ondoren.
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2. sekzioa

Toki enTiTaTeko gasTu onarpen edo baimena eTa gasTu Xedapen  
edo konpromisoa aurreTiaz fiskalizaTzea

16. artikulua.— Araubide orokorra
1. Foru dekretu honetako 13. artikuluan araututako aurretiazko fiskalizazio araubi-

de mugatua eragotzi gabe, aurretiazko fiskalizazioaren menpe daude toki entitateak eta 
haren organismo autonomoek eta, hala badagokio, partzuergo atxikiek gastu bat egitea 
onartzeko gauzatzen dituzten egintza guztiak, haien kalifikazioa edozein izanik ere.

Aurretiazko fiskalizazioaren menpe dauden egintzen artean, honako hauek sartzen 
dira:

a)  Eduki ekonomikoa duten errekurtso administratiboak ebazteko egintzak.
b)  Izenpetzen diren hitzarmenak eta antzeko izaera duen beste edozein egintza, 

betiere eduki ekonomikoa badu.
2. Aurretiazko fiskalizazioaren ariketan, egiaztatuko da ordenamendu juridikoan ezarri-

tako izapideak eta baldintzak betetzen direla, espedienteko agiriak eta txostenak aztertuta.

17. artikulua.— Aurretiazko fiskalizazioaren salbuespena
Ez dira egongo aurreko 7.1.a) artikuluan jasotako aurretiazko fiskalizazioaren menpe:
a)  Material ez-inbentariagarrian egindako gastuak.
b)  Kontratu txikiak.
c)  Aldizkako gastuak eta jarraiko traktuko gainerako gastuak, behin haiei dagokien 

egintzaren edo kontratuaren edo haren aldaketen hasierako epeko gastua fiska-
lizatuz gero.

3. sekzioa

obligazioaren onarpenaren eTa inberTsioaren aurreTiazko konTu-harTzea

18. artikulua.— Gastuaren likidazioaren kontu-hartzea
1. Gastuen likidazioak edo obligazioen onarpena aurretiazko kontu-hartzearen 

menpe daude, haien jatorria legea izan edo balio osoz egindako negozio juridikoa izan.
2. Organo kontu-hartzaileak gastua likidatzea edo obligazioa onartzea erabaki au-

rretik izango du espedientearen berri.
Momentu horretan, agiri bidez frogatuta gelditu beharko da obligazioa onartzeko 

beharrezkoak diren baldintza guztiak betetzen direla, besteak beste, hala badagokio, 
hartzekodunaren prestazioa edo eskubidea gauzatu izanaren egiaztapena edo hartze-
kodunak gastua baimendu eta konprometitu zuten erabakiekin bat etorrita duen eskubi-
dea eta inbertsioaren egiaztapen materialaren aldeko emaitza.

19. artikulua.— Egiaztapenen edukia.
Foru dekretu honetako 13. artikuluan jasotakoa eragotzi gabe, gastuaren likidazioa-

ren edo obligazioen onarpenaren aurretiazko kontu-hartzea egitean, honako hauek ere 
egiaztatu beharko dira:

a)  Obligazioek erantzutea aldeko iritziarekin onartu eta, hala badagokio, fiskalizatu 
diren gastuei, salbu eta gastuaren onespena eta obligazioaren onarpena aldi 
berean egin behar badira.

b)  Obligazioaren frogagiri guztiak bat etortzea aplikagarriak diren lege eta errege-
lamenduzko xedapenekin. Nolanahi ere, dokumentazioan honako hauek jaso 
behar dira:

  1) Hartzekodunaren identifikazioa.
  2) Obligazioaren zenbateko zehatza.
  3)  Ordainketaren obligazioa dakarten prestazioak, zerbitzuak edo beste arrazoi 

batzuk.
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c)  Materialki egiaztatzea, bidezkoa denean, dena delako obra, zerbitzua, hornidura 
edo gastua benetan eta adostasunez gauzatu dela eta, hala badagokio, egiazta-
pen hori egin dela.

20. artikulua.— Inbertsioaren egiaztapen materialaren kontu-hartzea
1. Inbertsioen fiskalizazio materialeko eginkizuna betetze aldera, gastua likidatu edo 

obligazioa onartu aurretik, organo kontu-hartzaileak kontratu guztien harrera materialean 
parte hartuko du, salbu kontratu txikietan, eta ziurtatuko du haiek benetan egin direla eta 
kontratuaren edukira egokituta daudela. Inbertsioaren egiaztapen materiala kontu-har-
tzeko, laginketako prozedurak erabili ahal izango ditu.

2. Inbertsioaren egiaztapen materialaren kontu-hartzea egiteko, laginketako proze-
durak erabili ahal izango ditu. Organo kontu-hartzaileak aholkua hartu ahal izango du, 
egiaztapen materiala egiteko ezagutza teknikoak izan behar direnean.

3. Organo kudeatzaileek organo kontu-hartzaileari edo horrek eskuordetzen due-
nari eskatu beharko diote inbertsioaren egiaztapen materialean parte hartzeko, baldin 
eta hura derrigorrezkoa bada 1. apartatuaren arabera, dena delako inbertsioaren harrera 
egiteko jarritako data baino hogei egun lehenago.

4. Inbertsioaren egiaztapen materialaren kontu-hartzean, beti organo kontu- har-
tzailea edo horrek eskuordetzen duena egongo da hura onartzeko egintzan.

Gomendagarri egiten duten zirkunstantziak daudela hautematen denean, organo 
kontu-hartzaileak erabaki ahal izango du inbertsioa exekutatzen den bitartean inber-
tsioaren egiaztapen materialak egitea.

5. Inbertsioaren egiaztapen materialaren emaitza aktan jasota utziko da, eta akta 
hori inbertsioaren egintzan parte hartzen duten guztiek sinatuko dute. Hala badagokio, 
aktan jasota utziko dira sumatuko akatsak, haiek zuzentzeko hartu beharreko neurriak 
eta harreraren egintzan izandako gertakari eta zirkunstantzia nagusiak.

Akta horretan edo hura zabaltzeko txostenean, parte hartzaileek adierazi ahal izango 
dituzte, banaka edo taldeka, egoki deritzeten iritziak.

6. Inbertsioaren egiaztapen materialaren kontu-hartzea derrigorrezkoa ez denean, 
inbertsioaren egiaztapena onarpen egintzan parte hartu zuten sinatutako adostasun 
aktaren bidez frogatuko da edo, bestela, inbertsioak jasotzea edo onartzea dagokion 
zentro, dependentzia edo organismoko arduradunak luzatutako ziurtapenaren bidez. 
Bertan, adieraziko da inbertsioen kargu egin direla eta haiek aurretik jarritako baldintzen 
arabera exekutatu direla.

4. sekzioa

ordainkeTaren konTu-harTze formala eTa maTeriala

21. artikulua.— Ordainketaren kontu-hartze formala, xedea eta edukia
Ordainketa aginduaren kontu-hartze formalaren menpe daude ordainketak toki en-

titateko diruzaintzaren kargura agintzen dituzten egintzak. Kontu-hartze horren bidez, 
ziurtatu nahi da ordainketa aginduak organo eskudunak ematen dituela, obligazioaren 
onarpen egintzarekin bat datozela eta funtsak erabiltzeko planaren araberakoak direla.

Ordainketa agindua obligazioaren onarpen egintzarekin bat datorrela ziurtatze alde-
ra, aztertu egingo dira jatorrizko agiriak edo, bestela, egintza horri eta jarduketa horiek 
egin zituzten organo berberek sinatutako haren kontu-hartzeari buruzko ziurtagiria.

Ordainketa aginduak funtsak erabiltzeko planarekin bat datozela ziurtatze aldera, 
aztertu egingo da funtsak erabiltzeko plana bera edo entitateko diruzaintzak hari buruz 
egiten duen txostena.

Atxikipen judizialik edo hartzekodunaren zorren konpentsaziorik bada, ordainketan 
egindako murriztapenak haiei buruzko erabakien bidez egiaztatuko dira. Ordainketa 
aginduaren kontu-hartze formalaren menpe egongo dira murriztapen erabaki horiek.
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22. artikulua.— Adostasuna eta eragozpena
Baldin eta, organo kontu-hartzailearen iritziz, ordainketa aginduek aurreko artikuluan 

jarritako baldintzak betetzen badituzte, ados dagoela jasota utziko du aginduaren agirian 
edo kutxa ordaintzaileak zorduntzeko agiri laburtzaile batean sinatutako eginbide baten 
bitartez.

Sekzio honetako aurreko artikuluan jarritako baldintzak ez betetzeak berekin ekarriko 
du organo kontu-hartzaileak eragozpena azaltzea, kapitulu honetako 1. sekzioan jasota-
ko baldintzetan eta ondorioekin.

23. artikulua.— Ordainketaren kontu-hartze materiala, xedea eta edukia
1. Ordainketaren kontu-hartze materialaren menpe dago honako hauek xede dituz-

ten ordainketa aginduak:
a)  Zuzenean betetzea entitateko diruzaintzaren obligazioak.
b)  Funtsak kokatzea ordainketak egiteko legezko ahalmena duten pertsonen eskura.
c)  Bideratzea diruzaintzako kontuen arteko funts eta baloreen mugimendua.
Kontu-hartze horretan, ziurtatuko da organoak ordainketa egiteko eskumena duela, 

jasotzaileak identitate zuzena duela eta ordaintzeko zenbatekoa aurretik onartutako obli-
gazioarekin bat datorrela.

2. Organo kontu-hartzailea jarduketarekin ados dagoenean, funts eta baloreen ir-
teera baimentzen duten agiriak sinatuko ditu. Ez badago ados jasotzailearen identitateari 
dagokionez edo ordainketaren zenbatekoari dagokionez, ordea, eragozpena azalduko 
du, arrazoituta eta idatziz, kapitulu honetako 1. sekzioan jasotako baldintzetan eta ondo-
rioekin.

5. sekzioa

frogaTu beharreko ordainkeTa aginduak  
eTa kuTXa finkoko aurrerakinak aurreTiaz fiskalizaTzea

24. artikulua.— Frogatu beharreko ordainketa aginduen aurretiazko fiskalizazioa
Honako baldintza hauek egiaztatuz ziurtatuko da funtsak toki entitateko eta haien 

organismo autonomoetako organo ordaintzaileen eskura jartzen dituzten frogatu beha-
rreko ordainketa aginduen aurretiazko fiskalizazioa:

a)  Frogatu beharreko ordainketa proposamenak oinarritzea haiei lotutako gastuak 
baimentzeko eskumena duen agintariaren agindu edo ebazpen batean.

b)  Kreditua egotea, eta proposatutako kreditua egokia izatea.
c)  Haiek egokitzea gastu aurrekontuen kargura doazen frogatu beharreko ordain-

keta aginduak emateko arauetara.
d)  Bere alde ordainketa aginduak jasotzen dituen organo ordaintzaileak epe ba-

rruan frogatzea aurrekontu kontzeptu berberak direla-eta aurretik jasotako fun-
tsen inbertsioa. Dena den, ez da bidezkoa izango aurreko igorpenak epearen 
barruan ez frogatzeagatik eragozpena azaltzea, baldin eta entitateko lehendaka-
riak baimentzen badu berariazko ordainketa agindu bat ematea, hondamendien 
ondorioei, arrisku larria dakarten egoerei edo zuzenean herritarren segurtasunari 
eragiten dioten beharrizanei aurre egiteko.

e)  «Frogatu» beharreko ordainketa aginduak ematean betetzea entitateko lehen-
dakariak onartutako diruzaintzako funtsak erabiltzeko plana, salbu eta helburua 
bada hondamendien ondorioei, arrisku larria dakarten egoerei edo zuzenean he-
rritarren segurtasunari eragiten dioten beharrizanei aurre egitea.

Ulertuko da diruzaintzako funtsak erabiltzeko plana betetzen dela, baldin eta frogatu 
beharreko ordainketa aginduak aurrekontua gauzatzeko arauak baimendutako aurre-
kontu kontzeptuen kargura egiten badira eta aurreko 21. artikuluaren arabera plan ho-
rretara egokitzen badira.
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25. artikulua.— Kutxa finkoko aurrerakinen ordainketa aginduen aurretiazko fiska-
lizazioa

Honako baldintza hauek egiaztatuz ziurtatuko da kutxa finkoko aurrerakinak eratu, 
aldatu edo lehengoratzeko ordainketa aginduen aurretiazko fiskalizazioa:

a)  Egokitzea Aurrekontua Gauzatzeko Arauan aurrerakinak eratu, aldatu edo lehen-
goratze aldera jasota dauden xedapenetara.

b)  Ordainketa proposamena agintari eskudunaren ebazpen batean oinarritzea.

26. artikulua.— Eragozpenen araubidearen berezitasunak
Sekzio honetako aurreko artikuluetan jarritako baldintzak ez betetzeak berekin eka-

rriko du organo kontu-hartzaileak eragozpena azaltzea kapitulu honetako 1. sekzioan 
jasotako baldintzetan eta ondorioekin, salbu aurreko 24. artikuluaren d) eta e) apartatue-
tan jasotako kasuetan.

27. artikulua.— Frogatu beharreko ordainketen eta kutxa finkoko aurrerakinen kon-
tu frogagarrien kontu-hartzea

1. Aurrekontua Gauzatzeko Arauak arlo honi buruz berariaz ezar ditzakeen erre-
gulazioak eragotzi gabe, honela jokatuko da frogatu beharreko ordainketen eta kutxa 
finkoko aurrerakinen kontu frogagarrien kontu-hartzean:

a)  Egiaztatuko da kasu bakoitzean aplikagarria den prozedurari jarraituta exekutatu 
diren gastu konkretu eta zehatzei dagokiela, funtsak ematean bilatutako helbu-
ruarekin bat datozela, gastu edo zerbitzuak benetan eta egoki gauzatu direla 
akreditatzen dela eta, azkenik, ordainketa aurrez zehaztutako hartzekodun jakin 
bati behar adinako zenbatekoan egin zaiola.

b)  Aurreko paragrafoan adierazitako alderdiak ziurtatzeko, aztertu egingo dira partida 
bakoitza frogatzen duten kontuak eta agiriak, laginketako prozedurak erabilita.

c)  Ziurtapenaren emaitzak txosten batean jasoko dira, eta bertan organo kontu- har-
tzaileak kontuari adostasuna emango dio edo ziurtapenean sumatutako akatsak 
adieraziko ditu. Txostenean adierazitako adostasuna edo desadostasuna aztertu-
tako kontuan jasoko da, baina txostenak ez du etengo kontuaren onarpena.

d)  Hala badagokio, organo eskudunak kontuak onartuko ditu, hala badagokio, eta 
haiek kanpoko kontrol organoaren eskura geldituko dira.

2. Osoko bilkurari aurreko 15.6. artikuluan aipatutako urteko txostena bidaltzen 
zaiola-eta, puntu osagarri batean, organo horri txosten bat aurkeztuko zaio frogatu beha-
rreko kontuak eta kutxa finkoko aurrerakinak kontrolatzean lortutako emaitzei buruz.

6. sekzioa

eginkizun konTu-harTzailea ez beTeTzea

28. artikulua.— Eginkizun kontu-hartzailea ez betetzea
1. Foru dekretu honetan jasotakoaren arabera eginkizun kontu-hartzailea derrigo-

rrezkoa izanik bete ez denean, ezin izango da ez obligazioa onartu, ez ordainketa iza-
pidetu eta ez jarduketa horien aldeko kontu-hartzea egin, harik eta ez- betetzea artikulu 
honetan jasotakoari jarraituz ezagutu eta konpondu arte.

2. Baldin eta espediente bat ezagutzean organo kontu-hartzaileak eginkizun kontu- 
hartzailea bete ez dela erreparatzen badio, horren berri emango dio espedientea hasi 
duen agintariari eta, aldi berean, bere iritzia emango du proposamenaz, txosten hori 
jarduketei erantsita, betiere toki entitateko lehendakariak prozedurarekin eta, bidezkoak 
izanez gero, gainerako jarduketekin jarraitzea erabaki ahal izateko.

Baldin eta eginkizun kontu-hartzailea ez bada betetzen osoko bilkuraren eskume-
neko obligazio edo gastuei dagokienez, toki entitateko lehendakariak osoko bilkuraren 
erabakiaren menpe jarriko du prozeduraren eta, bidezkoak izanez gero, gainerako jar-
duketen jarraipena.



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
16

5-
(I-

81
0)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, abuztuak 28. Asteartea165. zk. 15. orr.

Txosten horrek ez du izango eginkizun kontu-hartzailearen ariketaren izaerarik, sal-
bu eta eragozpena azaldu bada ordainketa aginduen jatorri diren egintzak fiskalizatu 
ez direnean. Txostena foru dekretu honetako 15. artikuluaren 6. apartatuan aipatutako 
zerrendan sartuko da, eta gutxienez alderdi hauek barnean hartuko ditu:

a)  Gastua xehetasunez deskribatzea. Hura identifikatzen behar diren datu guztiak 
sartuko dira, eta gutxienez honako hauek: organo kudeatzailea, gastuaren xe-
dea, zenbatekoa, izaera juridikoa, noiz egin den, aurrekontu kontzeptua eta zer 
ekitaldi ekonomikotara egotziko den.

b)  Adieraztea zer kasutan ez den araudia bete, informatzen duen organo kontu- 
hartzailearen iritziz, derrigorrezko aurretiazko fiskalizazio edo kontu-hartzea egin 
gabe egintza eman zenean, urratutako legezko xedapenak espresuki aipatuta.

c)  Egiaztatzea prestazioak benetan gauzatu direla eta haien prezioa merkatuko 
prezioarekin bat datorrela. Horretarako, kontuan hartuko dira organo kudeatzai-
leak aurkeztutako balorazio eta frogagiriak, betiere organo horrek beharrezkoak 
diren aholku edo txosten teknikoak eskuratu behar izanik.

d)  Egiaztatzea aurrekontu kreditu egokia eta nahikoa dagoela gastua ordaintzeko.
e)  Begiratzea aukera ote dagoen eta komeni ote den ordenamendua urratuta 

emandako egintzak berrikustea. Hori guztia egitea organo kontu-hartzaileari da-
gokio, betiere aintzat hartuta prestazioak egin diren, haiek zer izaera duten eta 
nola baloratzen diren, bai eta legea bete den ere. Horretarako, kontuan hartuko 
da, egintzaren berrikuspenaren emaitza gauzatzeko, kalte-galeren ordainketa-
ren bidea erabiliko dela, betiere Administrazioa bidegabe aberastearen edo bere 
ardurapeko obligazioa ez betetzearen ondorioz berari dagokion ondare erantzu-
naren ondorioz. Hortaz, ekonomia prozesaleko arrazoiak direla eta, berrikuspen 
hori egiteko eskatzea bidezkoa litzateke bakarrik uste denean kalte-ordain horien 
zenbatekoa txikiagoa izango dela proposatzen dena baino.

3. Biztanle kopuru handiko udalerrietan, obligazio eta gastuen inguruan esleituta 
dagoen eskumenaren arabera, lehendakariak edo tokiko gobernu batzordeak erabakiko 
du prozedurarekin eta bidezkoak diren gainerako jarduketekin jarraitu edo ez.

Ebazteko eskumena tokiko gobernu batzordearena denean, espedientea tokiko go-
bernu batzordeari bidaltzeko ardura izango da espedientearen izapidetaz arduratzen 
den organoari dagokion edo organismo autonomoa edo, hala badagokio, partzuergoa 
adskribatuta duen arloko departamentu edo zinegotzigoaren organo titularrarena, betie-
re eskumen hori eskuordetu ahal izan gabe.

4. Osoko bilkurako edo tokiko gobernu batzordeko lehendakariak aldeko erabakia 
hartzen badu ere, egon daitezkeen erantzukizunak eskatu ahal izango dira.

III. TITULUA
KONTROL FINANTZARIOKO EGINKIZUNA

I. KAPITULUA
KONTROL FINANTZARIOAREN ARIKETA

29. artikulua.— Ariketa moduak
1. Tokiko sektore publikoaren jarduera ekonomiko-finantzarioaren kontrol finantza-

rioa kontrol iraunkorraren ariketaren eta auditoria publikoaren bidez egingo da.
Bi modalitateek eraginkortasun kontrola barnean hartuko dute. Alegia, ziurtatu egingo 

dira programatutako helburuen betetze maila eta zerbitzuen kostua eta etekina, betiere 
tokiko baliabide publikoak erabiltzean indarrean dauden efizientziari, aurrekontu egon-
kortasunari eta finantza jasangarritasunari buruzko printzipioei jarraituz.

2. Kontrol iraunkorra egin ahal izango da eginkizun kontu-hartzailea aplikatzen 
zaien tokiko entitatearen, organismo publikoen eta, hala badagokio, partzuergoen gai-
nean. Izan ere, haren helburua da etengabe egiaztatzea tokiko sektore publikoaren 
egoera ekonomiko-finantzarioaren funtzionamendua bat datorrela ordenamendu juridi-
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koarekin eta kudeaketa finantzario onaren printzipio orokorrekin, azken finean xedea 
baita kudeaketaren ekonomia, finantza, ondare, aurrekontu, kontabilitate, antolaketa eta 
prozedura alderdiak hobetzea. Horretarako, kontrol organoak auditoria teknikak aplikatu 
ahal izango ditu.

Kontrol iraunkorraren ariketak barne hartzen ditu:
a)  Kontrol finantzarioko urteko planean jasotzen diren aukerako kontrol finantzario-

ko jarduketak.
b)  Ordenamendu juridikoak organo kontu-hartzaileari eleitzen dizkion jarduketak.
3. Auditoria publikoan, egiaztatu egingo da, geroago eta sistematikoki, tokiko sek-

tore publikoaren jarduera ekonomiko-finantzarioa, eta, horretarako, sektore publikoaren 
auditoria arauetan jasotako berrikuspen prozedura selektiboak erabiliko dira. Auditoria 
publikoak modalitate hauek barnean hartzen ditu:

a)  Kontuen auditoria: haren xedea da egiaztatzea urteko kontuen bidez ondarea-
ren, egoera finantzarioaren, entitatearen emaitzen eta, hala badagokio, aurre-
kontuaren exekuzioaren irudi leiala islatzen ote den, alderdi esanguratsu guztie-
tan, hari aplikagarri zaizkion kontabilitate eta aurrekontu arau eta printzipioekin 
bat eginez, eta, baita ere, urteko kontuetan haiek egoki interpretatu eta ulertzeko 
behar den informazioa ematen ote den.

   Organo kontu-hartzaileak honako hauen urteko kontuen auditoria egingo du ur-
tero:

   i)  Kontabilitatea organo kontu-hartzailearen ardurapean ez duten tokiko orga-
nismo autonomoak.

   ii)  Tokiko entitate publiko enpresarialak.
   iii)  Auditoria egitera behartuta ez dauden eta auditoretzen urteko planean jasota 

daude tokiko sektore publikoko merkataritza sozietateak eta fundazioak.
b)  Betetze auditoria: ziurtatu egingo da kudeaketa ekonomiko-finantzarioko egin-

tzak, eragiketak eta prozedurak haiei aplikagarri zaizkien arauei jarraituz gauzatu 
direla. Auditoria honen xedea izango da tokiko sektore publikoaren kudeaketa 
hobetzea, zehazki alderdi hauetan: ekonomia, finantzak, ondarea, aurrekontua, 
kontabilitatea, antolaketa eta prozedura.

   Organo kontu-hartzaileak betetze auditoria egingo du eginkizun kontu- hartzai-
learen menpe eta hautazko kontrol finantzario iraunkorraren menpe ez dauden 
tokiko sektore publikoko entitate menpekoen edo adskribatuen gainean.

c)  Auditoria operatiboa: sistematikoki eta objektiboki aztertuko dira antolakunde, 
programa, jarduera edo funtzio publiko baten eragiketak eta prozedurak. Ha-
ren helburua izango da balorazio independente bat egitea haien arrazionaltasun 
ekonomiko-finantzarioaz eta kudeaketa onaren printzipioekiko egokieraz, betiere 
balizko akatsak sumatu eta gomendio egokiak proposatze aldera. Era berean, 
tokiko sektore publikoaren kudeaketa hobetzea ere izango du xede, honako al-
derdi hauei dagokienez: ekonomia, finantzak, ondarea, aurrekontua, kontabilita-
tea, antolaketa eta prozedura.

   Organo kontu-hartzaileak auditoria operatiboa egingo du eginkizun kontu- har-
tzailearen eta hautazko kontrol finantzario iraunkorraren eraginpean ez dauden 
tokiko sektore publikoko entitate menpekoen edo adskribatuen gainean.

30. artikulua.— Informazioa, dokumentazioa eta aholku teknikoa lortzea kontrol fi-
nantzarioko jardueretan

1. Kontrol finantzarioko eginkizunak betetzean, aztertu beharko dira kontrol jardu-
keten ondorioetarako beharrezkoak diren aurrekariak, dokumentazioa eta informazioa, 
bai eta kudeaketako sistema informatikoetan jasotako informazio garrantzitsua kontsul-
tatu ere.
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2. Horretarako, organo kudeatzaileek eman beharko dute, 10/2003 Foru Arauaren 
74. artikuluan jasotako lankidetza betebeharrari jarraituz, kontrol jarduketak egiteko ga-
rrantzitsua den informazio ekonomikoa edo bestelako informazioa.

Zehazki, kanpoko kontrol organoek eta beste kontrol organo batzuek idatzitako txos-
tenak eskatu ahal izango dira.

3. Kontrol finantzarioaren exekuzioaz arduratzen den organo kontu-hartzaileak 
kontrolpeko organo eta entitateei eskatu ahal izango die bere jarduketak egiteko beha-
rrezkotzat hartzen duen kontabilitate, merkataritza, zerga, lan eta administrazio arloko 
dokumentazioa edo bestelakoa, paperezko euskarrian izan edo kontrol organoen ekipo 
eta aplikazioekin bateragarriak diren fitxategi informatikoetan izan. Gainera, sarbidea ere 
eskatu ahal izango du, kontrolpeko organo, organismo edo entitatearen informazio eko-
nomiko-finantzarioa jasotzen duten sistema eta aplikazioetan kontsultatu ahal izateko.

4. Informazioa lortzeko jarduketak edozein momentutan hasi ahal izango dira, behin 
kontrola hasiko dela jakinaraziz gero, horretarako idatzizko errekerimendurik behar izan 
gabe.

5. Inoiz ere organo kontu-hartzailea ez da behartuta egongo bere kabuz lortzera 
dokumentazioa eta informazioa zuzenean artxibo fisikoetatik eta datu informatikoen apli-
kazio eta datu base informatikoetatik. Halere, horrek ez du eragotziko prozedura hori 
erabili ahal izatea kontrol finantzarioa egiten dutenek eta entitateko arduradunek elkarre-
kin adosten dutenean, betiere dokumentazioa erraz eskuratu badaiteke.

Kontrol finantzarioaz arduratzen den organo kontu-hartzaileak finkatuko du zer epe-
tan erantzungo zaien dokumentazio eta informazio eskaerei, kontuan hartuta haien izae-
ra, tamaina eta haiek lortzeko zailtasuna.

6. Baldin eta hautematen bada kontrol finantzarioa egiten duten langileei traba jar-
tzen zaiela edo haiei laguntzen ez zaiela, organo kontu-hartzaileak horren berri emango 
dio kontrolpeko organo, organismo edo entitateko titularrari, hark zuzenketa neurri ego-
kiak har ditzan. Nolanahi ere, laguntzarik eman ez izana kontrol txostenean jaso ahal 
izango da.

7. Organo kontu-hartzaileak organo administratiboetako titularrei eta kontrolpeko 
organismo eta entitateko lehendakari edo zuzendariei eskatu ahal izango dizkie barne 
auditoriako edo barne kontroleko organoek idatzitako txostenak eta lan horretan sortuta-
ko euskarri paperezkoak edo informatikoak.

Era berean, pertsona horiei eskatu ahal izango dizkie kanpoko kontrol organoek eta 
zerbitzu ikuskaritzek idatzitako txostenen kopia eta entitateek txosten horiei buruz aur-
keztutako alegazioen kopia.

Halaber, pertsona horiei eskatu ahal izango dizkie auditoria, kontsulta edo aholkulari-
tza arloko enpresek idatziak diren eta haien kudeaketa ekonomiko- finantzarioari lotuta-
ko gaiei buruzkoak diren auditoria, kontsulta edo aholkularitza txostenak.

31. artikulua.— Kontrol finantzarioaren plangintza
1. Organo kontu-hartzaileak kontrol finantzarioko urteko plan bat prestatu beharko 

du, ekitaldian egin beharreko kontrol iraunkorreko eta auditoria publiko jarduketak jasoko 
dituena.

2. Kontrol finantzarioko urteko planak barnean hartuko ditu, batetik, legezko bete-
behar baten ondorioz organo kontu-hartzaileak egin beharrekoak diren jarduketa guztiak 
eta, bestetik, helburuak, ekitaldi bakoitzeko lehentasunak eta eskura dauden bitartekoak 
aztertzen dituen arrisku analisi batean oinarrituta urtez urte aukeratzen diren jarduketak.

Arriskutzat hartuko da kontrolpeko kudeaketan honako hauek ekar ditzaketen gertae-
rak edo zirkunstantziak izateko posibilitatea: araudi aplikagarria ez betetzea, informazio 
finantzarioaren fidagarritasunik eza, aktiboen babes desegokia edo kudeaketaren era-
ginkortasunik eta efizientziarik eza.

Behin arriskuak identifikatuz gero, jarduketak aukeratzeko lehentasunak jarri beharko 
dira. Horrela, arriskuaren garrantzia baloratzeko ebaluazio bat egingo da, irizpide kuan-
titatiboak nahiz kualitatiboak erabilita, eta aldizka eta txandaka kontrolak aukeratzea ko-
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menigarria ote den begiratuko da. Saihestu egingo da arriskurik gabekotzat hartutako 
jarduera ekonomiko-finantzarioetan kontrolak errepikatzea zein behin eta berriz kontrolik 
ez izateagatik ahuleziak sortzea.

3. Behin arriskuak identifikatuz eta ebaluatuz gero, organo kontu-hartzaileak kon-
trol finantzarioko urteko plana prestatuko du. Horretarako, egitekoak diren jarduketak 
zehaztu eta haietako bakoitzaren hedadura objektiboa, subjektiboa eta denborazkoa 
identifikatuko du. Horrela prestatutako plana osoko bilkurara bidaliko da, haren berri 
emate aldera.

4. Kontrol finantzarioko plana honako hauek direla-eta aldatu ahal izango da: es-
kaera bati edo legezko agindu bati jarraituz egindako kontrolak, kontrolpeko entitateen 
egituran izandako aldaketak, bitartekoen nahikotasunik eza edo behar bezala aztertuta-
ko beste arrazoi batzuk. Kontrol finantzarioko urteko plana osoko bilkurara bidaliko da, 
haren berri emate aldera.

II. KAPITULUA
KONTROL IRAUNKORRA

32. artikulua.— Kontrol iraunkorreko jarduketen exekuzioa
1. Kontrol iraunkorreko lanak etengabe egingo dira, eta jarduketa hauek barnean 

hartuko dituzte:
a)  Ziurtatzea betetzen direla eginkizun kontu-hartzaileak hartzen ez dituen kudea-

keta ekonomikoaren alderdiei aplikagarri zaizkien araudia eta prozedurak.
b)  Jarraipena egitea aurrekontu exekuzioari, eta egiaztatzea helburuak betetzen 

direla.
c)  Egiaztatzea diruzaintzaren plangintza, kudeaketa eta egoera.
d)  Exekutatzea tokiko sektore publikoko aurrekontuei eta kudeaketa ekonomikoari 

buruzko arauetan organo kontu-hartzaileari esleitutako jarduketak.
e)  Aztertzea eragiketak eta prozedurak, baloratzeko haien arrazionaltasun ekono-

miko-finantzarioa eta kudeaketa onaren printzipioekiko egokiera, betiere balizko 
akatsak sumatu eta haiek zuzentzeko gomendioak proposatze aldera.

f)  Toki entitatean ziurtatzea, laginketako tekniken bidez, organo kudeatzaileek kon-
tabilitate informazioaren euskarri gisa emandako garrantzi ekonomikoko datuek 
eta informazioak arrazoizko modu batean islatzen dutela haien jarduera ekono-
miko- finantzarioaren barruan egindako eragiketen emaitza.

2. Organo kontu-hartzaileak organo kudeatzaileari jakinaraziko dio haren laguntza 
behar duten kontrol iraunkorreko jarduketak hasiko direla.

3. Kontrol iraunkorreko lanak egiteko behar diren ziurtapenak sistematikoki eta ho-
rretarako aukeratutako eragiketak edo jarduketak aztertzeko prozedurak aplikatuta egin-
go dira, betiere ebidentzia nahiko, egoki eta baliagarri bat lortze aldera.

4. Ziurtapen horiek auditoria prozedurak aplikatuta egiten badira, sektore publikoko 
auditoria arauen menpe geldituko dira.

5. Jarduketak honelakoak izan daitezke, besteak beste:
a)  Aztertzea organo kudeatzaileak prestatutako kontabilitate erregistroak, kontuak, 

egoera orri finantzarioak edo jarraipenerako egoera orriak.
b)  Jarraipena egitea eragiketa indibidualizatuei eta konkretuei.
c)  Egiaztatzea egintza multzo baten alderdi partzialak eta konkretuak.
d)  Materialki ziurtatzea obrak, zerbitzuak, hornidurak eta gastuak benetan eta behar 

bezala gauzatu direla.
e)  Aztertzea kudeaketako sistemak eta prozedurak.
f)  Berrikustea beharrezkoak diren kudeaketako sistema informatikoak.
g)  Beste egiaztapen batzuk egitea, kontuan hartuta organo kudeatzaileak egindako 

jarduera ekonomiko-finantzarioen ezaugarri bereziak eta haien helburuak.
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III. KAPITULUA
AUDITORIA PUBLIKOA

33. artikulua.— Auditoria publikoko jarduketen exekuzioa
1. Auditoria publikoko jarduketak sektore publikoko auditoria arauen menpe egon-

go dira, bereziki alderdi hauei dagokienez: lanaren exekuzioa; txostenen prestaketa, 
edukia eta aurkezpena; beste auditore batzuen lankidetza; eta auditoria publikoko lanen 
kalitatea eta homogeneotasuna ziurtatzeko behar diren beste alderdi batzuk.

2. Organo kontu-hartzaileak jarduketak hasiko direla jakinaraziko dio, idatziz, au-
ditatutako zerbitzu, organo, organismo edo entitateko titularrari. Auditoriako lanek bar-
nean hartzen dituztenean beste kontrol organo eskuordetu baten jarduketa eremuaren 
barruan egitekoak diren jarduketak, kontrol organo horretako titularrari jakinaraziko zaio 
jarduketak hasiko direla.

Era berean, auditoriari lotutakoak ez diren beste zerbitzu, organo, organismo edo en-
titate batzuetan jarduketak egitea beharrezkoa denean, hala jakinaraziko zaio zerbitzu, 
organo, organismo edo entitate horretako titularrari.

3. Auditoria publikoko jarduketak honako toki hauetan egin ahal izango dira:
a)  Auditatutako entitatearen dependentzietan edo bulegoetan.
b)  Beste entitate edo zerbitzu batzuen dependentzietan edo bulegoetan, baldin eta 

bertan kokatuta badaude jarduketak egiteko garrantzitsutzat hartzen diren doku-
mentazio, artxibo, informazio edo aktiboak.

c)  Auditoriako enpresa pribatuen lokaletan, baldin eta beharrezkoa bada erabiltzea 
auditatutako entitateen eskariz auditoretza enpresa horiek egindako lanaren pa-
perezko euskarriak.

d)  Jarduketa horien ardura duen organo kontu-hartzailearen dependentzietan.
4. Auditoria prozedurak aplikatzeko, jarduketa hauek egin ahal izango dira:
a)  Aztertzea auditatutako organo, organismo edo entearen kudeaketa ekonomiko- 

finantzarioari zuzenean edo zeharka eragiten dioten mota guztietako agiriak eta 
aurrekariak.

b)  Eskatzea auditoria egiteko beharrezkotzat hartzen den informazioa eta doku-
mentazioa.

c)  Eskatzea auditoria egiteko garrantzitsutzat hartzen den organo, organismo eta 
entitate publikoei buruzko informazio fiskala eta Gizarte Segurtasuneko informa-
zioa.

d)  Eskatzea, auditatutako zerbitzu, organo, organismo edo entitatearekin lotuta 
dauden hirugarrengoei, hark egindako eragiketen informazioa, haiek sortutako 
kontabilitate saldoen informazioa eta kostuen informazioa, baldin eta espresu-
ki kontratuan aurreikusita badago Administrazioak informazio hori eskuratzeko 
aukera edo hirugarren pertsona edo entitate horiekin akordio bat badago alderdi 
horri dagokienez. Eskaerak auditatutako entitatearen bidez egingo dira, salbu 
eta, kontrol organoaren iritziz, hainbat arrazoi direla medio gomendagarria bada 
informazioa zuzenean eskatzea.

e)  Ziurtatzea informazio ekonomiko-finantzarioa eta kontabilitate informazioa gor-
detzen duten sistema informatikoen segurtasuna eta fidagarritasuna.

f)  Egitea auditatutako enteen aktiboen mota guztietako egiaztapen materialak; ho-
rretarako, auditoria egiten duten pertsonek sarbide irekia izango dute haietan.

g)  Eskatzea beharrezkoak diren aholku eta irizpen juridiko eta teknikoak.
h)  Egitea ondorioak oinarritzeko beharrezkoa den ebidentziaren lorpenerako beha-

rrezkoak diren beste jarduketa guztiak.
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34. artikulua.— Auditoria publikoko jarduketetarako lankidetza
1. Organo kontu-hartzaileak proposatuta, auditoria publikoak egiteko, toki entita-

teek lankidetza publikoa edo pribatua lortu ahal izango dute ondorengo apartatuetan 
jasotakoaren arabera.

Horretarako, toki entitateen aurrekontuetan, lankidetza beharrak asetzeko nahikoak 
diren kopuruak jasoko dira.

2. Auditoria publikoko jarduketak egiteko, toki entitateek beste organo publikoen 
lankidetza lortu ahal izango dute, bai eta hitzarmenak sinatu ere.

3. Era berean, organo kontu-hartzailearekin lankidetzan aritzeko, toki entitateak au-
ditoria pribatuko zerbitzuak kontratatu ahal izango ditu, betiere organo kontu-hartzaileak 
emandako jarraibideen arabera.

Auditoria pribatuko zerbitzuak gehienez bi urterako kontratatuko dira, sektore publi-
koko kontratuen legerian jasotakoaren arabera luzatuta. Halere, lan horiek asko jota zor-
tzi urtez egin ahal izango dira, luzapen aldiak barne, entitate beraren gainean elkarren 
segidako kontratazioen bidez, eta, horretarako, zerbitzu horiek ezin izango dira entitate 
beraren gainean lanak egiteko kontratatu harik eta bi urte igaro arte zortzi urteko epea 
amaitzen denetik aurrera.

Ezin izango dira kontratatu, organo kontu-hartzailearekin lankidetzan aritzeko, auditoria 
egingo den urte berean edo aurreko urtean entitatearentzat beste lan batzuk egin edo egi-
ten dituzten auditoria sozietateak eta kontu auditoreak, baldin eta lan horien gai edo arloak 
direla-eta sozietate edo auditore horiek iritzia eman behar badute auditoria-txostenean.

IV. KAPITULUA
KONTROL FINANTZARIOAREN EMAITZA

35. artikulua.— Kontrol finantzarioko txostenak
1. Kontrol iraunkorreko jarduketen eta auditoria bakoitzaren emaitza idatzizko txos-

tenetan dokumentatuko da. Haietan, modu argi, objektibo eta neurtuan azalduko dira 
egiaztatutako gertakariak, lortutako ondorioak eta, hala badagokio, kontrolpeko jardu-
ketei buruzko gomendioak. Era berean, berehalako jarduketa zuzentzaile baten bidez 
zuzendu beharreko akatsak adieraziko dira, eta hura gauzatu dela ziurtatu beharko da 
ondorengo kontrol jarduketetan.

2. Aipatutako txostenen egitura, edukia eta izapidea bat etorriko dira kontrol finan-
tzarioko eta auditoriako arau teknikoekin.

36. artikulua.— Txostenen hartzaileak
1. Kontrol finantzarioaren behin betiko txostenak organo kontu-hartzaileak bidaliko 

dizkie kontrolpeko jarduera ekonomiko-finantzarioa zuzenean kudeatzen duenari eta toki 
entitateko lehendakariari.

2. Tokiko sektore publikoko entitateen kontabilitate informazioa eta, hala badago-
kio, urteko kontuen auditoria txostenak egoitza elektroniko korporatiboetan argitaratu 
beharko dira.

IV. TITULUA
TXOSTEN LABURTZAILEA ETA EKINTZA PLANA

37. artikulua.— Txosten laburtzailea
1. Organo kontu-hartzaileak urtero eta kontu orokorraren onarpena dela-eta presta-

tu beharko du barne kontroleko emaitzen txosten laburtzailea.



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
16

5-
(I-

81
0)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, abuztuak 28. Asteartea165. zk. 21. orr.

2. Txosten laburtzailea osoko bilkurara bidaliko da, korporazioko lehendakariaren 
bidez, Aurrekontua Gauzatzeko Arauari jarraituz edo, haren ezean, Kontu Orokorra-
ren onarpena dela eta. Txostenean barnean hartuko dira aurreko ekitaldian kontrol 
finantzarioari eta eginkizun kontu-hartzaileari dagokienez egindako jarduketen emaitza 
nagusiak.

38. artikulua.— Ekintza plana
1. Toki entitateko lehendakariak ekintza plan bat formalizatuko du, eta bertan bar-

nean hartuko dira aurreko artikuluan aipatutako txosten laburtzailean agerian jartzen 
diren ahuleziak, akatsak, erroreak eta ez-betetzeak zuzentzeko hartu beharreko neu-
rriak.

2. Ekintza plana gehienez 3 hilabeteko epean prestatuko da, txosten laburtzailea 
osoko bilkurara bidaltzen denetik aurrera. Planean jaso beharko dira hartutako neurri 
zuzentzaileak, haiek gauzatzeko arduraduna eta jarduketen egutegia, bai korporazioari 
berari dagokionez eta bai barne kontrolpean dauden menpeko edo adskribatutako enteei 
dagokienez.

3. Ekintza plana toki entitateko organo kontu-hartzaileari bidaliko zaio, aipatutako 
akatsak zuzentzeko egokiera eta, hala badagokio, lortutako emaitzak baloratu ditzan. 
Lehendakariak osoko bilkurari jakinaraziko dio zer egoeratan dagoen barne kontrolean 
agerian jarritako ahulezien zuzenketa. Horrela, aukera emango da osoko bilkurak aldiz-
kako jarraipena egin diezaien kudeaketa ekonomiko-finantzarioa hobetzeko hartutako 
neurri zuzentzaileei.

V. TITULUA
KONTROL SINPLIFIKATUKO ARAUBIDEA

39. artikulua.— Aplikazio eremua
Barne kontrol sinplifikatuko araubidea aplikatu ahal izango dute toki entitateek eta 

haien menpekoak diren edo haiei adskribatuta dauden enteek, baldin eta haiek onartu-
tako azken aurrekontuko hasierako aurreikuspen bateratuak ez badira 5.000.000 eurotik 
gorakoak.

40. artikulua.— Barne kontroleko araubidea
Barne kontrol sinplifikatuko araubidera bildutako toki entitateek beren eginkizun kon-

tu-hartzailea beteko dute, aurretiazko fiskalizazio eta kontu-hartzailetza mugatuko arau-
bide arruntaren eta bereziaren bi modalitateetan, toki entitatearen kudeaketa ekonomi-
koari dagokionez. Ez da derrigorrez aplikatuko kontrol finantzarioko eginkizuna, nahiz 
eta aplikatu ahal izango diren kontuen auditoria, foru dekretu honetako 29.3.A) artiku-
luan jasotako kasuetan, eta legezko betebeharra dela-eta organo kontu-hartzaileak egin 
beharreko jarduketak.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengo Xedapen Gehigarria.— Bizkaiko Foru Aldundiaren eta toki-erakundeen 
arteko hitzarmenen araubide juridikoa

Toki-erakundeek, kontu-hartzailetzako organoak txostena eman ondoren, hitzar-
menak formalizatu ahal izango dituzte Bizkaiko Foru Aldundiarekin toki-erakundeetan 
kudeaketa ekonomiko-finantzarioaren, kontabilitate-kudeaketaren eta aurrekontu-ku-
deaketaren barne-kontrolaz arduratzen diren organoen autonomia eta eraginkortasuna 
indartzeko laguntza-jarduketak egiteko.
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Bigarren Xedapen Gehigarria.— Bizkaiko Foru Aldundiaren Bizkaiko toki-erakun-
deen kontabilitatearen arau-esparrua onesten 
duen 2015eko uztailaren 28ko Bizkaiko Foru Al-
dundiaren 139/2015 Foru Dekretua aldatzea

1. Aldatu egiten da «Baliabideak beste erakunde publiko batzuen kontura admi-
nistratzeko eragiketen kontabilitate-trataera erakunde kudeatzailean» (I. eranskina), eta 
honela geratzen da idatzita:

1. eranskina.—Bizkaiko toki-erakundeen kontabilitate instrukzioa

32. erregela.— Baliabideak beste erakunde publiko batzuen kontura administratzeko 
eragiketen kontabilitate-trataera erakunde kudeatzailean

1. Baliabideak beste erakunde publiko batzuen kontura administratzen dituzten era-
kundeek baliabide horiei dagokienez egiten duten kudeaketaren ondoriozko eragiketak 
beren ondare-kontabilitatean erregistratuko dituzte, ondoren adierazten diren irizpideak 
kontuan hartuta:

a)  Aurreko erregelako 1. zenbakian aipatutako informazioa baliabideen titular diren 
erakundeei ematen zaienean, kudeatutako baliabideei lotuta izandako kobran-
tzen eta ordainketen ondorioz erakunde horiekin dauden zorrak eta kredituak 
baino ez dira jasoko erakunde kudeatzailearen balantzean.

   Horretarako, «Erakunde publikoak, likidatzeko dauden sarrerengatik» 453 kon-
tua eta «Erakunde publikoak, eskud. k/k» 456 kontua soilik erabiliko dira, Toki 
Administrazioari egokitutako Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorrean kontu 
horietarako jasotakoaren arabera.

b)  Aurreko erregelako 1. zenbakian adierazitako informazioa ez bada ematen, eta 
erregela horretako 3. zenbakiaren lehen paragrafoan aipatutakoa gertatuz gero, 
aurreko kasurako adierazitako zorrez eta kredituez gain, beste erakunde publiko 
batzuen baliabideei dagokienez egindako kudeaketa-jarduketen ondoriozko kre-
dituak eta zorrak ere jaso beharko dira erakunde kudeatzailearen balantzean.

Egoera horretan, baliabideak beste erakunde publiko batzuen kontura administratzen 
dituzten erakundeek aipatu kontabilitate-planeko «Zordunak eta hartzekodunak baliabi-
deak beste erakunde publiko batzuen kontura administratzeagatik» 45 azpitaldeko kontu 
guztiak erabiliko dituzte.

2. Kontzeptu eta azpikontzeptu hauek kentzen dira gastuen sailkapen ekonomi-
koan:

2. eranskina.—toki-erakundeen aurrekontu-egitura

2) Toki-erakundeen aurrekontuaren gastuen sailkapen ekonomikoa
B) Kapital-eragiketak
  —  603. kontzeptua: Lurzoruaren ondare publikoa.
  —  622.01 azpikontzeptua: Lurzoruaren ondare publikoko eraikin eta bestelako 

eraikuntzak.
  —  622.02 azpikontzeptua: Bestelako eraikin eta eraikuntzak.
  —  646 kontzeptua: Hirigintzako aprobetxamenduak eskuratzea

3. Aldatu egiten da, eta honela geratzen da idatzita:
3. eranskina.—toki-administraziora egokitutako kontabilitate-plan orokorra

Lehen zatia.—Kontabilitate publikoaren kontzeptu-esparrua
5) Urteko kontuetako elementuak erregistratzeko edo kontabilizatzeko irizpideak.
  4) Aurrekontu-gastuak eta -sarrerak.
    Aurrekontuaren likidazio egoeran aurrekontu-gastua aintzatetsiko da, jarrita-

ko prozeduraren arabera, aurrekontu-obligazioa aintzatesteko eta kitatzeko 
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dagokion administrazio-egintza agintzen denean. Ordaindu beharreko aurre-
kontu-obligazioa aintzatestea dakar, bai eta aktibo edo gastu baten aintza-
tespena edo beste pasibo baten murrizpena ere.

    Edonola ere, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei 
buruzko 2003ko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 46. artikuluan 
arautzen den ekitaldiaren itxieraren ondorioetarako, aurrekontua ixteko al-
dian aintzatetsi ahal izango dira aurrekontuaren konturako gastuak, nahiz 
eta administrazio-egintza indarrean dagoen ekitaldian gertatu, baina betiere 
baldin eta itxi beharreko ekitaldian sortutako gastuan badira. Horretarako, 
urtarrilaren 1etik 31rako epea izango da aurrekontua ixteko aldia.

    Aurrekontuaren likidazio egoeran aurrekontu-sarrera aintzatetsiko da, jarri-
tako prozeduraren arabera, kobrantza-eskubidea kobratzeko dagokion ad-
ministrazio-egintza agintzen denean edo kuantifikatzen duen dokumenturen 
bat dagoenean. Kobratzeko aurrekontu-eskubidea aintzatestea dakar, bai 
eta pasibo edo sarrera baten aintzatespena, beste aktibo edo gastu baten 
murrizpena edota ondare garbiaren hazkundea ere.

    Jasotako transferentzien edo diru-laguntzen ondoriozko aurrekontu-sarrera-
ren aintzatespena haiek gauzatu diren aktiboaren gehikuntza (diruzaintza) 
gertatzen denean egin behar da. Hala ere, haien onuraduna den erakun-
deak lehenago aintzatetsi ahal izango du aurrekontu-sarrera, bana-banako 
akordioa badago transferentzia edo diru-laguntza emateko erakunde horri, 
hura baliatzeko baldintzak bete badira, eta hura jasotzeari buruz zentzuzko 
dudarik ez badago.

    Era berean, daukaten arautze bereziaren arabera geroagoko behin betiko 
likidazio baten konturako entregen bidez gauzatzen diren diru-laguntza eta 
transferentzia izendunetan, erakunde onuradunak aurrekontu-sarrera gisa 
aintzatetsi ahal izango ditu dagokien aldiaren hasierako konturako entregak 
(hau da, hilean, hiru hilean... behingoak). Behin betiko likidazioaren ondo-
riozko aurrekontu-sarreraren aintzatespena, hala egokituz gero, aurreko le-
rrokadan adierazitako irizpidearen arabera gauzatuko da.

    Aurrekontuko kobratze-eskubide aintzatetsien atzerapenak edo zatikapenak 
onartzeak berekin badakar eskubidearen epemuga geroagoko ekitaldi bate-
ra aldatzea, kreditu horiek birsailkatu egingo dira balantzean, eta haien au-
rrekontu-baliogabetzea gertatuko da, daukaten epemuga berriari dagokion 
ekitaldiko indarreko aurrekontuan aplikatu egin beharko baitira.

    Oro har, zorpetze-eragiketa aurrekontu-sarrera moduan erregistratuko da 
mailegu-emaileak kapitalak ordaintzearekin batera. Une hori, normalean, 
masan egindako jaulkipenen harpidetze-aldiaren amaierarekin bat etortzen 
da, hala nola, eragiketa berezietan, mailegu-kontratua formalizatzeko unea-
rekin.

    Hala ere, aurrekontu-sarrera hori, hala nola dagokion pasibo finantzarioa, 
lehenago aintzatetsi ahal izango da, baldin eta kontratuko baldintzetatik on-
dorioztatzen bada hura irmoa dela, eta bi aldeek galdagarria, betiere honako 
baldintza hauek betez gero:

    a)  Zorpetze-eragiketa ekitaldia itxi baino lehen formalizatu dela.
    b)  Behar bezain ongi justifikatuta dagoela elkarri lotuta daudela aurreikusi-

tako inbertsioak eta haiek finantzatzeko zorpetze-eragiketara jo izana.
    c)  Ez dagoela inolako murrizketarik formalizatutako eragiketa horiek guztiz 

baliatzeko, eta dagozkien kapitalen baliatze partziala edo pixkanakakoa 
udal-diruzaintzaren kudeaketa-esparruan hartutako erabakien ondorio 
dela.
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    d)  Kreditu-eragiketa horiek finantzatutako inbertsioak ekitaldiaren itxieran 
agertzen direla, «aintzatetsitako obligazioa» fasean behintzat.

    Trukeetan, eskudirutan jasotako edo ordaindutako konpentsazioek soilik 
sortuko dute aurrekontu-sarrera edo -gastu bat, hurrenez hurren.

4. Aldatu egiten da, eta honela geratzen da idatzita:
3. eranskina.—toki-administraziora egokitutako kontabilitate-plan orokorra

Hirugarren zatia.—Urteko kontuak
1)  Urteko kontuak egiteko arauak.
  10) Aurrekontuaren likidazioaren egoera-orria.
    Aurrekontuaren likidazioaren egoera-orriak, dagokion bereizketarekin, on-

dokoa hartzen du barne: erakundearen gastuen aurrekontuaren eta sarre-
ren aurrekontuaren likidazioa, nahiz aurrekontuaren emaitza.

    Gastu-aurrekontuaren likidazioa eta sarrera-aurrekontuaren likidazioa gu-
txienez onartutako aurrekontuaren eta haren geroko aldaketen desagrega-
zio-mailarekin aurkeztuko dira.

    Sarreren aurrekontuaren likidazioan, «baliogabetutako eskubideak» izene-
ko zutabean, aurrez kobratuta zein kobratu gabe dauden likidazioak balio-
gabetzeagatik baliogabetutako eskubideak jasoko dira, hala nola atzera-
tzeagatik edo zatikatzeagatik baliogabetuak; «ezeztatutako eskubideak» 
izeneko zutabean, berriz, espezietan egindako kobrantzak eta kaudimen 
gabeziengatik eta beste arrazoi batzuengatik ezeztatutako eskubideak 
jasoko dira. Era berean, «aintzatetsitako eskubide garbiak» izeneko zu-
tabean ekitaldian zehar aintzatetsitako eskubideen guztizkoa jasoko da, 
ekitaldian baliogabetu eta ezeztatutako eskubideen guztizkoa kenduta. 
«Hornidura-soberakina/eskasia» zutabean, aintzatetsitako eskubide gar-
bien eta behin betiko sarrera-horniduren arteko aldea jasoko da.

    Aurrekontu-emaitzak honako magnitude hauek izango ditu:
    a)  Ekitaldian likidatutako aurrekontuko eskubide garbien eta epe berean 

zehar aintzatetsitako aurrekontuko obligazio garbien arteko aldea.
    b)  Aurreko ekitaldietan aintzatetsi baina ekitaldian baliogabetutako edo 

zuzendutako obligazioen eta aurreko ekitaldietan aintzatetsi baina eki-
taldian baliogabetutako, ezereztutako edo zuzendutako eskubideen 
arteko aldea.

    Aurrekontu-emaitza, hala egokituz gero, gorantz doitu beharko da, gastu 
orokorretarako diruzaintzako gerakinarekin finantzatutako obligazioen ara-
bera. Era berean, aurrekontu-emaitza, hala egokituz gero, finantziazio lo-
tuarekin egindako gastuen ondoriozkoak diren ekitaldiko finantzaketa-des-
bideratzeen arabera doituko da. Alde horretatik, finantzaketa-desbideratze 
positiboek aurrekontu-emaitza txikituko dute, eta negatiboek, berriz, handi-
tu.

    Aintzatetsitako eskubide garbiak eta aintzatetsitako obligazio garbiak, hala 
nola itxitako ekitaldietan aintzatetsitako obligazio eta eskubideen balioga-
betzeak, aurrekontu-emaitza osatzen baitute, honela multzokatuta aurkez-
tuko dira:

    a)  Eragiketa korronteak: aurrekontuko 1.-5. kapituluei egotzitako eragiketak.
    b)  Kapital-eragiketak: aurrekontuko 6.-7. kapituluei egotzitako eragiketak.
    c)  Aktibo finantzarioak: aurrekontuko 8. kapituluari egotzitako eragiketak.
    d)  Pasibo finantzarioak: aurrekontuko 9. kapituluari egotzitako eragiketak.
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5. Aldatu egiten da, eta honela geratzen da idatzita:
3. eranskina.—toki-administraziora egokitutako kontabilitate-plan orokorra

Hirugarren zatia.—Urteko kontuak
2)  Urteko kontuen ereduak
  aurrekontuaren likidazioari buruzko egoera-orria

  III. Aurrekontuaren emaitza

Kontzeptuak Aitorturiko eskubide 
garbiak

Aitorturiko obligazio 
garbiak

Unean uneko ekitaldiko 
aurrekontuaren emaitza

Eragiketa korronteak

Kapital-eragiketak

Finantza-aktiboak

Finantza-pasiboak

1.  UNEAN UNEKO EKITALDIKO 
AURREKONTUAREN EMAITZA 
(1 = a+b+c+d)

Kontzeptuak
Aitortutako eskubideak 

deuseztatzea, ezereztea 
edo zuzentzea 

Aitortutako betebeharra 
deuseztatzea edo 

zuzentzea

Itxitako  
ekitaldietako 

aurrekontuaren emaitza

Eragiketa korronteak

Kapital-eragiketak

Finantza-aktiboak

Finantza-pasiboak

2.  ITXITAKO EKITALDIETAKO 
AURREKONTUAREN EMAITZA 
(2=a+b+c+d)

DOIKUNTZAK:

a)  Gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinarekin finantzaturiko kreditu gastatuak

b)  Ekitaldiko finantzaketaren desbideratze negatiboak

c)  Ekitaldiko finantzaketaren desbideratze positiboak

3. DOIKUNTZAK GUZTIRA (3= a+b-c)

AURREKONTUAREN EMAITZA DOITUA (1+2+3)

6. Aldatu egiten da, eta honela geratzen da idatzita:
3. eranskina.—toki-administraziora egokitutako kontabilitate-plan orokorra

Hirugarren zatia.—Urteko kontuak
  Memoria
  memoriaren edukia

  21) Kontratazio administratiboa. Adjudikazio-prozedurak

Kontratu mota
Prozedura irekia Prozedura murriztua Prozedura negoziatua

Lehia-
elkarrizketa

Zuzeneko 
adjudikazioa GuztiraIrizpide-

aniztasuna
Irizpide 
bakarra Guztira Irizpide-

aniztasuna
Irizpide 
bakarra Guztira Publizi- 

tatearekin
Publizita- 
terik gabe Guztira

Obrak

Hornidura

Ondarea

Zerbitzu publikoak emateko

Zerbitzuak

Obra publikoa emateko

Administratibo berezia

Beste batzuk

GUZTIRA
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Hirugarren Xedapen Gehigarria.— Kontrolaren ardura duten pertsonen etengabeko 
prestakuntza

1. Barne-kontrolaren arduradunek beharrezkoak diren etengabeko prestakuntzako 
ikastaro eta jarduerak egingo dituzte, bermatzeko behar besteko ezagupen teorikoak, 
kualifikazioak eta balio profesionalak dituztela.

2. Bizkaiko Foru Aldundiak aztertuko du zer prestakuntza-beharrizan dauden, eta 
beharrezkoak diren jarduketak programatuko ditu arloan espezializatuta dauden erakun-
de publikoekin.

Laugarren Xedapen Gehigarria.— Auditoria-zerbitzu pribatuek eginiko auditorien 
informazioa eskuratzea

Kontrol-eginkizunak betetzen dituenean, kontu-hartzailetzako organoak eskuratu 
ahal izango ditu auditoria-zerbitzu pribatuek tokiko sektore publikoa dela-eta eginiko 
edozein auditoria-txostenerako oinarri izan diren lan-paperak eta dokumentuak.

Bosgarren Xedapen Gehigarria.—Herri Kontuen Euskal Epaitegiari bidaltzea
Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagokio ezartzea kontu-hartzailetzako organoak 

nola, zertarako eta zein prozedura bidez bidaliko dizkion urtero Herri Kontuen Euskal 
Epaitegiari toki-erakundeko lehendakariak eta korporazioko osoko bilkurak eragozpenen 
kontra hartutako ebazpen eta erabakiak, bai eta sarrerak direla-eta atzemandako ano-
malia nagusien laburpena ere. Haiekin batera, toki-korporazioak aurkeztutako justifika-
zio-txostenak ere bidaliko dizkio.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Xedapen Indargabetzaile Bakarra.—Arau-indargabetzea
Indargabeturik geratzen dira foru-dekretu honetan xedatutakoarekin bat ez datozen 

eta haren aurkakoak edo bateraezinak diren maila bereko edo beheragoko xedapen 
guztiak.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Xedapen Iragankor Bakarra.—Urteko kontu-auditoriak egiteko lehen ekitaldia
Kontabilitate-ekitaldiaren hasiera 2019ko urtarrilaren 1ean duten urteko kontuei egin-

go zaizkie 29.3.a) artikuluan ezarritako kontu-auditoriak.

AZKEN XEDAPENA

Azken Xedapenetako Lehena.—Arauak emateko gaikuntza
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuari ahalmena 

ematen zaio foru-dekretu hau garatzeko eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak 
eman ditzan.

Azken Xedapenetako Bigarrena.—Indarrean jartzea
Foru dekretu hau 2019ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.
Bilbon, 2018ko abuztuaren 22an.

Herri Administraziorako 
eta Erakunde Harremanetarako foru diputatua

IBONE BENGOETXEA OTAOLEA
Ahaldun Nagusia

UNAI REMENTERIA MAIZ
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		2018-08-28T06:16:15+0200
	DIR. GRAL. DE SERVICIOS RRMM Y EMERGENCIAS




