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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, irailak 13. Astelehena176. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ogasun eta Finantza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 123/2021 FORU DEKRETUA, irailaren 7koa, zeina-
ren bidez aldatzen baita Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei Buruzko 
Araudi Orokorra onesten duen abenduaren 16ko 169/2014 Foru Dekretua.

169/2014 Foru Dekretuaren hitzaurrean adierazitakotik ondorioztatzen denez, Aurre-
kontuei buruzko Araudi Orokorrak, agiri dinamikoa izateaz gainera, aukera eman behar 
du foru-sektore publikoa osatzen duten entitateen jarduera ekonomikoko alderdi guztiak 
ukitzen dituzten lege-arloko aldaketen arabera eguneratua izateko.

Besteak beste, Bizkaiko Foru Aldundiak hitzarmenak erabili ohi ditu, tresna juridiko 
gisa, beste entitate publiko edo pribatu batzuekin dituen harreman ekonomikoetan.

Administrazio publikoek sinatutako hitzarmenen oinarrizko araubide juridikoa Sek-
tore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen VI. kapituluan 
arautzen da.

Zehazki, 49. artikuluak ezartzen du hitzarmenek iraupen jakin bat izango dutela eta 
iraupen hori ezin izango dela izan lau urtetik gorakoa.

Oro bat, honako hau jasotzen du: hitzarmenean aurreikusitako epea amaitu aurretik 
edozein unetan, hitzarmenaren sinatzaileek aho batez erabaki ahalko dute hitzarmena 
luzatzea, gehienez beste lau urterako, edo hitzarmena azkentzea.

Halaber, 49. artikulu horren h) letrako 1. zenbakian, lankidetza-hitzarmenek lau ur-
tetik gorako indarraldia izateko posibilitatea jasotzen da, arau bidez hala erabaki bada.

Hitzarmenen gehieneko iraupena zortzi urte da, guztira –luzapena barne–, hala ezar-
tzen baitu 40/2015 Legeak; hala, bada, iraupenari buruzko arauketa orokor hori kon-
tuan hartuta, eta eskumen propioa baliatuz, aldaketa honen bidez, zabaldu egiten da 
hitzarmenen iraupen-epea zortzi urtera, gehienez; ondorioz, hitzarmenak beste lau urtez 
luzatzeko aukera ezartzen da.

Bestalde, Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorraren 42., 43., 44. eta 45. artikuluetan 
definitu eta zehazten da zer betekizun bete behar dituzten administrazio-sektore publiko 
foraleko entitateek sinatutako hitzarmenek.

Arauketa horretan ez da berariaz aipatzen zein den hitzarmenen iraupena, ez eta 
40/2015 Legeak ezarritako salbuespena ere.

Hori dela eta, beharrezkotzat jotzen da lau urtetik gorako indarraldia duten hitzarme-
nek bete beharreko baldintzak ezartzea.

Bestalde, dekretu honen izapidetzean errespetatu egin dira Bizkaiko Foru Aldun-
diaren 2017ko urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 3 artikuluan jasotzen diren 
erregulazio onarenprintzipioak (dekretu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen 
orokorrak egiteko prozedura arautzen da).

Hori dela eta, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak proposatu eta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau
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XEDATZEN DUT:

Artikulu Bakarra. — Aldatzea 169/2014 Foru Dekretua, Bizkaiko Lurralde Historiko-
ko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra onesten duena

45 bis artikulua gehitzen da, testu honekin:

45 bis artikulua.— Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 
Legeak ezarritako lau urteko indarraldia gainditzen 
duten Bizkaiko Foru Aldundiaren eta haren erakunde 
autonomoen hitzarmenek bete behar dituzten beteki-
zunak

1. Lau urtetik gorako indarraldia izateko, honako baldintza hauek bete 
beharko dituzte Bizkaiko Foru Aldundiaren eta haren erakunde autonomoek 
sinatutako hitzarmenek:

—  Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta/edo haren erakunde autonomoekin 
hitzarmena sinatzen duten entitateek sektore publikoan sartuta egon 
behar dute, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legea-
ren 2. artikuluko lehen apartatuan zehaztutakoaren arabera, eta sektore 
publikoak %50etik gorako partaidetza izan behar du haietan.

—  Osagai objektiboen bidez justifikatu beharko da lau urtetik gorako epe 
bat behar dela hitzarmenaren bidez gauzatu nahi den jarduera benetan 
gauzatzeko eta likidatzeko.

  Justifikazioa txosten batean islatuko da, eta Fiskalizazioaren kon-
trol-eginkizunaren pean jarriko.

—  Klausuletan hitzarmenaren iraupena jasoko da, bai eta hitzarmena inda-
rrean den urteetako bakoitzean egingo diren jarduerak ere.

2. Hitzarmenek iraupen jakin bat izango dute, zeina ezin izango baita zor-
tzi urtetik gorakoa izan.

Hizpatutako epea amaitu aurretik, sinatzaileek aho batez erabaki ahal izan-
go dute hitzarmena beste lau urtez gehienez luzatzea, baldin eta aukera hori 
aurreikusi bada sinatutako hitzarmenean.

AZKEN XEDAPENA

Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da in-
darrean.

Bilbon, 2021eko irailaren 7an.
Ogasun eta Finantzen foru diputatua,

JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ
Ahaldun Nagusia,

UNAI REMENTERIA MAIZ

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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