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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ogasun eta Finantza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 14/2022 FORU DEKRETUA, martxoaren 1ekoa. 
Horren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi 
Orokorra aldatzen da; Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren testu bategina 
garatzen duena; Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 16ko 169/2014 Foru 
Dekretuaren bidez onetsia.

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.

Foru-dekretu honen bidez, aldaketak egiten dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurre-
kontuei buruzko Araudi Orokorra onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 
16ko 169/2014 Foru Dekretuan, Aurrekontuei buruzko Foru Arau Orokorraren testu ba-
tegina garatzekoan. Alde batetik, Bizkaiko Lurralde Historikoko urteko aurrekontu oro-
korren argitalpena sinplifikatu eta bizkortzeko helburuarekin, haren edukia laburtuz; eta, 
beste alde batetik, foru-organoen eskumen-mugen arloan hizkuntzaren erabilera aldatu 
eta antzeko hizkuntza sustatzeko helburuarekin, hizkuntza hori zeharkakotasunez apli-
katzeko eta, batez ere, gastu publikoaren kasu guztietara egokitzeko.

Zenbait aldaketa egiten dituen foru-dekretu honek bi artikulu dauzka. Lehenengo ar-
tikuluan zenbait aldaketa egiten dira Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorraren artikulue-
tan, haien edukia errazago interpretatzeko.

Bestalde, Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorraren lehenengo, bigarren, hirugarren 
eta seigarren xedapen gehigarriak aldatzen dira; xedapen horietan, berariaz arautzen 
da Bizkaiko Foru Aldundiko organoek zer eskumen-muga izango dituzten, zenbatekoa 
dela eta. Horrez gainera, zazpigarren xedapen gehigarri bat gehitzen da, transferentzien 
ondoriozko gastuei buruzkoa.

Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-erakundeen hautaketari, antolaketari, araubideari 
eta funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17. artikuluaren 4. 
idatz-zatiak foru-arauak garatzeko dekretuak onesteko eskumena Bizkaiko Foru Aldun-
diari ematen dio.

Otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.k) artikuluaren arabera, foru diputatuei da-
gokie sail bakoitzeko gaiei buruzko foru dekretuen proiektuak proposatzea Foru Aldun-
diari, hark oneste aldera.

Era berean, Ogasun eta Finantza Sailaren Egitura Organikoaren Erregelamendua 
onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 28ko 3/2020 Foru Dekretuaren 37. 
artikuluaren 2. idatz-zatiko 7. puntuan ezartzen denaren arabera, Aurrekontuetarako eta 
Ekonomia Kontrolerako Zuzendariordetzari dagokio, zuzenean, aurrekontu-arautegi oro-
korra proposatzea, bai eta horiek garatzea ere.

Bestalde, Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautaketa, Antolaketa, Araubide 
eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17.1.4 artikuluan 
xedatzen da Foru Aldundiari dagokiola foru arauak garatzeko dekretuak eta Estatuko 
eta Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen legeria garatzeko dekretuak onartzea, 
betiere, Autonomia Erkidego Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru Orga-
noen arteko Erlazioei buruzko Legearen 8.2) artikuluaren arabera, eta lege horren 7.b) 
artikuluko gaiei dagokienez.

Azkenik, dekretu honen izapidetzean errespetatu egin dira Bizkaiko Foru Aldundia-
ren 2021eko ekainaren 15eko 87/2021 Foru Dekretuaren 3 artikuluan jasotzen diren 
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erregulazio onaren printzipioak (dekretu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen 
orokorrak egiteko prozedura arautzen da).

Ondorioz, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak proposatuta, eta Foru Aldundiaren 
Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau,

XEDATZEN DUT:

Artikulu bakarra.— Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 16ko 169/2014 Foru De-
kretuaren aldaketa. Dekretu horren bidez Aurrekontuei buruzko 
Foru Arauaren testu bategina garatzen duen Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra onesten da.

Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 16ko 169/2014 Foru Dekretua aldatu egin da 
eta honela geratu da:

Bat.™13. artikuluko lehenengo idatz-zatiari beste letra bat gehitzen zaio, eta honela 
geratzen da idatzita:

«1. Gastu-proiektuak aurrekontua jasotzerakoan irizpide hauek hartu behar dira kon-
tuan:

a)  Jarduerei gastu espezifikoko proiektu moduan eman behar zaie alta, baldin eta 
haien kredituak halakotzat jotzen baditu Ogasun eta Finantza Sailak, urte askota-
rako izateagatik, zenbatekoagatik edo helmuga kualitatiboagatik. Edozelan ere, 
gastu espezifikoko proiektuek aurrekontuaren beste ikuspegi bat eman behar 
dute, gainerako sailkapenek ematen dutena ez bezalakoa. 

b)  Hirugarrenek kofinantzatutako gastuak dituzten kredituak gastu-proiektu espezi-
fikoetan zehaztuko dira.

c)  Urte anitzeko gastu-espedienteetan oinarritzen diren aurrekontu-kredituak edo 
halako espedienteetan oinarrituko direla aurreikusten direnak proiektu espezifi- 
ko bati esleitu behar zaizkio. Proiektu bakarrari emango zaio alta, nahiz eta 
proiektu hori ekonomiko, funtzional edo zentro kudeatzaile batek baino gehiagok 
finantzatu. 

  Aurrekontu eta Kontabilitate Zerbitzuak aurreko manua ez betetzeko salbuespe-
na erabaki dezake, aurrekontu-kudeaketaren eraginkortasunak hala egitea go-
mendatzen badu. 

  Obra- edo hornidura-kontratuen zerbitzu-kontratu osagarriei obra edo hornidura 
horren proiektu espezifiko moduan eman behar zaie alta.

d)  Urte anitzekoak ez diren kredituak dituzten jarduketei ere proiektu espezifiko mo-
duan eman behar zaie alta, baldin eta kredituok urte guztietan badaude konpro-
metituta, haien zenbatekoa gorabehera, 

e)  Kontsignazio izendun bakoitzeko, proiektu espezifiko bati eman behar zaio alta, 
f)  Merkataritzako foru-sozietate, foru-fundazio edo foru enpresa-erakunde publiko 

bakoitzeko edo Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza duen erakunde bakoitze-
ko, proiektu espezifiko bati eman behar zaio alta, haien zenbatekoa gorabehera. 
Proiektua, oro har, bakarra izango da erakunde bakoitzerako, 

g)  Zabalgarri moduan definitutako partidak proiektu espezifiko batekoak izan behar 
dira. Eta proiektu horren parte diren partidak ere zabalgarriak izan beharko dira, 

h)  Gastu espezifikoen proiektuetan jasota ez dauden jarduketak gastu generikoen 
proiektuari esleituko zaizkio,

i)  Gastu iragankorreko proiektua bakarra izango da ekitaldi bakoitzerako eta gastu 
hori dela-eta aurrekontuan jasotzen den kredituak gastu-beharrizan bati erantzun 
behar dio, eta gastu-beharrizan horrek aurretik ere badauden proiektu espezi-
fikoak izan ditzake edota aurrekontuan jasotako ekitaldi horretan alta emango 
zaien proiektu espezifikoak.» 

Bi.™Berridatzi egiten da 20. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
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«1.  Aurrekontuen gastuen egoera-orriko kredituaren zabalkuntza aurrekontuko sa-
rreren egoera-orriko kreditu handiagoarekin finantzatuko da.

2.  “Ordainketa globaleko kreditua» programako kredituen zabalkuntzek muga bat 
izango dute zenbatekoari dagokionez: diruzaintzako geldikina, alegia; bada, za-
balkuntza horiek kreditu-deuseztatzeekin eta/edo diruzaintzako geldikinarekin 
eta/edo IX. kapituluko (finantza pasiboen aldakuntza) sarrera handiagoarekin 
finantzatuko dira.

3.  Gainerako kreditu-zabalkuntzak kofinantzatutako sarrerekin finantzatuko dira, 
urte bakoitzeko Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Arauan zehazten diren mu-
rriztapen eta ezaugarriekin.

4.  Ordainketa globaleko kreditua programako kreditu-zabalkuntzen izapidetzea 
Aurrekontu eta Kontabilitate Zerbitzuak egingo du, eta egiaztatuko du ea diru-
zaintzako geldikinik dagoen edo, hala badagokio, dagokion kreditu-deuseztatzea 
kontabilizatu den edo IX. kapituluko (finantza pasiboen aldakuntza) sarrera han-
diagoa onartu den.

5.  Gainerako kreditu-zabalkuntzen izapideak kreditua eskatzen duen saileko fo-
ru-diputatu titularrak edo foru-erakunde autonomoko lehendakariak/zuzendariak 
hasi behar dituzte, bakoitzak bere eskumenen barruan.

 Kreditu-zabalkuntzarako eskabideak honako hau jaso behar du memoria batean:
 —  kreditu-zabalkuntza justifikatzen duten arrazoiak,
 —  zein eragin izango duen kreditu-zabalkuntzak gastu-programen betearazpe-

nean lortu beharreko helburuetan eta hartarako egin beharreko ekintzetan, 
eta, hala badagokio, dagozkien adierazleen kuantifikazioa eta periodizazioa 
eguneratu beharko da,

 —  kreditu-zabalkuntzak aurrekontu-egoeretan izango duen eragina,
 —  erakunde kofinantzatzailearen konpromisoa;
 —  Ogasun eta Finantza Sailak kreditu-aldaketa hori izapidetzeko garrantzitsutzat 

jotzen duen beste edozein informazio.»
Hiru.™Berridatzi egiten da 29. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«1. Eskubidea aitortzeko, likidazioa egin behar da, diru-sarrera publikoa dagokion 

saileko foru-diputatuaren foru-agindu bidez. Likidazio hori Ogasun eta Finantza Saileko 
Fiskalizazio Zerbitzuari bidali behar zaio, aurretiazko fiskalizazioa egiteko.

2. Finantzaketa dagokion gastua aldez aurretik gauzatzearen baldintzapean bada-
go, gastuaren betebeharra aitortzeko fasearekin batera egingo da likidazioa, eta zordu-
nari jakinaraziko zaio, gainerako dokumentazioarekin batera, diru-sarrera egitean likida-
zio-zenbakia adieraz dezan.

3. Diru-sarrera ez badago gastua aldez aurretik gauzatzearen baldintzapean, esku-
bidea kontuetan aitortuko da, Sailak kudeatutako likidazioaren bidez, sortzen den unean, 
kobrantza gorabehera.»

Lau.™Berridatzi egiten da 36. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«1. Bizkaiko Foru Aldundiak bere erakunde autonomoei egiten dizkien transferentzia 

korronteek atxikipena badakarte, aurreko ekitaldietan finantzaketa-soberakina izatea-
gatik, transferentzia korronteok beren zenbateko garbian kontabilizatu beharko dituz-
te erakunde autonomo horiek, eta atxikipenaren zenbatekoa “Finantzaketa-soberakina 
itzultzea” bezala kontabilizatuko da.

2. Bizkaiko Foru Aldundiak foru-erakunde autonomoei eta enpresa-sektore publiko-
ko erakundeei egiten dizkien transferentziak transferentzia korrontetzat joko dira, baldin 
eta erakundeon jarduera finantzatzeko edo ekitaldiko galerak konpentsatzeko erabiltzen 
badira. 

3. Aldiz, Bizkaiko Foru Aldundiak foru-erakunde autonomoei eta enpresa-sektore 
publikoko erakundeei egiten dizkien transferentziak kapital-transferentziatzat joko dira, 
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baldin eta erakundeon inbertsioak finantzatzeko edo aurreko ekitaldietako galerak kon-
pentsatzeko erabiltzen badira.»

Bost.™Berridatzi egiten da 51. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«Sail eskudunak aribideko ekitaldian likidatuko ditu oraindik kontabilizatu gabe dau-

den EBren transferentzia guztiak, baldin eta transferentzia horiek ordaintzea aribideko 
ekitaldian onetsi bazuen Europar Batasunak, benetako diru sarrera noiz gertatuko den 
kontuan izan barik, eta baldin eta transferentzia horiek aurretik likidatu ez badira. Sai-
lak transferentziaren zenbatekoa, azpikontzeptua eta deskribapena adierazi behar ditu. 
Likidazioa Fiskalizazio Zerbitzura bidali behar da, gehienez ere hurrengo ekitaldiko urta-
rrilaren 15erako, fiskalizatu dezan eta aribideko ekitaldiko sarreren aurrekontuari egotzi 
diezaion.

Ukitutako sailek azalpen-memoria egin behar dute kofinantzatutako proiektuei buruz, 
eta Aurrekontuetarako eta Ekonomia Kontrolerako Zuzendariordetzari bidali behar diote, 
hurrengo ekitaldiko urtarrilaren 31 baino lehen.»

Sei.™Berridatzi egiten da 52. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«1. Beste erakunde publiko eta pribatu batzuekin kofinantzatutako gastuen kasuan, 

urtero, eta likidazio kontablea egindakoan, azalpen-memoria egin behar du gastua exe-
kutatzen duen sailak, eta Aurrekontuetarako eta Ekonomia Kontrolerako Zuzendariorde-
tzari bidali behar dio, hurrengo ekitaldiko urtarrilaren 31 baino lehen.

2. Foru Aldundiak, Ogasun eta Finantza Saileko titularrak proposatuta, aurrekon-
tuen gastuen egoera-orrietan doikuntzak egitea erabaki ahal izango du, kofinantzatutako 
gastu-proiektuetarako kreditu jakin batzuk finantzatzeari lotutako baliabideak benetan 
aurreikusitakoak baino txikiagoak direnean. 

Doikuntza egiteko, zenbateko hori duten kredituak erabiltezintzat joko dira.»
Zazpi.™Berridatzi egiten da 123. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:
«Kontrol ekonomikoa arau-xedapenei ere aplikatu ahal izango zaie, salbuespenez, 

baldin eta kontrol hori aplikatzea egokitzat jotzen bada aginduotan arautzen den gaiaga-
tik, gai horrek duen garrantzi bereziagatik edo justifikatutako beste inguruabar batzuen-
gatik.»

Zortzi.™Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorraren lehenengo, bigarren, hirugarren 
eta seigarren xedapen gehigarriak aldatzen dira, eta zazpigarren xedapen gehigarri berri 
bat gehitzen da. Honela geratzen dira idatzita: 

«XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa: Bizkaiko Foru Aldundiko organoek desjabetze-espedienteen ondorioz-
ko gastuak xedatzeko dituzten eskumen-mugak, zenbatekoa dela eta

Honako hauei dagokie desjabetze-espedienteen ondoriozko gastuak xedatzea:
—  Foru Aldundiari, espedienteen zenbatekoa 2.000.000 eurotik gorakoa bada, 
—  Ahaldun Nagusiari, espedienteen zenbatekoa 2.000.000 euro edo gutxiago bada, 
—  Foru-diputatuei, espedienteen zenbatekoa 1.000.000 euro edo gutxiago bada.
Bigarrena: Bizkaiko Foru Aldundiko organoek diru-laguntzak edo laguntzak ematetik 

eratorritako gastuak xedatzeko dituzten eskumen-mugak, zenbatekoa dela eta. 
1. Honako hauei dagokie, adjudikazio-fasean, ebazpen bidez emandako diru-la-

guntzak edo laguntzak ematea, helburu horretarako aurretiaz aurrekontuko diru-izenda-
pena egonda eta indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betez:

—  Ahaldun Nagusiari, diru-laguntza edo laguntzen zenbatekoa 320.000 euro edo gu-
txiago bada, 

—  Foru-diputatuei, diru-laguntza edo laguntzen zenbatekoa 15.000 euro edo gutxia-
go bada.

2. Oinarriak arautzen dituzten dekretuek edo diru-laguntzak bideratzen dituzten 
hitzarmenek foru diputatuei ahalmena ematen badiete diru-laguntzak eta laguntzak es-
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leitzeko, ahalmen hori erabili ahal izango dute soil-soilik diru-laguntzen eta laguntzen 
banakako zenbatekoa 2.000.000 eurotik gorakoa ez bada. 

Tresna horiek esleipenerako ahalmenik ematen ez badiete, aurreko ataleko mugak 
aplikatuko zaizkie. 

Hirugarrena: Bizkaiko Foru Aldundiko organoek kontratuak egiteko dituzten esku-
men-mugak, zenbatekoa dela eta. 

Honako hauei dagokie kontratuak egiteko baimena ematea, helburu horretarako au-
rretiaz aurrekontuko diru-izendapena egonda eta indarrean dagoen araudian ezarritako 
baldintzak betez: 

—  Foru Aldundiari, kontratuen zenbatekoa 3.000.000 eurotik gorakoa bada, 
—  Ahaldun Nagusiari, kontratuen zenbatekoa 3.000.000 euro edo gutxiago bada, 
—  Foru-diputatuei, kontratuen zenbatekoa 2.000.000 euro edo gutxiago bada.
Laugarrena: Foru-partzuergoei eta zuzenbide publikoko beste foru-entitate batzuei 

aplikatu beharreko araubidea. 
Foru-sektore publiko administratiboaren parte diren foru-partzuergoei eta zuzenbide 

publikoko beste foru-entitate batzuei araudi honetan foru-erakunde autonomoentzat eza-
rritako guztia aplikatuko zaie, hala dagokion guztietan. 

Enpresa-sektore publiko foralaren parte diren foru-partzuergoei eta zuzenbide publi-
koko beste foru-entitate batzuei, berriz, araudi honetan merkataritzako foru-sozietateen-
tzat ezarritako guztia aplikatuko zaie, hala dagokion guztietan. 

Bosgarrena: Informazioa kanpora bidaltzea.
Bizkaiko Foru Aldundiaren edo foru-sektore publikoa osatzen duten entitateetako 

edozeinen kudeaketari buruzko informazioa kanpora bidaltzen denean, baimena ema-
ten zaio Ogasun eta Finantzen foru diputatuari kasu bakoitzerako beharrezkoak diren 
baliokidetasunak eta formatuak ezartzeko.

Seigarrena: Bizkaiko Foru Aldundiko organoek Bizkaiko Foru Aldundiaren jarduketen 
ondoriozko gastuak xedatzeko dituzten eskumen-mugak, zenbatekoa dela eta. 

Honako hauei dagokie Foru aldundiaren jarduketen ondoriozko gastuak xedatzea, 
helburu horretarako aurretiaz aurrekontuko diru-izendapena badago, indarrean dagoen 
araudian ezarritako baldintzak betetzen badira eta xedapen espezifikoetan ezarritakoa-
ren kalterik gabe: 

—  Foru Aldundiari, gastuaren zenbatekoa 3.000.000 eurotik gorakoa bada; 
—  Ahaldun Nagusiari, gastuaren zenbatekoa 3.000.000 euro edo gutxiago bada; 
—  Foru-diputatuei, gastuaren zenbatekoa 2.000.000 euro edo gutxiago bada. 
Zazpigarrena: Bizkaiko Foru Aldundiko organoek transferentzien ondoriozko gastuak 

xedatzeko dituzten eskumen-mugak, gaia dela eta. 
Transferentzien ondoriozko gastuak xedatzea, helburu horretarako aurretiaz aurre-

kontuko diru-izendapena badago eta indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak 
betetzen badira, gaiaren arabera eskumena duen foru-diputatuari dagokio, zenbatekoa 
edozein dela ere.»

AZKEN XEDAPEN

Azken Xedapenetako.—Indarrean jartzea
Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da in-

darrean.
Bilbon, 2022ko martxoaren 1ean.

Ogasun eta Finantzen foru diputatua,
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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