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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, martxoak 10. Osteguna48. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ogasun eta Finantza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 15/2022 FORU DEKRETUA, martxoaren 1ekoa. 
Horren bidez, Dirulaguntzei buruzko Araudia onesten da, Foru Administra-
zioaren dirulaguntzen araubide juridiko orokorra ezartzen duen maiatzaren 
31ko 5/2005 Foru Araua garatzen duena, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoa-
ren 23ko 34/2010 Arauaren bidez onetsia.

Ikuspegi ekonomikotik, dirulaguntzak gastu publikoaren modalitate garrantzitsua dira, 
eta, beraz, aurrekontuen arloan indarrean dagoen araudi guztiari lotuta egon behar dute. 
Araudi hori zeharka eta lehentasunez aplikatuko zaio gastu publiko osoari.

Aurrekontuei buruzko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arau Orokorraren testu bate-
ginak, abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretu Arauemailearen bidez onetsiak, laugarren 
xedapen gehigarrian adierazten du erregelamenduz ezarriko direla Bizkaiko Foru Aldun-
diko foru-organo eskudunen eskumenen mugak, kontratazio eta desjabetze-espedien-
teen arloan. 

Hori dela bide, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorrak, 
abenduaren 16ko 169/2014 Foru Dekretuaren bidez onartutako Aurrekontuei buruzko 
Foru Arau Orokorraren Testu Bategina garatzen duenak, Bizkaiko Foru Aldundiko or-
ganoen eskumen-mugak ezartzen ditu, desjabetze-espedienteetatik eta kontratazioaren 
alorretik eratorritako gastua onartzeko; hurrenez hurren, lehenengo eta hirugarren xeda-
pen gehigarrietan. 

Era berean, analogiaz aplikatzeko Aurrekontuei buruzko abenduaren 29ko 5/2006 
Foru Arau Orokorraren testu bateginaren laugarren xedapen gehigarrian ezarritako erre-
gulazioa, Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorrak Bizkaiko Foru Aldundiaren organoen 
eskumen-mugak jasotzen ditu, dirulaguntzak eta laguntzak ematetik eta Foru Erakun-
dearen beste edozein jarduketatik eratorritako gastua onartzeari dagokionez, bigarren 
eta seigarren xedapen gehigarrietan, hurrenez hurren. 

Bestalde, Diru-laguntzen Erregelamenduaren 12. artikuluak gai hori aipatzen du, di-
rulaguntzak emateko eskumenak ezartzeko eta eskumenak eskuordetzeko. 

Hala ere, manu hori egokitu egin behar da Bizkaiko Foru Aldundiko foru-organoek 
gastu publikoaren arloan dituzten eskumen-mugei buruzko araudira, zeina Bizkaiko Lu-
rralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorrean ezarrita baitago.

Diru-laguntzen Erregelamendua, arlo horretan, Aurrekontuei buruzko Araudi Oroko-
rrean xedatutakora egokitzeko, Diru-laguntzen Erregelamendua aldatzeko foru-dekretu 
hau ematen da. 

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 
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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.

Bestalde, dekretu honen izapidetzean errespetatu egin dira Bizkaiko Foru Aldundia-
ren ekainaren 15eko 87/2021 Foru Dekretuaren 3. artikuluan jasotzen diren 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 martxoaren 23ko 34/2010 Foru De-
kretuaren aldaketa. Honen bidez, Diru-laguntzen Erregelamen-
dua onesten da, Foru Administrazioak ematen dituen dirula-
guntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 
31ko 5/2005 Foru Araua garatzen duena 

Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 12. artikulua 
aldatu da eta honela idatzita geratu da: 

«1.  Diru-laguntzak emateko organo eskudunak Diru-laguntzen Foru Arauaren 9. ar-
tikuluan zehaztutakoak dira. 

2.  Zenbatekoak direla eta, diru-laguntzak emateko eskumena duten foru-organoei 
aplika dakizkiekeen eskumen-mugak Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekon-
tuei buruzko Araudi Orokorrean ezarritakoak dira.

3.  Diru-laguntzen Foru Arauaren 20.2 artikuluan jasotzen diren diru-laguntza zuze-
nak emateko arautegi erregulatzailea -hitzarmen bidez bideratuko dena- Bizkai-
ko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak onetsi behar du beti, dagokion saile-
ko foru diputatuak proposatuta. 

  Nolanahi ere, diru-laguntza horiek diru-laguntza emateko ebazpenen bidez bi-
deratzen direnean, diru-laguntzon araudia organo eskudunak onetsiko du, zen-
batekoa dela- eta Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorrean ezartzen diren mu-
gak aintzat hartuta.

4.  Diru-laguntzak eta laguntzak emateko oinarri-arauak ezartzen dituzten dekre-
tuek ahalmena eman diezaiekete diru-laguntza edo laguntza proposatzen duten 
foru diputatuei, dekretu horietan ezartzen dena garatu, betearazi eta aplikatzeko 
beharrezkoak diren xedapen guztiak emateko, bai eta kasu bakoitzean dago-
kion diru-laguntza edo laguntza ematea ere, Aurrekontuei buruzko Araudi Oro-
korrean erregelamendu bidez ezartzen den mugaraino.»

AZKEN XEDAPENA

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
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