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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ogasun eta Finantza saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 18/2023 FORU DEKRETUA, otsailaren 14koa. 
Haren 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 xedea da, alde batetik, abenduaren 16ko 169/2014 Foru De-
kretuaren bidez onartutako Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuen Erregelamendu 
Orokorra aldatzea, zerbitzuen tipologiako kontratuak 41.2 artikuluan sartzeko, zehazki, 
artelanak sortzea edo eskuratzea, Euskal Kultura Ondareko ondasunak edo izaera bere-
ziko ondasunak xede duten kontratuak; bestetik, arlo horretako kontrataziorako organo 
eskuduna zein den argitzea du xede.

Baita ere, proiektu honen bidez, diruzaintzako gerakinaren eta aurrekontu-emaitza-
ren definizioak hobetu nahi dira, bi magnitude horien kontabilitate- eta diruzaintza-errea-
litatea hobeto egokitzeko; gainera, kontabilitate- eta aurrekontu-arloekin lotutako proze-
duraren eta definizioaren inguruko beste gai batzuk argitu nahi dira

Bestalde, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuen Erregelamendu Orokorraren 
hirugarren xedapen gehigarria aldatu nahi da, erregelamendu horretako eskumen-bana-
ketan erabilitako terminologia kontratuen araudian erabilitakoari egokitzeko.

Azkenik, xedapen iragankor bat gehitu nahi da, dekretu honetan xedatutakoa 2022ko 
Kontu Orokorraren elaborazioan aplikatzeko

Adierazi behar da foru dekretu honen izapidetzea foru arau honetan xedatutakoaren 
arabera egin dela: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Araua, ekai-
naren 20koa.

Halaber, 87/2021 Foru Dekretuak ezartzen dituen izapideak egin dira (87/2021 Foru 
Dekretua, ekainaren 15ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, Bizkaiko Foru Aldundian xe-
dapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duena).

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 
Dekretuaren aldaketa, zeinaren bidez onesten baita Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra, 
Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren testu bategina garatzen 
duena

Honako aldaketa hauek sartzen dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei bu-
ruzko Araudi Orokorrean, zeinak garatzen baitu Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 
16ko 169/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Aurrekontuei buruzko Foru Arau Oro-
korraren Testu Bategina.

Bat.  Berridatzi egiten da 41.2. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

«41. artikulua.—Kontratazioa
2. Zerbitzu- edo hornidura-kontratuaren helburua artelanak edo Euskal Kulturaren 

Ondareko ondasunak eskuratzea edo sortzea bada, izaera berezikoak guztiak ere, or-
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duan, prozedura negoziatua erabili ahal izango da, publizitaterik gabe, eta kontratuaren 
xedearekin zerikusia duten hiru enpresaburu edo gehiagoren eskaintza txosten arrazoitu 
batez ordeztu daiteke, zeina espedientean jaso behar baita. Nolanahi ere, Euskal Kul-
turaren Ondarearen barruan sartutzat joko dira ondare higiezin, higigarri, arkeologiko, 
etnografiko, dokumental eta bibliografikoko ondasunak.

Aurreko paragrafoan aipatzen den kontrataziorako eskumena duen organoa arlo 
horretan eskumena duen saileko foru-diputatua izango da, zenbatekoa dela-eta dituen 
eskumen-mugen barruan.»

Bi.  Aldatu egiten dira 20. artikuluaren 2. apartatua eta 62. artikulutik 66.era bitarte-
koak, eta honela geratzen dira idatzita:

20. artikulua.—Kreditu-zabalkuntzak
2. «Ordainketa globaleko kreditua» programako kredituen zabalkuntzek muga bat 

izango dute zenbatekoari dagokionez: diruzaintzako geldikin gordina, alegia; bada, za-
balkuntza horiek kreditu-deuseztatzeekin eta/edo diruzaintzako geldikin garbi likidoare-
kin eta/edo «finantza-pasiboen aldaketa» deritzon IX. kapituluan izandako sarrera-gehi-
kuntzarekin finantzatuko dira.

62. artikulua.—Aurrekontuaren emaitza doitua
1. Ekitaldiko aurrekontuaren emaitza doitua ekitaldiko aurrekontuaren emaitzari 

kontzeptu hauek aplikatuz kalkulatuko da:
a) Finantzaketa afektatua duten gastuen ondoriozko desbideratzeak:
  —  Finantzaketa-desbideratzeak, magnitude bezala, islatzen du zer desoreka 

dagoen une jakin batera arte finantzaketa afektatua duen gastu bat egiteko 
aitortutako aurrekontuko sarreren artean eta gastu horretatik ekitaldi horretan 
gauzatutako zatiaren arabera aitortu beharko liratekeen artean, baldin eta sa-
rrera afektatuen betearaztea eta gastuaren betearaztea modu harmonikoan 
egiten badira.

  —  Aurrekontuaren emaitza txikitu egin behar da ekitaldiari egotzi beharreko des-
bideratze positiboak direla-eta, eta handitu, ordea, desbideratzeok negatiboak 
badira.

b)  Erabilgarri dagoen diruzaintzako geldikin garbi likidoarekin finantzatutako gastuak:
  —  Aurrekontuaren emaitzan doitu egin behar da erabilgarri dagoen diruzaintzako 

geldikin garbi likidotik erabilitako zenbatekoa; horrela, ezabatu egingo da gas-
tuak aurreko ekitaldietako baliabideekin finantzatzeak sortzen dituen efektu 
negatiboak, gastuok ez baitira egotzitako baliabide moduan agertzen sarreren 
aurrekontuaren kudeaketan.

  —  Ondorioz, aurrekontuaren emaitzari gehitu egin behar zaio diruzaintzako gel-
dikin horrekin finantzatu diren betebehar aitortuen zenbatekoa

63. artikulua.—Diruzaintzako geldikina
1. Diruzaintzako geldikin gordina eragiketa honen emaitza da: aurrekontuko funts 

likidoak gehi kobratzeko dauden eskubideak ken ordaintzeko dauden betebeharrak; 
bai batzuk bai besteak abenduaren 31n daudenak izango dira. Eskubide-betebeharrok 
kuantifikatzeko kontuan hartuko da ekitaldiaren amaieran zer saldo duten eskubide-be-
tebeharrok kalkulatzeko erabiltzen diren kontuek.

2. Diruzaintzako geldikin garbia eragiketa honen emaitza da: diruzaintzako geldikin 
garbia ken doikuntza finantzarioa; doikuntza hau araudi honetako 65. artikuluan defini-
tzen da. Kontuan hartuko dira, halaber, kasu bakoitzeko inguruabarrak direla-eta egin 
beharreko beste doikuntza guztiak.

3. Diruzaintzako beharrizanen plangintza erraztearren, diruzaintzako geldikin garbi 
likidoa kalkulatuko da, kontuan hartuta kobratzeko geratzen diren eskubideen bilketak 
eta ordaintzeko dauden obligazioen ordainketak duten periodizazioa, hau da, zenbate-
tsiz geldikinetik zer zati bihurtuko den likido hurren-hurrengo ekitaldian.



ee
k:

 B
AO

-2
02

3a
03

8-
(I-

23
6)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, otsailak 23. Osteguna38. zk. 3. orr.

4. Diruzaintzako geldikin garbi likidoak osagai bi ditu:
    1)  Diruzaintzako geldikin garbi likido afektatua, hau da, diruzaintzako geldikin 

garbi likidotik honako hauek finantzatzeko erabili behar den zatia:
      a)  kreditu-eransketak, ekitaldi bakoitzeko Aurrekontu Orokorrei buruzko 

Foru Arauan hala ezartzen direnak,
      b)  Finantzaketa afektatuko gastuak, finantzaketako desbideratze positibo 

metatuak badaude,
      c)  Hurrengo ekitaldian sor litezkeen betebeharrei aurre egiteko beharrez-

kotzat jo litezkeen baliabideen zenbatekoa.
    2)  Diruzaintzako geldikin garbi likido erabilgarria, hots, diruzaintzako geldikin 

garbi likidoa ken aurreko a), b) eta c) letretako zenbatekoak.

64. artikulua.—Kreditu-geldikinak
Kreditu-geldikinak hau dira: aurrekontu-ekitaldiaren azken egunean beren gaineko 

betebeharrik aitortuta ez duten kredituen behin betiko saldoak.

65. artikulua.—Definizioak
Aurreko adierazpen matematikoen osagaiak honela definitzen dira:
a)  Likidatutako eskubide garbiak: uneko ekitaldian Bizkaiko Foru Aldundiaren alde 

aitortutako aurrekontuko eskubide guztien batura ken, batetik, kobratzeko dau-
den eskubideen deuseztatzeak eta, bestetik, ekitaldi horretan bertan eskubidee-
tan gertatutako bajak.

    Aribideko ekitaldian Bizkaiko Foru Aldundiaren alde aitortutako aurrekontuko es-
kubideak sartuko dira, hain zuzen ere, sarreren sailkapen ekonomikoko kapitulu 
guztietan.

    Deuseztatutako eskubideak hauek dira: likidazioen deuseztatzeak eta sarreren 
itzulketa dela eta egindako deuseztatzeak.

    Eskubideetan gertatutako bajak, berriz, gauzazko eskubideen kobrantza dela eta 
izandako bajak, kaudimengabezien ondorioz izandako bajak eta beste arrazoi 
batzuengatik izandako bajak izango dira.

b)  Aitortutako betebehar garbiak: Bizkaiko Foru Aldundiak aribideko ekitaldian hiru-
garrenen alde aitortutako aurrekontuko betebeharren batura ken betebeharren 
deuseztatzeak (besteak beste, ekitaldian izandako itzulketak), salbu eta dagoe-
neko itxita dauden ekitaldietan aitortutako betebeharren deuseztatzeak direnean.

    Bizkaiko Foru Aldundiak aribideko ekitaldian hirugarrenen alde aitortutako aurre-
kontuko betebeharrak sartuko dira, hain zuzen ere, sarreren sailkapen ekonomi-
koko kapitulu guztietan,

c)  Itxitako ekitaldietako kobratu gabeko kredituen birgaitzeak: itxitako ekitaldietako 
kredituen zenbatekoa, baldin eta pertsona edo erakunde zordunen kaudimenga-
bezia dela-eta kredituok behin-behinean azkendutzat jo badira eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak aribideko ekitaldian birgaitu baditu.

d)  Itxitako ekitaldietako eskubideen deuseztatzeak: dagoeneko itxita dauden eki-
taldietako kredituetatik Bizkaiko Foru Aldundiak aribideko ekitaldian deuseztatu 
dituenei dagokien zenbatekoa.

    Behar ez bezala egindako likidazioak deuseztatzeagatik egin beharreko itzul-
ketak indarrean dagoen ekitaldiko sarreren aurrekontuari egotzi behar zaizkio, 
ordainketa egiten den unean, eta diru-bilketa murriztu behar da, dagokion aurre-
kontu-partidan.

e)  Itxitako ekitaldietako eskubideen bajak: dagoeneko itxita dauden ekitaldietako 
eskubideetatik Bizkaiko Foru Aldundiak aribideko ekitaldian ezeztatzen dituenen 
zenbatekoa. Ezeztatzea hauengatik gerta daiteke: ondasunak zorren ordainketa 
gisa adjudikatu izanagatik, gauzazko beste kobrantza batzuk gertatu izanagatik, 
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preskripzioagatik, pertsona edo erakunde zordunen kaudimengabeziagatik edo 
legez aitortutako beste arrazoi batzuengatik

f)  Itxitako ekitaldietako betebeharren deuseztatzeak: dagoeneko itxita dauden eki-
taldietatik ordaintzeko geratzen diren betebeharretatik Bizkaiko Foru Aldundiak 
deuseztatu dituenen zenbatekoa. Deuseztatzea hauengatik gerta daiteke: edo 
betebeharren preskripzioagatik, edo indarrean dagoen araudian jasotako beste 
arrazoi batzuengatik.

    Itxitako ekitaldietako betebeharren preskripzioen barruan zenbateko hau sartuko 
da: hartzekodun legitimoak diren pertsonek edo erakundeek edo haien eskubide-
dunek horretarako legez ezarritako epean ordainketa erreklamatu ez izanagatik 
iraungitzen diren itxitako ekitaldietako betebehar aitortuen zenbatekoa, baldin 
eta epe hori ez bada eten Bizkaiko Foru Aldundiak zorra ordaindu edo aitortzea-
rren egindako edozein ekintzaren ondorioz.

g)  Doikuntza finantzarioa: kaudimengabeziagatiko hornidura, zeina zuhurta-
sun-printzipioa aplikatzearen ondorioz zuzkitzen den. Hornidura hori kalkulatze-
ko, sarreren aurrekontuan kobratzeko geratzen diren eskubideetatik zenbatetsi 
egingo da zer saldo diren kobratzeko zailak edo ezinezkoak.

Saldo kobraezinezkoak zenbatesterakoan bereizi egin behar dira uneko ekitaldian 
sortutako eskubideak eta dagoeneko itxita dauden ekitaldietan sortutakoak. Era berean, 
kapitulu bakoitzean zehaztu egin behar da eskubideetatik zein zenbateko dagokien itun-
peko tributuei eta zein itunpekoak ez diren tributuei.

Hori guztia egiteko, Ogasun eta Finantza Sailak horretarako zehaztuko dituen irizpi-
deak aplikatu behar dira.

66. artikulua.— Foru-erakunde autonomoen aurrekontuen likidaziotik ateratzen den in-
formazioa

1. Foru-erakunde autonomoen aurrekontuen likidazioaren ondorioz, Aurrekontuei 
buruzko Foru Arauaren testu bateginean Foru Aldundiaren kasurako ezartzen diren mag-
nitude berberak zehaztu beharko dira erakunde horietako bakoitzerako.

2. Erakunde autonomoen datuak 61-65. artikuluetan ezarritako irizpideen arabera 
kalkulatuko dira. Nolanahi ere, diruzaintzako gerakina zehazterakoan ez da aplikatuko 
finantza-doikuntza, kasu honetan ez baita egokia.

Hiru.  Berridatzi egiten da hirugarren xedapen gehigarria, eta honela geratzen da 
idatzita:

«Xedapen Gehigarria Hirugarrena.— Bizkaiko Foru Aldundiko organoek kontratuak 
egiteko dituzten eskumen-mugak, zenbate-
koa 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 lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 3.000.000 eurotik 
gorakoa bada.

—  Ahaldun Nagusiari, kontratuen lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 2.000.000 euro 
baino gehiago eta 3.000.000 euro edo gutxiago bada.

—  Foru-diputatuei, kontratuen lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 2.000.000 euro 
edo gutxiago bada.»

XEDAPEN IRAGANKORRA

Xedapen Iragankor Bakarra.—2022ko ekitaldiko Kontu Orokorra egitea
Dekretu honetan xedatutakoa 2022ko Kontu Orokorra egitean aplikatuko da.
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AZKEN XEDAPENAK

Azken Xedapenetako Lehenengoa.—Ahalmena ematea
Ahalmena ematen zaio Ogasun eta Finantzen foru diputatuari, foru dekretu hau ga-

ratzeko eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.

Azken Xedapenetako Bigarrena.—Indarrean jartzea
Foru dekretu hau argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.
Bilbon, 2023ko otsailaren 14an.

Ogasun eta Finantzen foru diputatua,
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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