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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ogasun eta Finantza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 118/2018 FORU DEKRETUA, 2018ko Irailaren 
4koa. Honen bidez, 2014ko abenduaren 16ko 169/2014 Foru Dekretua alda-
tzen da. Bada, azken horren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekon-
tuei buruzko Araudi Orokorra onesten da, Aurrekontuei buruzko Foru Araua-
ren testu bategina garatzen duena.

2014ko abenduaren 16ko 169/2014 Foru Dekretuaren bidez, Bizkaiko Lurralde His-
torikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra onesten da, Aurrekontuei buruzko Foru 
Arauaren testu bategina garatzen duena.

Hona hemen aldaketa honen helburuak: alde batetik, kontratazioaren alderdi batzuk 
arautzen dituen prozedura Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Lege berriari egokitzea, 
eta, bestetik, hitzarmenen eta aginduen erregulazioa egokitzea, bai 9/2017 Legeari, bai 
39/2015 eta 40/2015 legeek horri buruz diotenari. 

Bestalde, aldaketa hori baliatuta, hainbat kontu argitu dira, hala nola diruzaintzako 
gerakinaren definizioa, kontrol ekonomikoko txostenen izaera, eta auditoretza-prozedu-
raren zenbait alderdi. 

Azkenik, foru sektore publikoaren zorpetzearen eta Bizkaiko Foru Aldundiak emanda-
ko abalen inguruko zenbait eduki zehaztu dira.

Hori dela eta, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak proposatu eta Foru Aldundiaren 
Gobernu Kontseiluak 2018ko  Irailaren 4ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, ho-
nako hau

XEDATZEN DUT:

Artikulu bakarra.— Aldatzea Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko 
Araudi Orokorra, Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren testu ba-
tegina garatzen duena, zeina Bizkaiko Foru Aldundiaren aben-
duaren 16ko 169/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen

Aldaketa hauek egiten dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Arau-
di Orokorrean (araudiak Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren testu bategina garatzen 
du eta Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 16ko 169/2014 Foru Dekretuaren bidez 
onetsi zen):

Bat. Berridatzi egiten da 41. artikulua, eta honela geratuko da idatzita:

«41. artikulua.—Kontratazioa
1. Kontratazioaren adjudikazioa unitateko prezioetan egiten den kasuetan, unitate 

kopurua zehaztu ezin dela eta, ondorioz, ezta adjudikazioaren zenbatekoa ere, izapide-
tzea honela egin behar da: “A” kreditu-erreserbako txostena izapidetu beharko da, eta, 
ondoren, fiskalizatu egingo da, eta ordainketak “DOK” fase bakar batean egingo dira.

Nolanahi ere, bai kontratuaren adjudikazioa, bai egiten diren ordainketak, denak ere 
aurrez fiskalizatu beharko dira, gastua kontratazioan fiskalizatzeari buruz indarrean da-
goen araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

2. Hornidura-kontratuaren helburua artelanak edo Euskal Kulturaren Ondareko on-
dasunak eskuratzea bada, prozedura negoziatua erabili ahal izango da,eta horrelako 
ondasunetan eskuduna den sailak izapidetuko duen. Nolanahi ere, Euskal Kultur On-
darearen barruan sartutzat joko dira ondare higiezin, higigarri, arkeologiko, etnografiko, 
dokumental eta bibliografikoko ondasunak. 

3. Urte anitzeko obra-kontratuetan, prezio osoa ordaintzeko modalitatekoetan sal-
bu, lizitazioaren zenbatekoaren %10en pareko den kredituaren erreserba gehigarria 
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egingo da. Kontratua esleitu ondoren, erreserba hori zuzendu egingo da, zenbateko hori 
gutxituz esleipenaren zenbatekoaren %10 arte. Kredituaren erreserba gehigarri hori kon-
tratuan ezarritako obra burutzeko epea amaitzen den ekitaldiari aplikatuko zaio, edo, 
bestela, hurrengo ekitaldian, azken ziurtapenaren ordainketa noiz egingo den.

Unitateko prezioaren araberako hornidura-kontratuetan, betiere Administrazio Klau-
sula Berezien Pleguan jaso baldin bada hornitu beharreko unitate-kopurua areagotu dai-
tekeela kontratuaren prezioaren %10en pareko izan arte, aldatzeko espedienterik iza-
pidetu behar izanik gabe, esleipenaren zenbatekoaren %10en pareko den kredituaren 
erreserba gehigarria egingo da.

Erreserba gehigarri horiek Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren testu bategineko 
55.4. artikuluan ezarritako portzentajeen barruan zenbatuko dira.»

Bi. Berridatzi egiten da I. Tituluko III. Kapituluaren hirugarren Ataleko bosgarren 
Azpiatalaren titulua, eta honela geratzen da:

«Bosgarren azpiatal: Hitzarmenak eta BaliaBide propio pertsonifikatuei egindako aginduak.»
Hiru. Berridatzi egiten da 42. artikulua, eta honela geratuko da idatzita:

«42. artikulua.—Xedea
Azpiatal honen xedea zenbait kontzeptu definitzea da, argitzeko nola erabili hitzar-

menak eta baliabide propio pertsonifikatuei egindako aginduak, Foru Aldundiak eta ha-
ren erakunde autonomoek erabiltzen dituzten administrazio-prozedura batzuen barruko 
tresnak diren heinean.»

Lau. Berridatzi egiten da 43. artikulua, eta honela geratuko dira idatzita izenburua 
eta edukia:

«43. artikulua.—Foru sektore publiko administratiboko hitzarmenen definizioa
Oro har, hitzarmen deritze ondorio juridikoak eta helburu komun bat dituzten akor-

dioei; horrelako hitzarmenak egiten dituzte bai administrazio publikoek, bai elkarri lotuta-
ko edo elkarren mendeko diren erakunde publikoek eta zuzenbide publikoko erakundeek 
haien artean nahiz zuzenbide pribatuko subjektuekin.

Bizkaiko Foru Aldundiak eta haren erakunde autonomoek egindako hitzarmen admi-
nistratiboei, baldin eta aurreko definizioarekin bat egiten badute, Sektore Publikoaren 
Araubide Juridikoari buruzko Legean jasotako oinarrizko legeria aplikatuko zaie.»

Bost. Berridatzi egiten da 44. artikulua, eta honela geratuko dira idatzita izenburua 
eta edukia::

«44. artikulua.—Foru sektore publiko administratiboko hitzarmenak
1. Bizkaiko Foru Aldundiak eta haren erakunde autonomoek hitzarmenak egin di-

tzakete zuzenbide publikoko zein pribatuko pertsonekin, ordenamendu juridikoaren aur-
kakoak ez badira, transakzio gai izan daitezkeen gaiei buruzkoak ez badira eta haien 
xedea babestu behar duten interes publikoa betetzea bada.

2. Hitzarmen horiek barne hartzen dituzte, halaber, Bizkaiko Foru Aldundiari lotuta-
ko nahiz haren mendeko zuzenbide pribatuko erakundeekin egindako hitzarmenak.

3. 43. artikuluan aipatutako oinarrizko legeria aplikagarriaz gain, Bizkaiko Foru Al-
dundiak eta haren foru erakunde autonomoek egindako zenbait hitzarmeni, hala bada-
gokio, horiek arautzen dituzten lege bereziak edo sektoreko legeak aplikatuko zaizkie.

4. Horrenbestez, hitzarmena alderdien arteko akordio bat izango da, helburu ko-
mun bat lortzekoa eta ezaugarri hauek dituena:

a) Alde biko izaera duen negozio juridiko bat izan behar da.
b Helburu komuna interes orokorreko edo sozialeko jarduera bat egitea izan behar da.
c) Alderdien arteko lankidetza plano berean dago.
d)  Hitzarmenak alderdien arteko elkarrekiko betebeharrak sortu behar ditu, ez on-

dare izaerako elkarrekiko prestazioak.»
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Sei. Berridatzi egiten da 45. artikulua, eta honela geratuko dira idatzita izenburua 
eta edukia:

«45. artikulua.—Diru-laguntzak emateko hitzarmenak
Diru-laguntzak ematen dituzten hitzarmenek, 43. artikuluan jasotako oinarrizko le-

geria betetzeaz gain, bat etorri behar dute 5/2005 Foru Arauan (Foru Administrazioak 
ematen dituen diru-laguntzen araubide juridikoa arautzen duena) xedatutakoarekin.»

Zazpi. Berridatzi egiten da 46. artikulua, eta honela geratuko dira idatzita izenburua 
eta edukia:

«46. artikulua.—Kontratuen berezko zerbitzuak
Hitzarmenek ezin dute xede izan kontratuen berezko zerbitzuak ematea. Hala iza-

tekotan, hitzarmenaren izaera eta araubide juridikoa Sektore Publikoko Kontratuen Le-
gean xedatutakoarekin bat etorriko da.»

Zortzi. Berridatzi egiten da 47. artikulua, eta honela geratuko dira idatzita izenburua 
eta edukia:

«47. artikulua.—Baliabide propio pertsonifikatuei egindako aginduak
Foru sektore publikoaren esleitzeko ahalmenak antolatu ahal izango dira obra-kontra-

tuen berezko zerbitzuak, hornidurak, obra-emakidak eta zerbitzuen emakidak zuzenean 
exekutatuz, tarifa-konpentsazioaren truke. Horretarako, zuzenbide publiko zein pribatu-
ko beste pertsona juridiko batez baliatuko da, hari aurretik aginduta, betiere erabilitako 
pertsona juridikoari interesdunarekiko baliabide propio pertsonifikatuko kalifikazio juridi-
koa ematea badago, hori guztia Sektore Publikoko Kontratuen Legean xedatutakoaren 
arabera.

Lege horretan ezarritakoa betetzen duten aginduak ez dira kontratutzat hartuko.»
Bederatzi. Berridatzi egiten da 65. artikuluko 2) atala, eta honela geratuko da edu-

kia:
«2. Diruzaintzako geldikin garbia eragiketa honen emaitza da: diruzaintzako gel-

dikin garbia ken doikuntza finantzarioa; doikuntza hau araudi honetako 63. artikuluan 
definitzen da.Kontuan hartuko dira, halaber, kasu bakoitzeko inguruabarrak direla-eta 
egin beharreko beste doikuntza guztiak.»

Hamar. Berridatzi egiten da 96. artikulukoa  eta honela geratuko da idatzita:

«96. artikulua.—Ordainketarako batez besteko epea
Bizkaiko Foru Aldundiak argitaratu egingo du zein den hornitzaileei ordaintzeko batez 

besteko epea, eta zainduko du Bizkaiko Foru Aldundiaren eta haren erakunde autono-
moen berankortasunari buruzko araudia bete dadila.»

Hamaika. Berridatzi egiten da 99. artikuluko 1) atala, eta honela geratuko da idatzita:
«1. Araudi honetan jasotzen diren baldintzetan mota guztietako zorpetze-eragike-

tak itundu ahal izango ditu Bizkaiko Foru Aldundiak, epe laburrean zein epe luzean, eta 
finantza-eragiketak egin ditzake, halaber, zorpetze-eragiketa horien arriskua edo kostua 
gutxitzeko edo dibertsifikatzeko, haien kolokazioa errazteko edo merkatuan duten posi-
zioa defendatzeko; gainera, zorpetzearen kudeaketa finantzario egokirako beharrezkoak 
diren beste eragiketa guztiak ere egin ditzake.»

Hamabi. Berridatzi egiten dira 106. artikuluko 1) eta 3) atalak, eta honela geratuko 
dira idatzita:

«1. Araudi honetan jasotzen diren baldintzetan mota guztietako zorpetze-eragike-
tak itundu ahal izango dituzte foru merkataritza-sozietateek eta foru fundazioek, epe la-
burrean zein epe luzean, eta zorpetzeari eragiten dioten beste finantza-eragiketa berezi 
batzuk egin ditzake, halaber, zorpetze-eragiketa horien arriskua edo kostua gutxitzeko 
edo dibertsifikatzeko, haien kolokazioa errazteko edo merkatuan duten posizioa defen-
datzeko; gainera, zorpetzearen kudeaketa finantzario egokirako beharrezkoak diren 
beste eragiketa guztiak ere egin ditzake. 
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3. Foru erakunde-enpresa publikoek epe laburrerako kreditu-eragiketak bakarrik 
itundu ahal izango dituzte, diruzaintzako beharrizan iragankorrei erantzuteko.»

Hamahiru. Berridatzi egiten da 109. artikuluko 1) atala, eta honela geratuko da 
idatzita:

«1. Enpresa-sektore publikoko erakundeek Ogasun eta Finantza Sailaren aurre-
tiazko baimena behar dute 106. artikuluan aipatzen diren zorpetze- nahiz finantza-eragi-
ketetako edozein ituntzeko.»

Hamalau. Berridatzi egiten da 110. artikulua, eta honela geratuko da idatzita:

«110. artikulua.—Baimena izapidetzea
1. Eskaera egin duen erakundeko organo eskudunak onartuko du 106. artikuluan 

aipatutako eragiketak egiteko beharrizana, bai eta eragiketaren ezaugarriak ere, eta 
baimena lortzeko hasierako eskabidea izapidetuko du, erakunde hori atxikita dagoen 
foru-sailaren bitartez. Eskabidearekin batera, eragiketa justifikatzen duen informazio 
guztia aurkeztu behar da.

Foru-sailak oniritzia eman ondoren, sailak berak izapidetuko du behin betiko eskabi-
dea Ogasun eta Finantzen Foru Sailaren aurrean.

2. Ogasun eta Finantzen Foru Sailak baimenduko du, hala badagokio, zorpe-
tze-eragiketa edo finantza-eragiketa.»

Hamabost. Berridatzi egiten da 111. artikulua, eta honela geratuko da idatzita:

«111. artikulua.—Eremu objektiboa eta onuradunak
Foru Aldundiak bermatu egin ditzake honako onuradun hauekin epe luzera itunduta-

ko kreditu-eragiketen ondoriozko betebeharrak:
1)  Foru-sektore publikoa osatzen duten erakundeak eta Bizkaiko Lurralde Histori-

koko udalak.
2)  Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza duten partzuergoak eta kapital sozialaren 

gehiena publikoa duten merkataritzako sozietateak.
3) Eta, salbuespen modura, beste edozein pertsona fisiko edo juridiko.»
Hamasei. Berridatzi egiten da 112. artikuluko 1) atala, eta honela geratuko da ida-

tzita:
«1. Bizkaiko Foru Aldundiak bermetan gehienez baimendu dezakeen zenbatekoak 

ezin du gainditu Aurrekontuei buruzko Foru Arauak urtero ezartzen duen muga; eta, zen-
batekoa gorabehera, onuraduna aurreko artikuluko 3. zenbakian aipatutako pertsona 
fisiko edo juridikoetako bat bada, baimena ematea Batzar Nagusiei dagokie.»

Hamazazpi. Berridatzi egiten da 113. artikuluko 2) atala, eta honela geratuko da 
idatzita:

«1. Abalen onuradunak foru-sektore publikoko erakundeak, kapital sozialaren 
gehiena publikoa duten merkataritza-sozietateak eta Bizkaiko Lurralde Historikoko to-
ki-korporazioak direnean bakarrik erabaki daiteke Kode Zibilaren 1830. artikuluan ezarri-
tako eskusio-onurari uko egitea.»

Hemezortzi. Berridatzi egiten da 114. artikuluko 4) atala, eta honela geratuko da 
idatzita: 

«4. Ogasun eta Finantza Sailaren txostenak hauek aztertuko ditu:
a) Abalatu nahi den kreditu-eragiketaren ezaugarriak.
b) Bermea emateak Bizkaiko Foru Aldundiari ekarriko lizkiokeen ondoreak, 
c)  Onuradunak ez ordaintzeak Bizkaiko Foru Aldundiari ekarriko lizkiokeen ondo-

reak.»
Hemeretzi. Berridatzi egiten da 114. artikuluko 4) atala, eta honela geratuko da 

idatzita: 
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«Abalatutako kreditu-kontratuaren berritzeak ez bazeuden aurrez ikusita, luzapenari 
edo edozein motatako aldaketa espresu zein isilbidezkori eragiten badiote eta eragina 
badute bermearen gainean, orduan -orain aldatu den- bermea eman zuen organoaren 
adostasuna beharko da kontratu hori berritzeko.»

Hogei. Berridatzi egiten da 132. artikulua, eta honela geratuko da idatzita:

«132. artikulua.—Kontrol ekonomikoko txostenen izaera
Hona hemen txostenak izan ditzakeen emaitzak: aldekoa, kontrakoa, aldekoa go-

mendioekin edo salbuespenekin, aurkakoa eragozpenekin, eta aurkakoa espedientea-
ren izapidetzea etetea dakarrela.

Aldekoa izango da, aurkeztutako dokumentazioari erreparatuta, ez bada aurkitzen 
arrazoirik, ikuspuntu ekonomikotik, aurrekontukotik eta finantzariotik, proposatutako 
arau-xedapena, hitzarmena edo agindua onesteko edo aplikatzeko.

Aldeko txostenak gomendioak edo salbuespenak jaso ditzake. Salbuespenak adie-
raziko dira, baldin eta hauteman bada proposatutako arau-xedapenaren, hitzarmenaren 
edo aginduaren punturen batean zuzendu beharreko kontuak daudela. 

Txostena aurkakoa izango da baldin eta ezin bada eragina baloratu, dokumentaziorik 
edo informaziorik ez dagoelako edo ez delako egokia Bizkaiko Foru Aldundian finantza, 
ekonomia edo aurrekontu arloan duen eragina.

Azkenik, aurkako txostena ematen bada ez dagoelako proposatutako finantzaketa, 
edo hura ez delako egokia, edo irizten delako xedapenak galerak eragin diezazkiokeela 
Foru Ogasunari, espedientearen izapidetzea etengo da desadostasuna konpondu arte. 
Espediente honen ebazpena indarrean dagoen aurrekontuei buruzko araudian ezarrita-
koarekin bat etorriz emango da.»

Hogeita bat. Berridatzi egiten da 134. artikuluko f) atala, eta honela geratuko da 
idatzita:

f) «kudeaketan laguntzeko jarduketak egitea». 
Hogeita bi. 134. artikuluan  ondorengo edukia duen g) atal berria gehitzen da:
g) «txostenen emaitzen jarraipena egitea, hala badagokio».
Hogeita hiru. Berridatzi egiten da 135. artikuluko c) atala, eta honela geratuko da 

idatzita:
«Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridikoa arautzen 

duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan adierazitakoaren arabera Bizkaiko Lurralde 
Historikoko Aurrekontu Orokorren kargura diru-laguntzak edo laguntzak jasotzen dituz-
ten erakunde eta enpresa publiko edo pribatuak zein pertsona fisikoak.»

Hogeita lau. Berridatzi egiten da 141. artikulukoa, eta honela geratuko da idatzita:

«141. artikulua.—Urteko auditoretza-plana betearazteko epea
Urteko auditoretza-plana betearazteko epea planaren erreferentziazko ekitaldiaren 

urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra artekoa da.»
Hogeita bost. Berridatzi egiten da 143. artikulukoa, eta honela geratuko da idatzita:

«143. artikulua.—Jarduketen hasiera
1. Urteko auditoretza-planean jasotako kontrol-jarduketak auditoretza-zerbitzuak 

egingo duen jakinarazpen baten bidez hasiko dira, aldez aurretik Aurrekontuetarako eta 
Kontrolerako Zuzendariordetzari horren berri eman zaiola. Jakinarazpen hori zuzenduko 
zaio, hain zuzen ere, kontrolatzen den erakundearen edo gaiaren titularra edo ardu-
raduna den pertsonari, diru-laguntza edo laguntza jasotzen duen pertsonari (halakorik 
badago) eta kontrolaren xede den erakunde edo gaia dela-eta eskumen espezifikoak 
-funtzionalak edo organikoak- dituen foru-sailari.

2. Jakinarazpenean adieraziko da auditoretza hasi dela eta urteko auditoretza-pla-
nean jaso dela, eta zehaztuko da zer kontrol-modalitate egingo den eta kontrolak zer 
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hedadura izango duen. Halaber, kontrol-jarduketak betearazten hasteko beharrezkotzat 
jotzen den informazioa edo dokumentazioa eskatu ahal izango da.»

Hogeita sei. Berridatzi egiten da 144. artikuluko 3) atala, eta honela geratuko da 
idatzita:

«3. Foru-sektore publikoko erakundeen gaineko kontrol-jarduketak homogeneiza-
tzearren, auditoretza-zerbitzuak eskatutako informazioa, dokumentazioa eta auditore-
tza-txostenak betearazteko eta aurkezteko irizpideak ezarri ahal izango ditu.»

Hogeita zazpi. Berridatzi egiten da 147. artikulua, eta honela geratuko dira idatzita 
izenburua eta edukia:

«147. artikulua.—Txostenen sailkapena
1. Txostenak behin-behinekoak edo behin betikoak izango dira, prozedurako fasea-

ren arabera.
2. Behin-behineko txostenak izango dira egindako lanetik ondorioztatzen diren 

emaitzak jasotzen dituztenak. Behin-behineko txostena kontrolatzen den erakunde, zer-
bitzu edo jardueraren arduradunari helaraziko zaio, egokitzat jotzen dituen alegazioak 
aurkez ditzan.

3. Behin betiko txostenak, berriz, behin-behinekoa oinarri hartuta emandakoak 
izango dira, hurrengo artikuluan zehazten denaren arabera alegazioak aztertu ondoren.»

Hogeita zortzi. Berridatzi egiten da 150. artikulukoa, eta honela geratuko da idatzita:

«150. artikulua.—Auditoretza-txostenen egitura eta edukia
1. Urteko kontuen eta beste finantza-egoera edo kontabilitate-agiri batzuen audi-

toretza-txostenak aplikatu beharreko finantza-informazioaren arau-esparruan ezarrita-
koari egokituko zaizkio. Berrikusketa mugatuaren txostenak, berrikusketa- eta egiaz-
tapen-txostenak eta hitzarturiko prozeduren txostenak, berriz, zuzenbide publikoko 
auditoretza-korporazioek proposatutako gidei edo hurrengo puntuan proposatutako egi-
turari egokitu ahal izango zaizkio.

2. Gainerako txostenak, kontrola auditoretza-prozeduren bidez egitearen ondorioz-
koak, honako atal eta eduki hauei egokituko zaizkie, lanaren modalitatearen arabera:

a)  Sarrera: Bertan, adieraziko da nori dagokion kontrola egiteko eskumena, txos-
tena zer auditoretza-planetan oinarritzen den, txostena nork eskatzen duen eta 
lana zer arauri jarraituz egin den.

b)  Ohar orokorrak: Atal honetan aipatuko da, bereziki, zein den erakundearen edo 
jarduketa-eremuaren jarduera, zer antolaketa-egitura duen eta zer den aplikatze-
ko araudi nagusia.

c)  Lanaren helburua eta hedadura: Helburu generikoa nahiz helburu zehatzak is-
latu behar dira, bai eta lanaren hedadura ere: eremuak, epeak, prozedurak... 
Azalduko da, halaber, hedadura horrek zer muga izan dituen eta muga horiek 
zer eragin izan duten kontroleko helburuak betetzeari dagokionez. Mugarik ez 
badago, hala adierazi behar da.

d)  Danaren emaitzak: Kontrol-jarduketetatik eratorritako ahultasunak, gabeziak, 
okerrak eta ez-betetzeak adieraziko dira; horiek aplikatutako auditoretza-proze-
duren ondorioz egiaztatutako ebidentziak izango dituzte oinarri.

e)  Konklusioak: Lanaren emaitzetan oinarrituta aterako dira, eta, hala egin behar 
denean, kontrol-organoaren iritzia jasoko da.

f)  Gomendioak: Lanaren emaitzak ikusita, haietan nabarmendu diren puntu ahulak 
edo gabeziak zuzentzeko har daitezkeen neurriak proposatu ahal izango dira.

g)  Txostenen hartzaileak eta txostenak erabiltzea: Zehaztu behar da zer organo eta 
erakunde diren txostenen hartzaileak: beren eskumenen barruan bakarrik erabili 
ahal izango dituzte txostenok, eta haiek ondo erabili eta zaintzeaz arduratuko 
dira.
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h)  Txostenari egindako alegazioak: Txostenen atal honetan erakundeak edo zerbi-
tzuak agerian utzitako alegazioak jasoko dira, bai eta kontrol-organoak alegazio 
horiek direla-eta egiten dituen oharrak ere.

  Alegazioak aurkezteko epearen barruan ez bada alegaziorik aurkeztu, egoera 
hori jasota utzi behar da.

i)  Eranskinak: Txostenetan, aurrekoaz gainera, haiek ulertzeko garrantzitsutzat jo-
tzen den beste edozer informazio ere jaso ahal izango da, 

j) Txostenaren data eta sinadura.»

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengo Azken Xedapena.—Gaikuntza
Baimena ematen zaio Ogasun eta Finantzen foru diputatuari, foru dekretu hau gara-

tzeko eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.

Bigarren Azken Xedapena.—Indarrean jartzea
Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da 

indarrean.
Bilbon, 2018ko irailaren 4an.

Ogasun eta Finantzen foru diputatua,
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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