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Foru sektore publikoko diru-laguntzen justifikazio-
kontuak berrikusteko lanak egiteko kontu-auditoreen 

jardun-arauak; lan horiek maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren Erregelamenduko 59. artikuluan daude aurrez 

ikusita (martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuak 
onartu zuen erregelamendu hori).  

1. artikulua. Jardun-arauen xedea.  

Jardun-arau hauen xedea honako hau da: kontu-auditoreek maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Araua arautzen duen Erregelamenduko (martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez 
onartu zen erregelamendu hori) 59. artikuluko 1. zenbakian adierazten den txostena emateko 
kontu-auditoreek egin beharreko jarduera profesionala arautzea.  

Jardun-arau hauetan, auditoreek jarduteko bete behar dituzten oinarriak ezartzen dira; egin 
beharreko lanen nondik norakoak zehazten dira, eta berrikuspena egin ondoren txostenak jaso 
beharreko edukia zehazten da. 

2. artikulua. Auditoreen jarduerak bete beharreko printzipioak. 

1. Onuradunak justifikazio-kontua prestatu behar du, eta, auditorearen txostenarekin batera, 
aurkeztu behar dio diru-laguntzaren organo emaileari, indarreko legerian ezarritakoaren 
arabera.  

Diru-laguntzaren oinarri arautzaileetan zehaztuko dira hala justifikazio-kontuaren forma 
nola kontuak emateko epea.  

2. Auditorearen erantzukizuna da bere lana foru agindu honetan ezarritakoaren arabera 
egitea, jardun-arau hauetan eta, hala badagokio, diru-laguntzaren oinarri arautzaileetan, 
deialdian edo ebazpenean ezarritako prozedurei jarraiki.   

Lanaren emaitza gisa, auditoreak txosten bat emango du. Txosten horretan, egindako 
egiaztapen guztiak zehaztuko ditu, eta aplikatu beharreko araudiari edo diru-laguntza 
jasotzeko ezarritako baldintzei dagokienez onuradunaren ez-betetzeren bat ekar dezaketen 
gertaerak, errakuntzak edo salbuespenak jasoko ditu; informazioa behar besteko 
zehaztasunaz emango du, organo kudeatzaileak bere erabakia hartu ahal izateko. 
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3. Auditoreak jardun-arau hauetan ezarritakoa bete behar du, eta, horrez gainera, osagarri 
gisa, honako hauek ere bete behar ditu: independentzia, bateraezintasuna, ardura 
profesional, sekretu profesional, ordainsariak eta lan-paperak direla-eta kontu-auditoriari 
buruzko indarreko araudian ezarritako arau eta printzipioak. 

3. artikulua. Auditoreak aplikatu beharreko prozedurak. 

Txostena emateko, auditoreak egiaztatu beharko du ea egokia den onuradunak diru-laguntza 
justifikatzeko aurkeztutako kontua; horretarako, prozedura hauek egingo ditu: 

1. Prozedura orokorrak: 

a) Onuradunari ezarritako betebeharrak ezagutzea. 

Auditoreak honako hauek aztertuko ditu: diru-laguntzaren araudia, deialdia eta diru-
laguntza emateko ebazpena, bai eta diru-laguntzaren onuradunari ezarritako 
betebeharren zein auditoreari berrikuspena egiteko ezarritakoaren ondoriozko 
dokumentazio guztia ere. 

b) Justifikazio-kontuaren eskabidea. 

Auditoreak justifikazio-kontua eskatuko du, eta egiaztatuko du diru-laguntzei buruzko 
Foru Arauko 59. artikuluan ezarritako elementu guztiak jasotzen dituela, eta, bereziki, 
diru-laguntzaren oinarri arautzaileetan eta deialdian ezarritakoak. Horrez gainera, 
egiaztatu beharko du behar besteko ahalmena duen pertsona batek sinatu duela. 

c) Kontu-auditoriaren txostena eta komunikazioa kontu-auditorearekin. 

Diru-laguntzaren justifikazio-kontua berrikusteko izendatuta dagoen auditoreaz beste 
auditore batek egiten badu erakundearen kontu-auditoria, auditoreak auditoria-txosten 
hori eskuratu beharko du, berrikuspen-lan hori baldintzatu dezakeen salbuespenik 
dagoen jakiteko. Horrez gainera, erakundearen kontu-auditoreari emango dio 
enkarguaren berri, eta eskura duen eta justifikazio-kontua berrikusteko lana baldintzatu 
edo mugatu dezakeen informazio guztia eskatuko dio. Informazio hori jaso ahal izateko, 
erakunde onuradunak baimena eman behar dio aurretik kontu-auditoreari. 

2. Justifikazio-kontuari dagozkion prozedura espezifikoak:  
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a) Jarduera-txostena berrikustea. 

Auditoreak jarduera-txostenaren edukia aztertu beharko du, eta, lana egin bitartean, adi 
egon behar du ea bat datozen, batetik, memoria horretan emandako informazioa eta, 
bestetik, justifikazio ekonomikoa berrikusteko oinarri izan diren dokumentuak.  

Bestalde, auditoreak egiaztatuko du ea onuradunak benetan egin dituen diru-
laguntzaren xede diren jarduerak. Horretarako, dokumentuak egiaztatuko ditu; 
objektiboki egiaztatu daitezkeen datuak berrikusiko ditu; elementu materialen ikuskapen 
fisikoa egingo du, eta bere lan-irizpidearen arabera egin beharreko beste egiaztapen 
batzuk ere egingo ditu.  

Kasu horretan, oinarri arautzaileetan, deialdian edo ebazpenean honako hau jaso ahal 
izango da: diru-laguntzaren onuradunak aditu independente bat kontratatzea. 
Horretarako, auditoreak Auditoriari buruzko Arau Teknikoko 4.1, 4.2, 4.3, 6.2 eta 6.3 
ataletan aurrez ikusitakoa aplikatuko du (atal horiek kontu-auditoreek aditu 
independenteen lana erabiltzeari buruzkoak dira); Kontabilitatearen eta Kontu 
Auditoretzaren Institutuaren 1996ko abenduaren 20ko ebazpenaren bidez argitaratu 
zen arau tekniko hori.  

Txostenean, egindako prozedurak eta haien ondorioz lortutako emaitzak aipatu 
beharko dira. 

b) Memoria ekonomiko laburtua berrikustea. 

Diruz lagundutako jarduerak egitearen ondoriozko gastu guztiak jasoko ditu, oinarri 
arautzaileetan edo deialdian besterik ezartzen ez bada. Berrikuspen mota honetan, 
honako alderdi hauek egiaztatuko dira:  

1. Memorian jasotako informazio ekonomikoa diruz lagundutako jardueren gastu eta 
inbertsioak sailkatzeko zerrenda batean oinarrituta egotea; zerrenda horretan, 
honako hauek agertuko dira: hartzekodunaren identifikazioa, faktura edo diru-
laguntzei buruzko araudiaren arabera onartu daitekeen frogagiria, zenbatekoa, 
igorpen-data eta, hala badagokio, ordainketa-eguna. 

2. Erakundeak honako hauek edukitzea: justifikatutako gastuak egiaztatzen dituzten 
jatorrizko agiriak —diru-laguntzei buruzko Foru Arauko 28.3 artikuluan 
ezarritakoaren arabera— eta gastu horien ordainketari dagozkionak; horrez 
gainera, agiri horiek kontabilitate-erregistroetan adierazita egotea.  
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3. Zerrendan jasotako gastu eta inbertsioek diruz lagundu daitezkeen gastutzat 
jotzeko behar diren baldintzak betetzea, diru-laguntzei buruzko Foru Arauko 29. 
artikuluan ezarritakoaren arabera. 

4. Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren Erregelamenduko 68.3 artikuluan 
ezarritakoaren arabera zeharkako kostuak egotzi direnean, auditoreak egiaztatuko 
du haien zenbatekoak ez duela gainditzen guztizko kostuari diru-laguntzaren oinarri 
arautzaileetan ezarri den zatikia aplikatzearen ondoriozko zenbatekoa. 

Egotzitako zeharkako kostuak banaketa-sistema baten ondoriozkoak badira, 
auditoreak kostu horien izaerari, zenbatekoari eta banaketa-irizpideei buruzko 
aitorpena eskatuko dio onuradunari. Txostenari erantsiko zaio aitorpen hori. 
Ebaluatuko da ea egokiak diren egotzitako kostu horiek, eta egiaztatuko da ea 
egoki banakatuta dagoen haien zenbatekoa justifikazio-kontuan. 

5. Erakundeak hainbat hornitzaileren eskaintzak edukitzea, diru-laguntzei buruzko 
Foru Arauko 29.3 artikuluan ezarritako kasuetan; horrez gainera, hornitzailearen 
aukeraketa arrazoitzeko txosten bat edukitzea, proposamen ekonomiko onena 
aukeratu ez denean.  

6. Gastuak eta inbertsioak zuzen sailkatuta egotea txosten ekonomikoan, oinarri 
arautzaileetan jasotakoaren arabera. 

7. Diru-laguntzaren araudiak baimena ematen badio onuradunari hirugarren batzuk 
azpikontratatzeko diruz lagundutako jarduera osoa edo zati bat egin dezaten diru-
laguntzei buruzko Foru Arauko 27. artikuluan ezarritakoaren arabera, auditoreak 
azpikontratatutako jardueren aitorpen bat eskatuko dio onuradunari. Aitorpen 
horretan, azpikontratistak eta fakturatutako zenbatekoak jasoko dira. Aitorpen 
horretan, era berean, onuradunaren adierazpen bat jasoko da, artikulu horretako 4. 
eta 7. zenbakietan aurrez ikusitako egoerei buruzkoa.  

Azpikontratazioa baimenduta ez badago, onuradunaren aitorpenak adieraziko du 
onuraduna ez dagoela sartuta debeku-egoera horretan. 

Auditoreak, berrikuspena egiten ari den bitartean, beti izan behar du gogoan 
aitorpen hori, jardun-arau hauetan jasotako prozedurak egiteko auditoreak 
erabilitako gainerako informazio eta dokumentazioarekin bat datorren egiaztatzeko.  

8. Ezinbestez koherentzia egotea justifikatutako gastu eta inbertsioen eta diruz 
lagundutako jardueren izaeraren artean.  
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c) Diruz lagundutako jardueraren finantziazioari buruzko aitorpen bat eskatzea 
onuradunari. 

Auditoreak aitorpen bat eskatuko dio erakunde onuradunari, diruz lagundutako jarduera 
finantzatu duten gainerako diru-laguntzen, sarreren eta baliabideen zerrenda zehatza 
jasotzen duena; zerrendan, finantziazio-bide horien zenbatekoa eta iturria adieraziko 
dira.  

Informazio hori eta berrikusi beharreko diru-laguntza jasotzeko onuradunari ezarritako 
baldintzak oinarri hartuta, auditoreak aztertuko du ea erakundeak diru-laguntzarik, 
sarrerarik edo baliabiderik jaso duen beste edozein administrazio publikotatik edo 
erakunde publiko zein probatutatik helburu bererako, bateraezintasunik dagoen 
erabakitzeko eta, hala badagokio, finantzazio-soberakinik dagoen egiaztatzeko. 

d) Ondasun higiezinen tasazioaren ziurtagiria berrikustea. 

Diru-laguntza ondasun higiezinak erosteko erabili bada, auditoreak tasatzaile 
independentearen ziurtagiria berrikusiko du, diru-laguntzei buruzko 28.5 artikuluak 
aurrez ikusitakoaren arabera.  Horretarako, auditoreak Auditoriari buruzko Arau 
Teknikoko 4.1, 4.2, 4.3, 6.2 eta 6.3 ataletan aurrez ikusitakoa aplikatuko du (atal horiek 
kontu-auditoreek aditu independenteen lana erabiltzeari buruzkoak dira); 
Kontabilitatearen eta Kontu Auditoretzaren Institutuaren 1996ko abenduaren 20ko 
ebazpenaren bidez argitaratu zen arau tekniko hori. 

e) Soberakinak itzultzeko ordainketa-gutuna. 

Diru-laguntzan erabili gabeko soberakinik badago, auditoreak egiaztatuko du organo 
emaileari soberakin hori itzultzeko ordainketa-gutuna, bai eta haren ondoriozko 
interesak eta dagokion kontabilitate-idazpena ere.  

f) Beste prozedura batzuk. 

Aurrekoez gainera, auditoreak diru-laguntzaren oinarri arautzaileetan, deialdian edo 
diru-laguntza emateko ebazpenean ezarritako prozedurak egingo ditu.  

g) Adierazpenen gutuna. 
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Lana amaitzen duenean, auditoreak gutun bat eskatuko dio erakunde onuradunari, 
justifikazio-kontua izenpetu zuenak sinatu beharrekoa; haren bidez, jakinaraziko da 
auditoreari jakinaraziko zaizkiola diru-laguntza zuzen jaso, aplikatu eta justifikatzeko 
inguruabar guztiak. Horrez gainera, eginiko prozeduretarako garrantzizkoak izan eta 
argitasun gehiago ekartzen duten adierazpenak ere jasoko dira.  

4. artikulua. Auditorearen eta diru-laguntzaren onuradunaren artean sinatu beharreko 
kontratua. 

Erakunde onuradunak justifikazio-kontua berrikusteko kontu-auditorea eskatzen duenean —
diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren Erregelamenduko 59. artikuluko 2. eta 3. zenbakien 
arabera—, enkargu hori auditorearen eta erakunde onuradunaren arteko kontratu baten bidez 
egingo da; kontratu horretan, honako alderdi hauek jasoko dira, gutxienez ere: 

1. Erakunde onuradunaren betebeharra auditoreari jardun-arau hauetako 3. artikuluko 2. 
zenbakian adierazten diren dokumentu guztiak prestatu eta emateko, eta, oro har, 
auditorearen esku jartzeko berrikuspena egiteko eskatzen zaizkion liburu, erregistro eta 
dokumentu guztiak.  

2. Auditorearen betebeharra berrikuspena egiteko eta txosten bat emateko, jardun-arau 
hauetan eta, hala badagokio, diru-laguntzaren oinarri arautzaileetan edo diru-laguntza 
emateko ebazpenean aurrez ikusitakoaren arabera. 

3. Kontu-auditoriari buruzko indarreko araudian xedatutakoa betetzea, auditorearen 
independentziari eta bateraezintasunei dagokienez.  

4. Kontu-auditorearen eta haren kargura dauden langileen isilpekotasun-betebeharra, jardun-
arau hauetan ezarritakoaren arabera. 

5. Erakunde onuradunaren konpromisoa auditoreen arteko komunikazioa baimentzeko; 
jardun-arau hauetako 3. artikuluko 1 zenbakiko c letran dago aurrez ikusita komunikazio 
hori.  

6. Berrikuspena egiteko eta txotena emateko epeen plangintza denboran.  

7. Auditoreak jaso beharreko ordainsariak; lana egiteko kalkulatu den ordu kopurua adierazi 
behar da. 
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5. artikulua. Isilpekotasun-betebeharra. 

Auditorea eta haren kargura dauden langileak behartuta daude berrikuspen-lanak direla-eta 
ezagutzen duten informazioa isilpean gordetzera, kontu-auditoriei buruzko indarreko araudian 
ezarritakoaren arabera.  

Edonola ere, honako pertsona edo erakunde hauek eskuratu ahal izango dute auditorearen 
dokumentazioa:  

1. Diru-laguntzaren organo emailea eta Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza 
Sailaren barruan Foru Administrazioaren diru-laguntzen finantza-kontrolaren eskumena 
duen organoa.  

2. Legez baimenduta daudenak edo epaitegiaren ebazpen bidez izendatuta daudenak. 

6. artikulua. Egindako lana egiaztatzeko dokumentazioa. 

1. Auditoreak dokumentazio-artxibo bat kudeatu behar du, berrikuspen-lana egiaztatzen duten 
eta emandako txostenaren oinarri diren agiriak gordetzeko. 

Oro har, kontu-auditoriari buruzko araudian auditorearen lan-paperak direla-eta 
ezarritakoaren arabera jaso eta prestatuko da dokumentazio hori. Dokumentazioak lana 
erraztuko du, eta bide emango du erakusteko berrikuspena jardun-arau hauetan 
ezarritakoaren arabera egin dela. Hain zuzen ere, honako hauek jasoko ditu: 

a) Jardun-arau hauetako 3. artikuluan adierazitako dokumentazioa. 

b) Auditoreak aplikatutako prozedurak. 

c) Auditoreak lortutako ebidentzia eta horretarako auditoreak erabilitako bide zehatza, 
aztertutako alderdiak eta dokumentua, erregistroa edo, oro har, auditorearen iturria 
identifikatzeko beharrezkoa den informazio guztia.  

2. Auditoreak gutxienez ere zortzi urtez gorde beharko ditu eginiko lana justifikatzen duten 
agiriak; txostena eman duenetik hasiko da epe hori. Epe hori igarota, betebehar hori 
baliogabetuko da baldintza hauetako bat gertatzen bada: 
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a) Auditoreak eskatu eta lortzen badu onuradunak bi alderdi hauek baieztatzea: batetik, 
Administrazioak itzulketa eskatzeko duen eskubidea preskribatu dela eta, bestetik, ez 
dagoela egiaztapen eta kontrolerako ezein jardueraren pean.  

b) Auditoreak onuradunari eskatzen badio a) letrako baieztapena eta eskaera horri 
egutegiko hirurogei eguneko epean erantzun ez bazaio. 

7. artikulua. Auditoreak eman beharreko txostena. 

Berrikuspena amaitu ondoren, auditoreak txosten bat emango du; txostenak honako alderdi 
hauek jasoko ditu:  

1. Berrikuspenaren helburua.  

a) Diru-laguntzei buruzko 5/2005 Foru Arauaren Erregelamenduan justifikazio mota hau 
(onuradunak justifikazio-kontua auditorearen txostena aurkeztuta justifikatzea) arautzen 
duen artikuluaren aipamena.  

b) Onuradunaren identifikazioa, bai eta kontu-auditorea izendatu duen organoarena ere. 

c) Diru-laguntzaren organo kudeatzailearen identifikazioa. 

d) Jasotako diru-laguntzaren identifikazioa; diru-laguntza emateko ebazpena adierazi 
behar da, bai eta hura aldatzen duten geroagoko ebazpenak ere. 

e) Berrikusi beharreko justifikazio-kontuaren identifikazioa; kontu hori txostenari erantsiko 
zaio. Horrez gainera, onuradunari jakinaraziko zaio kontua prestatu eta aurkezteko 
erantzukizuna duela. 

2. Berrikuspenaren izaera eta nondik norakoak 

a) Adieraziko da berrikuspen-lan hau ez dela kontu-auditoria bat, ez dagoela Kontu 
Auditoriei buruzko 19/1988 Legearen pean, eta ez dela ematen justifikazio-kontuari 
buruzko auditoria-iritzirik.  
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b) Jardun-arau hauei buruzko erreferentzia egingo da, bai eta diru-laguntza arautzen 
duten gainerako arauei buruzkoa ere. 

c) Auditoreak berrikuspena egiteko erabilitako prozedurak eta prozedura horien nondik 
norakoak zehaztuko dira; jardun-arau hauetako 3. artikuluan jasotako prozedura 
guztiak aplikatu behar dira.   

Diru-laguntzaren oinarri arautzaileek, deialdiak edo diru-laguntza emateko ebazpenak 
baimentzen badute berrikuspena laginen bidez egitea, honako hauek adieraziko dira: 
erabilitako laginketa-sistema, elementu guztiak kontuan hartuta laginketaren bidez 
aztertutako elementu kopurua eta zenbatekoa eta laginketaren bidez aztertutako 
elementuen hutsuneen portzentajea (azken horretan ere, elementu kopurua eta 
eragindako gastuen zenbatekoa adieraziko dira).  

Arrazoiren batengatik auditoreak ezin izan baditu egin jardun-arau hauetan jasotako 
prozedura guztiak, adieraziko da zeintzuk prozedura ez diren egin, eta zergatik. 

d) Adieraziko da onuradunak auditoreari eman diola berrikuspen-lana egiteko eskatutako 
informazio guztia. Onuradunak eskatutako informazio guztia eman ez badio, egoera 
horren berri emango da, eta eman ez den informazioa adieraziko da.  

3. Egindako berrikuspenaren emaitza. 

a) Aipatu behar da ikusitako egitateetatik zeinek eragin lezakeen onuradunak ez-betetzea, 
aplikatu beharreko araudiari edo diru-laguntza jasotzeko ezarrita dauden baldintzei 
dagokienez. 

b) Eragin ekonomikoa duten gorabeherak identifikatu eta kuantifikatuko dira, justifikazio-
kontuaren sarrera eta gastuen egoeran.  

Informazioa behar besteko zehaztasunaz eman behar da, organo kudeatzaileak erabakia 
hartu ahal izateko.  

4. Data eta sinadura. 

Txostena haren egile edo egileek sinatu behar dute, eta txostena ematen den lekua eta 
eguna adierazi behar dira. 
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