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52. artikulua. Helburua, tresnak eta bermeak. 
 
1. Aurreko artikuluan aipatzen diren erakundeek, beren inbertsioak finantzatzeko zein aurretik dauden 

eragiketak osorik edo zati batez ordezteko, epe luzerako kreditu publikora edo pribatura jo ahal izango 
dute, edozein modalitatetan. 

 
2. Kreditua honela bideratu ahal izango da: 

 
a) Zor publikoaren jaulkipenaren bidez. 

 
b) Maileguen edo kredituen kontratazioaren bidez. 

 
c) Kreditu publiko edo pribaturako beste edozein apelazioren bidez. 

 
d) Aurretik dauden eragiketak osorik edo zati batez bihurtu eta ordeztuz. 

 
3. Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru 

Arauaren 34. artikuluko 2. paragrafoaren azken lerroaldean eta 49. artikuluko 
4. paragrafoan ezarrita dauden salbuespenetan, kreditua finantza-entitateekin itundutako mailegu edo 
kredituen bidez soilik bideratu ahal izango da. 

 
4. Erakunde autonomiadunek, enpresa-erakunde publikoek eta menpeko merkataritzako sozietateek 

itundutako mailegu edo kreditu eragiketak dagokion korporazioak bermatu ahal izango ditu, sozietatearen 
kapitalean 100eko 30 baino gehiagoko partaidetza-kuota bat daukanean. 

 
Abalak ezin izango du sozietatean daukan partaidetza baino handiago den kredituaren portzentaje bat 
bermatu. 

 
5. Tokiko korporazioek, beren interesentzat komenigarria dela ikusita eta beren eskumeneko obrak burutzea 

eta zerbitzuak ematea errazteko, obra edo zerbitzuetarako kontratatzen dituzten pertsona edo 
erakundeek edo dagokion erakundeari onurak ekarriko dizkioten emakidak ustiatzen dituztenek ituntzen 
dituzten kreditu eragiketetarako abala eman ahal izango dute, eragiketen izaera edozein izanda ere, eta 
beti eragiketa bakoitzerako bereizita. 

 
6. Aurreko bi paragrafoetan aipatutako eragiketak aldez aurreko fiskalizazioaren menpe egongo dira eta 

bermatutako maileguaren zenbatekoa ezin izango da erakundeak berak obra edo zerbitzua kredituaren 
bidez zuzenean finantzatuta sortutako zenbatekoa baino handiagoa izan. 

 
53. artikulua. Kreditu eragiketak ituntzea. 

 
1. Foru arau honetan jasota dauden kreditu motetatik edozein ituntzeko indarrean dagoen behin betiko 

aurrekontuan sartu beharko da. 
2. Edozein eragiketa itundu edo aldatzea kontu-hartzailetzaren txostena jaso ondoren onartuko da. 

Txosten horretan toki erakundeak eragiketek sortzen dizkioten betebeharrei denboran aurre egiteko 
daukan ahalmena aztertuko da bereziki. 

 
3. Toki korporazioek egiten dituzten kreditu-eragiketa guztiak eta ematen diren  abal  edo berme publiko mota 

guztiak finantza- neurritasunaren printzipioaren pean egongo dira. Finantza-eragiketek arriskua eta 
kostua murrizteko bete behar dituzten baldintzak lirateke finantza-neurritasuna. 

 
Finantza-tutoretzaren arloan eskumenduna den Saileko tituludunak emandako Foru Aginduaren bidez 
ezarriko dira eragiketek bete beharreko baldintzak. 

 
54. artikulua. Epe laburrerako kreditu eragiketak. 

 
Diruzaintzako beharrizan iragankorrei aurre egiteko, toki erakundeek epe laburrerako kreditu eragiketak 
itundu ahal izango dituzte, urte baterako gehienez, eta guztiek batera aurreko ekitaldian eragiketa arruntengatik 
likidatutako sarreren 100eko 30 ez badute gainditzen, eragiketa ekitaldi horretako aurrekontua likidatu 
aurretik egiten denean izan ezik; ordu azken honen aurreko ekitaldiko likidazioa hartuko da aintzat. Ondore 
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hauetarako, honakoak joko dira epe laburrerako kreditu eragiketatzat, besteak beste: 
 
a) Ekonomi ekitaldi bakoitzean sorrarazi eta errolda edo matrikula bidez likidatutako zergen bilketako 

emaitzen kontura finantza-entitateetatik jasotzen diren aurrerakinak, zerga-bilketa kudeatzeko organoen 
bitartekotzarekin edo hori gabe. 

 
b) Finantza-entitateek diruzaintzako desfase iragankorrak betetzeko emandako maileguak eta kredituak. 

 
c) Urte bat baino gutxiagorako zor-jaulkipenak. 

 
Toki  erakundeen  eta  beren  erakunde  autonomiadunen  diru-sarrera  arruntak  diru-sarreren egoeraren 
lehenengo kapitulutik bosgarrenera, biak barne, likidatutako eskubideak dira. 

 
55. artikulua. Epe luzerako kreditu eragiketak baimentzeko araubidea. 

 
1. Azken ekitaldiko aurrekontuen likidazioa, emaitza arruntak eta jarduera arruntaren emaitzak islatzen 

dituzten finantza-orrietatik aurrezki garbi negatiboa ondorioztatzen denean, ezin izango da epe luzerako 
kreditu eragiketa berririk itundu Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunen baimenik gabe, kontratuko 
baldintzak aldatzen dituzten eragiketak edo, hirugarren batzuen bitartekotzarekin edo gabe, berme 
osagarriak gehitzen dituztenak barne. Egoera horretan ezin izango da abalik eman ere, ezta toki  
erakundeek, beren erakunde autonomiadunek, enpresa-erakunde publikoek eta menpeko merkataritzako 
sozietateek lehenago itundutako kreditu eragiketak ordeztu ere, baldin eta gehienbat merkatuko diru-
sarrerekin finantzatzen ez diren zerbitzuak eman edo ondasunak sortzen badituzte. 

 
Ondore hauetarako, toki erakundeen eta beren erakunde autonomiadunen aurrezki garbia izango da diru-
sarreren orriko lehenengo kapitulutik bosgarrenera -biak barne- likidatutako eskubideen eta gastu-orriko 
lehenengo, bigarren eta laugarren kapituluek onartutako betebeharren arteko diferentzia, proiektatutako 
eragiketaren nahiz erakundearen mailegu eta jesapen bakoitzaren eta hirugarrenei abalatu eta itzultzeke 
daudenen amortizazioaren urteko kopuru teoriko baten zenbatekoa gutxitua. 

 
Amortizazioaren urteko kopuru teorikoaren zenbatekoa, epe luzera itundutako mailegu bakoitzarena eta 
korporazioak abalatu eta itzultzeke daudenak, baita proiektatutako eragiketarena ere, termino 
konstanteetan zehaztuko da, interesak eta amortizazioaren urteko kuota sartuta, eragiketaren modalitatea 
eta baldintzak edozein izanda ere. 
Enpresa-erakunde publikoetan eta tokiko merkataritzako sozietateetan aurrezki garbia jarduera arruntaren 
emaitzek osatzen dute, maileguen edo jesapenen interesak kenduta eta amortizazioaren urteko kopuru 
teoriko bat gutxituta, aurreko lerroaldean azaldu bezala. 

 
Aurrezki garbian ez dira sartuko onartutako betebeharrak, kredituen aldaketek eragindakoak, 
diruzaintzako geldikin likidoarekin finantzatu badira. 

 
Urteko teorikoak kalkulatzerakoan ez dira sartuko ondasun higiezinen gaineko hipotekekin bermatutako 
kreditu eragiketak, berme horrek tartean hartutako mailegu zatiaren proportzioan. 

 
Erakunde autonomiadunaren, enpresa-erakunde publikoaren edo tokiko merkataritzako sozietatearen 
jardueraren xedea etxebizitzak eraikitzea bada, aurrezki garbia azken bi ekitaldietako batez bestekoa hartuz 
kalkulatuko da. 

 
Aurrezki garbia negatiboa denean, korporazioaren osoko bilkurak finantzak onbideratzeko plan bat onartu 
beharko du, gehienez ere hiru urteko epean burutu beharko dena. Plan horretan kudeaketa, zerga, 
finantza eta aurrekontuen arloko neurriak hartuko dira, gutxienez erakundearen, erakunde 
autonomiadunaren edo merkataritzako sozietatearen aurrezki garbi negatiboa zerora doitzeko aukera 
emango dutenak. Plan hori dagokion baimen eskabidearekin batera aurkeztu beharko da. 
 

 
2. Aurreko 1. paragrafoan aipatutako organoen baimena beharko dute, era berean, edozein motatako epe 

luzerako kreditu eragiketek, abalek eragindako arriskua barne, epe labur eta luzerako indarrean dauden 
kreditu eragiketen kapital biziaren bolumen osoak, proiektatutako eragiketaren zenbatekoa sartuta, 
aurreko ekitaldian likidatutako diru-sarrera arrunten 100eko 110 gainditzen duenean, edo, zenbaketa 
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urteko lehen seihilekoan egin behar bada eta aurreko urteko ekitaldiko aurrekontua artean likidatu ez 
bada, aurrekoaren aurreko ekitaldian likidatutako diru-sarrera arrunten 100eko 110 gainditzen duenean, 
artikulu honen 1. atalean aipatutako erakundeen kontabilitateko egoera-orri finkatuetatik 
ondorioztatutako zifren arabera. 

 
Aurreko lerroaldean araututako portzentajea indarrean dauden kreditu eragiketak, epe laburrerako zein 
luzerakoak, aintzat hartuta kalkulatuko da, eragiketa horiek balantzean sartzeko erabilitako irizpide 
berdinekin baloratuko direlarik. Abalatutako eragiketari aurreko irizpide bera aplikatuz zenbatuko da abalek 
eragindako arriskua. 

 
3. Edonola ere, aurreko ekitaldian, edo, halakorik ezean, ekitaldi horren aurrekontua likidatu ez delako, 

horren aurrekoan, likidatutako diru-sarrera arrunten %10 gainditzen duen zenbatekodun epe luzerako 
kreditu eragiketa berriak ituntzeko, nahitaezko txosten bat - loteslea izango ez dena- eskatu beharko 
zaie Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunei. Txosten horretan zorpetze berriak erakundearen 
aurrekontuetan izango duen eragina aztertuko da. Txosten hau eragiketa hauek ituntzeko organo 
eskudunari bidaliko zaio. 

 
4. Ez da aurkeztu beharko aurreko 1. paragrafoan aipatzen den finantzak onbideratzeko plana xedetzat 

lehenago itundutako epe luzerako kreditu eragiketak foru arau honetan ezarritakoaren arabera ordeztea 
daukaten kreditu eragiketen baimena eskatzeko, ordezpen hori eragiketa horien finantza-zama edo 
arriskua murrizteko egiten denean, muga eguneratzeke dauden horietatik ondorioztatutako betebeharrei 
dagokienez. 

 
5. Aurreko 1. eta 2. paragrafoetan ezarritakoaren kalterik gabe, 75.000 biztanle baino gehiago dituzten toki 

erakundeek, horietan araututako baimenen ordez, aurrekontu-finkapenerako egitasmo bat aurkeztu ahal 
izango dute, organo eskudunak onar dezan. 

 
Aurrekontu-finkapenerako egitasmo horretan toki erakundeak, hurrengo hiru ekitaldietarako finantzazkoa ez 
den defizitaren gehienezko mugari eta zorpetzearen gehienezko zenbatekoari dagokienez, osoko bilkurak 
onartuta hartutako konpromisoa jasoko da. 

 
Zorpetze eragiketetarako baimena emateko eskumena daukana izango da aurrekontu- finkapenerako  
egitasmoa  onartzeko  organo  eskuduna.  Onartu  aurretik  Bizkaiko  Foru 
Aldundiak txostena eman beharko du. Aurrekontu-finkapenerako egitasmoaren barruan artikulu honetako 6. 
paragrafoan jasotako eragiketaren bat badago, baimena Bizkaiko Foru Aldundiak eman beharko du. 

 
6. Edonola ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren baimena beharko dute epe laburrerako eta luzerako kreditu 

eragiketek, abalen emakidak eta kontratu-baldintzak aldatu edo berme osagarriak gehitzen dituzten 
gainerako eragiketek, hirugarren bitartekotzarekin edo hori gabe eginda, honako kasuetan: 

 
a) Kanpoan edo egoitza Espainian ez daukaten finantza-entitateekin formalizatzen diren eragiketak, 

proiektatutako eragiketaren kapitala zehazteko erabili den dibisa edozein izanda ere. Kasu honen 
barruan dago gehienbat merkatuko diru-sarrerekin finantzatzen ez diren zerbitzuak eman edo 
ondasunak sortzen dituzten toki erakunde, beren erakunde autonomiadun eta menpeko merkataritzako 
entitate eta sozietateei emandako kredituetan entitate egoiliarrek dauzkaten partaidetzak finantza-
entitate ez-egoiliarrei lagatz 

 
b) Zor jaulkipenen edo beste edozein kreditu publikoren bidez bideratzen direnak, Baloreen Merkatuari 

buruzko uztailaren 28ko 24/1988 Legean ezarritakoaren kalterik gabe. 
 

Aurreko a) idatz-zatian jasotakoari dagokionez, ez dira kanpoko finantzaketatzat joko eurotan izendatuta 
eta Europar Batasuneko herrien lurralde eremuaren  barruan egiten direnak eta herri horietakoren batean 
egoitza daukaten finantza-entitateekin egiten direnak. Edonola ere, Bizkaiko Foru Aldundiari eragiketa 
horien berri eman beharko zaio aldez aurretik. 

 
7. Artikulu honetan ezarritako arauekin bat etorriz, zorpetze eragiketa  ituntzeko  baimena behar denean, 

eragiketa horri lotutako gastu-konpromisoak ezin izango dira irmoak izan harik eta lortu beharreko 
baimena lortu arte. 
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8. Toki erakundeak kreditua lortzeko izango dituzten mugak ezarri ahal izango dute Bizkaiko Foru Aldundiko 
Aurrekontuen foru arauek urtero-urtero, ekonomi politika orokorra dela medio, egoera horretan hori egitea 
aholkatzen duten inguruabarrak ematen direnean. 

 
9. Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunek kapitulu honetan araututako eragiketen berri izan beharko 

dute arauz ezarritako eran. 
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