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GETXOKO UDALEKO ARAUTEGIA, SEKTORE PUBLIKOAREN 
BARNE KONTROLARI BURUZKOA 

HITZAURREA 

Kudeaketa ekonomiko-finantzarioaren barne-kontroleko 
eredua, Estatuko Administrazio Orokorrean 1977ko Aurrekontuen 
Lege Orokorra promulgatu zenean abian jarritakoa, Toki Ogasunen 
Legea 1988an onartzearekin balera ekarri zen Tokiko 
Administraziora. Hala ere, egon bazeuden aurrekariak Toki 
Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legean (92.2 eta 92.3 artikuluak) eta irailaren 18ko 1174/1987 
Errege Dekretuaren 4. artikuluan (Estatu mailako gaikuntza duten 
herri-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen du 
dekretuak). 
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2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak (martxoaren 5ekoa, 
Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen 
duena) arautzen du Korporazioko Kontu Hartzailetza Nagusiak toki 
erakundeetako kudeaketa ekonomikoaren gainean egin behar duen 
barne-kontrola, hain zuzen, 213 .  artikuluan eta hurrengoetan; artikulu 
horiek neurri batean aldatu zituen toki-administrazioaren 
arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 
27/2013 Legearen 2.2 artikuluak. 

Bizkaiko Lurralde Historikoan, eta bertako toki-erakundeetan, 
honako hau da aplikatu beharrekoa: 10/2003 FORU ARALIA, 
ABENDUAREN 2KOA, BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI 
ERAKUNDEEN AURREKONTUEI BURUZKOA, zeinen hitzaurreak 
ere aipatzen baitu kontu-hartzailetzako kontrola. Hain zuzen, hauxe 
dio: "Kontuhartze-kontrola Arauak proposatzen du, ohiko a priori lege 
kontrola gainditzen duen ikuspegitik, administrazio egintzen ekonomi 
zentzutasunari buruzko informazioa eta a posteriori egin beharreko 
lege, ekonomia, finantza eta antolaketa kontrolen hedapena sartuz. 
Honela, funtzio publikoaren barne auditoretzaren ideia sartu da, 
erabakiak hartzen oso lagungarria izango delakoan". 

Barne-kontroleko sistemari dagokionez, indarrean dagoen 
ereduak honako ezaugarri hauek zituen: independentzia osoz 
erabiltzea; modalitate hauen bidez gauzatzea: eginkizun kontu 
hartzailea, kontrol finantzarioko eginkizuna eta eraginkortasun 
kontroleko eginkizuna; eta bai alderdi legala edo araudia betetzea, 
bai sektore publikoaren jardueran kudeaketa finantzario onaren beste 
printzipio orokor batzuk erreferentzia-marko gisa hartzea, hala nola 
ekonomia, efizientzia eta eraginkortasuna. 

2006ko uztailaren 28ko osoko bilkurak emandako 106 
Ebazpenaren bidez, GETXOKO UDALAK onartu egin zuen Aurretiko 
fiskalizazio mugatuari buruzko Araudia, 10/2003 Foru Arauaren 71 .2  
artikuluan ezarritakoan oinarritua, orduraino aplikatu zena. 

Hala ere, gaur egungo egoera aldakorraren ondorioz erakunde 
publikoen kontrola dela eta gizartearen sentsibilitatea handiagoa 
denez, dagoeneko Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu 
bateqlnaren 213 .  artikuluko bigarren apartatuan agintzen zitzaion 
Gobernuari araudi bat sor zezan, kontrol-prozedurak eta aplikazio 
metodologia maila orokorrean arautzeko, besteak beste, 
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ekonomiaren eta aurrekontuen kontrol zorrotzagoa lortzeko eta toki 
entitateetako funtzio kontu-hartzailea indartzeko. Horiek horrela, eta 
aipatu artikulua kontuan hartuta, Estatuak, Estatuko 
Administrazioaren Kontu Hartzailetza Nagusiaren (IGAE) bidez, 
apirilaren 28ko 424/2017 Errege Dekretua, Tokiko sektore 
publikoko entitateen barne-kontrolerako araubide juridikoa 
arautzen duena proposatu eta onartu zuen; horren bidez, bete egiten 
da Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateginean 
ezarritakoa eta tokiko sektore publikoko erakundeetako barne 
kontrolaren araubide juridikoa arautzeko agindua, hala ere, toki 
autonomiaren printzipioa babestuta. 

Bizkaiko Lurralde Historikoan, Toki Erakundeen Aurrekontuei 
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren hirugarren xedapen 
gehigarrian ezarritakoa garatzeko eta horrekin bat etorriz, Bizkaiko 
tokiko sektore publikoko erakundeen barne-kontrolaren araubide 
juridikoa arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren abuztuaren 
22ko 117/2018 Foru Dekretua eman zen. Izan ere, horren sarreran 
honako hau adierazi da: "Dekretu honen helburua da tokiko sektore 
publikoan barne-kontroleko foru-eredu bat arautzea, toki 
autonomiaren printzipioa errespetatuz kontrol eraginkorrerako 
gutxieneko estandarrak ezartzen dituena; estandar horiek kontuan 
hartu behar dituzte barne-kontrola gauzatzeko dauden arriskuak eta 
erabilgarri dauden baliabideak. Hori dela eta, dekretu honen bidez, 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 
2003ko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren IV. titulua garatuko 
da, hau da, kontrol kontu-hartzaileari buruzkoa". 

Hori guztia oinarri hartuta eta toki-autonomiaren printzipioa 
aplikatuta, GETXOKO UDALEKO arautegi hau taxutu da, sektore 
publikoaren barne kontrolari buruzkoa. Arautegia udala osatzen duten 
erakundeetan aplikatuko da, Toki Araubideari buruzko Oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 4. artikuluan eta bat 
datozen xedapenetan aipatzen den autoantolakuntzarako 
eskumenarekin bat, , 2006. urtetik indarrean dagoen Aurretiko 
fiskalizazio mugatuari buruzko Araudiaren ordez. 

424/2017 Errege Dekretuaren oinarrizko berrikuntzek, baila 
117/2018 Foru Dekretuarenek ere, udal antolamenduaren berezkoak 
diren sistematikara, operatibora eta idiosinkrasietara egokitzea 
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eskatzen dute, barne-kontrolaren esparru objektibo eta subjektibo 
berriak ezarri direlako, gaurdaino arautu gabe egon direnak. 

Eginkizun kontu-hartzailea, bere adiera bietan -aurretiko 
fiskalizazioa eta kontu-hartzea- araudi berrian indartu eta zabaldu 
egiten den kontrol finantzarioko modalitatearen zati den geroko 
kontrol iraunkorrarekin osatu behar da halabeharrez. Era berean, 
aplikazio-esparru subjektiboa modalitate horiei dagozkien egintzen 
aurretiko kontrolaren ezaugarrien eta egiteko moduaren araberakoa 
izango da. 

Horrela, eginkizun kontu-hartzaileak eta kontrol 
finantzarioak helburu bikoitza izango dute: batetik (eta gure 
tokiko legedian ohikoa denez), indarrean dagoen legedia 
kontuan hartuta, izaera ekonomiko-finantzarioa duten egintza 
guztien legezkotasuna betetzen ote den egiaztatzea, eta bestetik 
(berrikuntza moduan), aholkuak ematea eta kudeaketa hobetzeko 
gomendioak egiten saiatzea, zuzendu behar diren jarduketak 
zuzentze aldera, honako arlo hauei loturiko alderdietan: 
·ekonomia, finantzak, ondarea, aurrekontuak, kontabilitatea, 
antolamendua, prozedurak, kudeaketa-sistema informatikoak. 

Horretarako, legezkotasun-kontrola eginkizun kontu- 
hartzailearen eta kontrol finantzarioaren bidez burutuko da; 
aholkularitza, berriz, eta kudeaketa hobetzeko balizko gomendioak 
eraginkortasun-eginkizunetik ondorioztatu ahal izango dira, kontrol 
finantzarioko eginkizuna osatuz. 

Eginkizun kontu-hartzailearen esparruan, eta kontrolaren 
funtsa galdu gabe, aurretiko fiskalizazio mugatua ikuskapenak 
egiteko ohiko modu gisa ezartzen da, arautegian bertan edo horren 
eranskinetan ezarritako salbuespenak alde balera utzi gabe, eta 
kontrol finantzario iraunkorra egitea, aurretiko fiskalizazio 
mugatuarekin balera, fiskalizazioa behar bezala burutzea 
bermatzeko. 

Komenigarritzat jotzen da fiskalizazio eta kontu-hartzearen 
araubidearen oinarrizko ezaugarriak argi eta garbi zehaztea eta 
berariaz arautzea eginkizun kontu-hartzailearen omisioa , izapide 
propioa duen prozedura gisa lehen aldiz honako hauetan agertu 
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dena: apirilaren 28ko 424/2017 Errege Dekretuan eta abuztuaren 
22ko 117/2018 Foru Dekretuan. 

Tokiko sektore publikoaren barne-kontrolaren arauketa berria egin 
arte, tokiko araudiak ez zuen egoera horiek arautzen dituen prozedurarik 
aipatzen, estatu mailako araudiak ez bezala. Izan ere, Estatu mailan, 
1953ko irailaren 1 1  ko Dekretuak aurretiko fiskalizazioaren omisioa 
Ministroen Kontseiluaren aurrean zuzentzeko prozedura gehitu zuen 
lehengo araudira (1925eko martxoaren 3ko Errege Dekretua, Herri 
Ogasunaren Auzitegi Gorenaren Erregelamendu organikoa onartzen 
duena). Gero, Estatuaren Administrazioko Kontu-hartzailelza Nagusiak 
gauzatzen duen barne-kontroleko araubidea garatzeari buruzko 1995eko 
abenduaren 28ko 2188/1995 Errege Dekretuaren 32. artikuluak zabaldu 
egin zuen eginkizun kontu-hartzaileari loturiko fiskalizazio-eginkizunaren 
omisioaren esparru objektiboa. 

Aurrekontuen Lege Orokorrak (2003ko azaroaren 26ko 47/2003 
Legea), Tokiko Ogasunei buruzko testu bateginak ez bezala, fiskalizazioa 
ez egiteko prozedura arautzen du 156. artikuluan; artikulu hori, 2188/95 
Errege Dekretuarekin balera, tokiko sektore publikoko barne-kontrolaren 
araudiaren 28. artikulua idazteko oinarri erabili da. 

Bestalde, Estatuko Administrazioaren Kontu Hartzailetza 
Nagusiaren 6/1996 Zirkularrak, abenduaren 28ko 2188/1995 Errege 
Dekretuaren 32. artikuluaren edukia garatzekoak, dagoeneko ezarri zituen 
eginkizun kontu-hartzailea ez egiteko jarraibideak -hain zuzen, bosgarren 
jarraibidea-. 

Kontrol finantzarioaren esparruan, bere alderdi bikoitza, hau 
da, eginkizun kontu-hartzailea osatzen duen legezkotasun-kontrola 
eta kudeaketa ekonomiko-finantzarioaren arloko aholkularitza 
kontuan hartuta, beharrezkotzat jotzen da alde garrantzitsuak 
zehaztea, hala nola kontzeptua, aplikazio-eremua, gauzatzeko 
moduak, jarduketak burutzeko modua (bide batez informazioa eta 
dokumentazioa lortuz, eta jarduketa horien ondorioz sortzen diren 
nahitaezko txostenen edukia eta araubide juridikoaren berri jasoz), 
kontrol horren planifikazioa eta sistematika bermatuko duen Kontrol 
Finantzarioaren Urteko Planaren menpe jarrita. 

lldo horretan, aurretiko fiskalizazio mugatuaren araubidea - 
Udalean 2006ko osoko bilkuraren erabakiaren bidez ezarritakoa 
indarrean jarri zenetik, egoera honako hau da: ez da burutu eginkizun 
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kontu-hartzailea osatu behar duen kontrol finantzarioa, besteak beste, 
agian, beharrezko barne-egiturarik eta giza-baliabiderik ezagatik. 
Egoera ezagututa, Korporazio hau, gardentasunaren eta gobernu 
onaren printzipioekiko konpromisoaren markoan, antolamendu-eredu 
berria lortzeko lantzen ari den bidean, kontrol finantzarioaren atala 
sortzeko beharra izango litzateke, Kontu Hartzailetza Nagusiaren 
mendean, eta zehazki barne-kontroleko aktibitatearen arloan, eta 
behar diren langile egokiak jarri, zeregin garrantzitsu horri ekin eta 
bete ahal izateko, funts publikoak efizientzia eta eraginkortasun 
handiagoz erabil daitezen. 

Hala ere, aipatu behar da Korporazioak azken urteotan aurrera 
egin duela funts publikoak hobeto erabiltzea ekar dezakeen kontrol 
handiagoa lortzeko bidean. Horren emaitza, adibidez, 952/2018 
Alkatetza Dekretua da, kontratu txikiak egiteko prozedura elektroniko 
bakarra ezarri eta arautzen duena. 

Horiek horrela, barne-kontroleko eta kudeaketa ekonomiko 
finantzarioko mekanismoak hobetuz joan nahi izanez gero, Tokiko 
sektore publikoko entitateen barne-kontrolerako araubide juridikoa 
arautzen duen Bizkaiko tokiko sektore publikoko erakundeen barne 
kontrolaren araubide juridikoa arautzen duen Bizkaiko Foru 
Aldundiaren abuztuaren 22ko 117/2018 Foru Dekretuaren aginduak 
garatu eta egokituko dituzten arauak eman behar dira, bizkortasun 
eta gardentasun handiagoa lortzearren, barne mailan barne 
kontroleko organoaren esparrua, erantzukizuna eta kudeaketa 
argituz. 

Gaur egun indarrean dauden apirilaren 28ko 424/2017 Errege 
Dekretua eta abuztuaren 22ko 117/2018 Foru Dekretua gorabehera, 
gutxi dira toki-erakundeei buruzko arau eta jarraibideak, batez ere, 
kontrol finantzarioaren arloan. Era berean, aipatu araudiak jarraitzen 
du interpretazio-hutsuneak eta zalantzak sortzen, kontrola egitearen 
eta horren ondorioen alde jakin batzuei dagokienez. 

Hortaz, bidez batez, aurreikusten da Kontu Hartzailetza 
Nagusiak arlo zehatz batzuei buruzko jarraibide teknikoak egingo 
dituela, kontrolarekin zerikusia duten alderdiak zehazteko, batez ere, 
kontrol finantzarioaren arloan, kontrol hori egiteko modua bai barne 
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mailan, bai kanpo mailan argitzeko, alde oso zehatz eta oso 
teknikoak aintzat hartuta. 

Arautegian, beraz, hiru titulu bereizi dira: l . titulua, Xedapen 
orokorrak; 1 1 .  titulua, Eginkizun kontu-hartzailearen modalitateak; eta 
1 1 1 .  titulua, Kontrol finantzarioa. 

Halaber, 11 . tituluan, 1 1 1 .  kapituluko hiru ataletan, bai 
fiskalizazioaren, bai aurretiko kontu-hartzearen gaia garatu da, udalak 
izapidetzen dituen . ia espediente guztietan horiek burutu behar 
dituztelako. Aipatu tituluan dauden artikuluen artean zalantzarik gabe 
azpimarragarria da, batetik, aurretiko fiskalizazio mugatuaren ohiko 
ereduaren definizioa, presidentearen proposamenari jarraikiz 
hautatutakoa. Modalitate eraginkor eta azkar horrekin, edonola ere, 
kontrol modu horrek espedienteak behar bezala eratzea eta 
dagozkion erabakiak behar bezala hartzea arriskuan jartzen ez duela 
bermatzea abiapuntuko premisatzat hartuta, espedienteen kontrola 
egiteko eta azkar izapidetzeko aukera sortzen dela ulertzen da. 

Bestalde, xehetasunez arautzen da barne mailako 
eragozpenak izapidetzeko modua, eta azkenik, fiskalizazioaren 
omisioaren figura berriari loturiko prozedura konplexua azaltzen da. 

1 1 1 .  tituluan arautzen den kontrol finantzarioari dagokionez, 
"Kontrol lraunkorra eta Auditoretza" interpretazio klasikoan Kontrol 
lraunkorraren adiera desberdinak bereizi dira; hain zuzen, kontrol 
iraunkorraren hiru mota bereizi dira, kontrola egiten den unearen eta 
helburuaren arabera. Geroko kontrol iraunkorrarekin batera, aurretiko 
kontrola eta aldi berekoa azaltzen dira. Kontrol finantzarioa honela 
uler daiteke: erakunde baten egiazko emaitzen azterketa eta analisia, 
ikuspegi desberdinetatik eta hainbat unetan egiten dena, epe labur, 
ertain eta luzeko helburu, plan eta programekin konparatuta. Analisi 
horiek kontrol-prozesu eta egokitzapen batzuk eskatzen dituzte, 
programa, plan edo aurrekontuei jarraitzen dietela egiaztatu eta 
bermatzeko. Horrela, desbideratzeak, irregulartasunak edo 
ustekabeko aldaketak gertatzen badira, behar bezala aldatu ahal 
izango dira. Hori dela eta, kontrol finantzarioa funtsezko tresna izango 
da kontrol-organoarentzat, gabezia eta irregulartasunak erakunde 
osoaren ikuspuntutik detektatzeko; gainera, kudeatzailearentzat ere 
tresna garrantzitsua izango da beharrezko neurriak hartzeko eta udal 
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kudeaketa hobetzeko. Urteko ekintza-plan berritzaileak 
Presidentetzaren esku uzten du helburu horiek lortzeko neurriak 
hartzea. 

Kontu-ikuskapenei dagokienez, horiek ezartzeak eta 
derrigorrezkotasunak (erakunde batzuetan) noizean behin lankidetza 
pribatuko neurriak eskatuko ditu, lege-agindua bete ahal izateko, 
udalak -oraingo langileekin- espezialitate maila hain altua eskatzen 
duten jarduketa horiek burutu ezin dituen neurrian. Betetzearen eta 
operatiboaren ikuskaritza -kontrol iraunkorraren helburuak dituena 
eginkizun kontu-hartzailerik aplikatzen ez duten erakundeetan egingo 
da, non kontrol-organoa ez baila kontabilitatea eraman behar duen 
arduradun zuzena. Bestalde, kontu-auditoretza egitea esparru 
subjektiboaren mende egongo da, eta ez hainbeste xedearen mende. 

Bost xedapen gehigarri gaineratu dira. Horietako batean, 
lehenengoan, dirulaguntzen kontrol finantzarioaren erregulazioa 
egokitu da, berariazko araudia aplikatu behar zaiolako. Horrez gain, 
hiru xedapen iragankor eta bi azken xedapen ere gehitu dira. 

Arautegiaren eranskinei dagokienez, lehenengoan (l. 
eranskina), aurrekontuari eragiten dion espediente bakoitzean eta 
horren fase guztietan kontrol-organoek eginkizun kontu-hartzailea 
betetzean bermatu beharko dituzten funtsezko edo oinarrizko 
baldintzak zehazteko modua azaldu da, eta hori, esan bezala, 
fiskalizazio-sistema arrunta izango da. 11. eranskinean, aurretiko 
fiskalizazioari edo kontu-hartzeari buruzko txostenen bi eredu daude, 
l . eranskinari lotuta. 11 1. eranskinak aurretiko fiskalizazioaren 
omisioari buruzko espediente berria tramitatzeko idazki ereduak 
jasotzen ditu. 

Azkenik, foru-araudia gure entitatera egokituz, bermatu nahi 
da, batetik, Kontu Hartzailetzako langileak beren eginkizunetan 
independenteak izatea, eta bestetik, entitatearen lana hobetu eta 
eraginkortasun eta segurtasun juridikoa areagotu behar duten 
eginkizun horiek betetzeko beharrezkoak diren baliabideak eskura 
izatea. 

Hitz batez, estatu mailan zein foru-aldundiaren mailan 
egindako ahalegin arautzaile handiak, toki-erakundeetako barne- 
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kontrolari dagokionez, hala ere, interpretazio eta aplikazioaren 
inguruko zalantza asko utzi du argitu gabe. Horiek arautegi honen 
bidez argitzea lortu nahi da, azken helburua gure entitatean eta tokiko 
sektore publiko osoan egiten den kontrola bizkortzea, horren 
gardentasuna eta eraginkortasuna areagotzea izanik. Hori guztia 
oinarri hartuta, honako arautegi hau taxutu da, udal arauak gaur 
egungo araudira egokitzeko, GETXOKO UDALAREN beharrizanei 
eta autoantolakuntza-beharrei erantzunez, eta dagokion tokiko 
sektore publiko osoan aplikatzeko asmoz. 

L TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK 

1 .  atala.- Kontrolaren alderdi orokorrak 

1 .  artikulua.- Xedea eta aplikazio-eremua, objektiboa zein subjektiboa 

Arautegi honen helburua GETXOKO UDALEAN eta bere mendeko 
erakundeetan, kudeaketa ekonomiko-finantzarioaren barne 
kontrolaren arloan indarrean dauden xedapenak garatzea da. Kontrol 
hori toki-ogasunei buruzko estatu-araudian eta foru-arauetan, toki 
aurrekontuen araudian eta horren garapenean (tokiko sektore 
publikoko erakundeen barne-kontrolaren arloan) eta arautegi honetan 
ezarritako moduan egingo da. 

Aipatu kontrola tokiko sektore publikoa osatzen duten erakundeen 
finantza-jarduera osoaren gainean egingo da, eta jarduera hori 
osatzen duten ekonomiari, finantzari, aurrekontuei, kontabilitateari eta 
ondareari buruzko edukiak dituzten egintzak hartuko ditu barnean. 

Ondorio horietarako, honako hauek dira Tokiko Sektore Publikoko 
entitateak: 
a. Getxoko Udala. 
b. Bere erakunde autonomoak. 
c. Tokiko enpresa-erakunde publikoak. 
d. Mendeko merkataritza-sozietateak. 
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e. Fundazioak eta bestelako erakunde atxikiak, zuzenbide publiko 
edo pribatukoak, baldin eta beren egintzak toki-erakundearen 
erabaki-boterearen mendean badaude. Entitate bat atxikita dagoela 
ulertzen da kategoria horretarako aurrekontu egonkortasunari 
buruzko araudian jarritako baldintzak betetzen dituenean. Entitate 
bat erabakitzeko ahalmenari lotuta dagoela ulertzen da toki-entitateak 
gobernu-organoetan botoen erditik gora dituenean. 
f. Entitate laguntzaileak eta tokiko sektore publikoa osatzen duten 
subjektuek emandako subentzioen eta diru laguntzen onuradun diren 
pertsonak, baldin eta subjektu horiek aurrekontu orokorren kargura 
finantzatuta badaude, Dirulaguntzen Lege Orokorrean 
ezarritakoarekin eta arautegi honen lehenengo xedapen 
gehigarriarekin bat. 

2. artikulua.- Kontrola egiteko moduak 

Kudeaketa ekonomiko-finantzarioaren barne-kontrola Organo Kontu 
Hartzaileak egingo du (aurrerantzean, OKH}, legezkotasun 
kontrolaren edo eginkizun kontu-hartzailea belez, eta kontrol 
finantzarioko eginkizunaren bidez, barne-kontrolaren arloan indarrean 
dagoen araudian definitutakoaren arabera. 

Kontrol finantzarioak, gainera, barnean hartuko du 
eraginkortasunaren eta efizientziaren kontrol ekonomikoa, 10/2003 
Foru Arauaren 68. artikuluan aipatutakoa, arautegi honetan 
ezarritakoarekin bat garatuko diren modalitateekin. 

3. artikulua.- Barne-kontrolaren norainokoa 

Arautegi honetan definitutako barne-kontrolaren ereduan, barne 
kontroleko organoak saiatu beharko du gastuen aurrekontu orokor 
bateratuaren ehuneko ehunaren eraginkortasunez kontrolatzea 
bermatzen, forma biak -eginkizun kontu-hartzailea eta kontrol 
finantzarioa- balera erabiliz. Kontrola GETXOKO UDALARI atxikita 
dauden toki-erakundeen inbentarioan agertzen diren eta arautegi 
honen arabera kontrolatu behar diren erakunde guztietan egingo da. 

14 



ti 
Getxo 
UDALA • AYUNTAMIENTO 

'I' 

o 
Eusl<adi 
2 O  O  6  

Fueros, 1 

48992 GETXO (Bizkaia) 

Tf.: 94 466 00 00 

Faxa: 94 466 00 85 

http:/ /www.getxo.eu s 

Ehuneko horrek aintzat hartuko du aurretiko fiskalizazio mugatua eta 
kontrol finantzario iraunkorra (aurretikoa zein gerokoa) erabiliz 
ikuskatutako aurrekontu osoa. 

Sarreren arloan, kontrolaren ehunekoak -talde bateratuaren sarrera 
guztien gainean- artikulu honen lehenengo lerrokadan definitu den 
moduan, urtero -Kontrol Finantzarioaren Urteko Planean- ezartzen 
diren ehunekoetara iritsi beharko dute, eginkizun kontu-hartzailearen 
ordez kontabilitatean haien berri hartzen denean, arautegi honetan 
ezarritako moduan. 

4. artikulua.- Barne-kontrola egiteko printzipioak 

1 .  Aurkakotasun-prozedura. Eragozpenek 10/2003 Foru Arauan 
jasotakoaren arabera izaera etenarazlea badute ere, organo kontu 
hartzaileak arauen betetzeaz dituen iritzia ez da nagusituko 
kudeaketa organoen iritzien aurrean. Bi organoek prestatutako 
txostenak kontuan hartuko dira planteatzen diren desadostasunak 
ezagutzean, eta azken horiek toki-erakundeko presidenteak edo 
Udalbatzak ebatziko ditu behin betiko. 

2. Erabilera deskontzentratua. Getxoko Udaleko Kontu Hartzailetza 
Nagusiak tokiko sektore publikoaren barne-kontrolarekin zerikusia 
duten eginkizunak beteko ditu. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 92.bis artikuluan 
ezarritakoaren arabera (dagokion araubidea martxoaren 16ko 
128/2018 Errege Dekretuan arautu da), barne-kontrola habilitazio 
nazionaleko funtzionarioentzat den eginkizuna denez, Getxoko 
Udaleko Kontu Hartzailetza Nagusia era deskontzentratuan egingo 
da. Salbuespen gisa bakarrik, araudi orokorrak hala xedatzen 
duenean, eskuordez egin ahal izango da, adibidez, inbertsioaren 
egiaztapen materialaren eginkizun kontu-hartzailearen kasuan. 

3. Erantzukizun mugatua. Kontrola atxikitako langile teknikoen eta 
organo deskontzentratuen bitartez egitea organo kontu-hartzaileari 
dagokio. Izan ere, organo kontu-hartzailea honako kasu hauetan 
bakarrik izango da erantzulea: dolo, erruduntasun edo zabarkeria 
!arriaren ondorioz erantzukizunetik libre gelditu ez denean, toki 
ogasunari kalte-galerak eragiten dizkioten egintza edo xedapenen 
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bidegabetasunari edo legezkontrakotasunari dagokionez, eta hark 
eratu, eman eta ikuskatzeko prozesuan parte hartu duenean. 

4. Autonomía funtzionala. Organo kontu-hartzailea, dagozkion 
kontrol-eginkizunak betetzean, funtzioen aldetik askatasun osoz 
arituko da kontraesanari lotuta dagoen prozeduran, eta barne 
kontrola egitean autonomía osoa izango du, kontrolatzen dituen 
agintariekiko eta gainerako erakundeekiko. Ondorio horietarako, 
Kontu Hartzailetzari atxikita dauden edo kontrol-lanak egiten dituzten 
funtzionarioek, entitatean, erakunde autonomoetan eta tokiko sektore 
publikoa osatzen duten gainerako entitate atxikietan, funtzioen aldetik 
askatasuna izango dute, kontrolatzen dituzten erakundeen 
titularrekiko, une oro Kontu Hartzailetza Nagusiaren titularraren 
mendean daudela, eta, hala badagokio, Kontu Hartzailetza 
Nagusiaren titularrak ondorio horietarako emango dituen 
jarraibideetara egokituko dira beren jarduerak. 

Era berean, erakunde horietan kontabilitateaz, aurrekontuez eta 
kontrolaz arduratzen diren langileak Kontu Hartzailetza Nagusiaren 
titularraren mendean egongo dira, eta hark horretarako emandako 
jarraibideen arabera jardungo dute. 

5. Egintza, agiri edo espedientearen izaera dela eta beharrezkoa 
denean, Kontu Hartzailetza Nagusiak, dagozkion barne kontroleko 
eginkizunak betez, udaleko zerbitzu, bulego edo unitateei eta 
mendeko entitateei beharrezkotzat jotzen dituen aholku juridikoak eta 
txosten teknikoak zuzenean eskatu ahal izango dizkie, baita barne 
kontroleko eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren aurrekari eta 
agiriak ere, haien euskarria edozein dela ere. 

OKHk kontrolatu behar dituen espediente osoak eskuratzeko aukera 
izango du beti. Kontrol-lanetan diharduten langileek espedienteak 
eskuratzeko aukera Kontu Hartzailetza Nagusiaren proposamenaren 
araberako izango da. 

6. Udaleko OKHk kontrolatzen dituen kudeaketa-organoei emango 
die egindako egiaztapenen emaitza garrantzitsuen berri, eta jarduketa 
gomendagarriak azalduko dizkio. 

16 



[iJ 
Getxo 
UDALA • AYUNTAMIENTO 

,. 

o 
Euskadi  
2  O  O  6  

Fueros, 1 

48992 G ETXO (Bizkaia) 

TL 94 466 00 00 

Faxa: 94 466 00 85 

http://www.getxo.eus 

Era berean, Kontu Hartzailetza Nagusiaren titularrak, Kontu 
Orokorraren espedientea kontrolatzearren, urtean behin jakinaraziko 
dizkio Udalbatzari garrantzi bereziagatik interesgarritzat jotzen dituen 
emaitzak, eta -agerian utzitako ahulguneak zuzentzeko beharra dela 
eta- egoeraren berri emango dio; bide batez, esanbidez azalduko dio 
artikulu honetako aurreko apartatuen betetze maila, arautegi honi 
jarraikiz, organo horri eman behar duen gainerako informazioa alde 
balera utzi gabe. 

2. atala.- Kontrol Organoa eta kontrolatzaileak 

5. artikulua.- Kontrol-organoak. Kontrolean diharduten langileak 

1 .  Kontu Hartzailetza Nagusiaren titularrak antolatu eta zuzendu 
beharko ditu barne-kontroleko zerbitzuak. Halaber, arautegi honek 
eta abuztuaren 22ko 117/2018 Foru Dekretuak agindutako lanetarako 
bere iritziz komenigarrienak diren langileak proposatuko ditu. 

2. Oro har, fiskalizazioaren eta kontrol finantzario iraunkorraren 
eginkizunak bete behar dituzten Kontu Hartzailetzako langileek 
ikuskatuko dituzte dagozkion espedienteak. Hala ere, gaiaren 
berezitasun mailak hala eskatzen duenean, egoerak hala eskatzen 
duenean eta lan-bolumenak ahalbidetzen duenean, eginkizun 
horietara zuzenean bideratu ez diren langileek bete ahal izango dute 
eginkizun kontu-hartzailea edo kontrol finantzarioa. Era berean, oro 
har, espediente baten gaineko geroko kontrol iraunkorra ez da 
eginkizun kontu-hartzaileak egin duena izango. 

3. Organo kontu-hartzaileak fiskalizazioaz eta barne-kontrolaz 
arduratzen diren langileentzako berariazko prestakuntza-plan eta - 
ekintzak proposatu ahal izango ditu, haien beharretara egokituak, eta 
nahitaez egin beharrekoak. Era berean, etengabeko ikaskuntzako 
jarduerak burutuko dituzte, beharrezkoak baitira ezagutza maila 
egokia bermatzeko eta beren lana ahalik eta baldintza onenetan 
egitea ahalbidetzeko. Udalak baliabide ekonomikoak eta aurrekontua 
bideratuko ditu horretarako, beharrezko kredituak erreserbatuz. 
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4. Era berean, organo esku-hartzailea toki-entitatetik kanpo 
kontratatutako bitartekoen lankidetzaz baliatu ahal izango da barne 
kontrola egiteko, betiere organo kontu-hartzaileak gainbegiratuta eta 
zuzenduta, kontrol finantzarioa egiten denean. 

5. Habilitazio nazionaleko funtzionarioen araubide juridikoak - 
indarrean dagoenak- udal kontu-hartzailetzaren esku uzten dituen 
eginkizun/lan guztiak behar bezala betetze aldera, tokiko 
Korporazioak egokitzat jotzen duenean, berehalako lankidetza eta 
laguntzako zeregina esleituta izango duten beste lanpostu batzuk 
sortzeko proposamenera joko da, martxoaren 16ko 128/2018 Errege 
Dekretuaren 15. artikuluan xedatutakoari jarraikiz. 

6. artikulua.- Kontrolatzaileen betebeharrak 

Eginkizun kontu-hartzailea betetzen duten edo kontrol finantzarioa 
egiten duten funtzionarioek, edota mendeko erakundeetan eginkizun 
horietan laguntzeko helburuz Kontu Hartzailetzari lotuta daudenek, 
isilpean gorde beharko dituzte beren eginkizunak betetzean 
ezagutzen dituzten gaiak. Barne-kontrola egitean lortutako datu, 
txosten edo aurrekariak haren helburuetarako bakarrik erabili ahal 
izango dira, eta, hala badagokio, arau-hauste administratiboa edo 
kontabilitate edo zigor arloko erantzukizuna ekar dezaketen 
gertakarien salaketarako ere bai. 

Edonola ere, beren eginkizunak Kontu Hartzailetzan betetzen dituzten 
langileek arau-hauste horiek detektatzen dituztenean, aldez aurretik 
Kontu Hartzailetza Nagusiaren titularrari emango diote horren berri, 
eta hura arduratuko da dagokion organoari jakinarazteaz, edozein 
langilek arlo horretan dituen betebeharrak galarazi gabe. 

7. artikulua.- Kontrolatzaileen edo organo kontu-hartzailearen 
gaitasunak 

Organo kontu-hartzaileak, kontrol-eginkizunak betetzean, honako 
hauek erabili ahal izango ditu, abuztuaren 22ko 117/2018 Foru 
Dekretuaren 6. artikuluan xedatutakoaren arabera: lankidetza- 
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betebeharra, aholkua eskatzeko ahalmena, defentsa juridikoa eta 
kudeaketako sistema informatikoak berrikusteko ahalmena. 

Udalak bermatu eta hartu beharko ditu defentsa juridikoa eta babesa 
emateko neurriak, hala badagokio, barne-kontroleko jarduketetan 
parte hartzen duten eta, ondorioz, prozeduretan agertu eta edozein 
jurisdikzio-organoren aurrean agertzeko deiak jasotzen dituzten 
funtzionarioek behar ditzaketenak. Halaber, erakundeak erantzukizun 
zibileko aseguruaren kostua ordaindu ahal izango die Kontu 
Hartzailetzaren titularrari, lankidetzan aritzen direnei, zerbitzuburuei 
eta Kontu Hartzailetzako goi-mailako teknikariei, eta, oro har, barne 
kontroleko organoen arduradun administratiboei. 

3. atala.- Barne-kontroleko prozedura orokorra 

8. artikulua.- Barne-kontroleko prozedura orokorra 

Arautegi honen 1 1 .  eta 1 1 1 .  tituluetan azaltzen diren berariazko 
prozedurak gorabehera, barne-kontroleko prozedura telematikoki 
burutuko da lehentasunez, horretarako ezarriko den aplikazio 
informatikoa erabiliz, berariazko kudeatzailearen bitartez edo udaleko 
espedienteen kudeatzaile elektronikoan txertatuta. 

Oro har, honela jardungo da: 

1 .  Espedientea sortzea: 
a) Dagokion zerbitzuak sortuko du edo alta emango dio udal 
espediente-kudeatzailean, eta espedientea osatzen duten agiriak 
identifikatuko ditu, dagokion tipologiari jarraikiz. 
b) Txostenak, proposamenak eta/edo nahitaezko frogagiriak bideratu 
eta erantsi eta gero espedientearen arduradunak osoa dela eta 
ebazpena eman daitekeela jotzen duenean, Kontu Hartzailetzara 
bidaliko du, espedientearen izaera kontuan hartuta dagokion kontrol 
mota egin dezan. Espedienteak hainbat agiri eskatzen dituenean, ez 
da osotzat joko eta, beraz, ez da bidaliko behar den azken agiria 
erantsi arte; barne mailan sinatu behar diren dokumentuak 
elektronikoki sinatuko dira, ahal izanez gero. Une hartatik aurrera, 
ezin izango zaio espedienteari dokumentu berririk erantsi, ezta 
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erantsitakoa aldatu ere, OKHk -argibideak, zuzenketak edo 
justifikazioa jasotzeko asmoz- espedientea itzuli duenean izan ezik. 
e) UDALEAN eta bere mendeko erakundeetan jarraitzen diren 
prozeduren berariazko definizioa alde balera utzi gabe, espedientea 
osatuta dagoela eta erabakia hartzeko prest dagoela joko da, honako 
hauek barnean hartzen dituenean: 
c . 1 .  Justifikazio-txostenak, proposamenak edo irizpenak, organo 
eskudunaren borondatea egiaztatzen dutenak. 
c.2. Txosten tekniko, juridiko edo administratiboak, erabakiari 
arrazoibidea eta segurtasun juridikoa emateko. 
c.3. Kredituaren egiaztapena, aurrekontuan jaso beharreko gastua 
dakarrenean. 
c.4. Kontrolatu beharreko egintza/erabakiaren zirriborroa. 
c.5. Bereziki, eta UDALEKO espediente-kudeatzailean kasu 
bakoitzeko zehaztutakoarekin bat, ezarri bezala, espedientea 
osatzeko behar diren dokumentu guztiak. 

Espedientea kontrolaren ondorioetarako osatuta dagoela ulertuko da, 
gutxienez ikuskatzeko funtsezkotzat jotzen diren dokumentu guztiak 
baditu edo baldintza guztiak betetzen baditu, Toki Ogasunak arautzen 
dituen Legearen testu bateginean, 10/2003 Foru Arauan, 117/2018 
Foru Dekretuan eta arautegi honetan ezarritakoarekin bat. 

Espedienteak osatzen duten dokumentuek originalak izan behar dute, 
eta, beharrezkoa denean, sinatuta egongo dira, ahal bada, 
elektronikoki; edo bestela, eskuz sinatuta badaude, dokumentua 
originala dela egiaztatzea ahalbidetzen duen bitarteko bat erabiliz 
txertatuko dira espedientean eta aplikazio informatikoan, hala 
badagokio. 

Erantsitako txosten guztiek, aplikatu beharreko legedia aipatzeaz 
gain, eztabaidaezinak izan behar dute, eta esanbidez adierazi 
beharko dute, argi eta garbi, erabakiaren aldekoak ala aurkakoak 
diren; barnean hartuko dute espedientearen behartze-edukiaren 
balorazio materiala, zuzenbidearen araberakoa den ala ez 
erabakitzeko. 

2. Espedientea OKHra bidaltzea: 
a. Espedientea jaso ondoren, barne-kontrola egiten duten langileek bi 
egun balioduneko epea izango dute espedientearen izaera eta 
xedearen arabera dagokion kontrol mota zehazteko edo, bestela, 
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hala badagokio, bueltan bidaltzeko edota fiskalizazioaren omisioaren 
izapidea hasteko. Hori dela eta, epe horretan honako hau erabakiko 
du: 

a . 1 .  Bueltan bidaltzea; dagokion kontrola egiteko beharrezkoa 
edo nahitaezkoa den dokumentu, txosten edo frogagiriren bat 
espedientean falta bada, edo, falta ez izan arren, zehaztugabea, 
okerra edo nahasgarria dela begi bistan badago, espedientea bueltan 
bidaliko da, arrazoia edo arrazoiak idatziz adierazita, arautegi honen 
1 1 .  tituluko 1 1 1 .  kapituluan zehaztutakoaren arabera. Kasu horretan ez 
da hasiko 10 .  artikuluan aipatutako fiskalizaziorako epea, espediente 
osoa berriro bidali arte; bidalitakoa berriz ebaluatuko du OKHk. 

a.2. Espedientea barne-kontrolaren xedea izan behar ez 
duenean, aurrekontuari, kontabilitateari, ondareari edo ekonomiari 
eragiten ez diolako, salbuetsia dagoelako edo kontrola egin zaiolako, 
zentro kudeatzailera bueltan bidaliko da, izapidetzen jarrai dezan. 

a.3. Fiskalizazioa dagokion ala ez, eta ikuskapena egiteko 
modua. Espedientea eginkizun kontu-hartzailearen xedea bada, 
aurretiko fiskalizazio mugatua edo osoa egin beharko da, arautegi 
honen 9. artikuluak eta l. eranskinak xedatzen dutenaren arabera. 

b.4. Kontrol finantzarioa egin behar den; espedienteari 
aurretiko kontrol finantzario iraunkorra egin behar bazaio, aipatu 
kontrola egiten hasiko da. 

c. 5. Fiskalizazioaren omisioa egiteko prozedurara bideratzea; 
espedienteak prozedura amaitzeko ebazpen/dekretua edo erabakia 
jasotzen badu edo horietako bat eman dela ondorioztatzen bada, eta, 
hortaz, nahitaezko fiskalizazioaren omisioa gertatu bada, arautegi 
honen 32. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako prozedurari hasiera 
emango dio kontrol-organoak. 

Apartatu honen a) letran aipatutako bi egun balioduneko epea 
kontrol-organoak aurreko aukeretako bat esanbidez aukeratu gabe 
igarota, espedienteak automatikoki aurretiko fiskalizazioaren xede 
bihurtu beharko du. Orduan, eginkizun kontu-hartzailea betetzeko 
arautegi honetan ezarritako epeak hasiko dira; horrek, hala ere, ez du 
kentzen aipatu prozesua amaitu ondoren espedientea bueltan 
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bidaltzea edo barne-kontrolaren beste modalitate batera bideratzea 
erabakitzeko aukera. 

Barne-kontrola dagokion modalitatean egin eta OKHk txostena igorri 
ondoren, txostena zentro kudeatzailera bidaliko da, eta/edo dagokion 
organora, espedienteari dagokion tramitazioa jarraitzeko. 

3. Erabakia edo ebazpena. 
Zentro kudeatzaileak, beharrezko kontrola egin ondoren 
adostasunez edo, hala badagokio, desadostasuna izapidetuta 
espedienteetan gehituko du dagozkion eragiketak kontabilizatzeko 
aukera ematen duen ebazpena, akordioaren ziurtagiria edo egintza, 
eta hura OKHra bidaliko du, baliozkotzat jo dezan edo dagozkion 
eragiketak kontabiliza ditzan. Era berean, espedientea osatuko du 
ondoren beteko diren izapideekin, hala nola argitalpenekin edo 
alegazioekin. Zentro kudeatzaileak dokumentu gehiago bildu ahal 
izango du, hasierako egintza fiskalizatu ondoren, eta espediente bera 
berriz kontrolatu ahal izango da, une edo fase desberdinetan. 

11. TITULUA. EGINKIZUN KONTU HARTZAILEA 

l. KAPITULUA. EGINKIZUN KONTU HARTZAILEAREN ARAU OROKORRAK 

9. artikulua.- Eginkizun kontu-hartzailearen modalitateak 

Aurrekontuan eragina duten egintzen gainean burutuko den eginkizun 
kontu-hartzailea, arautegi honen 2. artikuluan azaltzen den moduan, 
kontu-hartze formalaren eta materialaren modalitateetan egingo da. 
Kontu-hartze formala erabakia hartzeko beharrezkoak diren lege 
baldintzak betetzen diren egiaztatzea izango da, eta horretarako, 
espedientean nahitaez egon behar duten dokumentu guztiak 
aztertuko dira. Kontu-hartze materialean, aldiz, funts publikoak 
benetan eta eraginkortasunez erabiltzen diren egiaztatuko da. 

Eginkizun kontu-hartzailea baliatzeak, arautegian azaltzen den 
garapena galarazi gabe, honako fase hauek izango ditu: 
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1 .  Aurretiko fiskalizazioa. 
Kontu Hartzailetzak, dagokion ebazpena eman aurretik, eskubide edo 
betebehar ekonomikoak sor ditzaketen edo funts eta baloreen 
mugimendua eragin dezaketen egintza, dokumentu edo espediente 
guztiak aztertzeko ahalmena du, legez ezarritako prozedurari jarraikiz 
kasu bakoitzean aplikagarri diren xedapenekin bat datozela 
ziurtatzeko. Eginkizun kontu-hartzailea betetzean, ez zaio begiratuko 
kontu-hartzea egin zaien jarduketen egokitasunari edo 
komenigarritasunari. Hain zuzen ere, aurrekontuaren fase hauetan 
egiten den legezkotasun-kontrola da: 

a. Sarreren konpromisoak edo eskubideak aitortzea edo 
deuseztatzea 
b. Gastua onartzea/baimentzea edo deuseztatzea. 
c. Gastuaren konpromisoa edo deuseztatzea. 
d. Funts edo baloreen mugimendua eragiten duten erabakiak. 

2. lnbertsioaren egiaztapen materialaren aurretiko kontu-hartzea. 

3. Obligazioak aitortu aurretiko kontu-hartzea 
Organo kontu-hartzaileak obligazioak legearekin edo agintari 
eskudunek izenpetutako negozio juridikoekin bat datozela eta 
hartzekodunak bere prestazioa bete edo, hala badagokio, bermatu 
duela egiaztatzeko duen ahalmena da, dena delako ebazpena eman 
aurretik gauzatu beharrekoa. Hitz batez, gastuen honako fase hauek 
ikuskatzea da: 

a. Obligazioa aitortzea edo deuseztatzea. 
b. Aurrekontuan jasota ez dauden ordainketak egin aurretiko 

akordioen fiskalizazioa. 

4. Ordainketa-aginduaren gaineko kontu-hartze formala 
Organo kontu-hartzaileak ordainketa-aginduak behar bezala eman 
direla ziurtatzeko duen ahalmena. Hain zuzen, gastuen honako fase 
hauen ikuskatzea da: 

a. Ordainketa egiteko agindua ematea. 
b. Aurrekontuan jasota ez dauden ordainketak egiteko 

aginduak. 
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5. Ordainketaren gaineko kontu-hartze materiala. 
Organo eskudunak ordainketa hori xedatu duela eta jasotzailearen 
alde eta behar adinako zenbatekoan egin duela ziurtatzeko organo 
kontu-hartzaileari esleitzen zaion ahalmena da. 

a. Ahal bada, banku-transferentzia edo bestelako ordainketa 
moduak. 
1 O. artikulua.- Eginkizun kontu-hartzailea betetzeko u nea eta epea 

OKHk espediente originala eta osatua jasoko du, ahal bada, 
espedienteak kudeatu eta izapidetzeko aplikazioaren bidez; 
paperezko espedienteak salbuespen gisa jasoko dira. Espedientea 
fiskalizazioan jaso edo sartzen den eguna erregistroan jasota utziko 
da. 

Ondorio horietarako, espedientearen edukiari dagokionez, gutxienez 
honako hauek agertu behar dira: erabakiaren proposamena, nahitaezko 
txostenak, kredituaren erreserbari buruzko agiria (hala badagokio), frogagiri 
originalak eta espedientea osatzen duen beste edozein agiri. Alkatetza 
dekretuaren eta erakunde autonomoen zinegotzi ahaldunaren edo 
presidentearen ebazpenen proposamenei dagokienez, proposamenak 
digitalki tramitatzeko erabiltzen den aplikazioan bertan sinatuta egon 
beharko du, fiskalizazioaren zain dagoela adierazita. 

Kontu Hartzailetzak bi egun balioduneko epea izango du, 
espedientea jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, bueltan 
bidaltzeko edo egin behar den kontrol mota zehazteko, arautegi 
honen 8. artikuluan adierazitako moduan eta aipatutako ondorioekin. 

OKHk 10 egun balioduneko epea izango du espedientea ikuskatzeko, 
egin behar den kontrol mota zehaztu eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita. Epe hori 5 egun baliodunekoa izango da, berdin 
zenbatuta, espedientearen tramitazioa premiazkoa dela deklaratzen 
bada edo arautegi honen 20. artikuluan araututako erregimen berezia 
-aurretiko fiskalizazio eta kontu-hartze mugatuarena- aplikatzeko 
moduko kasuetako bat bada. 

OKH kanpoko organoei laguntza eskatzeko ahalmenaz baliatzen 
denean, artikulu honetan aurreikusitako epea eten egingo da, eta 
gertaera horren berri kudeatzaileari eman beharko dio. 
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Epeak betetze aldera, aipatu espedienteak eratzeko orduan edo 
arautegi honetan aipatu ez diren prozedurazko gai guztietarako, 
kontuan hartuko dira Estatuko oinarrizko legedia eta Euskal 
Autonomía Erkidegoko berariazko legedia, kasuan-kasuan aplikatu 
beharrekoa, Administrazio Prozedura Erkidea eta Toki Entitateen 
Antolakuntza, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregimena 
arautzen dituena. 

Proposamenak aurkezten dituzten sail eta teknikari arduradunek 
espedienteak eta proposamenak izapidetzeko eta sinatzeko artikulu 
honetan ezarritako epeak kontuan hartu beharko dituzte, eta beren 
erantzukizunpekoak izango dira aipatu fiskalizazio-epeak bete ez izanak 
erabakiak hartzeko prozeduran eragingo dituen ondorio, atzerapen edo ez 
betetzeak. Bereziki, Gobernu Batzordearen eskumeneko espedienteen 
kasuan, gutxieneko epea ezartzen da espedientea jaso eta Kontu 
Hartzailetzaren erregistroan formalki gehitzeko; hain zuzen, Batzordearen 
eguneko gai-zerrenda itxi aurretiko bi egun balioduneko epean ikuskatu 
beharko da espedientea. Deialdia itxi aurretiko BI EGUN BALIODUNEKO 
epean jasotako espedienteak, oro har, ikuskatu eta bidaliko dira, baina ez 
deitu den Batzorde horretarako, hurrengorako baizik. Salbuespenez, 
espediente horiek datorren Batzordean sartu ahal izango dira, baina gai 
zerrendatik kanpo. Hori dela eta, fiskalizazioaren ondorioetarako, 
espedienteak jasotzeko erregistroa itxita geratzen da Gobernu Batzordeko 
gai-zerrenda eta deialdia ixteko eguna baino bi egun lehenago. Oro har, 
fiskalizazio-txostena jasota, sail bakoitzak jakinarazi behar dio ldazkaritzari 
Batzordearen gai-zerrendan sartu beharreko espedienteak, Kontu 
Hartzailetzatik helarazi diren ala ez kontuan hartu gabe. Batez ere, 
espediente batzuk Gobernu Batzordean gai-zerrendarik kanpo aurkeztu 
behar direnean, sail proposatzaileak eman beharko dio ldazkaritzari 
inguruabar horren berri. 

11. KAPITULUA. KONTU HARTZAILETZA DIRU-SARREREN PROZESUAN 

1 1 .  artikulua.- Sarreren aurretiko fiskalizazio eta kontu-hartze 
mugatua 

Getxoko Udaleko sektore publikoko sarrerak eginkizun kontu 
hartzailearen pean daudenean, eginkizun mugatua izango da, eta, 
Diruzaintzaren eskubide eta sarreren aurretiko fiskalizazioaren ordez, 
kontabilitatean haien berri hartzeari loturiko kontrola egingo da; 
horretarako, OKHk sarreren likidazioak onartzeko proposamenak 
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sinatu beharko ditu. Gainera, berri hartzea, halabeharrez, arautegi 
honen 1 1 1 .  tituluan aipatzen den kontrol finantzarioarekin osatuko da. 

Aurrekoa gorabehera, toki-erakundeko Diruzaintzako eskubide edo 
sarreren aurretiko fiskalizazioa egin beharrean kontabilitatean haren 
berri hartzeko kontrola eta ondorengo kontrola ezartzea ez da 
zabalduko bidegabeko sarreren itzulketatik eratorritako agintze eta 
ordaintze materialeko egintzen fiskalizaziora, hau da, isunak, zergak, 
erroldaren ondoriozko prezio publikoak eta zerga-kudeaketaren 
arloko likidazioak direla eta lortutako sarrerak soilik hartuko ditu 
barnean. Halaber, alde balera utziko ditu arautegi honen l. 
eranskinean esanbidez aipatutako sarrerei eragiten dieten kasu edo 
espedienteak, horietan oinarrizko baldintzak aldez aurretik ikuskatu 
behar badira; ikuskapenean espedienteko nondik-norakoak 
egiaztatuko dira. Era berean, ez dira aintzat hartuko l. eranskinean 
aipatzen ez diren eta udal aurrekontuko sarrerak sor ditzaketen 
gainerako erabaki eta negozio juridikoak, kontratu-izaera dutenak, 
ondare arlokoak edo beste edozein motatakoak, horien gainean 
aurretiko fiskalizazio osoa egingo delako. 

12.  artikulua.- Bidegabeko sarreren itzulketatik eratorritako agintze 
eta ordaintze materialeko egintzen fiskalizazioa 

Sarrera-itzulketen kasuan, ordainketa-aginduaren kontu-hartze formala egin 
behar da, gainerako agindu guztien kasuan bezala, eta kontu-hartze 
materiala, gainerako ordainketa guztien kasuan bezala. Hala ere, itzulketa 
ordainketa agintzen duen ebazpen baten bidez tramitatuko da oro har, 
hortaz, ebazpen horren aldez aurretiko kontu-hartzea egin beharko da. 

Bidegabeko sarreren itzulketatik eratorritako ordainketa-aginduaren gaineko 
kontu-hartze formalak, ordainketa-aginduak ikuskatzean egiaztatu behar 
diren gainerako elementu orokorrak egiaztatzeaz gain, honako hauek ere 
frogatuko ditu: 
a. Agintzen den zenbatekoa benetan sartu zela. 
b. Espedienteak itzulketaren jatorriari buruzko txosten juridikoa -itzulketaren 
aldekoa- jasotzen duela. 
c. ltzuli beharreko zenbatekoa eta berandutze-interesen likidazioa, hala 
badagokio, zuzenak direla. 
d. Berandutze-interesak ordaintzeko, KA kontabilitate-agiria (kreditu 
atxikipena) erantsi dela. 
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Kontu-hartzearen emaitza aldekoa bada, agindua edo horri buruzko 
txostena jasotzen duen dokumentuan bertan ikuskapen- edo 
onespen-sinadura jarri ahal izango da, arrazoitu beharrik gabe, baldin 
eta egiaztapenetik espedientea legediarekin bat datorrela 
ondorioztatzen bada. 

13 .  artikulua.- Sarreren arloko eduki ekonomikoa duten errekurtso 
administratiboak ebazteko egintzen fiskalizazioa 

Arautegi honen 1 1 .  artikuluan araututako aurretiko fiskalizazio 
mugatuaren araubidea alde batera utzi gabe, aurretiko fiskalizazioa 
eta kontu-hartzea honako hauek ere eskatuko dituzte: toki 
erakundeko organoen, erakunde autonomoen eta, hala badagokio, 
atxikitako erakundeen egintza guztiek, sarreren arloko administrazio 
errekurtsoak ebazten dituztenek, aipatzen duten zenbatekoa, udalari 
eta/edo bere mendeko erakundeei sortzen dien ondorio ekonomiko 
negatiboa -sarreren gutxitzea dela eta- 3.000,00 euro edo handiagoa 
denean. Aurretiko fiskalizazioa baliatzean, ordenamendu juridikoak 
ezarritako baldintzak eta izapideak betetzen diren egiaztatuko da, eta 
horretarako, espedientea osatzen duten agiri, jarduketa eta txosten 
juridikoak aztertuko dira. 

14 .  artikulua.- Eragozpenak sarrerak likidatzeko egintzetan, funts edo 
baloreen aldeko mugimenduetan eta eskubidek deuseztatzean 

Eginkizun kontu-hartzailea betetzean, organo kontu-hartzaileak 
aztertutako egintza, aqm edo espedienteen mamiarekin edo 
formarekin ados ez dagoela adierazten badu, eta desadostasuna 
udalaren, bere erakunde autonomoen edo, hala badagokio, haiei 
atxikitako gainerako entitateen aldeko eskubideen onarpen edo 
likidazioari edo funts edo baloreen mugimenduari buruzkoa bada, 
edota eskubideen deuseztatzeari buruzkoa bada, desadostasuna 
eragozpen-ohar batean formalizatuko da, baina inoiz ere ez du 
etengo espedientearen izapidea. 

Aurreko eragozpen-oharrekin, baita sarreren arloan antzemandako 
gabezia edo akats nagusiekin ere, organo kontu-hartzaileak urteko 
txosten bat osatuko du, erakundearen Udalbatzari aurkezteko. Aipatu 
txostena Kontu Hartzailetzak formulatutako eragozpenen aurka 
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emandako ebazpenei buruzko urteko txostenaren apartatu batean 
gehitu ahal izango da; urteko txostena dagokion ekitaldiko Kontu 
Orokorra onartzeko asmoz egingo den osoko bilkuran aurkeztuko da, 
Kontu Orokorra onetsi behar duen osoko bilkuraren eguneko gai 
zerrendatik bereizita. 

Hala ere, eskubideen onespenaren edo likidazioaren arloan, funtsak 
edo baloreak entitatearen alde mugitzean eta eskubideak 
deuseztatzean antzemandako hutsuneak arlo horiek kudeatzen 
dituzten atalei ere jakinaraziko zaizkie. 

111. KAPITULUA. KONTU HARTZAILETZA GASTU ETA ORDAINKETEN 

PROZESUAN 

1 .  atala.- Espedienteen aurretiko fiskalizazio eta kontu-hartzea 

15 .  artikulua.- Aurretiko fiskalizazioa 

OKHren txostena jaso eta gero, presidenteak hala proposatuta, 
Udalbatzak, arautegi honetan adierazitakoarekin bat, fiskalizazioaren 
eta kontu-hartzearen araubidea adostuko du, honako aukera hauek 
izanik: 

1 .  Aurretiko fiskalizazio I kontu-hartze mugatuaren erregimena. 
2. Aurretiko fiskalizazio / kontu-hartze orokorraren edo osoaren 
erregimena. 

Aurretiko fiskalizazio mugatuaren erregimen berezia alde batera utzi 
gabe, aurretiko fiskalizazioa eta kontu-hartzea baliatzean, 
ordenamendu juridikoak ezarritako baldintzak eta izapideak betetzen 
diren egiaztatuko da, eta horretarako, erabakia hartu aurretik 
espedientea osatzen duten agiri, jarduketa eta txosten juridikoak 
aztertuko dira. 

Hortaz, aurretiko fiskalizazio mugatuaren erregimena -20. artikuluan 
araututakoa- alde balera utzi gabe, aurretiko fiskalizazioaren pean 
daude ekonomia, finantza, aurrekontu, kontabilitate edo ondare arloei 
loturiko edukia duten egintza guztiak, sinatzen diren hitzarmenak eta 
antzeko izaera duten egintza guztiak, gastuak egitea baimentzen, 
agintzen edo onartzen dutenak, UDALEKO organoek, bere erakunde 
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autonomoek eta arautegi honen 1 .  artikuluan aipalutako mendeko 
erakundeen organoek eman behar dituztenak, beren kalifikazioa 
edozein dela ere. 

Gasluak egileko espedienleen aurretiko fiskalizazioa, hortaz, honako 
une hauelako bakoitzean egingo da: 

1 .  Gastua onartu aurretik, dagokion proposamenarekin balera (A 
fasea). 
2. Gaslua egin edo egileko konpromisoa hartu aurretik, dagokion 
proposamenarekin balera (D eta AD faseak). 

Fase baten aurreliko fiskalizazioak ez du esan nahi espediente 
bereko aurreko faseelan egindako ikuskapenak aldekoak izan direnik. 
Beraz, aurreko fase batean arautegi honetan jasotakoaren araberako 
desadostasunezko izapidearen bidez ebatzitako eragozpena agertu 
bada, berezitasun hori OKHren txoslenean jasoko da, baina ez da 
desadoslasunezko prozedura berri bat irekilzeko arrazoia izango, 
ikuskalzen den faseko baldintzak bakarrik aintzat hartuko baitilu 
fiskalizazioak, aipatu azterketaren ondorioz beste eragozpen bat 
agertzea galarazi gabe. 

Aurretiko kontu-hartzearen menpe dauden egintzen artean, arautegi honen 
arabera kasuan-kasuan aplikatu behar den erregimenean, honako hauek 
sartu dira esanbidez: 

a) Eduki ekonomikoa duten administrazio-errekurtsoak ebazteko egintzak. 

Udal aurrekontuaren kargurako gastuak egiteko erabakiak edo 
aurrekontuan jasota ez dauden ordainketa-aginduak ondorioz dakartzaten 
administrazio-errekurtso guztiak hartzen ditu barnean apartatu honek. 

Administrazioaren sarrerak gutxitzea dakarten errekurtsoak ebazteko 
egintzen kontu-hartzea 1 1 .  titulu honen 1 1 .  kapituluan xedatutakoaren arabera 
egingo da, batez ere, 13. artikuluaren arabera. 

b) Sinatzen diren hitzarmenak eta antzeko izaera duten egintza guztiak, 
baldin eta ekonomia arlokoak badira. 

e) Kontratu administratiboak eta pribatuak eta udal ondare publikoaren 
kudeaketa eta administrazioarekin zerikusia duten erabakiak, hala nola 
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erabilera lagatzeak, emakidak, errentamenduak eta abar, horiek guztiek 
altxor publikorako sarrerak sortzen dituzten edo sor ditzaketen arren. 
16. artikulua.- Aurretiko fiskalizazioaren salbuespena 

Aurretiko fiskalizazioaren menpe ez dira egongo: 
a. Kontratu txikiak. 
b. Aldizkako gastuak eta ondoz ondoko tarteko gainerako gastuak, 

dagokien egintzaren edo kontratuaren edo haren aldaketen 
hasierako epeko gastua fiskalizatuz gero. · 

Kutxa finkoko aurrerakinen sistemaren bidez ordaintzen diren 
gastuen eta frogatu beharreko ordainketa-aginduen kasuetarako, 1 1 1 .  

kapitulu honen hirugarren atalean adierazitakoaren arabera dagokien 
aurretiko kontu-hartze mugatua galarazi gabe, barne-kontrolaren 
lehentasunezko mota gisa, kontrol finantzario iraunkorra ezartzen da. 

17. artikulua.- lnbertsioaren egiaztapen materialaren kontu-hartzea 

1 . -  Gastua likidatu edo obligazioa onartu aurretik, organo kontu-hartzaileak 
kontratu guztien -kontratu txikiak salbu- harrera materialean parte hartuko 
du, eta benetan egin direla eta kontratuaren edukira egokituta daudela 
ziurtatuko du. 

Hala ere, egiaztapen materialaren aurretiko kontu-hartzea egiteko 
obligaziotik salbuetsita geratzen dira: kontratuak ez diren negozio 
juridikoen ondoriozko prestazioak, eta beren izaera dela eta (xedea 
ez baita errealitate fisikoa, ukigarria eta materialki egiaztagarria) 
egiaztapen materiala egiteko aukerarik ematen ez duten kontratuen 
ondoriozkoak; azken horiek honako hauei lotuta egon daitezke: 
garbiketa-zerbitzuak, segurtasun-zerbitzuak, lanak zuzentzen 
laguntzea, garraioa, posta-zerbitzuak, energia elektrikoaren, 
erregaiaren, gas eta uraren hornikuntzak, besteak beste. 

Materialki egiaztatu ezin daitezkeen kontratuen kasuetan eta 
kontratua ez den negozio juridikoetatik eratorritako prestazioen 
kasuetan, inbertsioaren benetako egiaztapena geroko kontrol 
finantzarioan egingo da; horretarako, honako hauek espedientean 
dauden egiaztatuko da: harrera-akta, hartzeko egintzan parte hartu 
dutenek sinatuta; edo kontratuaren arduradunak (halakorik egonez 
gero) edo prestazioa jasotzen duen atal, unitate edo sailaren buruak 
igorritako eginbidea edo ziurtagiria, honako hau adierazita: 
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- Eskuratutako materialaz ardura hartu izanaren adierazpena, hura 
identifikatzeko xehetasun nahikoak emanda. 
- Lana edo zerbitzua aurretik ezarritako baldintza orokor eta berezien 
arabera burutu izanaren adierazpena. 

Kontratu txikien kasuetan, harreraren egiazkotasuna dokumentatze aldera, 
gastuaz arduratzeko eginkizuna betetzen duen pertsonak kontratu txikia 
likidatzeko erabilitako lan, zerbitzu edo hornikuntzaren azken fakturan 
baieztapen-sinadura jarriko du. 

lnbertsioaren egiaztapen materialaren aurretiko kontu-hartzea egiteko, 
nahitaezkoa denean, laginketako prozedurak erabili ahal izango dira. 
Hortaz, OKHk edo hark eskuorde izendatutako pertsonak prestazioa 
hartzeko egintza guztietan fisikoki parte hartzea kontuan hartu gabe, egintza 
horiek guztiak Sektore Publikoko Kontratuen Legeak bere bigarren liburuko 
lehenengo tituluan (xedapen orokorrak) ezartzen duen aurretiazko 
jakinarazpenaren erregimenaren menpe egongo dira (OKHri jakinarazi 
beharko zaizkio). Halaber, prezioa kontura eginiko ordainketen bidez eta 
segidako traktuen bidez ordaindu beharko da, eta kontratua eta prestazioak 
hartzeko egintza formalak bete beharko dira. 

2.- Egiaztapen materiala organo kontu-hartzaileak ikuskatuko du, edo hark 
eskuorde izendatutako pertsonak. 

Aurreko paragrafoan aipatutako eskuordetzari dagokionez, eskuordetza 
ematen duen organoaren eginkizunak unean-unean esleitzea dela ulertu 
behar da, eta urriaren 1eko 40/2015 Legean edo administrazio publikoen 
araubide juridikoari buruzko legeetan -hala badagokio, aplikatu 
beharrekoetan- adierazitakoaren arabera formalizatu eta arautuko da, 
administrazio-organo baten eskumenekoa den jarduera material edo tekniko 
baten kudeaketa Administrazio bereko beste organo baten esku uzteko 
aginduaren kasuan. 

Aipatu eskuordetza edo agindua, oro har, Kontu Hartzailetzako 
langileen esku utzi ahal izango da, edo erakundeko barne-kontrolaren 
arduradunak eginkizun hori betetzeko gaitzat jotzen dituen beste 
langile batzuen esku, edo bestela, langile bat berariaz aukeratuko da 
egiaztapen bakoitzeko. Edonola ere, erakunde bakoitzeko barne 
kontroleko arduradunak horretarako emandako agindua ezeztatu 
beharrik gabe parte hartu ahal izango du. 
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Organo kontu-hartzaileak edo hark eskuorde izendatutako pertsonak, 
egiaztapen materiala egiteko ezagutza teknikoak beharrezkoak direnean, 
aholkuak jaso ahal izango ditu, eta, laguntza moduan, konlratuaren xedean 
aditua den teknikari batek harrera-ekitaldian parte hartu ahal izango du 
(obra-zuzendaria eta kontratuaren arduraduna ez den pertsona bat izango 
da). 

3.- Oro har, inbertsioaren egiaztapena egiteko prozedura -egiaztapena 
nahitaezkoa denean- honako hau izango da: 

Obra, zerbitzu edo erosketaren harrera-eguna baino gutxienez hogei egun 
lehenago, organo kudeatzaileek inbertsioa hartzeko ekitaldia eta egiaztapen 
maleriala egingo dela jakinarazi beharko diete erakunde bakoitzeko OKHri, 
ekitaldi horretan parte har dezaten. 

lnbertsioaren egiaztapen materialaren kontu-hartzean, beti OKH -bere 
izenean- edo hark eskuorde izendatutako pertsona eta, hala badagokio, 
aukeratutako aholkularia egongo dira aipatu inbertsioa egiaztatzeko 
egintzan. 

Gomendagarri egiten duten zirkunstantziak daudela hautematen 
denean, OKHk inbertsioaren egiaztapen materialak obra egikaritu 
bitartean, zerbitzuak e man bitartean eta hornikuntza-kontratuen bidez 
eskuratutako ondasunak fabrikatu bitartean egitea erabaki ahal 
izango du. 

4.- Kontu Hartzailetza Nagusiaren ordezkariaren erantzukizuna eta, 
hala badagokio, izendatutako aholkulariarena, era proportzionalean 
baloratuko da, egiaztapena egiteko jarritako giza-baliabideen eta 
baliabide materialen arabera. Aipatu erantzukizuna ez da hedatuko 
egindako inbertsioaren egokitasunari loturiko akats edo gabezietara, 
horiek ondorio ukigarria eta egiazta daitekeena ez badakarte, ezta 
ezkutatutako akats edo elementuetara ere, inbertsioaren egiaztapen 
materiala egitean detektatu ezin izan badira. 

Aholkulari teknikorik izendatu ez denean (ez baila beharrezkotzat jo edo 
ezinezkoa izan baila), izendatulako ordezkariari eska dakiokeen 
erantzukizuna Administrazioko langileei eskatzen zaien erdi mailako arduraz 
jokatuz gero detekta daitezkeen arazo eta gabezietara mugatuko da, beren 
lanpostuari lotutako eginkizunak betetzeko inbertsioaren xedea den sektore 
berezian prestakuntza teknikorik eduki behar ez dutela kontuan hartuta. 
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5. lnbertsioaren egiaztapen materialaren emaitza aktan jasota utziko da, eta 
akta hori inbertsioaren egintzan parte hartzen duten guztiek sinatuko dute. 
Hala badagokio, aktan jasota utziko dira ikusitako akatsak, zuzentzeko hartu 
beharreko neurriak eta harreraren egintzan izandako gertakari eta 
inguruabar nagusiak. Akta horretan edo hura zabaltzeko txostenean, parte 
hartzaileek, banaka edo taldeka, egokitzat jotzen dituzten iritziak adierazi 
ahal izango dituzte. 

6. Kontu Hartzailetza Nagusiak eginkizun kontu-hartzailearen erabilera 
egiaztapen materialaren arican garatzeko jarraibideak eman ahal izango 
ditu. 

18 .  artikulua.- Obligazioaren onarpenaren aurretiko kontu-hartzea 

Aurretiko kontu-hartzearen menpe daude gastuen likidazioak edo 
obligazioen onarpena, horiei buruzko erabakia hartu aurretik (O 
eta/edo ADO faseak eta aurrekontuan ez dauden ordainketak egiteko 
aginduak), haien jatorria legea izan edo balio osoz egindako negozio 
juridikoa izan. 

OKHk gastuen likidazioei edo obligazioen onarpenari buruzko 
erabakia hartu aurretik ezagutuko du espedientea. Une horretan, agiri 
bidez frogatuta gelditu beharko da obligazioa onartzeko edo gastua 
likidatzeko beharrezkoak diren baldintza guztiak betetzen direla; 
besteak beste, hala badagokio, prestazioa gauzatu izana egiaztatuko 
da, edo hartzekodunaren eskubidea, gastua baimendu eta 
ordaintzeko konpromisoa hartu zuten erabakiekin bat etorrita, baita, 
hala badagokio, inbertsioaren egiaztapen materialaren aldeko 
emaitza ere. 

Oro har, honako hauek egiaztatuko dira: 

1 .  Obligazioak bat datozela aldez aurretik onartu eta, hala badagokio, 
ikuskatu ondoren aldeko iritzia lortu duten gastuekin, salbu eta 
gastuaren onespena eta obligazioaren onarpena aldi berean egiten 
badira. Hala ere, obligazioa onartu aurretiko faseetan eragozpenen 
bat azaldu bazen eta arautegi honen 29. artikuluak aipatzen duen 
izapidearen bidez ebatzi bazen, inguruabar hori OKHren txostenean 
jasoko da, baina berez ez du eragozpenik ekarriko obligazioa 
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onartzeko fasean; fase honi dagozkion elementuak okerrak direnean 
bakarrik izango da bidezkoa eragozpena adieraztea. 

2. Obligazioa frogatzen duten dokumentuak aplikatu beharreko lege 
xedapenen eta araudien araberakoak direla; UDALEKO eta bere 
mendeko erakundeetako Faktura Elektronikoak Jasotzeko Gune 
Orokorraren bidez erregistratutako fakturen kasuan, prozedura hori 
arautzen duten jarraibideekin bat egin dela, faktura aurkeztu den 
mendeko erakundea edozein dela ere. 

Edonola ere, dokumentazioak honako hau jasoko du: 
a. Hartzekodunaren identifikazioa. 
b. Obligazioaren zenbateko zehatza. 
c. Ordainketaren obligazioa ekarri duten prestazioak, zerbitzuak eta 
beste kausa batzuk. 

3. Materialki egiaztatu dela, hala badagokio, obra, zerbitzu, 
hornikuntza edo gastua benetan eta behar bezala egin dela eta 
egiaztapena dagokion kasuan egin dela. Era berean, obra- eta 
hornikuntza-kontratu guztietan, harrera-akta edo agiri baliokidea 
erantsi beharko da. 

Kontu-hartzearen emaitza positiboa bada, kontabilitateko 
dokumentuan bertan sinatutako eginbidearen bidez burutu ahalko da, 
arrazoiak adierazi beharrik gabe, egiaztapenaren emaitzatik 
espedientea legezkotasunarekin bat datorrela ondorioztatzen bada. 
Bestelako kasuetan, berariazko txostena igorriko da, artikulu honetan 
jasotakoez beste funtsezko baldintza bat aintzat hartuz gero. 

19 .  artikulua- Kontratu txikien kontu-hartzea 

Kontratu txikiak salbuetsita egongo dira A eta D faseetako aurretiko 
fiskalizaziotik, arautegi honen 16 .  artikuluak xedatzen duenari 
jarraikiz. 

Udalak, erakunde autonomoek eta gainerako mendeko entitateek 
egiten dituzten kontratu txikien kasuan, kontrol finantzario iraunkorra 
egin beharko da, une oro aplikatu behar den legedia, baila dekretuak 
eta administrazio-kontratazio mota hori udal esparruan arautzen 
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duten gainerako araudi eta barne-zuzentarauak ere, betetzen direla 
egiaztatze aldera. Geroko kontrol finantzarioaren modalitatea Kontrol 
Finantzarioaren Urteko Planean edo hura garatzeko lan-programetan 
jasotakoarekin bat etorriko da. 

Aurrekoa gorabehera, kontratu txikien kasuan, aurretiko kontu 
hartzea egin beharko da, obligazioa onartzen den unean, ordainketa 
aginduak egitean eta ordainketa egitean. Aurretiko kontu-hartzearen 
helburua ez da izango aurretiko fiskalizazioari dagozkio faseak behar 
bezala izapidetzen diren egiaztatzea; arautegi honen 18 .  artikuluan 
aipatutako kontuak kontrolatzea izango da horren helburua, besteak 
beste, gastua egiteko baimena, behin-behineko onarpena eta 
araudiak ezarritako baldintza eta formaltasunak betetzen dituen 
faktura egotea. 

Kontratu txikiak udalak horretarako abian jarri dituen baliabide eta 
aplikazio informatikoen bidez tramitatuko dira (gastua egiteko 
eskaeren modulua), eta kontrolari dagokionez, baliabide horretan jaso 
den eta eskuragarri dagoen informazioa kontrolatuko da. 

Horiek horrela, ez da egingo aldez aurretiko jarraipenik kontratuak 
zatikatzeko aukeren gainean, adjudikazioan gerta daitezkeen akatsen 
gainean edo -aurreko puntuetan aipatutakoez beste kontratazio- edo 
tramitazio-baldintza batzuk falta badira- gabezia horren gainean, 
errepikatzen direlako edo oso nabarmenak direlako detekta 
daitezkeen kasuetatik haratago; gorabehera horien erantzukizuna 
organo kudeatzaileei dagokie. 

20. artikulua.- Oinarrizko baldintzen aurretiko fiskalizazio eta kontu 
hartze mugatuaren araubidea 

1 . -  GETXOKO UDALEAN, bere erakunde autonomoetan eta 
mendeko entitateetan, eginkizun kontu-hartzailea egiten den 
guztietan, oro har, OINARRIZKO BALDINTZEN AURRETIKO 
FISKALIZAZIO eta KONTU-HARTZE MUGATUA ezartzen da, 
117/2018 Foru Dekretuaren 13 .  artikuluan xedatutakoa. Hori dela eta, 
OKHk oinarrizko baldintzak egiaztatuko ditu bakarrik, artikulu honetan 
eta aipatu Foru Dekretuan egindako gogoeten arabera. 
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Arautegi honen l. eranskinean aipatutakoetatik, fiskalizatuko diren 
espediente edo egintza jakin bakoitzean jarraian aipatuko diren 
inguruabarrak egiaztatuko dira bakarrik. lnguruabar horiek oinarrizko 
baldintzatzat jotzen dira, aurretiko fiskalizazioari buruzko araudiak 
eskatzen dituenez egiaztapen orokorrean aztertzen diren baldintzak 
direlako (A eta B apartatuak), edo bestela, Ministro Kontseiluak - 
Estatuko Kontu Hartzailetza Nagusiaren proposamenari jarraikiz 
onetsitako oinarrizko baldintzak direlako toki-erakundeetan aplikatu 
beharrekoari dagokionez, eta udal honen Udalbatzak onetsitako 
baldintza osagarriak (C apartatua). 

Oinarrizko baldintzak: 

A) Aurrekontu-kreditua egotea, eta proposatutako kreditua hartu nahi 
den gastu edo obligazioaren izaera kontuan hartuta egokia izatea. 

Exekuzio materiala ondorengo ekitaldian hasi behar zaien edo 
finantzaketa lotua duten gastuak aurretiaz izapidetzen direnean, 
jasotzen ote den kreditua benetan izatea eteteko baldintzarik dagoen 
egiaztatuko da; horretarako, hurrengo ekitaldian kreditua egongo dela 
edo gastua finantzatuko duten baliabideak kontsolidatzea egiaztatzen 
duen ziurtagiria aurkeztuko da. 

Urte anitzeko gastu-konpromisoak hartzekotan, 10/2003 Foru 
Arauaren 22. artikuluan jasotakoa betetzen ote den egiaztatuko da 
gainera. 

Kreditua egokitzat joko da, baldin eta kredituak hartu nahi diren 
obligazioak edo toki-erakundeko diruzaintzaren kargura sortu diren 
eta oraindik preskribatu ez diren obligazioak finantzatzen baditu, eta, 
gainera, obligazio horiek 10/2003 Foru Arauaren 19. artikuluan eta 
Bizkaiko toki-erakundeen kontabilitatearen arau-esparrua ezartzen 
duen uztailaren 28ko 139/2015 Foru Dekretuak, Bizkaiko Foru 
Aldundiarenak, onartutako Toki Administraziora egokitutako 
kontabilitate publikoko plan orokorreko kontzeptu-esparruan jasotako 
baldintzak betetzen badituzte. 

Aurrekontuko zuzkidura nahikoa eta egokia izatea, hortaz, ez dago 
kredituaren kantitate eta izaerari bakarrik lotuta, baizik eta 
kontabilitatearen arlara ere zabaldu behar da, hau da, aurrekontuko 
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zuzkidurak edo kredituak gastuaren kontabilitate fase egokian egon 
behar du. 
Aurrekontuko kredituak finantzaketa lotuta duten gastuak estaltzen 
dituenean, gastu horiek finantzatzen dituzten baliabideak ziurrak 
izatea egiaztatuko da; agiri frogagarriak aurkeztuko dira, oraingo edo 
etorkizuneko eraginkortasuna egiaztatze aldera. 
Obligazioen onarpenari buruzko espedienteetan, faseak bereizi behar 
badira, onartutako eta konprometitutako gastuei dagozkiela, eta gastu 
horiek lehenago fiskalizatu direla eta aldeko iritzia jaso dutela 
egiaztatuko da. Era berean, nahitaezkoa denean, dokumentuetan 
jasota geratuko dira inbertsioa hartu izana eta egiaztapen materiala, 
aldeko iritziarekin. 

B) Obligazioak edo gastuak organo eskudunak sortzen dituela. 

Kasu guztietan, egiaztatu egingo da kontratazio-organoaren eskumena, 
dirulaguntza ematen duenarena, lankidetza-hitzarmena sinatzen duenarena 
eta, oro har, administrazio-egintza ematen duenarena. Gastuak onartzeko 
ahalmena aipatu organoari zuzenean esleitu ez bazaio, era berean, 
eskuordetza edo gaikuntza-titulua egiaztatuko da. 

Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 
7. artikuluan, eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 
Legearen 14. artikulutik 24. artikulura bitartekoetan xedatutakoari jarraikiz, 
organoak egintza emateko eskumen formala eta eskumen materiala dituela 
egiaztatuko da, toki-erakundeen eskumen-araubidearekin bat; biak 
eskumen propioak dira, eskuordetuak edo transferituak, desberdinak 
eskaera-espedientearen tramitazioaren arabera. Hau da, egiaztatu egingo 
da gastua eskumen propioetan -eskuordetu edo transferituetan- dagoen 
ala, bestela, erakundeak egiten jarrai dezakeen, ez bikoizteari eta finantza 
iraunkortasunari buruzko txosten baliagarriak jaso dituelako, txostenak 
beharrezkoak ez direlako edo txostenak jasotzeko eskaera egin denetik 20 
egun balioduneko epea erantzunik gabe igaro delako. 

lldo horretan, gainera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1 eko 39/2015 Legearen 47.1 b) artikuluan xedatutakoa 
bete beharko da; izan ere, artikulu horrek erabateko deuseztasuna ezartzen 
du, gaiagatik edo lurraldeagatik, egintza eskumenik gabeko organo batek 
eman dituela begi bistakoa denean. 

C) Arautegi honen l . ERANSKINEAN zehaztu diren beste 
baldintzak, aplikatu behar den arautegian jasotako betekizunak 
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direlako, batez ere, jarduketa publikoetan objektibotasuna, 
gardentasuna, diskriminaziorik eza eta tratu-berdintasuna 
bermatzekoak badira, dagozkien espedienteak direla eta. 

Hemen sartuta daude, halaber, Ministro Kontseiluak aipatzen diren 
gastu eta espediente mota bakoitzeko onartu dituen eta indarrean 
dauden oinarrizko baldintzak, toki-erakundeei aplikatu behar den 
neurrian. 

Jarduketa zehatzak erabakitzeko, aurrekontua betetzeko faseak 
metatu daitezkeela kontuan hartuta, jarduketa bakoitzeko ezarritako 
baldintza guztiak balera egiaztatu beharko dira. 

2.- Hala ere, FISKALIZAZIO ETA KONTU HARTZE OSOAREN 
ERREGIMEN OROKORRA aplikatuko zaie honako hauei: 
espediente, kontratu, negozio juridiko, gastu-fase eta obligazioei, 
baila eskubideen edo bestelako sarreren onarpenari ere, aurretiko 
fiskalizazioaren ordez kontabilitatean berri hartzea egiten denean, 
arautegi honen 1 1 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, aurretiko 
fiskalizazio eta esku-hartze mugatuaren ondorioetarako oinarrizko 
baldintzen erregimenik adostu ez bada; hau da, arautegi honen l. 
eranskinean aipatzen ez direnei, baila zenbateko zehaztugabeko 
gastuei ere. 

Kasu horietan, aUrrekontu-kreditua egoteaz gain eta organoaren 
eskumenaz gain (aurreko lehenengo apartatuan ezarritako moduan), 
Ministro Kontseiluak -Estatuko Kontu Hartzailetza Nagusiaren 
proposamenez- akordio bidez izapidetzen den espediente mota horretarako 
ezarri dituen oinarrizko baldintza zehatzak egiaztatuko dira, halakorik 
egonez gero, toki-erakundeei aplikatu behar den horretan; halaber, kasuari 
aplikatu behar zaion berariazko arauditik eratorritako gainerako baldintza 
guztiak egiaztatuko dira. 

Edonola ere, proposamenaren aldeko txostena egotea egiaztatuko da, baila 
honako hau ere: txostena espedienteak tramitatu behar dituen saileko 
buruak egin duela edo behintzat bere oniritzia eman duela, irizpidearen 
oinarri diren aurrekariak eta lege- edo arau-xedapenak azalduta. Era 
berean, saileko edo zerbitzuko arduradun teknikoak edo arduradun 
politikoak sinatutako proposamena egotea egiaztatuko da. 

3.- Artikulu honen lehenengo apartatuan aipatzen den aurretiko 
fiskalizazio eta esku-hartze mugatuaren menpe dauden obligazio, 
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gastu, eskubide edo sarrerei buruzko espedienteei fiskalizazio eta 
esku-hartze osoa egin ahal izango zaie geroago. Jarduketa horiek 
kontrol finantzarioaren esparruan planifikatutako jardueren barruan 
burutuko dira. lldo horretan, egin beharreko kontrol finantzario 
iraunkorra organo kontu-hartzaileak 117/2018 Foru Dekretuaren 31 .  

artikuluarekin eta arautegi honen 1 1 1 .  tituluan ezarritakoarekin bat 
etorrita prestatu duen Kontrol Finantzarioaren Urteko Planean sartuko 
da. 

4.- Kontu Hartzailetzak, edonola ere, espediente osoa eta ikuskatzen 
ari den akordioari lotutako edozein agiri eta aurrekari eskatu eta 
eskuratzeko aukera izango du. 

5.- Artikulu honetan eskatzen diren baldintzak bete ezean, OKHk 
eragozpen-oharra formulatuko du, titulu honen 1 1 1 .  kapituluko 4. 
atalean ezarritako baldintzetan eta ondorioekin. 

2. atala. Ordainketen kontu-hartze formala eta materiala 

21 .  artikulua.- Ordainketa-aginduaren gaineko kontu-hartze 
formalaren xedea eta edukia 

Ordainketa agintzean kontu-hartze formala bete beharko dute egintzek, 
erakundeen diruzaintzaren kargura ordainketak agintzen badituzte eta 
arautegi honen eremuan sartuak badaude (aurrekontuaren P fasea edo 
aurrekontuan ez dagoen ordainketa agintzea). 

Kontu-hartzearen helburua hurrengoak egiaztatzea izango da: 

a. Ordainketa-aginduak organo aginpidedunak ematen dituela. 
b. Obligazioa aitortzeko egintzarekin bat datorrela; hori egiazta dadin, 
jarduerak egin zituzten organoek sinatuta, jatorrizko agiriak edo egintzaren 
nahiz esku-hartzearen ziurtagiria aztertuko dira. 
c. Funtsen xedapen planari egokitzen zaizkiola. Xede horiez, erakundearen 
diruzaintzak ordainketa-aginduak funtsen xedapen plana ez betetzeari 
buruzko berariazko ohartarazpenik gabe ematen baditu, kontu-hartzeari 
dagokion funtzioaren eremuan betetzat joko da, gero egin daitekeen 
finantza-kontrola gorabehera. 
d. Atxikipen judizial edo hartzekodunaren zorrak ordaintzearen ondorioz 
gutxiago ordaintzen denean, horiek xedatzen dituzten erabakiak erantsiz 
ziurtatuko dira. Ordainketa agintzean kontu-hartze formala murrizketa 
erabaki horietara iritsiko da. 
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Aldeko kontu-hartzea agindua duen dokumentuan edo ordaintze-kutxen 
kargu-laburpenean sinatutako eginbidearen bitartez egin daiteke, arrazoitu 
gabe; egiaztatu ostean, espedienteak legezkotasuna betetzen duela 
ondorioztatzen denean. 

Aurreko puntuetan eskatutako baldintzak betetzen ez badira, Kontu 
hartzailetzak eteteko eragozpenak formulatuko ditu, kapitulu honen 
laugarren atalean aurrez ikusitako baldintzetan eta ondoreekin. 

22. artikulua.- Ordainketaren gaineko kontu-hartze materialaren xedea eta 
edukia 

Ordainketaren kontu-hartze materiala bete beharko du ordainketa-aginduak 
honako helbururen bat badu: 

a. Erakundeko diruzaintzaren obligazioak zuzenean betetzea. 
b. Hartzekodunei ordaintzeko legez ahalmena duten kutxazain eta eragileen 
esku funtsak ezartzea. 
c. Diruzaintzako kontuen artean funtsen eta balicen mugimendua 
prestatzea. 

Esku-hartze horretan hurrengoak egiaztatuko dira: 
1 .  Ordainketa egiteko organoaren aginpidea. 
2. Hartzailearen identitate zuzena: dena den, hori erakundeko diru-zaintzak 
egiaztatuko du. 
3. Ordainketaren zenbatekoa obligazioak behar bezala aitortutakoa izatea. 

Organo kontu-hartzaileak jarduera konformetzat jotzen duenean, agiriak 
sinatuko ditu funtsak eta balioak irtetea baimentzeko. Nolanahi ere, 
sinatzean adostasuna adieraziko da, arrazoi edo eginbiderik gabe. 
Hartzailearen identitateari edo ordainketaren zenbatekoari dagokionez, 
ados ez badago, idatziz eragozpen arrazoitua formulatuko du, kapitulu 
honen laugarren atalean aurrez ikusitako baldintzetan eta eteteko 
ondorearekin. 

3. atala.- Frogatu beharreko ordainketa-aginduak eta kutxa 
finkoko aurrerakinak 

23. artikulua. Frogatu beharreko ordainketa-aginduen aurretiko 
fiskalizazioa. 
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Frogatu beharreko ordainketa-aginduen aurretiko fiskalizazioan tokiko 
erakundeen edo beren erakunde autonomoen organo ordaintzaileek 
funtsak eskura izango dituzte eta hurrengo baldintzak ziurtatuta 
egiaztatuko dira: 

a. Frogatu beharreko ordainketa-proposamenak gastuak 
baimentzeko agintaritza eskudunaren agindu edo ebazpenetan 
oinarritzen direla. 

b. Kreditua dagoela eta proposatutakoa egokia da. 

c. Beren gastu-aurrekontuen kargura frogatu beharreko 
ordainketa-aginduak emateko arauak betetzen dituztela. 

d. Organo ordaintzaileak, organo-aginduen hartzaileak, 
aurrekontu-kontzeptu berdinetan oinarrituta, epearen barruan 
lehendik jasotako funtsen inbertsioak justifikatu dituela. Hala 
eta guztiz ere, aurreko igorpen-daten barruan ez 
frogatzeagatik eragozpena jartzea ez da bidezkoa izango, 
hondamenezko egoeren ondorioak edo segurtasun 
publikoarentzat egoera arriskutsu larriak ala horren zuzeneko 
beharrak arintzeko, erakundeko Udalburutzak ordainketa 
agindu berezia igortzea baimentzen duenean. 

e. «Frogatu beharreko» ordainketa-aginduak igortzean 
diruzaintzari buruzko funtsen xedapen plana betetzen dela, 
erakundeko Udalburutzak onartu ostean. Salbuespentzat joko 
da ·  hori hondamenezko gertaeren ondorioak edo segurtasun 
publikoa arrisku larrian jartzen duten egoerak ala horri 
zuzenean eragiten dizkioten beharrak aritzeko izatea. 
Diruzaintzari buruzko funtsen xedapen-plana betetzat joko da, 
frogatu beharreko ordainketa-aginduak aUrrekontua 
egikaritzeko arauan baimendutako aurrekontu-kontzeptuen 
kargura egiten badira eta planari 2 1 .  artikuluan xedatutako 
baldintzetan egokitzen bazaizkio. 

Artikulu honen a eta b ataletan eskatutako baldintzak betetzen ez 
badira, organo kontu-hartzaileak eteteko eragozpenak formulatuko 
ditu. Gainerako ataletakoak betetzen ez badira, ordea, eragozpenek 
ez dute etete-izaera izango. 
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Frogatu beharreko ordainketa-aginduak fiskalizatzean adostasuna 
izanez gero, ordainketa onesteko proposamenean bertan aldeko 
txostena emango da. 

24. artikulua. Kutxa finkoko aurrerakinak eta dagozkien birjarpenak 
ordaintzeko aginduen aurretiko fiskalizazioa. 

Kutxa finkoko aurrerakinak eratu, aldatu edo birjartzeko ordainketa 
aginduak aurretik fiskalizatzen direnean, honako baldintzak ziurtatuta 
egiaztatuko dira: 

a. Aurrekontua egikaritzeko arauak eta osatu, aldatu edo birjartzeko 
gainerako argibideek edo barne arautegiak xedatutakoa betetzen dutela. 

b. Ordainketa-proposamena agintaritza eskudunaren ebazpenean 
oinarritzen dela. 

Artikulu honen a eta b ataletan eskatutako baldintzak betetzen ez 
badira, organo kontu-hartzaileak eteteko eragozpenak formulatuko 
ditu. 

25. artikulua. Frogatu beharreko ordainketen eta kutxa finkoko 
aurrerakinen kontu frogagarrien kontu hartzea. 

Arloari buruz aurrekontua egikaritzeko arauak eta gainerako barne 
argibideek xeda ditzaketen erregelamendu bereziak gorabehera, kutxa 
finkoko aurrerakin eta frogatu beharreko ordainketen kontu frogagarriak 
kontu hartzean honako moduan jardungo da: 

Gastu zehatz eta jakinekin bat datorrela egiaztatuko da eta egikaritzeko 
kasu bakoitzean prozedura aplikagarria jarraitu dela ziurtatu ere bai; horrez 
gain, hurrengoak frogatuko dira: funtsen helburuetarako egokiak direla, 
gastuak edo zerbitzuak eraginkortasunez eta adostasunez egin direla eta 
pertsona ala erakunde hartzekodun zehatzari zenbateko egokia ordaindu 
zaiola. 

Aurreko idatz-zatian azaldutako alderdiak egiaztatzeko, partida bakoitza 
justifikatzen duten kontu eta dokumentuei erreparatuko zaie eta laginketa 
prozedurak erabili ahal izango dira. 
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Halaber, frogatu beharreko ordainketa-aginduen kasuan, gehienez hiru 
hilabeteren buruan eta, nolanahi ere, ekitaldia itxi baino lehen, jasotako 
zenbatekoen erabilera frogatu dela ziurtatuko da. Kutxa finkoko 
aurrerakinen kasuan, berriz, aurrerakina osatu den aurrekontuaren 
ekitaldian jasotako zenbatekoen erabilera frogatuko da eta hori egiaztatu 
ere bai, 10/2003 Foru Arauak, abenduaren 2koak, Bizkaiko lurralde 
historikoko tokiko erakundeen aurrekontuari buruzkoak, 43. artikuluan 
xedatutakoarekin bat. 

Kontu hartzeko, frogatu beharreko ordainketei buruzko kontu frogagarrien 
berri hiru hilez behin eman beharko da. Udaleko Diruzaintzak aurreko 
hiruhilekoan frogatutako ordainketen berri eman beharko du ondorengo 
hiruhilekoaren lehenengo hamabostaldian, urteko azkeneko hiruhilekoan 
izan ezik. Horretan, ondoren adieraziko diren ixte-arauei erreparatuko zaie. 

Oro har, ekitaldi bakoitzean abenduaren 5etik edo ondorengo egun 
baliodunetik aurrera frogatu beharreko ordainketarik ez da emango, ezta 
igorriko ere. 

Ekitaldia ixteari begira, abenduaren 1 Oa edo ondorengo lehenengo egun 
balioduna da kutxa finkoko aurrerakinak frogatzeko ixte data. Abenduaren 
15erako edo ondorengo lehenengo egun baliodunerako eman beharko zaio 
horren berri organo kontu-hartzaileari. 

Ekitaldian kaxa finkoko aurrerakin edo frogatu beharreko ordainketen 
azkeneko kontu frogagarriaren berri urteko abenduaren 15ean edo 
ondorengo lehenengo egun baliodunean emango zaio organo kontu 
hartzaileari . Salbuespenez, beharrezkoa eta atzeraezina izanik, frogatu 
beharreko ordainketaren edo kaxa finkoko aurrerakinaren kontzeptupean 
ondoren funts-mugimendurik badago, hurrengo ekitaldiko lehenengo 
hamabostaldian jakinarazi, frogatu eta izapidetuko da. 

Egiaztapenaren emaitzak txosten batean islatuko dira eta organo kontu 
hartzaileak kontuarekin adostasuna azalduko du. Bestela, antzemandako 
akatsak adieraziko ditu. Txostenaren aldeko edo aurkako iritzia aztertutako 
kontuan idatziz jasoa geldituko da. Hala eta guztiz ere, arrazoitu beharko da 
eta egokitzat joz gero, zuzentzeko epea eman ondoren, itzultze-espedientea 
irekitzea proposatuko da. Kontuak onartzeari dagokionez, txostenak ez du 
etete-ondorerik izango. 
Bidezkoa bada, organo eskudunak kontuak onetsiko ditu eta kanpoko 

kontrol-organoaren esku geldituko dira. 

Eragozpenekiko kontrakoak diren ebazpen guztien urteko txostena Osoko 
Bilkurari bidaltzen zaionean, puntu osagarri batean, organoari frogatu 
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beharreko kontuak eta kaxa finkoko aurrerakinak kontrolatu ondoren, 
emaitzen txostena aurkeztuko zaio. 

4. atala.- Fiskalizazioaren eta gainerako eginkizun kontu 
hartzailearen emaitzak 

26. artikulua.- Alderdi orokorrak 

1 .  Oro har, organo kontu-hartzailearen iritziz fiskalizazioaren xede den 
espedientea legezkotasunarekin bat badator, berariaz adieraziko da 
adostasuna. Horretarako, aurretiko fiskalizazio mugatuaren kasuan, 
oinarrizko betekizunak egiaztatzeko onetsitako baldintzekin bat edo horien 
arabera txostenak burutuko dira. Aurrez ikusiak ez dauden gainerako 
ustezkoetarako, ohiko fiskalizazio osoa burutuko da eta berariazko txostena 
egingo da. Aurrekoari eutsiz, txosten-ereduari erantzun diezaioke. 
Bi kasuetarako 1 1 .  eranskinean ereduak sartu dira. 

Salbuespenez, bai ohiko fiskalizazioan, bai aurretiko mugatuan, 
espedientearekiko berariazko adostasuna adieraz daiteke, fiskalizazio 
txostenean arrazoitu gabe, hitzez hitz hala dioen eginbide sinatuaren bidez: 
"Fiskalizatu edo kontu-hartuta eta ados". Hori arduradunak espedientean 
egindako txosten edo proposamenaren gainean idatziko da. 

2. Beraz, zeregin kontu-hartzailea aplikatzean, berariaz honako maduren 
bat erabiliz amai daiteke: 

Organo kontu-hartzailea aztertutako egintza, agiri edo espedienteen 
funts eta moduarekin ados badago, fiskalizatua eta ados. 

Organo kontu-hartzailea aztertutako egintza, agiri edo espedienteen 
funts eta moduarekin ados ez badago, eragozpenak idatziz azalduko ditu. · 

3. Eragozpenak betiere irizpidea eusteko arauetan oinarritutako arrazoiekin 
funtsatu beharko dira. Espedientean antzemandako eragozpen guztiei 
erreparatuko zaie eta espedientea izapidetzeari dagokionez, zuzendu arte 
etete-ondorea izango dute honako ustezkoetan: 

a) Kredituaren gabezian oinarritzen denean, baila proposatutakoa egokia ez 
denean ere. 
b) Ordainketa-aginduak sortu dituzten egintzak fiskalizatuak ez daudenean. 

e) Espedientean hurrengo funtsezko betekizunak edo izapideak bete ez 
direnean: 
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c.1)  Gastua onesteko aginpiderik ez duen organoari proposatzen 
zaionean. 

c.2) Obligazioa aitortzeko frogatze-dokumentazioan irregulartasun 
larriak antzematen direnean edo pertsona ala erakunde hartzailearen 
eskubidea nahikoa egiaztatzen ez denean. 

c.3) Egintza deusezta dezaketen betekizunak edo izapideak bete ez 
direnean edo administrazio-kudeaketa jarraituz gero, tokiko erakundearen 
edo hirugarren pertsonen diruzaintzari ekonomia kalte-ordainak eragin 
dakizkionean. 

c.4) Aurretiko fiskalizazio mugatua duten espedienteen kasuan, 
Osoko Bilkurak onetsitako betekizun edo izapide osagarriak edo l. 
eranskinean bakoitzerako zehaztutako oinarrizko betekizunak bete ez 
direnean. Izan ere, horiek ere funtsezkotzat joko dira. 

d) Eragozpena, obra, hornidura, erosketa edo zerbitzuen egiaztapen 
materialen ondoriozkoa denean. 

4. Aurretiko fiskalizazio osearen kasuan, adostasuna baldintzatua eman 
daiteke, betiere espedientean antzemandako ondorioak funtsezkotzat jotzen 
ez diren betekizunak edo izapideak ez betetzetik badatoz, 117/2018 Foru 
Dekretuak, abuztuaren 22koak, 12.2. eta 12.5. artikuluetan xedatutakoari 
buruz, 10/2003 Foru Arauak, abenduaren 2koak, 70.3. artikuluan aurrez 
ikusitakoarekin bat. Nolanahi ere, funtsezko betekizun eta izapideak artikulu 
honetako hirugarren atalean xedatuak daude eta eteteko eragozpenak 
izango dituzte. 

Aurrekoari eutsiz, lehenengo kasuan eragozpenek ez dute etetea eragingo, 
baina egintzaren eraginkortasuna espedientea onetsi aurretik akatsak 
zuzentzearen araberakoa izango da. Organo kudeatzaileak organo kontu 
hartzaileari akatsak zuzendu izanaren justifikazio-dokumentazioa bidaliko 
dio. Organo kudeatzaileak espedientea jarraitzeko baldintzatzaileak 
zuzentzen ez baditu, eragozpena formalizatutzat joko da, dagozkion 
ondoreekin eta, egokia bada, desadostasun-izapide gisa 28. artikuluan 
deskribatutako prozedura hastea gorabehera. 

Aurretiko fiskalizazio osoa egiten denean, kontu-hartzean egokitzat jotzen 
diren gogoeta guztiak formulatu ahal izango dira; gogoeta horiek, hala ere, 
inoiz ez dira legea hausteei buruzkoak izango, baizik eta espedientearekin 
lotutako kontuei buruzkoak izango dira (hobetu beharreko kontuak edo 
gomendioak, adibidez). Espedientea izapidetzeko orduan, gogoeta horiek 
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ez dute inola ere eteteko ondorerik izango. Beraz, espedientea izapidetzeko 
txostena aldekotzat joko da. 

5. Oinarrizko betekizunen aurretiko fiskalizazio mugatuaren ustezkoetan, 
bidezkoak iruditzen bazaizkio, Kontu-hartzailetzak ohar osagarriak formula 
ditzake, baina espedienteak izapidetzean ez dute etete-ondorerik izango. 
Oharrei dagokienez, ez dira desadostasunak planteatuko. 

Oharrak legezko ez betetzeen edo fiskalizazio mugatuan funtsezkoak ez 
diren akatsen inguruan egin daitezke, baila ez-betetzeak ez izan arren, 
espedientearekin zerikusia duten beste alderdi batzuen inguruan ere. Beren 
helburua finantza-kontrolean azter daitezkeen alderdiei buruz ohartaraztea 
da. Oharrei jarraipen berezia egingo zaie eta, horretarako, ondoren kontrol 
iraunkorra izango dute, arautegi honek 1 1 1 .  Tituluan xedatutakoaren 
babesean. 

6. Adostasun txostenaren kasuan eta ohar osagarriak dituen adostasun 
txostenaren kasuan ere bai, txosten hori behar bezala jakinaraziko zaio 
zentro kudeatzaileari eta espedientea izapidetzen jarraituko du. 

Eragozpenak adieraziz gero, arautegiak 28. artikuluan xedatutakoaren 
a rabera jardungo da. 

7. Artikulu honetan aurrez ikusitakoaren laburpen madura, hurrengo taulak 
ageri dira eta fiskalizazio-motarekin bat, emaitzak eta ondoreak ikus 
daitezke. Beraz, fiskalizazio-txosten guztiak halako !aula batekin amaituko 
dira eta hurrengo informazioá azalduko da: 

FISKALIZAZIOAREN EMAITZA ONDOREAK 

Eragozpen, ohar osagarri edo gogoeten kasuan, ondoren, testu baten 
bitartez, dagokiona arrazoitzeari ekingo zaio. 

Orain bi laburpen-taula azalduko dira txostenek izan ditzaketen emaitza 
guztiekin eta bakoitzaren ondoreekin, fiskalizazio motaren arabera: 
Oinarrizko betekizunekin aurretiko fiskalizazio mugatua: 

FISKALIZAZIOAREN EMAITZA ONDOREAK 

ADOS Espedlentea IZAPIDETZEA 

ETETEKO ERAGOZPENAREKIN IZAPIDEA ETENGO DA 
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117/2018 FDren 13.2., 12.2. eta 12.3. artikuluei buruz 
14.1.  artikulua 
Oinarrizko betekizun orokorrak edota Osoko Bilkurak 
onetsilako osagarrlak ez betetzea. 
Arautegi honen 20.1. eta 26.3. artik. 

ONETSI edo DESADOSTASUNA IZAP. 
117/2018 FDren 12.4. artik. 

OHAR osagarrlekln Espedientea IZAPIDETZEA 
EZ desadostasunen izapidea 
117/2018 FDren 14.2. artik. 

Aurretiko fiskalizazio osoa: 

FISKALIZAZIOAREN EMAITZA ONDOREAK 

ADOS Espedlentea IZAPIDETZEA 

ETETEKO ERAGOZPENAREKIN IZAPIDEA ETENGO DA 
117/2018 FDren 12.2. eta 12.3. artik. / 10/2003 FAren 

70.3. artik. 
Ondorengo kasuak: 
a) Kredituaren gabezian oinarritu edo proposatutakoa 

egokia ez denean. 

b) Ordainketa-aginduak sortu dituzten egintzak 
fiskalizatuak ez daudenean. 

e) Espedientean hurrengo funtsezko betekizunak edo 
izapideak bete ez direnean: 

- Gastua onesteko aginpiderik ez duen organoari 
proposatzen zaionean. 

- Obligazioa aitortzeko frogatze-dokumentazioan 
irregulartasun larriak antzematen direnean edo pertsona 
ala erakunde hartzailearen eskubidea nahikoa egiaztatzen 
ez denean. 

- Egintza deusezta dezaketen betekizunak edo 
izapldeak bete ez direnean edo administrazlo-kudeaketa 
jarraituz gero, tokiko erakundearen edo hirugarren 
pertsonen diruzaintzari ekonomia kalte-ordainak eragin 
dakizkionean. 

d) Eragozpena, obra, hornidura, erosketa edo 
zerbitzuen egiaztapen materia len ondoriozkoa 
denean. 

ONETSI edo DESADOSTASUNA IZAP. 
117/2018 FDren 12.4. artik. 

Con REPARO no SUSPENSIVO lzapldea EZ DA etengo 
(favorable condicionada) 117/2018 FDren 12.5. artik. 

Eaintzaren ERAGINKORTASUNA esoedientea onetsi 

47 



aurretik akatsak zuzentzearen ARABERAKOA. 

Aurreko atalean adierazilakoekiko akats edo ez-betetzeko 
desberdinen USTEZKOAK. (ETETEKO ERAGOZPENAK) 

AUKERAKOA: 
ZUZENTZEA I akordioa FORMULATUTAKO 
ERAGOZPENAREKIN I DESADOSTASUNA IZAPID. 
(kasu honetan etete-ondorearekin) 

ADOSTASUNA GOGOETEKIN Espedlentea IZAPIDETZEA 
Adostasun-txostena da. 

8. Espedienteak informazio nahikoa ez duenean edo espedientea hartzen 
denetik ebatzi arte arautegi honen 1 O. artikuluan xedatutako denbora baino 
gutxiago igaro delako, artikulu honek aurrez ikusitako baldintzetan 
fiskalizazio-txostena ezin denean egin, Kontu-hartzailetzak msrnen 
mugatuarekin fiskalizazio txostena egingo du eta ustea adieraz dezakeen 
alderdi dokumentatuei buruzko iritzia azalduko du. Hala, jardundakoa idatziz 
jasoa geldituko da. 

27. artikulua.- Fiskalizazio-txostenen formaltasunak 

Organo kontu-hartzaileak iritzia eman behar duen espediente edo 
jardueratan, horrek, aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera, 
fiskalizazioaren emaitza zehaztuko du eta, xede horrez, txostenak 
gauzatuko ditu hurrengo betekizun formalak kontuan hartuta: 

a. Txostenak ez dira zenbatuko, baina honakoak identifikatu ahal izango 
dira: espediente zehatza; jatorriari erreparatuz, udal arlo edo zerbitzua, 
erakunde autonomoa ala mendeko erakundea: aurretiazko fiskalizazio 
mugatu edo osoari buruzkoa den: eta egite data. 

b. Txostenek egitura uniformea izango dute eta, orokorrean, espediente 
zehatzari dagokionez, aurrekariez, legezko oinarrien aipamenez, 
egiaztapenez eta ondorioaz hornituko dira. Nolanahi ere, aurreko artikuluan 
adierazitako ildoren batetik iritzia azaldu beharko dute. 

c. Fiskalizazio-txostenak egiten duen zerbitzuari atxikitako goi-mailako 
teknikariak eta estaturako gaikuntza duen funtzionarioak, barne kontrolaren 
zereginetan diharduen kontu-hartze orokorraren titularrak, sinatuko dituzte. 
Txostenak elektronikoki sinatuko dira. 

d. Kontu-hartze orokorraren titularrak fiskalizazio-txostenen molde edo 
alderdiei buruzko argibide bereziak eman ditzake, arautegiari eranskin 
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modura zehaztuko diren fiskalizazioaren alderdiekin bat, espedientearen 
izaerak hala gomendatzen duenean. 

28. artikulua.- Eragozpenak eta desadostasunak izapidetzea 

1 .  Arauak betetzeari dagokionez organo esku-hartzailearen iritziak 
kudeaketa-organoek adierazitakoen gainean ez dira nagusi izango. Biek 
egindako txostenak planteatzen diren desadostasunak ezagutzeko 
kontraesanen prozeduraren barruan kontuan hartuko dira eta behin betiko 
tokiko erakundearen lehendakaritzak edo Osoko Bilkurak ebatziko du. 

2. Oro har, organo kontu-hartzaileak eragozpen txostena 
organo kudeatzaile hartzaileari behar bezala jakinarazten 
bigarrenak jardun dezake, eragozpenaren arabera 
deskribatutako moduan: 

-Etenik gabeko eragozpena: 

egin eta 
dionean, 
ondoren 

Eragozpenek ez dituzte izapideak etengo eta eragozpena onartu edo 
zuzentzea, 117/2018 FDk 15. artikuluan adierazten duen desadostasuna 
planteatuz edo zuzenduz, kudeatzailearentzat eta, azken linean, gobernu 
organo eskudunarentzat aukerakoa suertatuko da, dagokion erabakia eta 
eragozpenari buruzkoa hartzean. 

licio horri jarraiki, gobernu-organoak ebazpena eman eta erabakia har 
dezake. Eraginkortasunari dagokionez, zuzentzearen arabera utzi ahal 
izango du edo baldintzarik gabe onar dezake. Azkeneko kasuan, 
eragozpena formulatutzat joko da eta gobernu-organoak bere ardurapean 
onartuko du erantzukizuna, kontuen auzitegiari buruzko lege organikoak 38. 
eta 39. artikuluetan aurrez ikusten dituen baldintzetan. 

Organo kudeatzaileak desadostasuna planteatzea aukeratuz gero, ebatzi 
arte izapideak etengo dira. Hala, gobernu-organoak bere iritzia egituratzeko 
elementu eta uste guztiak ezagutuko ditu. 

-Eteteko eraqozpenak: 

Kasu honetan eragozpenak zuzendu gabe ezin daiteke espedientea 
izapidetu. Bi bide daude horretarako: urritasunak zuzentzea edo 
desadostasuna planteatzea. Aurrekoaren harira, organo kudeatzaileak 
eragozpena eragin duten urritasunak zuzentzea edo kontu-hartzailetzaren 
planteamenduekin ados ez badago desadostasuna planteatzea besterik ez 
du. Bigarren honetan organo eskudunak ebatzi beharko du. 
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Eragozpena eteteko modukoa bada eta desadostasunik ez badago, 
espedientea artxibatu eta ez da administrazio-egintza emango. 

Eteteko eragozpena kendu nahi izanez gero, organo edo zentro 
kudeatzaileak txostena egingo du, kontrol-organoarekin desadostasuna 
adierazteko eta horri desadostasunak ebazteko organo eskudunaren 
berariazko ebazpena erantsiko zaio. Ebazpenaren helburua irizpide bat edo 
bestea onartzea da, espedienteak aurrera egitea agintzearekin balera. 

3. Hala, organo kontu-hartzaileak eragozpen txostena egin eta 
organo kudeatzaile hartzaileari behar bezala jakinarazten dionean, 
bigarrenak jardun dezake. Nolanahi ere, ondoren deskribatutako 
moduan eta epeetan onar edo ezetsi dezake: 

a) Onartzen badu, 15  egun izango ditu organo kontu-hartzaileak 
azaldu dizkion urritasunak zuzentzeko eta jarduketak berriz 
kontrolatzera bidaltzeko. 

Zentro kudeatzailearen eskutik zuzentze-agiria jasotakoan, organo 
kontu-hartzaileak fiskalizazio-txosten arrazoitu berria egingo du, 
lehenengo fiskalizazio txosteneko urritasuna zuzendutzat jotzen duen 
adierazteko. 

Erantzuna positiboa bada, zentro kudeatzaileak espedientea 
izapidetzen jarrai dezake. Erantzuna negatiboa izanez gero, organo 
kontu-hartzailearen txostenak aurretiaz azaldutako eragozpena 
berretsiko du eta zentro kudeatzaileak bere erantzukizunpean 
espedientea artxibatzea edo kontrol txostena ez onetsi eta ondoren 
aurrez ikusitakoaren arabera jardutea aukera dezake. Hori guztia 
egiteko, lehenengo eragozpen txostena ematen denetik gehienez 30 
egun ditu. 

b) Organo kudeatzaileak eragozpena ez badu onartzen, ondorengo 
bideak ditu: 

- Etenik ez duen eragozpenaren kasuan, gobernu-organoak azter 
dezan, formulatutako eragozpenarekin espedientea aurkez daiteke 
eta gobernu-organoari dagokio erabakia hartzea ala, aukeran, 
hurrengo idatz-zatiak azalduko den desadostasunaren prozedurari 
ekitea. 
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- Eteteko eragozpenaren kasuan, desadostasunaren prozedura 
hasiko du. Hau da, organo kudeatzailea organo kontu-hartzaileak 
adierazitako irizpidearekin bat ez badator, Udalburutzari edo Osoko 
Bilkurari desadostasuna planteatuko dio eta idatziz arrazoitua egongo 
da. lldo horri jarraiki, irizpidea eusteko legezko arauak aipatuko ditu. 
Eragozpena hartzen duenetik, 1 5  egun ditu horretarako. Organo 
kudeatzailea erakunde autonomoan sartuta badago, desadostasuna 
epe berdinean planteatuko da bere arduradunen bitartez. 
Desadostasuna formulatzearen berri organo kontu-hartzaileari 
emango zaio. 
Edozelan ere, organo kudeatzaileak espedienteari uko egin diezaioke 
eta artxibatzea agin dezake. Horretarako, arloko zinegotzi 
ordezkariak ebazpena emango du, gero berriz hastea gorabehera. 

Antzemandako urritasunak zuzendu, espedientea artxibatzea agindu 
edo desadostasun prozedura hasi gabe organo kontu-hartzaileak 
txostena egin zuenetik 30 egun baino gehiago igarotzen badira, 
zuzendu edo ados ez egoteko aukerei uko egiten zaiela ulertuko da. 

29. artikulua.- Desadostasunak ebaztea 

1 .  Osoko Bilkurari dagokio desadostasuna ebaztea, eragozpenak 
honakoak direnean: 

- Kreditu gabezian edo desegokian oinarritzen direnean. 
- Aztergai dauden obligazioak edo gastuak onestea bere 
aginpidekoa edo erakunde autonomoen artezkaritza kontseiluen 
eskumenekoa denean. 

Halakoetan, desadostasunaren ebazpena nahitaez sartuko da, puntu 
independentearen bitartez, osoko bilkuraren saioko aztergaien zerrenda, 
planteatutako dataren ondoren. 

Gainerako ustezkoetan udalburuari dagokio desadostasuna ebaztea. 

2. Desadostasunak ebazteko ahalmenak, bai Osoko Bilkurari emandakoak, 
bai udalburuari eskuratutakoak, ezin daitezke inola ere eskuordetu eta 
betearazleak suertatuko dira. 

51 



Aurrekoari kalterik egin gabe, ebazteko organo eskudunak desadostasunari 
buruzko txostena eska diezaioke finantza-zaintzaren arican Bizkaiko Foru 
Aldundiko sail aginpidedunari, 117/2018 Foru Dekretuak 15.4. artikuluan 
xedatzen duen izapidearekin bat. 

3. Eragozpenek eta desadostasunek erakunde autonomoetatik datozen 
espedienteei eragiten badizkiete, modu berean, Osoko Bilkurak edo 
udalburuak ebatziko dituzte, arestian aurrez ikusia dagoen eskumen 
banaketaren arabera. Tokiko erakunde autonomoan funtzio kontu-hartzailea 
egiten duten arduradunen bitartez planteatuko dira zuzenean Udalburutzak 
ebazteko edo ezinbestez puntu independentean osoko bilkuraren saioari 
dagokion aztergaien zerrendan sartzeko. 

4. Desadostasunaren ebazpena arrazoitua eta idatziz egingo da, 
ebazteko eskumena duen organoaren erabakiaren bidez, erabaki hori 
hartu baino lehen eta modu independentean. Dagokion erabakian 
desadostasuna ebazteko aurretiazko izapidea idatziz jasoa utziko da 
eta berez aipatuko da onartutako irizpidea, baila zer organorena 
(kontrol organoa ala organo kudeatzailea) den ere. 

Zentro kudeatzaileak desadostasunaren txosten arrazoitua egiten 
duenetik zenbatzen hasita, desadostasunak 30 egunen buruan 
ebatziko dira, betearazleak izango dira eta horri buruzko 
dokumentazio guztia, izapide eta ebazpenarekin balera, erabakiaren 
administrazio-espedientean artxibatuko da. 

30. artikulua.- Eragozpenen aurkako ebazpenei buruzko txostena 

Aurrekontu-ekitaldi bakoitzean kontu orokorra onesten denean, Osoko 
Bilkurak azter ditzan, organo kontu-hartzaileak eragozpenen edo finantza 
zaintzaren arican sail eskudunak emandako txostenen aurka tokiko 
erakundearen burutzak edo osoko bilkurak onetsitako ebazpen guztien 
urteko txostena eta diru-sarreren arican antzemandako anomalía nagusien 
laburpena aurkeztuko ditu. Txostenak bakarrik funtzio kontu-hartzailean 
jarduten denean aplikatutako alderdi eta zereginei erreparatuko die, 
fiskalizatzen dituen jarduketen aukera edo egokitasunaren alderdiak sartu 
gabe. Tokiko erakundearen burutzak osoko bilkuran bere jardueraren 
justifikazio-txostena aurkez dezake. 

Txostenak zehatz-mehatz eta argi berezi beharko du kontrol-organoak 
jarritako eragozpenak etete-izaerakoak diren ala ez. 
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Beraz, txostena urtean behin egingo da, ekitaldia itxitakoan eta Osoko 
Bilkurari jakinaraziko zaio ekitaldiko kontu orokorrak aztertzen direnean. 
Kontu orokorra hizpide den osoko bilkurari dagokion aztergaien zerrendan 
berri emateko puntu propio eta bereizian joango da. 

Osoko Bilkura jakinaren gainean gelditzen denean, organo-kontu 
hartzaileak urtero Herri Kontuen Euskal Auzitegiari bidaliko dizkio aurreko 
atalean adierazi diren ebazpen eta erabaki guztiak eta, bidezkoa bada, 
emandako ebazpenen justifikazio-txostenak. 

V. KAPITULUA. KONTABILITATE DOKUMENTUAK 

31 .  artikulua.- Kontabilitate-dokumentuak 

Egintzak edo gertakariak udalaren edo erakunde autonomoaren 
kontabilitateari buruzko informazio sisteman idazpena eskatzen badu, egin 
dela adierazten duen frogagiria behar bezala ziurtatuko da. 

1 .  Kredituaren atxikipenak. 

Gastu-espedienteak izapidetu baino lehen, gastu programen arduradunek, 
bai udalekoek, baila erakunde autonomoetakoek ere, Kontu-hartzailetzari 
kreditua atxikitzea edo, hala badagokio, kreditua dagoela ziurtatzea 
eskatuko diote eta igortzen denean espedientean sartuko da. 

Kontu-hartzailetzari dagokio jasotako eskaerak kontabilizatzeko kreditu 
egokia eta nahikoa dagoela egiaztatzea, kontabilitate partida egokia dela 
ziurtatzea eta, bidezkoa bada, hori zuzentzea, kredituaren atxikipena 
kontabilizatzearekin balera. 

2. Gastua baimendu eta konprometitzea. 

Orokorrean, "A" eta "D" 
alderantzizkoak, udalarenak 
hartzailetzak kontabilizatuko 

edo "AD" kontabilitate-faseak eta bere 
eta erakunde autonomoenak, kontu- 

ditu eta organo kontu-hartzaileak 

53 



fiskalizatutakoan organo eskudunak administrazio-ebazpena eman beharko 
du. 

Nahitaez honako dokumentazioa erantsi beharko da: ebazpena, erabakia 
edo administrazio-egintza, aurrekontu-fase bakoitza kontabilizatzea 
eskatzen badu. 

Dena den, ekitaldiaren hasieran O fasean gastu zehatzak kontabilizatu ahal 
izango dira, besteak beste, langileenak, finantza-zamak, zorpetzearen 
ondoriozko amortizazioak, ondasun higiezinen errentamenduari buruzko 
konpromisoak, hornidurak edo iraunkorrak eta segidako traktukoak, aurreko 
ekitaldietan legez adjudikatu badira. 

Halaber, aurreko ekitaldian lortu duten fase berdinean kontabilizatuko 
dira gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzeko araubidearen 
babesean baimendu edo xedatutako gastuak. 
Era berean, jarduneko ekitaldian, aurreko ekitaldian lortutako fase berean 
eta programa nahiz azpikontzeptu berdinari dagokion izendapenaren 
kargura, kontabiliza daitezke, hala baleude, jatorrizko ekitaldian legez 
baimendu edo xedatutako kredituen gerakinak, horri gehitu ez bazaizkio. 

Ez da ebazpenik egin beharko honako kasuetan: biribiltzearen ondorioz 
zenbatekoak doitzean, kontabilitatean akats materialak edo aritmetikoak 
zuzentzean, behin betiko egikaritzean kontratuak edo obrak ala ekonomia 
amaitutakoan. 

3. Obligazioa aitortzea. 

Kontu-hartzailetzak kontabilizatuko ditu udalaren eta erakunde autonomoen 
"O" edo "ADO" faseak. 

Kontratu-espedienteen ondoriozko obligazioak aitortzeko, faktura 
ezinbestekoa da. Hala, kontabilizatu baino lehen, programaren arduradunak 
adostasuna emango du. 

Faktura baieztatuta dagoenean, Kontu-hartzailetzak egiaztatu eta 
kontabilizatuko du eta fakturen zerrendan edo banaka onetsiko du kasu 
bakoitzean organo eskudunak. 

Beste espediente batzuetan fakturak bidezkoak ez direnean, hala nola, diru 
laguntzetan, langileen gastuetan, finantza-zaman, hirigintza-espediente 
zehatzetan . . .  obligazioak aitortzeko administrazio-ebazpena beharko da, 
organo kontu-hartzaileak fiskalizatu ondoren. 
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"P" fasea eta hurrengoak udaleko eta erakunde autonomo bakoitzeko 
diruzaintzak kontabilizatuko ditu, baina kontabilitate-eginkizuna esleitzen 
zaion organo kontu-hartzaileak ikuskatuko ditu eta, bidezkoa bada, 
argibideak eman ditzake. Zinegotzi ordezkariak kontabilitate-sisteman 
ordainketa-aginduekin zerrendak sinatzen dituenean, administrazio 
ebazpen bihurtuko dira eta ordainketa ahalbidetuko dute. Hala, dokumentua 
erakundeko ebazpenen liburuari erantsiko zaio. 

VI. KAPITULUA. EGINKIZUN KONTU HARTZAILEA EZ BETETZEA 

32. artikulua. Eginkizun kontu-hartzailea ez betetzea. 

1 .  117/2018 Foru Dekretuak xedatutakoaren arabera, eginkizun kontu 
hartzailea nahitaezkoa izanik, ez denean betetzen, honako ustezkoak bereiz 
daitezke: 

a) Administrazio-egintza eginkizun kontu-hartzailea bete gabe 
e matea. 

b) Administrazio-egintza eragin duen egitatea gertatu izana egintza 
eman gabe. Ustezko honen barruan kokatzen dira kontratuz kanpo 
edo kontraturik gabe egindako lanengatik aurkeztutako fakturak. 
Gauza bera gertatzen zaie ahozko kontratazioen ondoriozkoei. 

Nahitaezkoak izanik, fiskalizazio edo aurretiko kontu-hartzerik ez 
dutenean, prozedurari jarraiki, kontu-hartzaileak organo 
kudeatzaileari eta espedientearen arduradunari txosten bat egingo 
die egoeraz ohartarazteko. Hasiera batean, ez-betetzea azalduko du 
eta, bigarrenez, proposamenaren inguruko iritzia emango du. 

2. Ezingo da obligazioa aitortu, ezta ordaintzea izapidetu eta jarduketen 
alde kontu-hartu ere kapitulu honetan aurrez ikusitako baldintzetan eta 
prozeduraren arabera, ez-betetzea ezagutu eta ebatzi arte. Beraz, 
eginkizun kontu-hartzaileak ez-betetzea antzematen duenean, lehenengo 
ondorioa ebatzi arte espedientea etetea izango da. 
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33. artikulua. Eginkizun kontu-hartzailearen omisioa izapidetzea. 

Ez-betetzea ebazteko hurrengo prozedura jarraituko da: 

1 .  Organo kontu-hartzaileak espedientea ezagutzean eginkizun kontu 
hartzailea ez dela bete hautematen duenean, hasi duen organo edo zerbitzu 
kudeatzailearen teknikari arduradunari eta agintaritzari azalduko die. Horrez 
gain, Kontu-hartzailetzak, 117/2018 Foru Dekretuak 6.4. artikuluan 
xedatutakoaren babesean, teknikari kudeatzaileari hamar egun 
baliodunetan txosten bat egitea eskatuko dio eta honako gaiak izan beharko 
ditu hizpide: 

a) Gastuaren deskribapen zehatza. 
b) Prestazioak egiaztatzea eta proposatutako prezioa, zenbatekoa 
edo kopurua, kasuak kasu, merkatukoekin, tarifa ofizialekin edo 
araubidezko zenbatekoekin bat datozela frogatu nahiz balioztatzea. 
e) Eginkizun kontu-hartzailea ez betetzeko arrazoia justifikatzea. 
d) Berariazko adierazpena honakoei buruz: 

- Jasotako ondasuna itzultzeko edo/eta ekarritako ondasuna 
itzultzeko aukera. 

- Kalte-ordaina jaso dezakeen bestelako gasturik ba al 
dagoen. 

- Hornitzaileak administrazioaren aginduz jardun duen eta 
jarduketa fede onez egin den. 

- Bere balioa (faktura, ordainsaria edo likidazioa) ordaintzea 
bidezkoa den. 

Organo edo zerbitzu kudeatzaileak ez-betetzea ezagutzen duenean, 
zuzenean txostena egin dezake aurreko edukiarekin eta organo kontu 
hartzaileari jakinaraziko dio. Arautegi honen 11 1 .  eranskinean txostenaren 
eredua ageri da. 

2. Kudeatzaileak bestelako interpretazioa egiten badu eta, adibidez, kontu 
hartzailetzak uste duenaren aldean, espedientea ez delakoan fiskalizatu 
behar badago, desadostasun-prozedura, arautegi honen 28. artikuluan 
xedatutakoa, irekitzea bidezkoa litzateke, hori ebatzitakoan, ebazpenarekin 
bat, eginkizun kontu-hartzailea ez betetzearen izapidearekin aurrera 
egiteko. 
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3. Espedientearen arlo edo zerbitzu kudeatzailearen txostena jasotzen 
denean, organo kontu-hartzaileak hamar egun baliodunen buruan txostena 
gauzatuko du eta proposamenari buruzko iritzia azalduko du. Txosten 
horrekin ez da eginkizun kontu-hartzailean jardungo, ordainketa-aginduak 
eragin dituzten egintzak ez fiskalizatzeagatik eragozpena azaltzen denean 
izan ezik. Nolanahi ere, gutxienez, honako alderdiak landuko ditu: 

a) Gastuaren deskribapen zehatza; hortaz, identifikatzeko datu 
guztiak sartuko dira. lldo horri eutsiz, gutxienez, organo kudeatzailea, 
gastuaren xedea, zenbatekoa, izaera juridikoa, egite-data, aurrekontu 
kontzeptua eta egozte-ekitaldi ekonomikoa idatziz jasoak geldituko dira. 

b) Organo kontu-hartzaile informatzailearen iritziz, nahitaezko 
fiskalizazio edo aurretiko kontu-hartzerik gabe egintza burutu zenean 
araudiaren ikuspegitik bete ez direnak azaltzea eta berez urratutako legezko 
manuak adieraztea. 

e) Prestazioak eraginkortasunez gauzatu direla eta prezioa 
merkatuko prezioarekin bat datorrela egiaztatzea. Xede horrez, organo 
kudeatzaileak aurkeztutako balorazio eta frogagiriak konluan hartuko dira, 
beharrezkoak diren aholkuak eta txosten teknikoak jaso ostean. 

d) Gastuaren zenbatekoa asetzeko aurrekontu-kreditua egokia eta 
nahikoa dela egiaztatzea. 

e) Antolamendua urratuta eman diren egintzak ikuskatzeko aukera 
eta egokitasuna; hori organo kontu-hartzaileak adieraziko du, hurrengoak 
kontuan hartuta: prestazioak egin diren, horien izaera zein den eta beren 
balorazioa, legez bete ez direnekin balera. Helburu horrekin, egintza 
ikuskatzearen emaitzari erreparatu beharko zaio, hau da, bere alde 
bidegabe aberasteagatik edo bere kargura aitortutako obligazioa ez 
betetzeagatik administrazioaren ondare-erantzukizunaren ondorioz 
eragindako kalte-galerak kalte-ordainaren bidetik gauzatuko dira, beraz, 
prozesuaren ekonomia-arrazoietan funtsatuta, bakarrik ustez kalte-galeren 
zenbatekoa proposatutakoa baino gutxiago denean izango · da egokia 
ikuskatzea. 

Organo kontu-hartzaileak bere iritzia arrazoitu beharko du eta arau-haustea 
kalifikatu ere bai, kasuan gertatu diren akats guztiak kontuan hartuta, baina 
ekonomia-irizpide hutsetan oinarrituta. Hala, kostuak balioztatzeko txosten 
teknikoak ikusirik, honakoren baterantz jotzea komeni dela jakinaraziko du: 
batetik, ikuskapen-bidea aukeratu eta, ondorioz, sortutako kalteengatik 
kalte-ordain zehatza ematea; eta, bestetik, prozesu-ekonomiagalik 
fakturaren edo proposatutako zenbatekoaren kalte-ordainari erantzutea. 
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Halakoetan, obligazioa aitortu eta ordaintzeari ekingo zaio. Nolanahi ere, 
bigarren hau hautatuko da ustez lehenengoaren zenbatekoa txikiagoa ez 
denean. 

4. Organo kontu-hartzaileak emandako txostena espedientea hasi duen 
agintaritza arduradunari helaraziko zaio, Kontu-hartzailetzaren txostena 
jarduketei batuta, erakundearen Udalburutzak edo Osoko Bilkurak azter 
dezan. Izan ere, eurek erabakiko dute prozedurarekin aurrera egin edo ez 
eta, kasuaren arabera, dagozkion gainerako jarduerak gauzatzea. 

34. artikulua. Ebazteko eskumena. 

1 .  Eginkizun kontu-hartzailea Osoko Bilkuraren eskumeneko obligazioen 
edo gastuen kasuan ez bada bete, tokiko erakundearen Udalburutzak 
Osoko Bilkurari aurkeztuko dio aztergai erabaki dezan prozedurarekin 
jarraitu behar den eta, kasuaren arabera, zer jarduera gauzatu behar diren. 

Gainerako kasuetan tokiko erakundearen Udalbatzari dagokio erabakitzea 
prozedurarekin jarraitu behar den eta, kasuak kasu, zer jarduera gauzatu 
behar diren. 

2. Udalaren erakunde autonomoetan, eginkizun kontu-hartzailea 
artezkaritza kontseiluaren eskumeneko obligazioen edo gastuen kasuan ez 
bada bete, erakundearen burutzak artezkaritza kontseiluari aurkeztuko dio 
aztergai erabaki dezan prozedurarekin jarraitu behar den eta, kasuaren 
arabera, zer jarduera gauzatu behar diren. Gainerako kasuetan erakunde 
autonomoaren burutzari dagokio erabakitzea prozedurarekin jarraitu behar 
den eta, kasuak kasu, zer jarduera gauzatu behar diren 

3. Eginkizun kontu-hartzaileari dagokion ez-betetzea baliozkotzeko 
erabakiak kapitulu honetan araututako prozeduraren babesean 
obligazioa aitortzearen erabakia dakar. Hori Osoko Bilkurak edo 
erakunde autonomoan artezkaritza kontseiluak hartu beharko du, 
aurrekontu-zuzkidurarik ez duen gastuaren obligazioa aitortu behar 
denean, 10/2003 Foru Arauak, Bizkaiko lurralde historikoko tokiko 
erakundeen aurrekontuari buruzkoak, 41 .2 .  artikuluan 
xedatutakoarekin bat. Aurrekoari eutsiz, Osoko Bilkuraren eskumena 
da obligazioak aitortzea, aurrekontu-zuzkidurarik ez dagoenean. 
Aurreko idatz-zatiarekin jarraituz, gastuak ez du aurrekontu 
zuzkidurarik, aurrekontu-zuzkidura nahikoa eta egokia ez denean. 
Bereziki, ez da zuzkidura egokirik ageri, gastuaren aurreko 
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kontabilitate-fasean kreditua ez bada kontabilizatu, legez izapidetu ez 
delako eta baimen- nahiz xedapen-akordiorik ez dagoelako. 
Aurrekontu-zuzkidurarik ez dagoenean, obligazioa aitortzearen 
eskumena Osoko Bilkurarena izanik, eskuordetu badu, 10/2003 Foru 
Arauak, Bizkaiko lurralde historikoko tokiko erakundeen aurrekontuari 
buruzkoak, 41 .3 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, fiskalizazioa ez 
betetzearen izapidean dagozkion jarduerei buruz ebaztera eta 
erabakitzera zabalduko da eskuordetzea, muga eta baldintza 
berdinetan. 

35. artikulua. Prozeduraren ebazpenaren norainokoa. 

1 .  Espedienterako txosten guztiak jasotakoan, eginkizun kontu-hartzailea ez 
betetzearen prozedura organo eskudunaren ebazpenarekin amaituko da. 
Aukeran, udalbatzaren edo erakunde autonomoaren buruak, Osoko Bilkurak 
edo erakunde autonomoetako organo elkargokide eskudunak 
beharrezkotzat joz gero, erakundearen ldazkaritza Nagusiari txostena 
eskatuko dio, espedientean arau-haustea legearen ikuspegitik kalifikatzeko 
eta dagokion prozedura adierazteko. 

Ebazteko organo eskudunaren ebazpenak, aipatzen direnen artetik 
ustezkoaren arabera, hurrengo alderdiei buruz erabaki beharko du: 

A) Espedienteetan ebazpena emanda, bestelako lege antolamenduaren 
arau-hauste gehiagorik gabe, urritasun bakarra fiskalizatu gabe egotea 
bada, egintza edo ebazpena baliozkotu eta kontu-hartzailetzaren txostenik 
ez izatea zuzenduko da. Hala, prozedurarekin jarraituko da. 

B) Eginkizun kontu-hartzailearen nahitaezko izapidea ez betetzeaz gain, 
lege antolamenduaren arau-hausteak antzeman badira eta horien ondorioz 
ebazpena deuseztatu badaiteke, eginkizun kontu-hartzailearen ez betetzea 
baliozkotu ahal izango da, araudiaren ikuspegitik lege-antolamendua 
urratzearen ondorioz hauteman diren ez-betetzeak ala erabakiaren edo 
erabaki-espedientearen akatsak zuzentzearekin balera, 30/2015 Legeak, 
urriaren 1 ekoak, herri administrazioen administrazio prozedura erkideari 
buruzkoak, 52. artikuluan aurre ikusitakoarekin bat. Gainera, prozedurarekin 
aurrera egitea erabaki daiteke eta, bidezkoa bada, obligazioak aitortu ahal 
izango dira. 

C) Eginkizun kontu-hartzailearen nahitaezko izapidea ez betetzeaz gain, 
lege antolamenduaren arau-hausteak antzeman dira eta horiek egintza ala 
egitatea deuseztatzen dute, 30/2015 Legeak, urriaren 1 ekoak, herri 
administrazioen administrazio prozedura erkideari buruzkoak, 47. artikuluan 
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definitutakoaren arabera, baila 9/2017 Legeak, azaroaren 8koak, sektore 
publikoaren kontratuei buruzkoak, 4 1 .  eta 42. artikuluetan xedatutakoari 
dagokionez ere. 

117/2018 Foru Dekretuaren 28.2 e) artikuluak araututakoan oinarrituta eta 
txostenak ikusirik, organo eskudunak honako alderen batean ebaztea 
erabaki dezake: 

a) 39/2015 Legeak 106. artikuluan aurrez ikusitakoaren arabera, 
deuseztatu gisa aitortzeko edota, bidezkoa bada, administrazioaren ondare 
erantzukizunarengatik kalte-galeren ondorioz kalte-ordaina erabakitzeko 
ofizioz ikuskapen-prozedura eskatzea eta, aldi berean, ikuskapena ebazten 
é z  den bitartean prozedura etetea. 

Obrak, zerbitzuak edo hornidurak egiteko kontratazioari buruzko araudiak 
xedatutako prozedura eraba! eta oso-osorik alde balera utzita, 9/2017 
Legeak, azaroaren 8koak, sektore publikoaren kontratuei buruzkoak, 37. 
artikuluan debekatutako ahozko kontratazioa bada, deuseztatzeko 
administrazio-egintzarik ez dagoenez, bakarrik bidezkoa da 
administrazioaren ondare-erantzukizunaren ondorioz kalte-galerengatik 
kalte-ordainaren erabakia hartzea eta jasotako gauzen zatiak edo beren 
balioa ematea. Hala, alde errudunak kontrakoak jasandako kalte 
galerengatik kalte-ordaina eman beharko dio. 

Hain zuzen, hau izango da lehentasunezko erabakia hurrengo ustezkoetan: 
aurkeztutako txostenetan oinarrituta, ustez kalte-ordainaren zenbatekoa 
izapidetu nahi diren faktura, ordainsari edo likidazioen zenbatekoa baino 
txikiagoa izan daitekeenean; jasotako ondasuna buelta edota eskuratutakoa 
itzultzeko aukera dagoenean eta kalte-ordaina emateko bestelako gasturik 
ez denean aqeri; eta, azkenik, hirugarren ala hornitzailearen jarduera 
administrazioak agindu ez duenean eta hirugarrenaren fede gaiztoa edo 
akatsean partaidetza erkidea antzeman daitekeenean. 

Beraz, bakarrik bidezkoa da atal honetan aurrez ikusitakoaren arabera 
ebaztea egintza ikuskatzearen ondorioz kalte-ordainaren zenbatekoa 
proposatutako zenbatekoa baino gutxiago izan daitekeenean, hirugarrenari 
ordaindu behar zaion zenbatekoak bakarrik kalte-galerei edo, zergak eta 
bestelako kontzeptuak, hala nola, industria-irabazia kenduta, administrazioa 
bidegabe aberastu den balioaren zenbateko materialari erantzun behar 
diola uste delako. Xede horrez, lehenago teknikari eskudunak egiazko 
kostuen tasazioa egin beharko du. 
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b) Hala eta guztiz ere, prozesu-ekonomiaren arrazoiak direla-eta, 
espedientean edo kontratazioan eginkizun kontu-hartzailea ez betetzea 
baliozkotu ahal izango da eta, bide batez, prozedurak aurrera egitea edota, 
bidezkoa bada, kalte-ordaina finkatzea erabakiko da. Azkenekoa fakturaren 
zenbatekoarekin bat etorriko da eta obligazioa aitortuko da, ofizioz ikuskatu 
ondoren edo kalte-ordainaren kontzeptu zorrotzari erreparatuz, kalte 
ordainaren zenbatekoa faktura, ordainsari edo likidazioen zenbatekoa baino 
gutxiago ez dela uste denean. Gauza bera gertatuko da jasotako ondasuna 
bueltatu edota itzuli ezin denean ala hornitzaileak administrazioaren aginduz 
eta fede onez jardun duenean. Kasu horietan guztietan balio, faktura, 
ordainsari edo likidazioaren zenbateko guztia, zergak eta industria-irabazia 
barne, ordaindu beharko da, bidegabe ez aberasteko. 

Ebazpen bat edo bestea aukeratzeko, obligazioa aitortu eta erreklamatutako 
faktura edo zenbatekoa ordaintzearen aldean, organo eskudunak kasuan 
onestea dagokion etorkizuneko likidazio/kalte-ordainaren zenbaketari 
erreparatuko dio, nagusiki, hartutako erabakiaren kostu ekonomikoa 
kontuan hartuta. 
2. Udalburutza, Osoko Bilkura edo artezkaritza kontseiluak obligazioa 
aitortzearen alde hartutako erabakiak erantzukizunak eskatzez ez du 
salbuetsiko. 

Gainera, 19/2013 Legeak, abenduaren 9koak, gardentasun, informazio 
publikoa lortu eta gobernu onari buruzkoak, 28.d) artikuluan xedatutakoari 
erreparatuko zaio. Izan ere, goi-karguei edo parekoei, tokiko erakundeen 
gobernu batzarreko kideei barne, aplikatuko zaie, erkidego edo tokiko 
araudiarekin bat, halakotzat jotzen badira. Aurrekoari eutsiz, oso arau 
hauste larria da gastuak, obligazioak edo ordainketak egin baino lehen 
kontu-hartzearen izapidea ez betetzea, hori nahitaezkoa bada. 

36. artikulua.- Organo kontu-hartzailearen omisioari buruzko txostenen berri 
ematea 

117/2018 Foru Dekretuak 15. artikuluko 6. atalean eta arautegi honek 30. 
artikuluan xedatutakoari jarraiki, eginkizun kontu-hartzailea ez betetzeari 
buruzko Kontu-hartzailearen txostenak eragozpenen aurka emandako 
ebazpenei buruzko urteko txostenean sartuko dira. 

117/2018 Foru Dekretu berak 5. artikuluan aurrez ikusitakoaren arabera, 
organo kontu-hartzaileak kontrol-txostenak lortzeko erraztasunak emango 
ditu, legez bidezkoak diren kasuetan. Legezko aurreikuspenik izan ezean, 
eskaera zuzenean kontrolatutako jarduera ekonomiko-finantzarioa 
kudeatzen duen pertsonari egingo zaio. 
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37. artikulua- Zuzkidurarik gabe itxitako ekitaldietako prestazioei 
lotutako obligazioen aitorpena 
1 .  Eginkizun kontu-hartzailea ez betetzeari buruzko espedientea 
izapidetzetik baztertuko da, baliozkotu eta obligazioa aitortzeko 
erabakia legez aurreko ekitaldian onartutako gastuari, aurreko ekitaldi 
itxian gauzatutako ondasun eta zerbitzuengatik, erantzuten dionean, 
beraz, aurrekontu-araudiak xedatutakoaren arabera, jarduneko 
aurrekontu-ekitaldiari egoztea ez dagokio, baina ez du aurrekontu 
zuzkidurarik, bere kreditua ezin izan delako indarreko aurrekontuan 
sartu. 
Hortaz, obligazioak aurrekontu-zuzkidurarik gabe aitortuko lirateke 
eta aginpidea Osoko Bilkurarena edo erakunde autonomoen 
artezkaritza kontseiluarena da, 10/2003 Foru Arauak, Bizkaiko 
lurralde historikoko tokiko erakundeen aurrekontuari buruzkoak, 41 .  
artikuluko bigarren atalean xedatutakoaren babesean. Dena den, 
tokiko gobernu batzarrari eskuorde dakioke, artikulu berdinaren 
hirugarren atalean aurrez ikusitakoarekin bat. 
2. Aurreko idatz-zatian aipatutako eskuordetzea ekitaldi bakoitzerako urtero 
bideratuko da aurrekontua egikaritzeko udal arauak xedatu ondoren. Ohiz 
udalaren kasuan tokiko gobernu batzarrari eta erakunde autonomoen 
kasuan burutzari eskuordetuko zaio, [ardunekoan aurrekontu-zuzkidurarik 
gabe legez onartu ostean, ekitaldi itxietako gastuengatik obligazioa 
aitortzea, unitateko zenbatekoak horretan zehaztutako zenbatekoa 
gainditzen ez duenean. Xede horrez, gastu-unitatea fakturak definitu ordez, 
orokorrean gastuaren kontzeptuak eta ezaugarriak nahiz onartzeko 
erabilitako legezko prozeduraren izaerak zehaztuko du. Hala, gastu 
programen arduradunek azalpen-txostena egin beharko dute gastuaren 
gorabeherekin eta dagokion ekitaldian ezin egotzi izanarekin. 

3. Hala ere, aurreko ataletan aurrez ikusten direnetarako, 1 1 7  /2018 Foru 
Dekretuak, kontabilitate publikoaren plan orokorra aldatzen duenak, 
bigarren xedapen gehigarriko hirugarren atalean zehaztutakoa kontuan 
hartu beharko da. lldo horri eutsiz, 10/2003 Foru Arauak, abenduaren 
2koak, Bizkaiko lurralde historikoko tokiko erakundeen aurrekontuari 
buruzkoak, 46. artikuluan ekitaldia ixteko arautzen duenari begira, 
aurrekontua ixten ari denean, itxi beharreko aurrekontuaren kargura gastuak 
aitor daitezke, administrazio-egintza indarreko ekitaldian burutu arren, 
betiere itxi beharreko ekitaldian sortutako gastuak badira. Aurrekoaren 
harira, aurrekontua ixteko denboralditzat joko da urtarrilaren 1etik 31 ra 
bitartekoa. 
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111. TITULUA. KONTROL FINANTZARIOA 

I KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK 

38. artikulua. Helburua eta erabilera. 

1 .  Kontrol finantzarioak modu iraunkorrean tokiko sektore publikoaren 
jarduera ekonomiko-finantzarioak lege antolamendua eta kudeaketa 
finantzario onaren printzipio orokorrak betetzen dituela du xede. Nolanahi 
ere, azken helburua ekonomia, finantza, ondare, aurrekontu, kontabilitate, 
antolaketa eta prozeduraren ikuspegietatik kudeaketa hobetzea da. Hala, 
kontrol-organoak auditoretza-teknikak aplika ditzake. 

2. Kontrol finantzarioaren eginkizunez baliatzean, kontrol-jardueretarako 
beharrezkoak diren aurrekariak, dokumentazioa eta informazioa aztertuko 
dira eta, aldi berean, kudeaketa-sistema informatikoetako informazio 
aipagarria kontsultatuko da. Bestela, diru-laguntzen organo kudeatzaileei 
edo hartzaileei eskatuko zaie beharrezkotzat jotzen den informazioa. Horiek 
informazio ekonomikoa edo bestelakoa eskuratuko dute, kontrol-jarduerak 
burutzeko adierazgarria bada. Nolanahi ere, hori guztia 1 1 7  /2018 Foru 
Dekretuak 30. artikuluan xedatutako baldintzetan egingo da. 

3. Kontrolari ekin zaiola jakinarazten denetik, informazioa lortzeko jarduerak 
edozein unetan hasi daitezke eta idatziz aurretiko errekerimendurik ez da 
beharko. 

4. Dokumentazioa edo informazioa bidaltzea eskatzen denean, epeak ez 
ditu errekerimendutik 15 egun baliodun gaindituko. 

5. Kontrol finantzarioa gauzatzez arduratuko diren langileekiko oztopoak 
edo lankidetzarik eza antzematen badira, organo kontu-hartzaileak 
gorabehera arloko zinegotzi ordezkariari edo erakunde autonomoko ala 
kontrolaren xede den erakundeko buruari jakinaraziko dio, neurri 
zuzentzaile egokiak har ditzan. Edozelan ere, lankidetzarik eza kontrol 
txostenean idatziz jasoa geldi daiteke. 

6. Kontrol finantzarioari barneko kontrolerako printzipio orokorrak eta, 
bereziki, kontraesan-prozeduraren printzipioa aplikatuko zaizkio, beraz, 
arauak betetzeari dagokionez, organo kontu-hartzailearen iritziak 
kudeaketa-organoen usteen gainean ez dira nagusituko. Kontrolen ondorioz 
lortutako azken emaitzak organo, arlo, zerbitzu edo zentro kudeatzaileak 
aurkeztutako alegazioak eta iritziak izango ditu, horien balioztapen arrazoitu 
eta zuzenarekin balera. 
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39. artikulua.- Kontrol finantzarioaren modalitateak 

GETXOKO UDALEAN tokiko sektore publikoaren 
ekonomiko-finantzarioari dagokion kontrol finantzarioa 
iraunkor eta auditoretza publikoa erabilita burutuko da. 

1 .  Kontrol iraunkorrari eutsiz, honakoak sartuko dira: 

jarduera 
kontrol 

a) Lege antolamenduak organo kontu-hartzaileari esleitzen dizkion 
jarduerak; horren harira, nagusiki, estaturako gaikuntzarekin tokiko 
administrazio lokalean diharduten funtzionarioen araubideari buruzko 
araudian (martxoaren 128/2018 Errege Dekretua); arlo zehatzaren edozein 
sektore-arauditan eta 117/2018 Foru Dekretuak kontrol finantzariorako 
jarduerari begira aurrez ikusitako nahitaezko txostenak egingo dira. 

Jarduera hori batik bat aurretiko kontrol iraunkorraren modalitatean 
gauzatuko da. Adibide modura, zehatzak eta itxiak nahi izan gabe, 
indarreko araudiekin bat, organo kontu-hartzaileari esleitzen zaizkion 
txostenak ageri dira. 

EGF lege araubideak (128/2018 ED) xedatutako eginkizunenga!ik 
nahitaezko txostenak. 

1 .  Arlo ekonomiko-finantzarioan edo aurrekontu-eremuan Udalburutzak 
edo zinegotzien herenak eskatutako txostenak, irizpenak eta 
proposamenak. 

2. Legez gehiengo berezia eskatzen duten arloei buruzko txostenak. 
3. Zerbitzu berriak ezartzean edo daudenak berritu behar direnean, 

bidezkotasunari buruzko txosten-irizpena, proposamenetan ondore 
ekonomiko finantzarioa eta aurrekontu-egonkortasuna ebaluatzeko. 

Aurrekontuak 

1 .  Aurrekontu orokorrari buruzko txostena, alderdi ekonomiko 
finantzarioa barne (*12812018 ED). 

2. Edozein modalitatetan, aurrekontu-aldaketei buruzko txostena 
( *12812018 ED). 

3. Aurrekontuaren likidazioari buruzko txostena (*RO 128/2018 ED). 
4. Aurrekontu luzapenari egindako doikuntzen txostena. 
5. Kreditu ez eskuragarriak aitortzeari buruzko txostena. 
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Kontabilitatea eta fakturen erreqistroa. 

1 .  Kontu orokorra eratzeari buruzko txostena. 
2. Zerbitzuen egiazko kostuari buruzko urteko txostena. 
3. Fakturen zerrenda duen hiru hilez behingo txostena, idazpena egin 

zenetik hiru hilabete baino gehiago igaro badira eta organo 
eskudunek obligazioa aitortu ez badute, 25/2013 Legeak, 
abenduaren 27koak, sektore publikoan faktura elektronikoa bultzatu 
eta fakturen kontabilitate-erregistroa sortzen duenak, 1 O. artikuluko 
bigarren atalean xedatutakoaren arabera. 

4. Fakturen kontabilitate-erregistroek aurrez ikusitako funtzionamendu 
baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko sistemen auditoretzari 
buruzko urteko txostena, 25/2013 Legeak, abenduaren 27koak, 
sektore publikoan faktura elektronikoa bultzatu eta fakturen 
kontabilitate-erregistroa sortzen duenak, 12. artikuluko hirugarren 
atalean xedatutakoarekin bat. 

Aurrekontu egonkortasuna eta finantza iraunkortasuna 

1 .  Egonkortasun, zor publiko eta gastu-arauaren betetze-maila 
ebaluatzeko txostenak eta informazioa. 

2. Bidezkoa bada, plan ekonomiko-finantzarioak egiaztatzeko txostena. 
3. Gastu orokorretarako diruzaintzaren gerakina erabili eta aplikatzean 

egonkortasuna eta jasangarritasuna betetzeari buruzko txostena. 
4. Legezko eta araubidezko xedapenen txostena administrazio 

egintzak, kontratuak eta lankidetza-hitzarmenak egin eta onesten ari 
direnean, baila udaleko gobernu-organoek edozein jarduera 
gauzatzen dutenean ere, oraingo eta etorkizuneko gastu edo diru 
sarrera publikoei eraginez gero. Hala, ondorioak eta eraginak 
balioetsiko dituzte eta zorrozki aurrekontu-egonkortasun eta 
jasangarritasun finantzarioen printzipioak betetzearen araberakoak 
izango dira, 25/2013 Legeak, abenduaren 27koak, sektore publikoan 
faktura elektronikoa bultzatu eta fakturen kontabilitate-erregistroa 
sortzen duenak, 7. artikuluko hirugarren atalean xedatutakoaren 
a rabera. 

Aurreko atalean xedatutakoaren harira, arloekin bat bereziki honako 
proposamenak balioetsi beharko dira: 

Lanqileak: 
4.1 Lanpostuen zerrendan egiturazko aldaketei buruzko txostena. 
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(ez dira sartuko aldaketen erabakiak, bakarrik oinarrizko 
/egedi aplikagarriak, aurrekontuei butuzko /egeek eta 
gainerakoek aurrez ikusten dituzten ordainsariak gehitzetik 
badatoz, oinarrizko ba/dintzen aurretiko eginkizun kontu 
hartzai/ea beteko dutelako). 

4.2 Lanpostuak baloratzeko eta, ondorioz, lanpostuen zerrenda 
aldatzeko prozesuak onesteari buruzko txostena, 

4.3 Enplegu eskaintza publikoari buruzko txostena. 
( deialdiaren oinarriak onesteko erabakiak ez dira sartuko, 
oinarrizko baldintzen aurretiko eginkizun kontu-hartzai/ea 
beteko baitute). 

4.4 Langile funtzionarioen eta jardunean diharduten gainerakoen 
baldintzak arautzeko hitzarmen edota lan-kontratuko 
langileen hitzarmen kolektiboei buruzko txostena. 

Diru-sarrerak: 
4.5 Ordenantza fiskalak onetsi eta aldatzeari buruzko txostena. 
4.6 Prezio publikoen ordenantzak onetsi eta aldatzeari buruzko 

txostena. 
4. 7 Prezio publikoak finkatzeko erabakiei buruzko txostena. 

Tokiko zerbitzu publikoak: 

1 .  7185 Legeak, apirilaren 2koak, tokiko araubidearen oinarriei 
buruzkoak, 85. artikuluko bigarren atalean xedatutakoaren arabera, 
tokiko erakundeak edo erakunde autonomoak berak zerbitzu 
publikoak zuzenean kudeatu behar ez dituenean, proposamenen 
jasangarritasun finantzarioari buruzko balorazio-txostena. 

Sustapena eta diru-laguntzak: 

1 .  Diru-laguntzen plan estrategikoei buruzko txostena, 3812003 Legeak, 
azaroaren 17koak, diru-laguntzei buruzko orokorrak, 8. artikuluko 
lehenengo atalean xedatutakoaren arabera. 

2. Diru-laguntzen ordenantza eta oinarri orokorrei buruzko txostena. 

Zar publikoa: 

1 .  Epe luzera kreditu-eragiketak itundu eta aldatzeari buruzko txostena 
(*RO 128/2018 ED). 
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2. Epe laburrera kreditu-eragiketak itundu eta aldatzeari buruzko 
txostena (*RO 128/2018 ED). 

3. Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru 
diputatuaren 1911/2016 Foru Aginduak, otsailaren 29koak, zuhurtzia 
finantzarioaren printzipioa definitzen duenak, zorpetze-eragiketei 
aplikatzen dien zuhurtzia finantzarioa betetzen dela ebaluatzeko 
txostena. 

Kontratazioa: 

1 .  Kontratazio-mugetarako baliabide arrunten ehunekoei buruzko 
txostena. 

2. Kontratazio publikoan kontrol-jardueraren emaitza 
adierazgarrienekin urteko txostena, erregulazio eta ikuskapen 
bulego independenteari bidali behar zaiona, 9/2017 Legeak, 
azaroaren Bkoak, sektore publikoaren kontratuei buruzkoak, 332. 
artikuluko hamaikagarren atalean xedatutakoaren babesean. 

Diruzaintza: 

1 .  Osoko Bilkurak azter dezan, berankortasunari buruzko araudia 
betetzen den ebaluatzeko urteko txostena, 25/2013 Legeak, 
abenduaren 27koak, sektore publikoan faktura elektronikoa bultzatu 
eta fakturen kontabilitate-erregistroa sortzen duenak, 12.  artikuluko 
bigarren atalean xedatutakoarekin bat. 

Barne kontrola: 

1 .  Oinarrizko baldintzen aurretiko kontu-hartze mugatu edo 
fiskalizazioaren araubiderako funtsezko baldintzei buruzko txosten 
proposamena. 

2. 10/2003 Foru Arauaren 70.3. artikuluari jarraiki, eragozpenen 
aurkako erabakiei buruzko urteko txostena bere eduki guztiarekin, 
117/2018 Foru Dekretuaren eta arrautegi honen arabera. Izan ere, 
bosgarren xedapen gehigarrian zehaztuta daga. 

3. Barne kontrolaren urteko laburpen-txostena. 
4. Ekintza-planaren balorazio-txostena. 
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b) Aukeran, kontrol finantzarioari buruzko urteko planean sartzen diren 
kontrol jarduerak. 

Gainera, egikaritzen den unearen arabera, honako kontrol iraunkorraren 
modalitateak bereizten dira: 

- Lege-xedapenez aurretiko kontrola. 
- Aldi bereko kontrola. 
- Aurretiko fiskalizazio mugatuaren araubidean 
dauden egintzen gainean, baila horien araberakoak 
ez diren bestelakoen gainean ere ondorengo kontrola. 

2. Auditoretza publikoak hurrengoak bereizten ditu: 

a) Kontuen auditoretza. 
b) Betetze-mailaren auditoretza. 
e) Auditoretza operatiboa. 

3. Bi modalitateetan eraginkortasuna kontrolatuko da, hau da, 
programatutako helburuen eta zerbitzuen kostu nahiz etekinaren betetze 
maila egiaztatuko da, tokiko baliabide publikoak erabiltzean eraginkortasun, 
aurrekontu-egonkortasun eta jasangarritasun finantzarioaren printzipioekin 
bat. 

4. Kontrol finantzarioan jardutean estatuko sektore publikorako une 
bakoitzean indarrean dagoen kontrol finantzario eta auditoretza publikoari 
buruzko arauak aplikatuko dira. 

40. artikulua. Kontrol finantzarioaren planifikazioa. 

1 .  Kontu-hartzailetza Orokorrak kontrol finantzarioaren urteko plana, 
aurrerantzean KFUP, egingo du eta ekitaldirako kontrol iraunkor nahiz 
auditoretza publikori buruzko jarduera guztiak aurrez ikusiko ditu. Hala 
bakoitzerako norainoko objektiboa, subjektiboa eta denborazkoa identifikatu 
dira 

Plana garatu behar den ekitaldiko lehenengo hiruhilekoan egingo da eta 
ekitaldiko martxoa amaitu baino lehen Osoko Bilkurari berri emateko 
aurkeztuko zaio. lnformatzearen helburua besterik ez du. 

2. Kontrol finantzarioaren urteko planak, oro har, honakoak bereiziko ditu: 
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a. Legezko betebeharraren ondorioz organo kontu-hartzaileak egin behar 
dituen jarduerak, egintza eman edo erabakia hartu aurretik gauzatu 
beharrekoak. Horri aurretiko kontrol iraunkorra esango zaio. 

b. Aldi bereko kontrol-jarduerak, besteak beste, kontu-hartzailetza edo 
kontrol-organoa kide izanez gero, organo elkargokideetatik datozen 
izapidezko egintzen gainean egin daitezkeenak eta ebazpen-proposamena 
igortzen dutenak. 

c. Arriskuak aztertu ostean hautatzen diren jarduerak, estatistikaren 
ikuspegitik urtero finka daitezkeenak; hala, lortu nahi diren helburuak, 
ekitaldi bakoitzerako lehentasunak eta bitarteko eskuragarriak kontuan 
hartuko dira. 

Arriskuaren kontzeptua hurrengo moduan ulertu behar da: kontrolpean 
dagoen kudeaketan araudi aplikagarria hautsi, informazio finantzarioan 
fidagarritasunik eza sortu, aktiboen babes desegokia eragin edo kudeaketan 
eraginkortasun eta efizientziarik eza ekar dezaketen egitateak edo 
gorabeherak gertatzeko aukera. 

Arriskuak identifikatzen direnean, jarduerak hautatzeko lehentasunak ezarri 
beharko dira. Modu horretan, arriskuaren garrantzia balioztatzeko 
ebaluazioa egingo da eta irizpide kuantitatiboak nahiz kualitatiboak erabiliko 
dira. Erregulartasunez eta txandakatuta kontrolak hautatzea bidezkoa den 
zehaztuko da, batetik, arriskurik gabeko jarduera ekonomiko-finantzarioetan 
kontrolak ez errepikatzeko eta, bestetik, kontrolak behin eta berriz ez 
egiteagatik ahuleziarik ez sortzeko. 

Udalean tokiko sektore publikoan arriskuaren mapa konfiguratzeari begira, 
lankidetza pribatuaz balia daiteke. 

d. Auditoretza publikoaren jarduerak, ondokoak dituztenak: 
1 .  Xede diren erakundeetan auditoretzaren tipología. 
2. Gauzatzeko modua, berezko langileekin edo kanpokoekin. 
3. Erakunde hartzaileak. 
e. Erakunde laguntzaileen eta diru-laguntzen onuradunen gainean egin 
behar diren kontrol jarduerak. 

f. Eraginkortasunari buruzko kontrol jarduerak. 

g. Beste jarduera batzuk, besteak beste, arautegi honen 3. artikuluan 
aipatzen den kontrol-ehunekoari buruzko azterketa. 
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3. Urteko plana alda daiteke hurrengoen ondorioz: eskatuta edo lege 
aginduaren babesean, kontrolak egikaritzen direnean; kontrolaren xede 
diren erakundeen egitura aldatzen denean; bitartekoak nahikoak ez 
direnean; edo behar bezala justifikatuta, bestelako arrazoiak daudenean. 
Nolanahi ere, kontu-hartzaileak jakinarazi eta arrazoitu beharko ditu. 
Halaber, aldaketak Osoko Bilkurari bidaliko zaizkio aldatu ondorengo 
lehenengo saioan, jakinaren gainean geldi dadin. 

4. KFUP jarduera bakoitzerako garatuko da, hurrengo artikuluarekin bat. 

4 1 .  artikulua. Kontrol finantzarioaren planifikazioaren xedeak, betearazpena 
eta garapena. 

1 .  KFUP betearazteak honako helburuak izango ditu: 

a. Kontrolatzen ari den sektore publikoko subjektuak bere kudeaketan 
legezkotasunaren, eraginkortasunaren, efizientziaren, kalitatearen eta 
gainerako kudeaketa onaren printzipioak bete beharko ditu eta honekin 
egokitze-mailaren ikuspegia eskaini nahi da. Xede horrez, kudeaketa 
ekonomiko-finantzarioaren erregulartasun formala egiaztatuko da eta 
araudiaren betetze-mailari nahiz eginkizun kontu-hartzailerik ez duten 
prozedurei erreparatuko zaie. 
b. Gomendio eta jarduera-proposamen zuzentzaileak egingo dira, 
urritasunak antzematen direnean; gainera, prebentzio neurriak emango dira, 
urritasunik ez agertzeko edo kudeaketa hobetzeko ekintzak iradokiko dira. 
Emaitzetara orientatzeko eta helburuetara bideratzeko printzipioa aplikatzen 
dela egiaztatuko da. 
c. UDALAREN eta horri atxikitako erakunde garrantzitsuen aurrekontu 
orokorren gastu programetan definitutako helburuen betetze-maila aztertu 
eta ebaluatuko da. 
d. Aurrekontu-egikaritzea jarraituko da, informazio finantzarioaren 
fidagarritasuna egiaztatu eta kudeaketa ekonomiko-finantzarioaren arloan 
aurrekontuaren egonkortasun, jasangarritasun edo orekari eragin 
diezazkioketen alderdiei buruz informazioa eskaintzeko. 
e. Aztertzen diren kudeaketaren prozesuak eta prozedurak efizientzia, 
ekonomia, kalitate eta gainerako kudeaketa onaren printzipioei egokitzen 
zaizkien baloratuko da. · 

2. Kontrol iraunkorrerako KFUP hurrengo premisen arabera garatuko da: 

a. Kontu-hartzailetza Orokorrak argibide teknikoa eman dezake, KFUPri 
buruz arautegi honetan xedatzen den edukia zabaltzeko. 
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b. Kontrol finantzario iraunkorrerako helburu bereziak lan programetan eta 
plangintzaren memorandoan finkatuko dira. Izan ere, horiek ondorengo 
ataletan aipatuko dira. 

1 .  Kontrol iraunkorra egitea erabakiz gero, lan-programa kontrol 
iraunkor hori izango duen jarduera bakoitzerako garatutako dokumentua da. 
Xede horrez Kontu-hartzailetza Orokorrak ematen duen argibide 
teknikoarekin bat egin daiteke. KFUP abiapuntutzat hartuta, kontrol 
finantzario iraunkorra izango duten sektore publikoko subjektuak edo 
kudeaketa-arloak zehaztuko ditu, kontrol-helburuekin, egikaritzeko 
arduradunekin eta esleitutako baliabideekin balera. 

2. Plangintzaren memorandoa lan programarekin balera gauzatuko 
da eta plangintzaren alderdi guztiak aurrez ikusiko ditu. Kasu bakoitzean, 
Kontu-hartzailetzak onetsi eta kontrol finantzario iraunkorraz arduratzen den 
goi-mailako teknikariak egingo du. Plangintza memorándoaren egitura 
Kontu-hartzailetzak helburu horrekin egiten duen argibidean gara daiteke. 

3. Lan-paperek kontrolean diharduen organoak prestatu edo 
jasotako dokumentu guztiak izango dituzte, beraz, multzoa lana gauzatzean 
erabilitako informazioaren, lortutako ebidentzien eta egindako frogen 
laburpen bihurtuko da eta ondorio nahiz iritziak eratzeko hartutako 
erabakiak erantsiko zaizkie. Hortaz, landa-lanaren eta kontrol finantzario 
iraunkorrari buruzko txostenaren arteko lotura dira. Lan-paperen egitura, 
edukia, artxibatzea, erabilera Kontu-hartzailetzak helburu horrekin egiten 
duen argibidean gara daiteke. 

42. artikulua. Eraginkortasunaren kontrola. 

Kontrol finantzarioan jardutean, bai kontrol iraunkorraren modalitatean, 
baila, auditoretzan ere, Kontu-hartzailetzak eraginkortasuna kontrolatuko 
du. Kontrol horrek beste tresna batzuen artean zerbitzuen kostuei buruzko 
azterlanak erabiliko ditu. Pixkana egingo da eta une bakoitzean eskura egon 
litezkeen bitarteko nahiz tresna pertsonal eta materialen (batez ere, 
informatikoak) babesean mugatu eta definituko da. 

11. KAPITULUA. KONTROL IRAUNKORRA 

43. artikulua. Helburu eta eremu subjektiboa. 

1 .  Kontrol iraunkorraren lanak etengabe burutuko dira eta hurrengo 
jarduerak aurrez ikusiko dituzte: 
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a. Kudeaketa ekonomikoaren alderdiei aplika dakizkien araudia eta 
prozedurak betetzen direla egiaztatuko da, horietara eskakizun kontu 
hartzailea zabaltzen ez bada. 
b. Aurrekontu-egikaritzea jarraitu eta esleitutako helburuak betetzen direla 
egiaztatuko da. 
c. Diruzaintzaren plangintza, kudeaketa eta egoera egiaztatuko dira. 
d. Aurrekontu arauetan eta tokiko sektore publikoaren kudeaketa 
ekonomikoa arautzen dutenetan xedatutako jarduerak gauzatuko dira, 
horiek organo kontu-hartzaileari atxikitzen bazaizkio. 
e. Eragiketak eta prozedurak aztertuko dira, arrazionaltasun ekonomiko 
finantzarioa eta kudeaketa onaren printzipioari egokitze-maila baloratzeko. 
Helburua urritasunak antzeman eta zuzentzeko gomendioak proposatzea 
da. 
f. Tokiko erakundean laginketa-tekniken bitartez garrantzi ekonomikoa 
duten datuek eta informazioak, organo kudeatzaileek kontabilitatearen 
informazio-euskarri gisa eskuratutakoek, arrazoiz jarduera ekonomiko 
finantzarioaren ondoriozko eragiketen emaitza islatzen dutela egiaztatuko 
da. 

2. GETXOKO UDALEAN kontrol iraunkorrerako eremu subjektiboa honakoa 
da: 

a. Erakunde nagusia. 
b. Bere erakunde autonomoak: 

Getxo Kirolak tokiko erakunde autonomoa. 
Getxoko Kultur Etxea tokiko erakunde autonomoa. 
Getxoko Jesusen Bihotzaren Udal Egoitza tokiko erakunde 
autonomoa. 
Andrés lsasi Udal Musika Eskola tokiko erakunde 
autonomoa. 

c. Mendeko sozietate publikoa, Puerto Deportivo El Abra-Getxo S.A. 
sozietate publikoa. 
d. Mendeko fundazio publikoa, Punta Begoña fundazio publikoa, Osoko 
Bilkuraren 60. erabakiz 2019ko martxoaren 27an sortutakoa. 
e. Bidezkoa bada, atxiki daitezkeen gainerako mendeko erakundeak. 
44. artikulua. Kontrol iraunkorraren jarduerak. 

1 .  Organo kontu-hartzaileak organo kudeatzaileari jakinaraziko dizkio 
kontrol iraunkorraren jarduerak, bere lankidetza eskaintzeko. Xede horrez, 
aldez aurretik, Kontu-hartzailetza Orokorrak sektore publikoko subjektuei, 
kontrol finantzario iraunkorra aplikatu nahi zaienei, alegia, planean sartzea 
komenigarria izan daitezkeen helburu eta jardueren proposamena eska 
diezaieke eta zergatik sartu behar diren justifikatuko dute. Jasotako 
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proposamenak baloratu ondoren, Kontu-hartzailetza Orokorraren titularrak 
KFUPren atalean, hain zuzen, kontrol finantzario iraunkorraren eremuan, 
horiek sartzea edo kanpoan uztea ebatziko du. Nolanahi ere, gorabeherek 
justifikatzen dutenean aldatu ahal izango da. 

2. Jarduerak honakoak izan daitezke: 

a. Kontabilitate-erregistroak, kontuak, organo kudeatzaileak egindako 
egoera finantzarioak edo jarraipen-egoerak aztertzea. 
b. Banakako eragiketak eta zehatzak aztertzea. 
c. Egintza multzoaren alderdi partzialak eta zehatzak egiaztatzea. 
d. Obra, zerbitzu, hornidura eta gastuen eraginkortasun eta adostasunari 
buruzko egiaztapen materiala. 
e. Kudeaketa sistemak eta prozedurak aztertzea. 
f. Beharrezkoak diren kudeaketaren sistema informatikoak ikuskatzea. 
g. Organo kudeatzaileak egindako jarduera ekonomiko-finantzarioen 
ezaugarri bereziei eta lortu nahi diren helburuei erreparatuz, bestelako 
egiaztapenak egitea. 

45. artikulua. Kontrol iraunkorraren modalitateak. 

Kontrola hiru modalitate desberdinetan egingo da: 

a) Aurretiko kontrola. 
Kontrol jarduera hauek administrazio-egintza eman edo erabakia hartu 
baino lehen egingo dira eta administrazioarengan edota horrek 
hirugarrenekin dituen harremanetan eragina izango dule. Bereziki, hemen 
sartuko dira arautegi honek 39.1.a) artikuluan aipatzen dituen informazioak 
halabeharrez ematea. 

Kontrol finantzarioaren urteko planean aurretiko kontrola izango duten 
espediente edo egintzak, baila hori erabili ondoren egindako txostenak ere 
definitu, zehaztu eta eguneratu daitezke. Dena den, halako kontrol 
finantzarioa betiere hala eskatzen duen xedapenaren ondorioz gauzatuko 
da, hori KFUPn aurrez ikusia edo ez egotea gorabehera. 

b) Aldi bereko kontrola. 
Kontrol jarduera hauek kudeatzen ari den une berean egingo dira. Aldi 
bereko kontrol finantzario iraunkorra gauzatzea beste kontrol batzuetarako 
ez da eragozpenik izango. lldo horri eutsiz, helburu horiek osatu edo 
zabalduko dituzte. Kontrolatutako jardueren ondorioz, ondoren 
administrazio-ebazpenak badaude, kontrola eginkizun kontu-hartzailearen 
bidez gauzatuko da, arautegi honen 1 1 .  Tituluan xedatutako baldintzetan. 
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Besteak beste, aldi bereko kontrola erabiliko da kontratazio-mahaietan edo 
beste organo elkargokide batzuetan parte hartzen denean. 

e) Geroko kontrola. 
Kontrol finantzarioaren jarduera hauek egintzak eman edo erabakiak hartu 
ostean garatuko dira. Kontrol hauek KFUPk ezartzen duen 
aldizkakotasunez egin daitezke hurrengoen arabera: batetik, gastu edo diru 
sarreren arloen kasuistika, eskura dauden bitartekoak eta horiei atxikitako 
arriskuak eta, bestetik, kontrolarekin lortu nahi diren helburuak. 

Besteak beste, honakoekin erabiliko da geroko kontrola: 
1 .  Diru-sarrerak, orokorrean fiskalizazioa kontabilitatean berezko arrazoia 
hartzearen ondorioz ordezkatzean. 
2. Aurretiko fiskalizazio mugatua bete behar duten gastuak eta diru 
sarrerak, arriskua aztertzean hautatutakoak. 
3. Fiskalizazioaz salbuetsitako gastuak. 

46. artikulua. Aurretiko kontrol iraunkorra egitea. 

Aurretiko kontrol iraunkorra aurreko artikuluko a) atalak aurrez ikusten du 
eta ondoren xedatutakoarekin bat egingo da. 

1 .  Kontrolak 43. artikuluan aurrez ikusitako helburua du eta, horretarako, 
kontrolaren xede den espedientean dokumentuak aztertuko dira. 
Dokumentuak bat etorriko dira dokumentu-segidetan edo edukia zehazten 
duen arau berezian definitutakoekin. Beraz, egintza emateko edo erabakia 
hartzeko osatua eta gaitua dagoenean, kontrol-organoari bidaliko zaio. 

2. Erakundeko Kontu-hartzailetza Orokorra eta, hala badagokio, gainerako 
lankidetza-organoak arduratuko dira kontrola egiteaz. Nolanahi ere, 
128/2018 Errege Dekretuak, martxoaren 16koak, estaturako gaikuntza 
duten tokiko administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen 
duenak, xedatutakoaren arabera, bigarrenak sor daitezke, baina Kontu 
hartzailetza Orokorrak emandako gidalerroei erreparatuko dizkiete 
egikaritzean. 

3. Sektoreko arau bereziak bestelakoa adierazten duenean izan ezik, 
aurretiko kontrol iraunkorraren txostenak kontrol organoari espedientea 
eskura jartzen zaionetik zenbatzen hasita, zortzi egunetan egingo dira. 
Dena den, epea bost egunera murriztuko da, premiaz izapidetu behar dela 
aitortzen bada. Hori guztia zentro kudeatzaileak bidaltzen duenetik 
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espedientea gehienez bi egun baliodunen buruan ebaztea gorabehera, 
kontrola egiteko dokumentazioa ez izateagatik. 

Txostenek urteko segidaren zenbaki korrelatiboa eramango dute eta Kontu 
hartzailetza Orokorraren Txostena izenburua, zenbakia eta urtea nahiz gaia, 
aipamen laburra edo deskribapena izango dituzte. 

4. Hortaz, kontrolaren emaitza barne kontroleko organoak egindako 
txostenean azalduko da eta positiboa edo negatiboa den adieraziko du. 
Negatiboa izanez gero, nahikoa arrazoituko da eta hurrengo atalerako 
norainokoa zehaztu ere bai. Kontu-hartzailetza Orokorrak egitura orokorra 
zehaztu ostean, txostenak horri erantzun beharko dio eta aurrekariak, gaia 
aztertzeko funtsezkoak diren legezko oinarriak eta txostenaren norabidea 
adieraziko duen ondorioa izango ditu. Era berean, adierazitako urritasunak 
zuzentzeko gomendioak edo jarduerak agertu daitezke. Aukeran, 
aplikagarria den horretan, txostenek IGAE erakundeak emandako kontrol 
finantzarioari buruzko arau teknikoetan xedatutakoa erreferentziatzat har 
dezakete edo horiei doitu daitezke. 

5. Barneko kontrol-organoak txosten negatiboa egiten badu, ez du 
espedientearen eragozpen- edo etete-ondorerik izango, beraz, txostena 
espedienteari erantsita, izapidetzen jarrai daiteke. 

Hala eta guztiz ere, txostena negatiboa izanez gero, egin bezain laster 
kontrol organoak erakundeko Udalburutzari bidali eta berri emango dio, bera 
espedientea ezagutuko duen erabakitze-organoa ez denean, bai eskumen 
eskuordetua delako, bai aginpidea erakundeko beste organo bati ala 
UDALEKO tokiko sektore publikoaren bestelako mendeko erakundeari 
esleitu zaiolako. 

Hori guztia egingo da barne kontrolaren emaitzei buruzko urteko laburpen 
txostenean gaiari buruz sar daitezkeen gogoetak gorabehera, gero, arautegi 
honek 53. artikuluan xedatutakoari jarraiki, Osoko Bilkurari bidaltzeko. 

Desadostasuna administrazio arau-haustea sor dezaketen akatsetan 
oinarritzen bada edo horien ondorioz kontabilitate edo zigor erantzukizunak 
eska badaitezke, kontrol organoak 117/2018 Foru Dekretuak 5 . 1 .  artikuluan 
xedatutakoarekin bat jardungo du. Ustezko horietan, baila desadostasuna 
deuseztasun-akatsa ekar dezaketen akatsetan oinarritzen den ustezkoetan 
ere, espedientea ldazkaritza Orokorrari helaraziko zaio, ezagutu eta, 
bidezkoa bada, iritzia eman dezan. 

6. Barne kontroleko organoa jakitun bada aurretiko kontrol finantzarioa izan 
behar duen administrazio erabaki edo ebazpena organo kontu-hartzaileari 
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bidali gabe hartu dela, erabakiak deuseztasun edo deuseztagarritasun 
akatsa izan dezake, administrazio prozeduraren arau orokorren arabera. 
Ustezko horietan, txostena egingo da eta kontrol finantzarioaren txostentzat 
joko da. Forma eta mamia aztertuko ditu eta egindako analisiaren ondore 
juridikoa gorabehera, barne kontrolaren urteko laburpen madura Kontu 
hartzailetzak Osoko Bilkurari bidalitako txostenean gogoetak aipatuko dira. 
Onartutako eginlza edo erabakiak deuseztasun edo deuseztagarritasun 
akatsa izan badezake, ldazkaritza Orokorrari txostena eskatuko zaio, iritzia 
eman dezan. 

47. artikulua. Aldi bereko kontrol iraunkorra egitea. 

Aldi bereko kontrol iraunkorra aurreko 45. artikuluko b) atalak aurrez ikusten 
du eta ondoren xedatutakoarekin bat egingo da. 

1 .  Kontrol modalitate hau kontrolatzen ari duen egintzarekin balera egingo 
da eta barne kontroleko organoa organo elkargokidearen proposamenaren 
unean aurrez aurre egongo da. Hori, gero, erabakitze-organoari helaraziko 
zaio. 

2. Kontrolatzen den egintzarekiko eta bere emaitzarekiko aldi berean 
gauzatuko da. !Ido horri eutsiz, kontrol organoa egin nahi den 
proposamenarekin ados ez badago, organo elkargokidearen aktan idatziko 
da. Bere iritzia proposamenetik alderatzen ez bada, egin ahal izango da eta 
bertan izan dela aktan aipatuz, saioan gertatutakoa besterik ez da azalduko. 

3. Erabakiak barne kontroleko organoaren boto partikularrarekin hartu 
badira, berariaz berri emango zaie erakundeko Udalburutzari, Osoko 
Bilkurari, artezkaritza edo administrazio kontseiluari, laburbilduz, organo 
elkargokideak egindako proposamenaren inguruan erabakitzeko organo 
eskudunari, barne kontrolaren urteko txostenean aipatzea gorabehera. 
Nolanahi ere, hori Osoko Bilkurari bidaliko zaio. 

4. Barne kontroleko organoa jakitun bada aldi bereko kontrol finantzarioa 
izan behar duen administrazio erabaki edo ebazpena organo kontu 
hartzaileari jakinarazi gabe hartu dela, erabakiak deuseztasun edo 
deuseztagarritasun akatsa izan dezake, administrazio prozeduraren arau 
orokorren arabera. 

Ustezko horietan, txostena egingo da eta kontrol finantzarioaren txostentzat 
joko da. Forma eta mamia aztertuko ditu eta egindako analisiaren ondore 
juridikoa gorabehera, barne kontrolaren urteko laburpen madura Kontu 
hartzailetzak Osoko Bilkurari bidalitako txostenean gogoetak aipatuko dira. 

76 



liJ 
Getxo 
UDALA • AYUNTAMIENTO 

,, 

o 
Euskadi  
2  O  O  6  

Fueros, 1 

48992 GETXO (Bizkaia) 

Tf.: 94 466 00 00 

Faxa: 94 466 00 85 

http://www.getxo.eus 

Onartutako egintza edo erabakiak deuseztasun edo deuseztagarritasun 
akatsa izan badezake, ldazkaritza Orokorrari txostena eskatuko zaio, iritzia 
eman dezan. 

48. artikulua. Geroko kontrol iraunkorra egitea. 

Geroko kontrol iraunkorra aurreko 45. artikuluko e) atalak aurrez ikusten du 
eta ondoren xedatutakoarekin bat egingo da. 

1 .  Geroko kontrol iraunkorrari buruz jarduera orokorrak KFUPn onetsi 
ostean, lan-programa eta memorandoen bitartez garatuko da, 4 1 .  artikuluan 
xedatutako baldintzetan. Arriskuak identifikatu eta ebaluatzen direnean, 
jardueraren arduradunak jarduerak zehaztuko ditu, bakoitzaren norainoko 
objektiboa, subjektiboa eta denborazkoa definitzearekin balera. 

2. Orokorrean, kontrol honen xede diren espedienteak amaitu eta bukatu 
ostean hurrengo ekitaldian aztertuko dira. Dena den, ondorengo 
ustezkoetan edo KFUPk zehazten dituenetan, kontrola amaitzen den 
aurrekontu-ekitaldi berean egingo da: 
a. Hileko nominen espedienteak; espedientea amaitutzat joko da, nomina 
osca ordaindutakoan, dagokion hileko behin betikoa barne. 
b. Kontratu txikien espedientea; espedientea amaitutzat joko da, faktura 
onartu eta obligazioa aitortu denean. 

3. Jarduera bakoitzean kontrol finantzarioa gauzatzeko epea lan programak 
zehaztuko du. Orokorrean, eta aldizka egiten diren geroko kontrolen 
ustezkoetan, dagozkion aurrekontu-ekitaldiaren indarraldia egingo dira eta 
hurrengo kontrol-denboraldiari ekin baino lehen. Hala ere, espedienteak 
ekitaldi bakoitzeko azkeneko hiruhilekoan hasi badira, hurrengo ekitaldiko 
lehenengo hiruhilekoan egin daitezke, baina hasi ziren ekitaldiko kontrolaren 
urteko txostenean azalduko dira. 

Aurrekontu-ekitaldi desberdinetan egiten denean, kontrolak, oro har, 
aurreko ekitaldian gauzatutako fiskalizazioak aipatuko ditu eta kontrol 
jarduerak hasi ziren ekitaldia amaitu baino lehen bukatu beharko dira. 

4. Aurretiko fiskalizazio mugatua izan duten espedienteen lagin bat 
kontrolatuko da. Hala, lagina zehazteko hautespen-premisak eta irizpideak 
kontuan hartuko dira. KFUPk zehaztutakoarekin bat, eragiketa edo 
espedienteen laginaren gainean gauzatuko da kontrol iraunkorra. Halaber, 
arloak eta jakintzagaiak definituko ditu. Lagina hautatzeko honako 
irizpideren bati erreparatu dakioke: 

77 



a) Laginketa bideratua edo irizpideen araberakoa: laginak baldintza 
estatistikoak kontuan hartu gabe aukeratuko dira. Planak irizpideak 
orokorrean zehaztuko ditu, kontrolatutako espediente bakoitzean horiek 
hautatzea gorabehera. Hurrengo ustezkoren batean funtsatu ahal izango 
dira: 
- Espediente edo eragiketa zehatzetan akats, anomalía edo irregulartasunei 
buruzko aurretiko informazioa. 

Jakintzagai batean izapidetutako espedienteen bolumenak hala 
gomendatzen duenean. 
- Sistema informatikoak egindako txostenen xehetasuna aztertzea. 
- Froga orokorra eginez ebidentzia lortzea. Banakako transakzioak aztertuta 
berreste-ebidentziak lortuko dira. 
- Aurretiko kontrol sistema batean antzemandako ahulezia. 
- Espedienteen zenbatekoa. 

b) Laginketa estatistikoa: Kontu-hartzailetza Orokorrak erabakiko ditu 
laginketa estatistikoaren modalitateak eta erabili beharreko taulak. Horiek 
gorabehera berezien arabera hartuko ditu eta espediente bakoitzaren 
arduradunari teknika egokiak zehaztearen inguruan entzungo dio. 
Orokorrean, laginak hautatzeko ohiko irizpidea laginketa bideratua izango 
da, jarduera bakoitzean beste irizpide bat hautatzean arrazoia ematea 
gorabehera. 

5. Geroko kontrol iraunkorraren jarduerak erakunde nagusiko Kontu 
hartzailetza Orokorrak egingo ditu, erakundearen eginkizun kontu 
hartzailearen arduraduna denean. Oro har, kontrol finantzarioaren atal edo 
zerbitzuari atxikitako langileek gauzatuko dute. Ataleko langile guztiek eta 
Kontu-hartzailetzaren gainerakoek lagundu arren, kontrol prozedura 
bakoitzari espediente horretarako bereziki teknikari bat atxikiko zaio eta 
Kontu-hartzailetzaren titularrak ikuskatuko du. Izan ere, titular horren 
ardurapekoa da espediente bakoitza kontrolatzean teknikari arduradunak 
zehaztea. 

6. Geroko kontrola idatzizko txostenen bitartez dokumentatuko da. 
Aurrekoari eutsiz, argi eta garbi, objektibotasunez eta haztatuta azalduko 
dira egiaztatutako egitateak, lortutako ondorioak eta, bidezkoa bada, 
kontrolaren xede izan diren jardueren gaineko gomendioak. Era berean, 
berehalako jarduera zuzentzailearen bidez zuzendu behar diren urritasunak 
adieraziko dira eta hurrengo kontrol jardueretan egina dagoela egiaztatuko 
da. 

7. Kontrol finantzarioaren behin betiko txostenak organo kontu-hartzaileak 
kontrolatutako jarduera ekonomiko-finantzarioaren zuzeneko kudeatzaileari 
eta tokiko erakundeko udalburuari bidaliko dizkie, behin betiko sinatutakoan. 
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Txostenetatik administrazio arau-haustea sor dezaketen egitateak 
ondorioztatzen badira edo horiek bide kontabilitate edo zigor erantzukizunak 
eska badaitezke, kontrol organoak 117/2018 Foru Dekretuak 5 . 1 .  artikuluan 
xedatutakoarekin bat jardungo du. Halakoetan, espedientea ldazkaritza 
Orokorrari helaraziko zaio, ezagutu eta, bidezkoa bada, iritzia azal dezan. 

8. Kontrol finantzarioaren ondorioz ekintza-plana egingo da, arautegi 
honetan arautzen diren baldintzetan. Administrazioaren izapideak, 
eraginkortasuna eta efizientzia hobetzea eta baliabide publikoak hobe 
kudeatzea izango du xede, aztertutako espedienteetan azal daitezkeen 
legezko gogoetak gorabehera. 

111. KAPITULUA. AUDITORETZA PUBLIKOA. 

49. artikulua. Kontzeptua eta eremu subjektiboa. 

1 .  Auditoretza publikoaren bidez tokiko sektore publikoaren jarduera 
ekonomiko-finantzarioa gerora egiaztatuko da sistematikoki eta, 
horretarako, sektore publikoaren auditoretzari buruzko arauekin bat, 
ikuskapen-prozedura selektiboak aplikatuko dira. Auditoretza publikoak 
ondorengo modalitateak aurrez ikusten ditu: 

a) Kontuen auditoria honakoa egiaztatzeko: urteko kontuek alderdi 
adierazgarri guztietan erakundearen ondare, egoera finantzario eta 
emaitzen irudi zehatza adierazten duten eta, bidezkoa bada, aurrekontua 
kontabilitate eta aurrekontuaren arau eta printzipio aplikagarriekin bat 
gauzatu den, baila behar bezala interpretatu eta ulertzeko beharrezko 
informazioa duten ere. 
Getxoko Udaleko tokiko sektore publikoaren organo kontu-hartzaileak ez du 
tokiko erakunde autonomoen urteko auditoretzarik egingo, nahiz eta 
Alkatetzaren 123/2019 Dekretuak, urtarrilaren 1 Oekoak, xedatutakoaren 
babesean, kontabilitate publikoa zuzenean eramatea aginduta duen, 
kontrako zentzuan, 117/2018 Foru Dekretuaren 29.3.a) artikuluaren i) 
azpiatalak xedatutakoari jarraiki. 

Beraz, organo kontu-hartzaileak urtero hurrengo urteko kontuen auditoretza 
egingo du: 
ii) Tokiko enpresa-erakunde publikoena. 
iii) Tokiko sektore publikoaren merkataritza-sozietate eta fundazioena, 
ikuskatzeko beharrik ez badute, baina auditoretzen urteko planean sartu 
badira. 
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b) Betetze-mailari buruzko auditoretzak, kudeaketa ekonomiko 
finantzarioaren egintzak, eragiketak eta prozedurak arau aplikagarriekin bat 
egin direla egiaztatzen dutenak. Beren helburua tokiko sektore publikoa 
ekonomia, finantza, ondare, aurrekontu, kontabilitate, antolaketa eta 
prozeduraren ikuspegitik hobe kudeatzea da. 

Organo kontu-hartzaileak mendeko edo atxikitako tokiko sektore 
publikoaren erakundeen gainean betetze-mailari buruzko auditoretzak 
egingo ditu, eginkizun kontu-hartzailerik bete behar ez badute eta aukeran 
kontrol finantzario iraunkorrik ez badute. 

e) Auditoretza operatiboa, sistematikoki eta objektibotasunez erakunde, 
programa, jarduera edo funtzio publiko baten eragiketak eta prozedurak 
aztertzeko. Xedea arrazionaltasun ekonomiko-finantzarioari buruzko 
balorazio independentea eskaintzea da, kudeaketa onaren printzipioetara 
egokitzen den balioztatzearekin balera. Hala urritasunak hauteman eta 
gomendio egokiak proposatuko dira. Era berean, ekonomia, finantza, 
ondare, aurrekontu, kontabilitate, antolaketa eta prozeduraren ikuspuntutik 
tokiko sektore publikoa hobe kudeatzea du helburu. 

Organo kontu-hartzaileak mendeko edo atxikitako tokiko sektore 
publikoaren erakundeen gainean auditoretza operatiboa egingo du 
eginkizun kontu-hartzailerik bete behar ez badute eta aukeran kontrol 
finantzario iraunkorrik ez badute. 

50. artikulua. Auditoretza publikoko jarduketak gauzatzea. 

1 .  Auditoretza publikoko jarduketek sektore publikoaren auditoretzari 
buruzko arauak beteko dituzte, bereziki, hurrengo alderdiei dagokienean: 
lana gauzatzea, txostenak egin eta aurkeztea, baila horien edukia ere, 
beste pertsona auditare batzuen lankidetza eta auditoretza publikoko lanen 
kalitatea eta homogeneotasuna ziurtatzeko beharrezkotzat jotzen diren 
gainerako alderdiak. 
2. Organo kontu-hartzaileak idatziz jakinaraziko dio ikuskatutako zerbitzu, 
organo, erakunde edo entitateko pertsona titularrari jardueren hasiera. 
Auditoretza-lanen ondorioz jarduerak beste kontrol-organo eskuordetu 
baten jarduera eremuan garatu behar badira, kontrol-organo horren 
pertsona titularrari ere jarduerak hasi direla jakinaraziko zaio. Era berean, 
jarduerak auditoretzaren xede direnekiko bestelako zerbitzu, organo, 
erakunde edo entitate publiko desberdinetan egin behar badira, zerbitzu, 
organo, erakunde edo entitatearen titularrari jakinaraziko zaio. 
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3. Auditoretza publikoaren jarduerak honako tokietan gara daitezke: 

a) lkuskatutako erakundearen lokal edo bulegoetan. 
b) Beste erakunde edo zerbitzu batzuen lokal edo bulegoetan, 
dokumentazioa, fitxategiak, informazioa edo aktiboak badaude eta 
jarduketak egiteko aztertzea garrantzitsutzat jotzen bada. 
e) Auditoretza-enpresa pribatuen lokaletan, ikuskatutako erakundeak eskatu 
ostean, auditoretza-konpainiak dituen lan-dokumentuen euskarria behar 
denean. 
d) Jarduerez arduratuko den organo kontu-hartzailearen lokaletan. 

4. Auditoretzaren prozedurak aplikatzeko, honako jarduerak gara daitezke: 
a) Edozein motako dokumentuak eta aurrekariak aztertzea, zuzenean edo 
zeharka ikuskatutako organo, organismo edo erakundearen kudeaketa 
ekonomiko-finantzarioari eragiten badizkiote. 
b) Auditoretza burutzeko beharrezkotzat jotzen den informazioa eta 
dokumentazioa eskatzea. 
e) Auditoretza egiteko aipagarritzat jotzen diren organo, erakunde eta 
entitate publikoen informazio fiskala eta Gizarte Segurantzaren informazioa 
eskatzea. 
d) Hirugarren pertsonei edo ikuskatutako zerbitzu, organo, erakunde edo 
entitate publikoarekin zerikusia duten erakundeei horrek egin dituen 
eragiketa, sortutako kontabilitate-saldo eta kostuei buruzko informazioa 
eskatzea, kontratuak administrazioak horiek lortzea berariaz aurrez ikusten 
duenean edo hirugarren pertsona ala erakundeekin horren inguruko 
erabakia dagoenean. Eskaerak ikuskatutako erakundearen bitartez egingo 
dira, kontrol-organoaren iritziz informazioa zuzenean eskatzea 
gomendatzen duten arrazoiak daudenean izan ezik. 

e) lnformazio ekonomiko-finantzarioa eta kontabilitateari buruzkoa eusten 
duten sistema informatikoen segurtasuna eta fidagarritasuna egiaztatzea. 
f) lkuskatutako erakundeen edozein aktibori buruzko egiaztapen materialak 
egitea. Xede horrez, auditoretza egiten duten pertsonek aske lortu ahal 
izango dituzte. 
g) Beharrezkoak diren aholkularitza eta irizpen juridiko nahiz teknikoak 
eskatzea. 
h) Ondorioak funtsatzeko ebidentzia lortzeari begira, beharrezkotzat jotzen 
diren bestelako jarduerak. 

5 1 .  artikulua. Lankidetza auditoretza publikoko jarduketetan 

1 .  Organo kontu-hartzaileak proposatu ostean, auditoretza publikoak 
egiteko tokiko erakundeek lankidetza publiko edo pribatua eskatu dezakete, 
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hurrengo ataletan zehaztutako moduan. Xede horrez, tokiko erakundeen 
aurrekontuetan lankidetzaren beharrei erantzuteko zenbateko nahikoak 
izendatuko dira. 

2. Auditoretza publikoaren jarduketetarako, tokiko erakundeek beste organo 
publiko batzuen lankidetza eskatu dezakete eta hitzarmen egokiak itunduko 
dituzte. 

3. Era berean, organo kontu-hartzailearekin lankidetzan jarduteko, tokiko 
erakundeak auditoretza pribatuaren zerbitzuak kontrata ditzake, baina hark 
emandako argibideak bete beharko dituzte. Auditoretza pribatuaren 
zerbitzuak gehienez bi urtez kontratatuko dira eta sektore publikoaren 
kontratuei buruzko legeak xedatutako baldintzetan luza daitezke. Dena den, 
ondoz ondoko kontratazioen bitartez, luzapenak barne, erakunde berean 
lanak egiten ezingo dira zortzi urte gainditu. Horrez gain, zortzi urteko 
denboraldia amaitzen denetik bi urte igaro arte erakunde berean lanak 
egiteko ezingo zaio kontratatu. 

Organo kontu-hartzailearekin lankidetzan jarduteko ezingo dira kontratatu 
auditoretza-sozietateak edo kontuen auditoreak, auditoretza egingo den 
urtean edo aurrekoan erakundearentzat auditoretza txostenean azalduko 
diren arlo edo jakintzagaietan beste lan batzuk egin badituzte edo horietan 
badihardute. 

52. artikulua.- Auditoretzaren emaitza 

Auditoretza desberdinen emaitza arautegi honetan geroko kontrol 
finantzario iraunkorrerako aurrez ikusitakoaren antzekoa izango da, baina 
honako berezitasunekin: 
a. Arautegi honen 51 .  artikuluak aipatzen duen lankidetza pribatua erabiliz, 
auditoretza-txostenak kanpoko enpresek egin badituzte, hark landu eta 
egindako txostenak Kontu-hartzailetzak emandako adierazpenei egokituko 
zaizkie, kontratazio-pleguetan baldintza horiek zehaztea gorabehera. 
b. Tokiko sektore publikoko erakundeen kontabilitate-informazioa eta, hala 
badagokio, urteko kontuen auditoretza txostenak UDALEKO egoitza 
elektronikoan eta, hala baleude, dagozkien korporazioaren egoitza 
elektronikoetan argitaratuko dira. 

IV. TITULUA. LABURPEN TXOSTENA ETA EKINTZA LANA 

43. artikulua.- Laburpen-txostena 
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1 .  Organo kontu-hartzaileak urtero, kontu orokorra onesteko, barne 
kontrolaren emaitzekin laburpen-txostena egin beharko du. 

2. Laburpen-txostena Udalburutzaren bitartez Osoko Bilkurari bidaliko zaio 
kontu orokorra onetsi behar denean eta kontrol finantzarioaren nahiz 
eginkizun kontu-hartzailearen jardueren ondoriozko emaitzarik 
adierazgarrienak izango ditu. Horiek aurreko ekitaldikoak dira, hain zuzen, 
kontuaren ekitaldikoak, nahiz eta ohiz jarduerak aurreko ekitaldietan 
gauzatutako ekonomia eta aurrekontu mugimendu eta egitateak 
aztertzearekin bat datozen, KFUPk definitutakoaren arabera. 

3. Laburpen-txostena Osoko Bilkuraren aztergaien zerrendan gai 
independente modura azalduko da eta beste edozein gaitik bereizita 
landuko da, berri ematearen atalean. 

4. Laburpen-txostenaren edukiak, egiturak eta formatuak estatuko 
administrazioaren kontu-hartzailetza Orokorrak eman ditzakeen 
argibideei erantzungo die. 

44. artikulua. Ekintza-plana. 

1 .  Tokiko erakundearen Udalburutzak ekintza-plana formalizatuko du eta 
ahuleziak, urritasunak, akatsak nahiz ez-betetzeak zuzentzeko hartu behar 
diren neurriak zehaztuko ditu. 

2. Laburpen-txostena Osoko Bilkurari bidaltzen zaionetik, ekintza-plana 
gehienez 3 hilabeteren buruan gauzatuko da eta hartutako zuzenketa 
neurriak izango ditu, horietarako arduradun eta jarduera-egutegiarekin 
balera. Udalbatzarako eta mendeko edo atxikitako erakundeetarako izango 
da, horietan barne kontrola bete behar bada. 

3. Ekintza-plana tokiko erakundeko organo kontu-hartzaileari bidaliko zaio, 
batetik, urritasunak zuzentzeko egokia den eta, bestetik, lortutako emaitzak 
balioztatu ditzan. Udalburutzak Osoko Bilkurari jakinaraziko dio barne 
kontrola erabili ostean antzemandako ahulezien zuzenketa-egoera. Modu 
horretan, Osoko Bilkurak aldizka kudeaketa ekonomiko-finantzarioa 
hobetzeko ezarritako neurri zuzentzaileak jarraituko ditu. 

XEDAPEN GEHIGARRIAK 
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Lehen xedapen gehigarria. Dirulaguntzen kontrol finantzarioa 

1 .  Kontrol finantzarioaren barruan, Kontu-hartzailetzak diru-laguntzen 
kontrol finantzarioa egingo du, xede horrez arloko berezko araudiak 
zehaztutako baldintzetan. 

Diru-laguntzei dagokien kontrol finantzarioaren eremu objektibo eta 
subjektiboan sartuak egongo dira diru-laguntza, sari, beka, probintzia-plana 
eta diru-laguntzei buruzko lege orokorra nahiz bere araudia zuzenean 
aplikagarriak zaizkien gainerako espedienteen egintzak eta onuradunak. 

Kontrol finantzarioaren zerbitzuari atxikitako langileek kontrola egitearen 
ardura dute. Dena den, behar denean, fiskalizazioaren zerbitzuko langileek 
laguntza eskainiko diete, beren ohiko eginkizunetan diru-laguntzen funtzio 
kontu-hartzailea badago. 

2. Diru-laguntzen kontrol finantzarioak ondorengoak egiaztatzea du helburu: 
a. Onuradunak diru-laguntza behar bezala eta zuzen lortu duela. 
b. Lehian edo zuzenean diru-laguntza eman duten zentro kudeatzaileen 
arrazoiak. 
c. Onuradunek eta erakunde laguntzaileek diru-laguntza kudeatu eta 
aplikatzean eskakizunak bete dituztela. 
a. Onuradunek eta erakunde laguntzaileek diru-laguntza behar bezala eta 
zuzen justifikatu duela. 
e. Onuradunek eta erakunde laguntzaileek aurkeztutako justifikazioaren 
arabera, diru-laguntzak finantzatu dituen eragiketen errealitatea eta 
erregulartasuna. 
f. Diruz lagundutako jarduerak behar bezala eta zuzen finantzatu direla. 
g. Diruz lagundutako jardueren finantzaketari, behar bezala nahiz zuzen 
lortu, erabili gozatu ala justifikatzeari, baila horrekin finantzatutako 
eragiketen errealitate eta erregulartasunari ere eragin ahal izan arren, 
onuradunek eta erakunde laguntzaileek UDALARI edo mendeko erakundeei 
egitateak, gorabeherak edo egoerak ez aitortzea. 

3. Kontrol finantzarioa hurrengoa izan daiteke: 
a. Onuradun eta erabiltzaile laguntzaileen kontabilitate-erregistroak, kontuak 
edo egoera finantzarioak eta horiek eusten dituzten dokumentazioa 
aztertzea. 
b. Banakako eragiketa zehatzak aztertzea, emandako diru-laguntzekin 
zerikusia badute edo horiek eragin badezakete. 
c. Hainbat ekintzaren alderdi partzialak eta zehatzak egiaztatzea, emandako 
diru-laguntzekin zerikusia badute edo horiek eragin badezakete. 
d. Finantzatutako inbertsioen egiaztapen materiala. 
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e. Kontrol-jarduera zehatzak, kasu bakoitzean diru-laguntzaren 
erregelamendu arautzaileak eta, hala badagokio, ematen dituen ebazpenak 
xedatutakoarekin bat. 
f. Diruz lagundutako jardueren ezaugarri bereziak kontuan hartuta, beste 
edozein egiaztapen. 

4. Onuradunek, erakunde laguntzaileek eta diru-laguntzaren xedearekin edo 
bere justifikazioarekin zerikusia duten hirugarrenek lankidetzan jardun 
beharko dute eta administrazio emailearen eremuan kontrol-eginkizunetan 
Kontu-hartzailetza Orokorrari eskatzen zaien dokumentazioa eskuratu 
beharko dicte. Hala, azkenekoak, xede horrez, besteak beste, honako 
ahalmenak izango ditu: 
a. Egiaztatzen ari den dokumentazioa aske lortzea. 
b. Negozio-lokal eta gainerako establezimendu edo lokaletan aske sartzea, 
diruz lagundutako jarduera garatzen bada; bestela, diru-laguntzaren kargura 
finantzatu diren eragiketen errealitatea eta erregulartasuna egiaztatu dadin 
ahalbidetzea. 
c. Faktura, dokumentu baliokide edo ordezkatzaileen eta eragiketei buruzko 
edozein dokumenturen kopia edo atxikipena lortzea, diru-laguntza oker 
lortu, gozatu edo bideratzeari buruzko arrastoak azaltzen badituzte. 
d. Diru-laguntzak kobratu diren finantza-erakundean banku-kontuen 
informazioa aske lortzea, baila horien kargura funtsak eskura izan diren 
horietan ere. Eskakizun hau betetzeari uko egiten bazaio, erresistentzia, 
aitzakia, oztopo edo ezetzetzat joko da, dagozkion zehapenak gorabehera. 

5. KFUPn arlo horretarako atal berezia aurkitu daiteke eta laginketa 
irizpideak nahiz aztertzeko espediente-motak agertu ahal izango dira. 
Nolanahi ere, gutxienez kontrol finantzarioaren zereginak egiten diren 
aurreko ekitaldia aipatuko da. Bakarrik salbuespenez eta planean edo bere 
garapenean arrazoitzen bada, aurreko ekitaldietan emandako diru-laguntzei 
buruzko kontrol finantzarioaren jarduerak egin daitezke eta, besteak beste, 
arrazoia erakunde bat onuradun gisa errepikatzea izan daiteke. 
6. Kontrol finantzarioaren ondorioz, jasotako zenbatekoak itzultzeko 
gorabeherak antzematen badira eta horiek itzultzeko zehazten diren 
arrazoiekin zerikusirik ez badute, egitateak diru-laguntzaren organo 
emaileari jakinaraziko zaizkio eta horrek hartutako neurrien berri eman 
beharko du. lldo horri eutsiz, kontrol finantzarioaren prozedura etetea 
erabaki daiteke. 

7. Onuradun eta, bidezkoa bada, erakunde laguntzaileen gaineko kontrol 
finantzarioaren jarduerak txostenak egitean amaituko dira eta azaldutako 
egitateak nahiz ondorioak izango dituzte. Txostenak Kontu-hartzailetza 
Orokorrak sinatuko ditu. 
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8. Kontrol finantzarioaren jarduerak gehienez 12 hilabeteko epean amaituko 
dira, haiei hasiko direla jakinarazten zaien datatik zenbatzen hasita. Epea 
zabal daiteke diru-laguntzei buruzko araudiak adierazten dituen norainoko 
eta baldintzekin. 

9. Kontrol finantzarioaren jarduerak txostenekin amaituko dira eta arautegi 
honen 48. artikuluan xedatutako edukia nahiz egitura izango dute. 

1 O. Txostenak kontrolaren xede izan diren onuradunei edo erakunde 
laguntzaileei jakinaraziko zaizkie. Kontu-hartzailetza Orokorrak egindako 
txostenean diru-laguntza osoa edo zati bat itzultzea bidezkoa dela zehazten 
denean, organo kudeatzaileak, txostenean oinarrituta, hilabeteko epean 
itzultze-espedientea hastea erabaki beharko du eta ildo horretatik 
jakinaraziko dio onuradun edo erakunde laguntzaileari. Horri, ordea, 15 
egun emango zaizkio, defendatzeko egokia iruditzen zaion guztia alega 
dezan. 

1 1 .  ltzultzeko espedientea hasi ondoren, interesdunak xede horrez 
emandako epean alegazioak aurkezten baditu, organo kudeatzaileak, bere 
iritziarekin balera, Kontu-hartzailetza Orokorrari helaraziko dizkio eta horrek 
hilabeteko epean txostena egingo du. 

ltzultze-prozeduraren ebazpena ezingo da Kontu-hartzailetza Orokorrak 
aurreko idatz-zatian xedatutako txostenean ageri den irizpidetik aldendu. 
Organo kudeatzaileak irizpide hori onesten ez duenean, ebazpen 
proposamena egin baino lehen, desadostasuna planteatuko du eta arautegi 
honek gastuen arloan eragozpenei buruz aurrez ikusitako prozedurarekin 
bat ebatziko da. 

Bigarren xedapen gehigarria. Erakunde autonomoak eta 
atxikitako erakundeak 

Erakunde autonomoetan eginkizun kontu-hartzailea eta kontrol 
finantzarioa erakunde nagusian gauzatutako modu berean eta 
baldintza berdinekin egingo da. 

Tokiko sektore publikoan beste erakunde batzuk (hala nota, sozietate 
publikoak eta fundazioak) badaude, baina eginkizun kontu-hartzailea nahiz 
aurretiko kontrol iraunkorra ez badute bete behar, barne kontrolaren 
organoek egingo dituzte kontrol-zereginak eta, helburu horrekin, arautegi 
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hau aplikatuko da. Halako ustezkoetan, Kontu-hartzailetza Orokorrak 
dagozkien auditoretzak egingo ditu. 

Arautegi honen 1 1 1 .  Tituluan aipatutakoari jarraiki, organo kontu 
hartzaileak egiten dituen kontrol finantzarioaren txostenak 
administrazio kontseiluei edo artezkaritza batzarrei bidaliko zaizkie, 
Osoko Bilkurarako kapitulu horretan adierazten diren baldintza eta 
epeetan. 

Hirugarren xedapen gehigarria. Kontrolaz arduratzen diren pertsonen 
etengabeko prestakuntza. 

1 .  Barne kontrolaz arduratzen diren pertsonak ikastaroak eta etengabeko 
prestakuntzarako jarduerak egingo dituzte, ezagutza teoriko, prestakuntza 
et.i lanbide-balioen maila nahikoa altua ziurtatzeko beharrezkoak baitira. 

2. Ondorio horietarako, Bizkaiko Foru Aldundiak arlo horretan 
espezializatutako erakunde publikoekin egin beharreko jardueren premiak 
eta programazioa aztertuko dira bereziki, 117/2018 Foru Dekretuaren 
Hirugarren Xedapen Gehigarrian aurreikusitakoaren babesean. 

Laugarren xedapen gehigarria. Auditoretza pribatuko zerbitzuek 
egindako kontu-ikuskapenei dagokien informaziorako sarbidea 

Kontrol-eginkizunak belez, auditoretza pribatuaren zerbitzuek egin ostean, 
organo kontu-hartzaileak tokiko sektore publikoan edozein auditoretza 
txosten egiteko oinarri modura erabili diren lan-paperak eta dokumentu 
euskarriak lortu ahal izango ditu. 

Bosgarren xedapen gehigarria. Herri Kontuen Euskal Epaitegira 
bideratzea 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagokio zehaztea modua, norainokoa eta 
prozedura organo kontu-hartzaileak urtero Herri Kontuen Euskal Epaitegiari 
berari arautegi honen 30. artikuluan aipatutako txostena bidaltzeko. 

Txostenaren edukiari dagozkion epigrafeetan sartuko dira ondorengoak: 
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Tokiko erakundearen Udalburutzak eta Udalbatzaren Osoko 
Bilkurak emandako ebazpenak eta hartutako erabakiak, 
formulatutako eragozpenen aurkakoak badira. 
Diru-sarreren arican antzemandako anomalía nagusien 
laburpena. 
Fiskalizazioaren omisio bezala izapidetutako prozedurak. 
Kutxa finkoko aurrerakin eta frogatu beharreko ordainketen kontu 
frogagarrietan hautemandako anomaliak edo gorabeherak. 

Bidezkoa bada, Tokiko Udalbatzak aurkeztutako txosten frogagarriak erantsi 
beharko zaizkio. 

XEDAPENIRAGANKORRAK 

Lehenengo xedapen iragankorra. 

Aplikazio guztiak espedienteen kudeatzaile bakarrean integratzea 
garatuta ez dagoen bitartean, barne kontrolaren eginkizunetan 
jarduteko dokumentazioa eta fiskalizazioaren ondoriozko txostenak 
eskuz sartuko dira beren espedienteetan. 

Hala eta guztiz ere, espedienteetan dagoen dokumentazioak sinatzea 
eskatzen badu, nagusiki, elektronikoki izenpetuko dira. 

Era berean, geroko kontrol finantzarioaren eta auditoretza 
publikoaren modalitateetan kontrol iraunkorraren norainokoa eta 
egiazko garapena nahiz egikaritzea gauzatzeko bitarteko material 
ekonomikoen eta, batik bat, goi-mailako giza baliabideen edo 
bitarteko teknikoen araberakoa izango da, beraz, barne kontrolaren 
organoari eta Kontu-hartzailetza Orokorrari beharrezko eta nahiko 
giza baliabideak jartzen edo esleitzen zaizkien neurrian ezarriko dira 
eta aurre egingo zaie. · 

Bigarren xedapen iragankorra. Kontrol Finantzarioaren Urteko 
Plana 2019 
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2019.  ekitaldirako, Kontu-hartzailetzak KFUP egineta Osoko Bilkurak 
jakin dezan, bidaliko dio, arautegi honek 40. artikuluan xedatutako 
baldintzetan. Urteko azkeneko hilabetean gauzatuko da eta 201 Bko 
aurrekontu itxiaren inguruan egin beharreko kontrolari buruzkoa 
izango da. 

Ekitaldia oso aurreratua dagoenez, epea laburra denez eta sailak 
kontrolean jarduteko giza baliabide teknikoak ez dituenez, oso 
norainoko mugatua izango du eta 2020. ekitaldiko lehenengo 
hilabeteetan ere egin ahal izango da. Jarduerekin eta ondorioekin 
arautegi honek 53. artikuluan xedatutako kontrol iraunkorraren urteko 
laburpenari dagokionez, 2020. ekitaldian emango da berri, hain 
zuzen, 2019ko kontu orokorra Osoko Bilkurari aurkezten zaionean. 

Hirugarren xedapen iragankorra. Urteko kontuen ikuskapenak egiten 
diren lehenengo ekitaldia 

Arautegi honek 49. artikuluan eta hurrengoetan aurrez ikusten dituen 
kontuen auditoretzak 2019ko urtarrilaren 1 ean hasi den kontabilitate 
ekitaldiko urteko kontuen gainean egingo dira. 

AZKEN XEDAPENAK 

Lehenengoa. lndarrean jartzea 

GETXOKO UDALEKO sektore Publikoaren Barne Kontrolari buruzko 
Arautegi hau onartu eta gero, 2020ko urtarrilaren 1 ean jarriko da 
indarrean, eta testu osoa udal web orrian argitaratuko da. 

Bigarrena. Egokitzapenak 

Ministroen Kontseiluak erabaki berria onestearen ondorioz, oinarrizko 
baldintza berriak zehazten badira eta, beraz, egungo eranskinean 
jasotzen direnak ordezkatu, zabaldu edo aldatzen badituzte eta, 
noski, tokiko administrazioaren espedienteetarako aplikagarriak 
badira, aurretiko fiskalizazio mugatuan automatikoki aplikatuko dira, 
eguneratu ostean l . eranskinean sartzea gorabehera. Hortaz, 
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Ministroen Kontseiluak erabaki berria onesten duenean, kontu 
hartzaileak txostena egin beharko du eta Osoko Bilkurari berri 
emango dio, berehala aplikatzeaz gain. 

Halaber, nahiz eta espedienteak edo egintzak l .  eranskinean ez diren 
jasotzen, Ministroen Kontseiluak aurretiko fiskalizazio mugaturako 
oinarrizko baldintzak zehaztu baditu edo etorkizunean hala eginez 
gero, nahitaez kontuan hartuko dira espedientearen aurretiko 
fiskalizazio edo kontu-hartzean. 

Aurretiko fiskalizazio mugatuaren araubidean baldintza osagarriak 
definituak izanik, espediente eta egintzak izapidetzeari buruz foru, 
erkidego edo estatuaren eremuan araudia aldatzeagatik horrek 
eragiten badie, aldaketak berehala aplikatuko dira, ukitutako baldintza 
osagarria l . eranskinean aldatu edo eguneratzea gorabehera. 

ERANSKINAK 

l. ERANSKINA. Aurretiko fiskalizazio mugatua OBAFM. 
Espedienteak. Oinarrizko baldintzak 
1 1 .  ERANSKINA. Aurretiko fiskalizazioari edo kontu-hartzeari buruzko 
txostenen ereduak 
1 1 1 .  ERANSKINA. Eginkizun kontu-hartzailearen omisioari buruzko 
espedienteak izapidetzeko ereduak 

ALKATEA-Amaya Aguirre Muñoa 
Getxon, 2019ko azaroaren 18an. 
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