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OINARRIZKO B EKIZUNEN FISKALIZAZIO MUG UA. BKAren 20.1. artikulua 
2019ko azaroaren 28ko OSOKO BILKURAREN erabakia 

Proposamenaren XXX Udal Alorra (hamaikatik bat) 
KUDEATZAILEA EA Oauetatik bat) 
Fiskalizazio erregistroaren 
erreferentzia 
Erregistroko sarreraren 
data 

GAIA 
ESPEDIENTE TIPOA 

l. eranskinaren araberakoa 
l. eranskinaren araberakoa 

PROPOSAMENA xxxxxx 

PROPOSAMENAREN DATU OROKORRAK 
Zenbatekoa 
Onuraduna/adjudikazioduna 
E pea 
Aurrekariak 

BAI EZ ED 
FUNTSEZKO BETEKIZUN OROKORRAK 

AURREKONTU KREDITU EGOKIA 
Aurrekontu kreditua badago, eta proposatutakoa egokia da hartu nahi den gastuaren edo 
obligazioaren izaerarako. Aurrekontu zuzkidura nahikoa eta egokia egoteak ez dagokio soilik 
kredituaren alderdi kuantitatiboari eta kualitatiboari, kontabilitateari alderdiari ere bai, hau da, 
aurrekontu zuzkidura edo kreditua egastuaren kontabilitate fase egokian egon behar da. 

ERREF. 1< � ., 

Egikaritze materiala hurrengo ekitaldian hasi beharreko edo ukitutako finantzazioa duten 
gastuak aurretiaz izapidetzen badira, egiaztatuko da kreditua egiaz egoteko etete baldintza 
dagoela, geroko ekitaldian kreditua egotearen edo dagokion gastua finantzatzeko 
baliabideak finkatu izanaren eaiaztaairia aurkeztuz. 
-ªeranduagoko ekitaldiko kreoitu egiaztagiriaren ERREFJ 

Hainbat urtetako gastu konpromisoak hartzeari dagokionean, gainera 10/2003 Foru 
Arauaren 22. artikuluan [asotakoa betetzen bada. 
Aurrekontu kredituak estaldura ematen badie ukitutako finantzazioa duten gastuei, 
egiaztatuko da horiek finantzatzen dituzten baliabideak egiazkoak direla, eta uneko edo 
etorkizuneko erac inkortasun hori ec iaztatuko da dokumentu fede-emaileen bidez. 
Faseak bereiztea beharrezkoa bada, obligazioak aitortzeko espedienteetan egiaztatuko da 
onartutako eta konprometitutako gastuei dagozkiela, aurretik alde fiskalizatutakoei. Horrez 
gain, ezinbestekoa denean, dokumentatuta egongo da inbertsioa jaso izana eta aldeko 
eaiaztaoen materiala. 
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ORGANO ESKUDUNA 

Kontratazio organoaren eskumen formala, dirulaguntzaren emailearena, elkarlan hitzarmena 
egiten duenarena eta, oro har, egintza administratiboa egiten duenarena. Organo horrek 
zuzenean ez duenean dagozkion gastuak onartzeko ahalmena zuzenean esleituta, 
eskuordetzea edo titulu gaitzailea egiaztatuko da. 

7/1985 Legearen, apirilaren 2koaren, Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituenaren, 7. 
artikuluan xedatutakoaren eta 2/2016 Legearen, apirilaren ?koaren, EAEko Toki Erakundeei 
buruzkoaren, 14. artikuluan xedatutakoaren a rabera tokiko entitateen eskumenen 
araubidearen araberako eskumen materiala, berezko eskumenak, eskuordetutakoak edo 
eskualdatutakoak, eta ezberdinak, eskaera espedientea izapidetzekoak. Hau da, gastua 
eskuordetutako edo eskualdatutako berezko eskumenen edo, bestela, entitateak izan 
ditzakeenen barruan badago bikoiztasun ezaren eta jasangarritasun finantzarioaren txosten 
baliozkoak jaso dituelako, ez direlako beharrezkoak ed 20 egun baliodun lgaro direlako 
txosten horien eskaerari erantzun cabe. 

Funtsezko BETEKIZUN GEHIGARRIAK ESPEDIENTE TIPOA BAI EZ ED 

FISKALIZAZIOAREN EMAITZA 

ETETE ERAGOZPENAREN MOTIBAZIOA 

OHARREN MOTIBAZIOA 

ERAGINAK 
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Proposamenaren XXX Udal Alorra (hamaikatik bat) 
KUDEATZAILEA EA (lauetatik bat) 
Fiskalizazio erregistroaren 
erreferentzia 
Erregistroko sarreraren 
data 

GAIA 
ESPEDIENTE TIPOA 

l. eranskinaren araberakoa 
l. eranskinaren araberakoa 

PROPOSAMENA xxxxxx 

PROPOSAMENAREN DATU OROKORRAK 
Zenbatekoa 
Onuraduna/adiudikazioduna 
Eoea 
Aurrekariak 

BAI EZ ED 
FUNTSEZKO BETEKIZUN OROKORRAK 

AURREKONTU KREDITU EGOKIA 
Aurrekontu kreditua badago, eta proposatutakoa egokia da hartu nahí den gastuaren edo 
obligazioaren izaerarako. Aurrekontu zuzkidura nahikoa eta egokia egoteak ez dagokio soilik 
kredituaren alderdi kuantitatiboari eta kualitatiboari, kontabilitateari alderdiari ere bai, hau da, 
aurrekontu zuzkidura edo kreditua egastuaren kontabilitate fase egokian egon behar da. 

);RREF. KA¡ 

Egikaritze materiala hurrengo ekitaldian hasi beharreko edo ukitutako finantzazioa duten 
gastuak aurretiaz izapidetzen badira, egiaztatuko da kreditua egiaz egoteko etete baldintza 
dagoela, geroko ekitaldian kreditua egotearen edo dagokion gas tu a finantzatzeko 
baliabideak finkatu izanaren eaiaztaairia aurkeztuz. 
Beranduagoko ekitaldiko kreditu egiaztagiriaren ERREFJ 

Hainbat urtetako gastu konpromisoak hartzeari dagokionean, gainera 10/2003 Foru 
Arauaren 22. artikuluan iasotakoa betetzen bada. 
Aurrekontu kredituak estaldura ematen badie ukitutako finantzazioa duten gastuei, 
egiaztatuko da horiek finantzatzen dituzten baliabideak egiazkoak direla, eta uneko edo 
etorkizuneko eracinkortasun hori eaiaztatuko da dokumentu fede-emaileen bidez. 
Faseak bereiztea beharrezkoa bada, obtigazioak aitortzeko espedienteetan egiaztatuko da 
onartutako eta konprometitutako gastuei dagozkiela, aurretik alde fiskalizatutakoei. Horrez 
gain, ezinbestekoa denean, dokumentatuta egongo da inbertsioa jaso izana eta aldeko 
eulaztanen materiala. 
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ORGANO ESKUDUNA 
Kontratazio organoaren eskumen formala, dirulaguntzaren emailearena, elkarlan hitzarmena 
egiten duenarena eta, oro har, egintza administratiboa egiten duenarena. Organo horrek 
zuzenean ez duenean dagozkion gastuak onartzeko ah almena zuzenean esleituta, 
eskuordetzea edo titulu gaitzailea egiaztatuko da. 

7/1985 Legearen, apirllaren 2koaren, Toklko Araubidearen Oinarriak arautzen dituenaren, 7. 
artikuluan xedatutakoaren eta 2/2016 Legearen, apirilaren 7koaren, EAEko Toki Erakundeei 
buruzkoaren, 14. artikuluan xedatutakoaren arabera tokiko entitateen eskumenen 

araubidearen araberako eskumen materiala, berezko eskumenak, eskuordetutakoak edo 
eskualdatutakoak, eta ezberdinak, eskaera espedientea izapidetzekoak. Hau da, gastua 
eskuordetutako edo eskualdatutako berezko eskumenen edo, bestela, entitateak izan 
ditzakeenen barruan badago bikoiztasun ezaren eta jasangarritasun finantzarioaren txosten 
baliozkoak jaso dituelako, ez direlako beharrezkoak ed 20 egun baliodun igaro direlako 
txosten horien eskaerarl erantzun oabe. 

ESPEDIENTEAREN BESTE BETEKIZUN BATZUK 

Alorraren arduradunak Antolakuntza eta Funtzionamendu Erregelamenduaren 172. eta 175. 
artikuluen arabera sinatutako aldeko txostena atxiki da. 

Txostenaren erreferentzia: 

LEGEDI APLIKAGARRIA 

FISKALIZAZIOAREN EMAITZA 

ETETE ERAGOZPENAREN MOTIBAZIOA 
ETETE ERAGOZPENAREN MOTIBAZIOA 
CHARREN MOTIBAZIOA 

ERAGINAK 
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