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1 ,  AURKIBIDEA OBAFM espedienteak 

GAIA l 1 .  LANGILEAK 

ESPEDIENTEAK 

1 .  1  Orokorrean ordainsariak gehitzeagatik lanpostuen zerrenda aldatzea. 

1.2 Lan-eskaintza publikoa onestea. 

1 .3 Langileen lan-baldintzak arautzeko hitzarmena. 
1 .4 Karrerako langile funtzionarioen/lan-kontratu finkoko langileen deialdia 
onestea 
1.5 Bitarteko langile funtzionarioen deialdia onestea. 
1.6 Aldi baterako lan-kontratuko langileen deialdia onestea. 
1. 7 Karrerako edo bitarteko langile funtzionarioak izendatzea. 

1,8. Zerbitzu eginkizunak eta beste estaldura iragankor batzuk. 
1 .8 . 1 .  Batzorderako deialdia 
1.8.2. Zerbitzu eginkizunetako izendapena 
1.8.3. Funtzioen behin-behineko esleipenengatiko aldi baterako izendapena 
1.8.4. Behin-behineko atxikipenak 

1.9. lzendapen askearen eta lehiaketaren bidez lanpostuak betetzea. 
1.9. 1 Deialdiak 
1.9. 2. lzendapena 

1 . 1  O Lan-kontratu finkoko edo aldi baterako lan-kontratuko langileak 
kontratatzea. 
1 . 1 1  Lan-kontratuak luzatzea. 
1 .  12 Kargua onartzea/lan-kontratuak slnatzea. 
1 . 13  Zuzendaritza-langileen deialdia onestea. 
1 .  14 Zuzendaritza-langileak kontratatzea. 
1 . 15  Behin-behineko langileak izendatzea. 
1 . 16  Langileen ordainsarien nomina. 
1. 17 Produktibitatea eta bestelako plus nahiz osagarriak. 
1 . 18  Pentsio-planei ekarpenak eta Gizarte Segurantzarekiko enpresa-kuota 
onetsi eta aitortzea. 
1 .  19 Gizarte laguntzak, maileguak, langileentzako aurrerakinak eta poliziaren 
defentsa eskolen gastuak 
1.20 Kaleratutakoan epaietan izapidetutako ordainsariengatik administrazioari 
erreklamazioak eta horiei lotutako segurantza-kuotak. 
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GAIA 

1
2 .  KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEAK 

eta adjudikatzea 
obra-kontratuaren 

kontratazioaren 
izapidetutako 

2.1 OBREN kontratazio-espedienteak prestatu 
(fabrikazio-horniduraren kontratuak barne, ABBPk 
zuzeneko aplikazioa zehazten duenean eta 
arrazionalizazio teknikoaren sistemaren esparruan 
kontratuetan formalizazioaren ondorengo faseetarako) 
2.1 . 1  Gastua onartzea. 
2.1 .2 Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 

2.2 PROIEKTUA ETA OBRA balera kontratatzeko espedienteak prestatu 
eta adjudikatzea, obren gutxi gorabeherako zenbatekoa zehaztu 
daitekeenean 
2.2.1 Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD) 

2.3 PROIEKTUA ETA OBRA balera kontratatzeko espedienteak prestatu 
eta adjudikatzea, SPKLk 234.5. artikuluan xedatzen duenaren kasuan, 
obren gutxi gorabeherako zenbatekoa zehaztu ezin daitekeenean 
2.3.1 Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/ proiektuaren AD) 
2.3.2 Obren gastu-espedientea onestea (obraren AD fasea) 

2.4 OBRA kontratuen ONDOREAK, BETETZEA ETA AZKENTZEA. 
2.4.1 Aldatutakoak (AD fasea) 
2.4.2 Obrak behin-behinekoz jarraitzea (AD fasea) 
2.4.3 Prezioak ikuskatzea (AD fasea) 
2.4.4 Obren ziurtagiriak (O fasea) 
2.4.5 Obra-ziurtagiriak ordaintzean jasandako BEZarengatik obligazioa 
aitortzea (O !asea) 
2.4.6 Azken ziurtagiria eta Likidazioa (O !asea) 
2.4. 7 Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte-ordaina 
ordaintzea (ADO fasea) 
2.4.8 Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) 
2.4.9 Kontratua suntsiaraztea (AD0/0 !asea) 
2.4.1 O Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera botatzen 
bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai ala 
lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO fasea) 
2.4.11 Kontratua etetea (D fasea aldatzen du) 

2.5 OBRAK EMATEKO espedienteak 
2.5.1 Gastua onartzea (RC/A fasea) 
2.5.2 Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 
2.5.3 Kontratua etetea (D !asea aldatzen du) 
2.5.4 Aldatutakoak (AD !asea) 
2.5.5 Prezioak berrikustea (AD fasea) 
2.5.6 Eraikuntzan zehar ekarpenengatik ordainketak (O fasea) 
2.5. 7 Emakidaren edo eraikuntzaren amaieran ekarpenengatik ordainketak (O 
!asea) 
2.5.8 SPKLk 265. artikuluan xedatutakoaren arabera, obra eraikitzeko orduan 
itzuli behar diren diru-laguntza edo maileguekin finantzatzen denean 
ordainketak /O fasea). 
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2.5.9 Obra erabiltzeagatik emakidadunari ordainsaria ordaintzea (O !asea) 
2.5.1 O Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte-ordaina 
ordaintzea (ADO !asea) 
2.5.11 Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO !asea) 
2.5.12 Kontratua suntsiaraztea (ADO !asea) 
2.5.13 Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera botatzen 
bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai ala 
lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO !asea) 
2.5.14 Emakidaren adjudikazioduna izan ez bada, bideragarritasun 
azterketaren egileari ordaintzea (ADO !asea) 

U DALA• AYUNTAMIENTO 

"' 

2.6 HORNIDUREN kontratazio-espedienteak (hornidurak orokorrean, 
informazioa tratatzeko ekipamendu eta sistemak erosteari buruzkoak eta 
fabrikazio-horniduraren kontratuak, ABBPk obra-kontratuaren zuzeneko 
aplikazioa zehazten duenean eta kontratazioaren arrazionalizazio 
teknikoaren sistemaren esparruan izapidetutako kontratuetan 
formalizazioaren ondorengo faseetarako) 
2.6.1 Gastua onartzea (RC/A !asea) 
2.6.2 Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 
2.6.3. Kontratua etetea (D !asea aldatzen du) 
2.6.4 Prezioak ikuskatzea (AD !asea) 
2.6.5 Kontratua aldatzea (AD !asea) 
2.6.6 Kontura egindako ordainketak (O !asea) 
2.6. 7 Kontratua luzatzea (AD !asea) 
2.6.8 Likidazioa (O !asea) 
2.6.9 Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuetarako kalte-ordaina 
ordaintzea {ADO !asea) 
2.6.1 O Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO !asea) 
2.6 .11 Kontratua suntsiaraztea (ADO !asea) 
2.6.12 Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera botatzen 
bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai ala 
lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO !asea) 

2.7 ZERBITZUEN espedienteak (zerbitzuak orokorrean eta 
kontratazioaren arrazionalizazio teknikoaren sistemaren esparruan 
izapidetutako kontratuetan formalizazioaren ondorengo faseetarako) 
2.7.1 Gastua onartzea (RC/A !asea) 
2.7.2 Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 
2. 7.3. Kontratua etetea 
2. 7.4 Kontratua aldatzea (AD !asea) 
2. 7.5 Prezioak ikuskatzea (gastua onestea) (AD !asea) 
2. 7.6 Kontura egindako ordainketak (O !asea) 
2. 7. 7 Kontratuak luzatzea {AD !asea) 
2.7.8 Likidazioa (O !asea) 
2.7.9 Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte-ordaina 
ordaintzea (ADO !asea) 
2. 7.1 O Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO !asea) 
2. 7 . 1 1  Kontratua suntsiaraztea (ADO !asea) 
2.7.12 Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera botatzen 
bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai ala 
lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea {ADO !asea) 

2.8 ZERBITZUA EMATEKO espedienteak 
2.8.1 Gastua onartzea (RC/A !asea) 
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2.8.2 Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 
2.8.3. Kontratua etetea 
2.8.4 Aldatutakoak (AD fasea) 
2.8.5 Prezioak berrikustea (AD fasea) 
2.8.6 Ekarpenengatik ordainketak (O fasea) 
2.8. 7 Zerbitzua itzuli beharreko diru-laguntza edo maileguaren bidez 
finantzatzen denean ordainketak (O fasea) 
2.8.8 Zerbitzuarengatik emakidadunari ordainsaria ordaintzea (O fasea) 
2.8.9 Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte-ordaina 
ordaintzea (ADO fasea) 
2.8.1 O Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) 
2 .8 .11  Kontratua suntsiaraztea (ADO fasea) 
2.8.12 Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera botatzen 
bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai ala 
lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO fasea) 
2.8.13 Emakidaren adjudikazioduna izan ez bada, bideragarritasun 
azterketaren egileari ordaintzea (ADO fasea) 
2.8.14 Kontratuak luzatzea (AD fasea) 
2.9 SPKLk araututako KUDEAKETA ENKARGUAK 
2.9.1 Enkargua (AD fasea) 
2.9.2 Enkargua aldatzea (AD fasea) 
2.9.3 Lanak egikaritzean ordainketak (O fasea) 
2.9.4 Likidazioa (O fasea) 

2.10 Datu baseak lortu eta argitalpenetara harpidetzeko kontratuak, 
SPKLk 9. XGn xedatutakoaren arabera izapidetutakoak 
2.10.1  Gastua onetsi eta konprometitzea (AD fasea) 
2.10.2 Obligazioa aitortzea (O fasea) 

2.11 Arte eta literatura sormen eta interpretaziorako kontratazioa eta 
ikuskizunei buruzko kontratu pribatuak 
2 . 1 1 . 1  Gastua onartzea (A fasea) 
2 .11 .2  Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 
2 . 11 .3 .  Kontratua etetea (D fasea aldatzen du) 
2 . 1 1.4 Kontratua aldatzea (AD fasea) 
2 . 1 1 .5  Prezioak berrikustea (gastua onestea) (AD fasea) 
2 .11 .6  Kontura egindako ordainketak (O fasea) 
2 . 1 1 .  7  Kontratuak luzatzea (AD fasea) 
2 . 1 1 .8  Likidazioa (O fasea) 
2 . 1 1 .  9  Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte-ordaina 
ordaintzea (ADO fasea) 
2 . 1 1 . 1  O Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) 
2 . 1 1 . 1 1  Zerbitzuen kontratua suntsiaraztea (ADO fasea) 
2 . 1 1 . 1 2  Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera botatzen 
bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai ala 
lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO fasea) 

2.12. Kontratazioaren arrazionalizazio teknikoaren sistemaren esparruan 
izapidetutako kontratuak (adjudikazio/formalizazio fasera arte) 
2.12.1  Obraren lizitazioa hastea (aurrekontu-faserik gabe) 
2.12.2 Horniduraren lizitazioa hastea (aurrekontu-faserik gabe) 
2.12.3 Zerbitzuaren lizitazioa hastea (aurrekontu-faserik gabe) 
2.12.4 Esparru akordioa adjudikatzea (aurrekontu-faserik gabe) 
2.12.5 Esparru akordioen luzaoena (aurrekontu faserik qabe) 
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2.12.6 Esparru akordio batean oinarritutako kontratua adjudikatzea (AD fasea) 
2.12. 7 Kontratazio-sistema dinamikoen bitartez adjudikatzea (AD fasea) 
2.12.8 Eratorritako kontratuen luzapena (AD fasea) 

U DALA• AYUNTAMIENTO 

T 

2.13 ONDASUN HIGIEZINAK EROSTEA 
2.13.1  Gastua onartzea (A fasea) 
2.13.2 Gastua konprometitzea (AD/O fasea) 

2.14 ONDASUN HIGIEZINAK ERRENTATZEA, 
2.14.1 Errentamenduaren proposamena (A fasea) 
2.14.2 Errentamendua ituntzeko akordioa (AD/O fasea) 
2.14.3 Luzapena eta berritzea (AD fasea) 
2.14.4 Obligazioa aitortzea (O fasea) 

2.15 ERABILERA LAGATZEA 
2.15.1 Titulartasuna besterentzea, kargatzea eta eskualdatzea 
2.15.2 Kostu bidezko errentamendua/erabilera-lagapenak 
2.15.3 Doako erabilera-lagapenak 
2.15.3 Jabari publikoko ondasunen gaineko emakida 

2.16 ONDARE ERANTZUKIZUNARENGATIK kalte-galeren ondorioz kalte 
ordainaren kontzeptuan administrazioaren aurrean formulatutako 
erreklamazioak 
2.16.1 Obligazioa baimendu, xedatu eta aitortzeko espedientea (ADO fasea) 

2.17 SPKL kontratuetan ZEHAPENAK ezartzeko akordioak 

GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 
ESPEDIENTEAK 

3.0 Dirulaguntzen ordenantza orokorrean oinarri arautzaileak onestea 

3.1. Lehia bidezko konkurrentzia erregimenean diru-laguntzak 
3.1.1 Gastua onartzea - Deialdia (A fasea) 
3.1 .2 Kreditua zabaldu edota banatzea (A fasea) 
3.1 .3 Gastua konpromelitzea (D fasea) 
3 .1.4 Obligazioa aitortzea (O fasea) 
3 . 1 .5  Likidazioa - artxibatzea ordainketa aurreratuekin diru-laguntzen 
espedientea (aurrekontu-faserik gabe) 

3.2 Zuzenean emandako diru-laguntzak 
3.2.1 Gastua onetsi eta konpromelitzea (AD fasea) 
3.2.2 Obligazioa aitortzea (O fasea) 
3.2.3 Likidazioa - artxibatzea ordainketa aurreratuekin diru-laguntzen 
espedientea (aurrekontu-faserik gabe) 

3.3 Diru-laguntza izendunak 
3.3.1 Gastua onetsi eta konprometitzea {AD fasea) 
3.3.2 Obligazioa aitortzea (O fasea) 
3.3.3 Likidazioa - ordainketa aurreratuekin diru-laquntzen espedientea 
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artxibatzea ( aurrekontu-faserik 

3.4 DLLOren esparruan erakunde laguntzaileekin sinatutako hitzarmenei 
buruzko espedienteak 
3.4.1 Erakunde laguntzaileekin hitzarmenak onestea (AD fasea) 
3.4.2 Hitzarmenak luzatu eta aldatzea (AD fasea) 
3.4.3 Obligazioa aitortzea (O fasea) 

3.5 Zuzenbíde publikoko beste erakunde batzuekin edo zuzenbide 
pribatuaren araberako pertsona físíko ala juridikoekin lankidetza 
hitzarmenak 
3.5.1 Hitzarmena onetsi/aldatzea (AD fasea) 
3.5.2 Hitzarmena luzatzea (AD fasea) 
3.5.3 Obligazioa aitortzea (O fasea) 

3.6 40/15 Legearen kudeaketa-mandatuak (SPAJL) 
3.6.1 Mandatua onetsi/aldatu/luzatzea (AD fasea) 
3.6.2 Obligazioa aitortzea (O fasea) 

3. 7 Elkarteen aldeko kuotak 
3.7.1 Onespena (AD/ ADO fasea) 

3.8 Transferentziak udal talde politikoei 
3.8.1 Onespena eta adjudikazioa (AD/ AD fasea) 
3.8.2 Setebeharra aitortzea (O fasea) 

GAIA 1 4. HIRIGINTZA 
ESPEDIENTEAK 

4.1. Hirigintza-hitzarmenak 
4.1 . 1  Hitzarmena onestea (AD fasea) 
4.1 .2 Obligazioa aitortzea (O fasea) 

4.2 Nahitaezko desjabetzeen ondoriozko gastuaren espedíenteak 
4.2.1 Desjabetzea hastea: okupazioaren beharra aitortzea (A fasea) 
4.2.2 Aurretiko gordailuak (D fasea) 
4.2.3 Okupazio azkarrarengatik kalte-ordaina (ADO fasea) 
4.2.4 Ohiko prozeduretan elkarren arteko adostasuna dagoenean balio justua 
zehaztea (AD/O fasea) 
4.2.5 Salio justua ordaintzea edo izendatzea (O fasea) 
4.2.6 Salio justua zehaztean eta ordaintzean atzeratzeagatik berandutze 
interesak ordaintzea (ADO fasea) 

4.3 Beste hirigintza-espediente batzuk 

4.3.1 Gastua onestea (A/ AD/O fasea) 
4.3.2 Obliqazioa aitortzea (O fasea) 

GAIA 1 5. BESTE ESPEDIENTE eta AKORDIO BATZUK 
ESPEDIENTEAK 
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5.1 Betebeharra aitortzeko erabakiak orokorrean (aurrekoan sartuak ez 
badaude) 

5.2 Aurrekontuz kanpoko ordainketa agintzeko akordioak 
5.2.0 Aurrekontuz kanpoko aginduak 
5.2.1 .  Aurrerakinen kutxa finkoak eratu edo irekitzea 
5.2.2. Fidantzak eta bermeak itzultzeko aginduak 

5.3 Bidegabeko diru-sarrerak itzultzeagatik ordaintzeko aginduen 
erabakiak 
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2. LABURDUREN AURKIBIDEA 

NDD 
1957ko apirilaren 26ko Oekretua, nahitaezko desjabetzeari buruzko 
legearen erregelamendua onartzen duena. 

------- -- 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 117/2018 Foru Dekretua, abuztuaren 22koa, 

BKFD Bizkaiko tokiko sektore publikoko erakundeen barne kontrolari buruzko 

araubide juridikoa araulzen duena. 

-- ------- 

FFD 
Bizkaiko Foru Aldundiaren 4/2013 Foru Dekretua, urtarrilaren 22koa, 

fakturazio-betebeharrei buruzko erregelamendua onesten duena. 
_" _____ 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 139/2015 Foru Oekretua, uztailaren 28koa, 

KEFD Bizkaiko tokiko erakundeen kontabilitate-esparru arautzailea onartzen 
duena. 

73/2011 Dekretua, apirilaren 12koa, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak 
EABJMD irizpena eman behar dien ondare-erantzukizuneko gaietako gutxieneko 

zenbatekoa aldatzen duena. 

EHPL 
1/2020 Legegintzako Dekretua, uztailaren 22koa, Euskal Herriko Poliziari 
buruzko Legearen testu bategina onartzen duena 

----- 

LPOE 
5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, langile publikoaren 
oinarrizko estatutuari buruzko legearen testu bategina onartzen duena. 

�- 
--- 

NEA Nominak egiteko argibideei buruzko 1992ko uztai1aren 30eko agindua. 

'---- 

TAOL 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki araubidearen oinarriak arautzen dituena. 

-- 

DLLO 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, diru-laguntzei buruzkoa. 

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, sektore publikoko kontratuena, Europako 

SPKL 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 
2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako 
ordenamendu jurfdikora. 

--- 

EABJL 
9/2004 Legea, azaroaren 24koa, Euskadlko Aholku Batzorde Juridikoari 
buruzkoa. 

--·---- 

NDL Nahitaezko desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legea. 

EEPL 11/2022 Legea, abenduaren 1ekoa, Euskal Enplegu Publikoari buruzkoa 

"-�- ------ 
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EAEFUL 9/2016 Legea, ekainaren 2koa, EAEko fundazioei buruzkoa. 

FESL 
25/2013 Legea, abenduaren 27koa, faktura elektronikoa sustatzeari 

buruzkoa. 

ETEL 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko toki erakundeei buruzkoa. 

EGBL 
4/2005 Legea, otsailaren 1 Bkoa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako 

dena. 

AEFJIO 
2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, aurrekontu egonkortasunari eta 
finantza iraunkortasunari buruzkoa. 

HHAAOUHAOL 33/2003 Legea, azaroaren 3koa, herri administrazioen ondareari buruzkoa. 

HHAAAPEL 
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, herri-administrazioen administrazio- 

prozedura erkideari buruzkoa. 

EEAAOOL Estatuko aurrekontu orokorren legea. 

SPAJL I 40/2015 Legea, urriaren 1 ekoa, sektore publikoaren araubide juridikoari 
40/2015 L buruzkoa. 

LHL 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoru eta hirigintzari buruzkoa. 

AEA Aurrekontua egikaritzeko araua. 

AEFIFA 
5/2013 Foru Araua, ekainaren 12koa, Bizkaiko tokiko erakundeen 
aurrekontu egonkortasun eta finantza-iraunkortasunari buruzkoa. 

BEZFA 
7/1994 Foru Araua, azaroaren 9koa, balio erantsiaren gaineko zergari 
buruzkoa. 

TTOOFA 9/2005 Foru Araua, abenduaren 16koa, tokiko ogasunei buruzkoa. 

TEAFA 
10/2003 Foru Araua, abenduaren 2koa, Bizkaiko Lurralde Historlkoko toki- 
erakundeen aurrekontuari buruzkoa. 

TEOE 
1372/1986 Errege Dekretua, ekainaren 13koa, toklko erakundeen 
ondasunei buruzko erregelamendua onartzen duena. 

1463/2007 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, tokiko erakundeei aplikatzeko 

TEAEED aurrekontu-egonkortasunari buruzko abenduaren 12ko 18/2001 Legearen 
garapen-erregelamendua onesten duena. 



""" 

EGFED 
128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, estaturako gaikuntza duten 
toklko administrazioko funtzionarioen lege-araubidea arautzen duena. 

1373/2009 Errege Oekretua, abuztuaren 28koa, herri administrazioen 
HHAAOED ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen erregelamendu 

orokorra onartzen duena. 

896/1991 Errege Dekretua, ekainaren 7koa, tokiko administrazioko 
AEGPED funtzionarloak hautatzeko prozedurak bete behar dituen oinarrizko arauei 

eta gutxieneko programeí buruzkoa. 

--------" " 

887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, diru-laguntzei buruzko 
DLAO azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen 

duena. 

TEOED 
861/1986 Errege Dekretua, apirilaren 25ekoa, tokiko administrazioko 
funtzionarioen ordainsariei buruzko araubidea xedatzen duena. 

------·- ' 

KPED 
1/2010 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 2koa, kapital-sozietateei 
buruzko legearen testu bategina onartzen duena. 

364/1995 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, Estatuko Administrazio 

ESBSE 
Orokorraren zerbitzura langileak sartzeko eta Estatuko Administrazio 
Orokorreko funtzionario zibi!en lanpostuak bete eta lanbide-sustapenerako 
erregelamendu orokorra onartzen duena. 

- -- """--· - ------ ----- 

NDLE 
1957ko aplrilaren 26ko Dekretua, nahitaezko desjabetzeari buruzko 
legearen erregelamendua onartzen duena. 

2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, tokiko erakundeen 
AFE antolaketa, funtzionamendu eta araubide juridikoari buruzko 

erregelamendua onartzen duena. 

""" ----- 

KES Kontuen Europako sistema. 
__ " ____ 

LPOETB 
5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, langi1e publikoaren 
oinarrizko estatutuari buruzko legearen testu bategina onartzen duena. 

LETB 
2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, langileen estatutuari 
buruzko legearen testu bategina onesten duena. 

----·----- 

KSLTB 
1/2010 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 2koa, kapital-sozietateei 
buruzko legearen testu bategina onartzen duena. 
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GAIA 1 .  LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1.1 Orokorrean ordainsariak gehitzeagatik 
LANPOSTUEN ZERRENDA ALDATZEA 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak aldeko txostena egin du eta bere 

irizpidea oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko 
xedapenak, baila aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- ldazkaritzak EGFEDko 3. artikuluaren arabera txostena egin du. 

- EAOLren oinarrizko muga orokorrak betetzen dira. 

- EEPLk 45. eta 46. artikuluetan xedatutako baldintzak betetzen dira. 

- EEPLk 45. berriztutako proposamnea eransten da BoB argutaratzeko 

GAIA 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1.2 LAN-ESKAINTZA PUBLIKOA 

Aurretiko barne kontrolaren txostena egin da (39. 1 a artikulua) GETXOKO 
UDALAREN BKE. 

Berariaz aztertuko da gastuak aurrekontu-egonkortasuna eta finan/za- 
iraunkortasuna arriskuan ez jartzea, AEFILO 7. Horrez gain, araudiak (EAOL) 
xedatutakoarekin bat, efektiboak birjartzeko tasaren muga betetzeari buruzko 
txosten frogagarria aza/duko da eta langile funtzionarioek nahiz lan-kontratu 
finkoko langileek befe behar dituzten plaza hutsak izango ditu, lan-kategoria 
edo /angile funtzionarioen ta/de, gorputz eta eskalen arabera sailkatuak 
(EEPL, 52). Halaber, organo kontu-hartzaileak egokitzat jo/zen dituen 
gainerako alderdiak aza/duko dira. 

GAIA 1 .  LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1.3 LANGILEEN LAN-BALDINTZAK ARAUTZEKO 
HITZARMENA. 

Aurretiko barne kontrolaren txostena egin da (39.1 a artikulua) GETXOKO 
UDALAREN BKE. 

Nolanahi ere, espedienteak Giza Baliabideen arduradunak egindako a/deko 
txostena izanao du eta bere irizoidea oinarritzeko erabili dituen /eaezko edo 

11 



1 araubidezko xedapenak, baila aurrekariak ere azal/zen dira AFE, 172, 175. 

GAIA 1. LANGILEAK 
ESPEDIENTEA 1.4 KARRERAKO LANGILE FUNTZIONARIOEN/LAN- 

KONTRATU FINKOKO LANGILEEN DEIALDIA 
ONESTEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 
oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 
aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Deialdian sartutako plaza hutsak lanpostuen zerrendan eta onetsi 
nahiz argitaratutako lan-eskaintza publikoan azaltzen dira. EEPL 52; 
LPOE, 70.2 eta TAOL, 90.2. 

Deialdiak EEPL 79 du: LEPV 79: 
a) deitutako plaza-kopurua, taldea, kidegoa, eskala, titulazio-eskakizunik 

gabeko lanbide-taldea edo lanbide-taldea adierazita. 

b) Barne-sustapeneko txandarako eta, hala badagokio, desgaitasuna 
duten pertsonek betetzeko gordetzen den lanpostu-kupoa zehaztea. 

e) Hala badagokio, genero-indarkeriaren biktimak eta terrorismoaren 

biktimak enplegu publikora iristeko ekintza positiboko neurriak 
zehaztea. 

d) Deitutako kidego, eskala edo talde profesional bakoitzari 
dagozkion titulazio akademikoak eta lanpostuak betetzeko 
eskatzen diren ezagutzak. 

e) Deitutako plazen hizkuntza-eskakizuna, lanpostu horietan 
sartzeko zenbat lanpostutan egiaztatu behar den adierazita, 
lanpostuen zerrendan horri buruz adierazitakoaren arabera .. 

f) lzangaien egokitasuna egiaztatzeko erabiliko diren hautaketa 
tresnak, bai eta izangai bakoitzari hautaketa-prozesuan ematen 
zaion písua ere 

g) Hautaketa-organoa osatzen duten kideen kopurua eta haien 

izaera zehaztea .. 

h) Formalizatu beharreko eskabide-eredua, edo izapideak 
elektronikoki egiteko helbidea edo egoitza elektronikoa. Baliabide 
telematikoen bidez bidali ahal izango da, ondorio guztiekin .. 

i) Praktikaldiaren edo, hala badagokio, probaldiaren iraupena. 
j) Hautaketa-prozesuaren faseei publizitatea emateko erabiliko 

diren sistemak. 
k) Hala dagokionean, tasaren zenbatekoa eta dagokion zergapeko 

egitatea .. 

- EEPL 76tik -78ra betetzen duela 
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GAIA 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 
1.5 BITARTEKO LANGILE FUNTZIONARIOEN DEIALDIA 

ONESTEA. 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 
oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 
aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Beharrak premiazkoak eta atzeraezinak direlako, kontratazioa 
salbuespenezkoa izateari buruzko txosten frogagarria ageri da. 

- Honako egoeraren bat (LPOE, 1 O) ematen da: 
a) Plazak hutsak daude eta ezin dira karrerako funtzionarioekin bete. 
b) Titularrak aldi baterako ordezkatzea. 
e) Aldi baterako programa egikaritzea, gehienez hiru urteko 
iraupenez. 
d) Lan gehiegi edo eginkizunak pilatzea, gehienez sei hilabetez, 
hamabi hilabeteko denboraldi baten. 

GAIA 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 
1.6 ALDI BATERAKO LAN-KONTRATUKO LANGILEEN 

DEIALDIA ONESTEA. 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 

oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 
aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Beharrak premiazkoak eta atzeraezinak direlako, kontratazioa 

salbuespenezkoa izateari buruzko txosten frogagarria ageri da. 

- EEPLren 77. artikuluan aurreikusitakoa betetzen dela. 

GAIA 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 
1.7 KARRERAKO/BITARTEKO LANGILE 

FUNTZIONARIOAK IZENDATZEA. 

OHARRA: Presazko etrezoienoetlko bitarteko tenaüeek 

13 



izendatzen direnean (lan-poltsak kudeatzeko indarrean 
dagoen udal araudiaren arabera, Alkatetzaren 2125/2009 
Dekretua, edo, hala badagokio, horren ordezkoa), aurretiko 
fiska/izazioaren ordez a oostetiori fiskalizazioa erabi/iko da. 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 

oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 

aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Organo eskudunak hautespen-prozesuko emaitzak egiaztatuko ditu 
LPOE, 61 ;  TAOL, 92; ESBSE, 32; AEGPED, 7. 

- Hautespen-organoak izendapen proposamena egin du LPOE, 10.5, 
61. 

- Bitartekoak: EAOLk kontratazio baldintzak onartzeko justifikatuta 
daude. 

- Bitartekoak: EEPLren 28.1 artlkuluko inguruabarretako bat gertatzen 
dela 

GAIA 1. LANGILEAK 
ESPEDIENTEA 

1.8 ZERBITZU EGINKIZUNAK eta beste ESTALDURA 
IRAGANKOR batzuk 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

1.8.1. EGUNERAKETA: Batzorderako deialdia 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 
oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 
aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Deialdiak bete egiten du Alkatetzaren irailaren 30eko 4871/2008 
Dekretuko 11. eta 111. kapituluetan aurreikusia lanpostuak behin- 
behinean betetzeari buruz, indarrean dagoen idazketan edo hori 
ordezten duen barneko araudian. 

1.8.2. JARDUKETA: izendapena ZERBITZU EGINKIZUNETAN 
- EEPLren 106.1 artikulutik 5.era bitartean aurreikusitakoa betetzen 

dela. 
- Badago balorazio batzordeak egindako izendapen proposamena, 

Alkatetzaren 4871/200 Dekretua, 17 edo hura garatzen duen udal- 
araudia, baldin eta Batzordea beharrezkoa bada edo aurreikusita 
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-Zerbitzu-eginkizunen iraupena udal-araudian ezarritako denbora 
baino luzeagoa ez izatea. 106 EEPL 

- Udaltzaingoaren esparruan, zerbitzu-eginkizunaren iraupena ez da 
hiru urtetik gorakoa izango, salbu eta zerbitzu berezietako egoeran 
dauden titularren lanpostuetarako ematen bada. 105 EHPL 

Proposatzen den pertsonak lanpostuen zerrendari jarraiki jarduteko 
baldintzak betetzen dituela egiaztatuko da. TAOL, 92; ESBSE, 64; 
EEPL 46 

1.8.3. JARDUKETA: FUNTZIOAK BEHIN-BEHINEAN ESLEITZEAREN 
bidez postua aldi baterako betetzeko izendapena 

Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 
oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 
aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

Lanpostuak aldi baterako betetzeari buruzko Zerbitzu lnstrukzioari 
buruzko irailaren 30eko 4871/2008 Alkatetzaren Dekretuaren IV. 
kapituluan aurreikusitakoa betetzen da, indarrean dagoen idazketan 
edo hura ordezten duen barne-araudian. 
EEPLren 41 artikulutik 5.era bitartean aurreikusitakoa betetzen dela. 

1.8.4 JARDUKETA: BEHIN-BEHINEKO ATXIKIPENA 

- EEPLLren 105. artikuluan aurreikusitakoa betetzen dela. 

GAIA 1. LANGILEAK 
ESPEDIENTEA 1.9 IZENDAPEN ASKEAREN ETA LEHIAKETAREN 

BIDEZ LANPOSTUAK BETETZEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 
1 . 9 . 1 .  EGUNERAKETA: deialdiak 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 
oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 
aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Bete egiten da honako artikulu hauetan aurreikusia:ESBSE 46-49 eta 
EPOE 78. 

. EEPLLren 97tik 102ra. artikuluan aurreikusitakoa betetzen dela 

1.9. 2. JARDUKETA: izendapena 
- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 

oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baita 
aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

. Lanpostuen zerrendan hala aurreikusita dagoen izendapen askearen 
kasurako, 102 EPPL 
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Argitaratutako deialdia jasota daga EEPL 94.9 EPOE 78.2. 
Lehiaketaren kasurako, jasota daga kide anitzeko organoak egindako 
balorazio teknikoarekin bat datorren proposamena, EEPL 97 eta 
EPOE 79.1. 

GAIA 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1.10 LAN KONTRATU FINKOKO EDO ALDI BATERAKO 

KONTRATUKO LANGILEAK KONTRATATZEA 

OHARRA: Udal Egoitza erakunde autonomoaren 
kasuan, /ang_i/e bat huis eg_iten duen leheneng_o eg_unetik 
ordezteko beharraren (horri buruzko barne instrukzioaren 
edo indarrean dagoen ebazpenaren arabera) ondorioz 
kontratatzen diren langi/een kontratazioetan eutretiezko 
fiskalizazioa a posteriori fiskalizazioarekin ordezten da. 

OHARRA: Kultur Etxea erakunde autonomoaren kasuan, 
Nagusien Elxeko, oraingo RKE, ordenantzak ordezteko 
premiazko beharrizanaren ondorioz (/an-po/tsak 
kudeatzeko indarrean dagoen udal instrukzioaren 15.4 

artikuluko erreferentzia), aurretiazko fiskalizazioa 
ª posteriori fiskalizazioarekin ordeztu da. 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 
oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 
aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Deialdiari dagokion publizitatearen baldintza bete da kasu bakoitzean 
araudi aplikagarriak xedatutako baldintzetan. LPOE, 55,2). 

- Organo eskudunak hautespen-prozesuko emaitzak egiaztatuko ditu 
LPOE, 61 ;  TAOL, 92; ESBSE, 32; AEGPED, 7. 

- Kontratuan azaltzen diren ordainsariek hitzarmen kolektibo 
aplikagarria betetzen dute eta hitzarmenaz kanpoko kontratuen 
kasuan, espedientean horren froga ageri da. LPOE, 21 ,  27; LETB, 
26.3. 

- Aldi batekoak: Justifikatzea, hala badagokio, ABLLOko kontratazioa 
baimentzeko EAOLen eskatutako baldintzak. 

GAIA I 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA l 1.11 LAN KONTRATUAK LUZATZEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 
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oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 

aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

Kontratuaren iraupenak ez du gaindituko indarreko legediak aurrez 

ikusitako epea LETB, 15. 

GAIA I 1 .  LANGILEAK 
ESPEDIENTEA 1 1 . 1 2  KARGUA ONARTZEA/LAN KONTRATUAK SINATZEA 

OBAFMtik sa/buetsiak horiek dakarten izendapena eda kantratua fiskalizatu 

direnean, haren emaitza berdinarekin fiskalizatutzat joko dira. Beste/a, 

baldintza berdinak egiaztatuko dira. 

GAIA I 1. LANGILEAK 
ESPEDIENTEA 1 1 . 13  ZUZENDARITZA LANGILEEN DEIALDIA ONESTEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 

oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 

aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Lanpostua antolamendu-tresna batean sartuta dagoela eta deialdia 
bat datorrela horrekin, ETEL 36.3, EEPL 36 

- Lanpostua bat datorrela aurreikusitako tipologietakoren batekin, ETEL 

36.5 

- Merezimendu-, gaitasun- eta objektibotasun-printzipioak kontuan 

hartzen dituen izendapen-prozedura bat ezartzen dela, baila bete 

beharreko lanpostuetarako izangaien egokitasuna ere, gaitasun 

profesionalak egiaztatzeko sistemaren bidez EEPL 37.1. 

GAIA I 1. LANGILEAK 
ESPEDIENTEA 1 1 . 1 4  ZUZENDARITZA LANGILEAK KONTRATATZEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 

oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 

aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Deialdiari dagokion publizitatearen baldintza bete da kasu bakoitzean 

araudi aplikagarriak xedatutako baldintzetan LPOE, 13.2, 55.2a) 

EEPL 37.3 

- Estaldurarako baldintzak betetzen direla ETEL 37.2 eta 3. 
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GAIA I 1 .  LANGILEAK 
ESPEDIENTEA 1 1.15 BEHIN BEHINEKO LANGILEAK IZENDATZEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 

oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 

aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Organo eskudunak behin-behineko langileen araubidea onartu du 

TAOL, 22 i), 104, 127. 

- Langileen artean behin-behineko langileen lanpostuak sartu dira eta 

kopuruak indarreko araudiak xedatutako mugak ez ditu gainditzen 

TAOL, 104 bis. 

- Lanpostua eta ordainsariak lanpostuen zerrendan edo Euskal Herriko 

Agintaritzaren Aldizkarian edo, hala badagokio, dagokion lurralde 

historikoko aldizkari ofizialean argitaratutako antzeko antolamendu- 

tresnan jasota daudela. EEPL 30.4 

GAIA 1 1. LANGILEAK 
ESPEDIENTEA 1 1 . 1 6  LANGILEEN ORDAINSARIEN NOMINA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak aldeko txostena egin du AFE, 172, EAOL; 

LPOE, 21 ,  27 eta LETB, 26.3e hurrengoei buruz: 

a) Egiaztapen aritmetikoak ondorengoan datza: (x hileko nominen batura 
guztia)= ( x-1 hileko nominen batura guztia) + (x hileko nominan sartutako 
aldaketen batura). 
b) Tokiko sektore publikoaren zerbitzura diharduten langileen 
ordainsarien hazkuntza orokorraren muga betetzea. 
e) Ordainsariak hitzarmen kolektiboari edo akordio aplikagarriari 
egokitzea. 

- x-1 hilabeteko nominaren datuekiko X hilabeteko nominan sartutako 
aldaketak egiaztatzen dituen dokumentazioa erantsi da, TAOL, 92.1; NEA: 

a) lzendapen eta kontratuei buruzko erabakien kopia eta gizarte 
segurantzan altak, altak ematen direnean. 
b) Kargua uzteari, bajari, administrazio-egoera aldatzeari, funtzioak 
eteteari, erretiroari, lizentzia emateari buruzko erabakien kopia edo bajetarako 
zehapenaren kopia. 
e) Lizentzia eman, lanaldia murriztu, hirurtekoak edo aurretiko zerbitzuak 
onartu, gradua onartu, maila edo berariazko osagarria aldatu, ordainsari 
aldakor, kargua utzi eta izendatu, alta eta baja, administrazio-egoera aldatu. 
ordainsariak cehitu nahiz murrizteari buruzko erabakiaren kopia. 
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ESPEDIENTEA 1.17 PRODUKTIBITATEA ETA BESTELAKO PLUS NAHIZ 

OSAGARRIAK 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 
oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, honi 
buruzko berariazko adierazpenarekin, baila aurrekariak ere azaltzen 
dira AFE, 172, EAOLri eta legezko mugei egokitzen zaie ( ordu estren 

ustezkoan). 

Produktibotasun eta haborokinen kasuan, Osoko Bilkurak 
ezarritako irizpideei zehazten zaie (bakarrik produktibitatearen 

ustezkoei aplikagarria) TEOED, 5. eta 6. 

Gobernuaren kide anitzeko organoetara bertaratzeagatiko kalte 
ordainen kasuan, bertaratzeen ziurtagiria edo txostena erantsi da, 
eskubidea ziurtatzen duen organoko idazkaritzak egina. BKFD, 19. 
art. 

Hautaketako kide anitzeko organoetara eta epaimahaietara 
bertaratzeagatiko kalte-ordainen kasuetarako: 
- Bertaratzeen ziurtagiria edo txostena erantsi da, organoko 
idazkaritzak egina BKFD 19. art. 
- Bete egiten dira EAEko zerbitzuaren arrazoiarengatiko kalte-ordainei 
buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuaren IV. eranskinean 
aurreikusitako muga kuantitatiboak. 

EAEko zerbitzuaren arrazoiarengatiko kalte-ordainei buruzko 
otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuaren zerbitzuengatiko beste kalte 
ordain batzuen kasuetarako: 
- aurreikusitako kopuruen mugak betetzen dira 
- Betebeharra justifikatzeko frogagarriak legezko eta arauzko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak 
azalduko dira: Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; 
betebeharraren, prestazioen, zerbitzuen edo betebeharra aitortzea 
eragiten badute, bestelako arrazoien zenbateko zehatza. BKFD, 19. 
art. 

GAIA 1. LANGILEAK 
ESPEDIENTEA 1.18 PENTSIO PLANEI EKARPENAK ETA GIZARTE 

SEGURANTZAREKIKO ENPRESA KUOTA 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 
oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 
aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172; hala badagokio, EAOLri 
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egokitu behar zaio. 

GAIA 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1.19 LANGILEENTZAKO GIZARTE LAGUNTZAK ETA 

MAILEGUAK NAHIZ AURRERAKINAK eta POLIZIAREN 

DEFENTSA eskolen GASTUAK 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 
oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 
aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172; hala badagokio, EAOLri 
egokitu behar zaio. 

- Gizarte-laguntza behar bezala ordaindu ondoren, gastuaren 
ordainagiriak azalduko dira BKFD, 19.b). 

- Hala badagokio, eskudirua ez den beste ordainketa-bide batean 
ordaindu izanaren egiaztagiria erantsi da, adierazitako zenbatekoak 
gainditzen dituzten ordainketetarako, urriaren 29ko 7/2012 Legearen 
7 .1 .  artikulua. 

- Defentsa eskoletara bertaratzeagatik behar bezala ordaindutako 
frogagiriak jasota daude, bai eta bertaratzen diren klubeko edo 
gimnasioko zuzendariak emandako ziurtagiria ere, eguneko, asteko 
edo hileko bertaratze orduak zehazten dituena, bai eta funtzionarioek 
jasotako eskolen modalitatearen ezaugarriak eta aprobetxamendu 
maila ere. BKFD 19.b) eta erabakia. 1990ko apirilaren 25eko Lüren 
401. zenbakia. 

GAIA 1 .  LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1.20 KALERATUTAKO EPAIETAN IZAPIDETUTAKO 

ORDAINSARIENGATIK ADMINISTRAZIOARI 

ERREKLAMAZIOAK ETA HORIEI LOTUTAKO GIZARTE 

SEGURANTZAREN KUOTAK 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea 
oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 
aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172. 

- Lan-arloko epaitegiaren ziurtagiria aurkeztu da eta bidegabeko 
kaleratzea aitortzen duen epaiaren lekukoa da. Halaber, irmoa dela 
aipatu behar du BKFD, 19.b). 
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ESPEDIENTEA 2.1 ESPEDIENTEA: OBREN kontratazio-espedienteak 
prestatu eta adjudikatzea (fabrikazio-horniduraren 
kontratuak barne, ABBPk obra-kontratuaren zuzeneko 
aplikazioa zehazten duenean eta kontratazioaren 
arrazionalizazio teknikoaren sistemaren esparruan 
izapidetutako kontratuetan formalizazioaren ondorengo 
faseetarakol 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.1 .1  JARDUERA: Gastua onartzea (RC/A fasea) 

SPKL, 28.1. art. 
Kontratuaren beharrari eta egokitasunari buruzko txostena jasota daga 

SPKL, 77.1a.) art. 
500.000 euroko edo gehiagoko balio estimatua duten obren kontratuetarako 
kaudimena eskatzen da, kontratistaren klasifikazioaren bidez. 

SPKL, 99.2 eta 116.4 g) art. 
Dirulaguntzak sortatan banatuta daudela jasotzen da, edo, bestela, 
xehakatzeko ezintasunaren justifikazioa 

SPKL, 100.2. art. 
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua banatuta ageri da. 

SPKL, 101 .  art. 
Kontratuaren balio zenbatetsia SPKLk 101 .  artikuluan xedatutakoarekin bat 
kalkulatu da. 

SPKL, 202. art. 
Egikaritzeko baldintza berezia ezarri da. 

SPKL, 62. art. 
Kontratuaren arduraduna izendatu da. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 euroko edo hortik gorako lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontua denez edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari 
eragiten dizkioten obrak direnez, Proiektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako 
proiektua daga. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 eurotik beherako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
denez, espedientean berariaz idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren 
egonkortasun, segurtasun edo estankotasunari eragiten ez dietela. 

HAKLAO, 67. art. 
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ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3aXG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 231. eta 236. art.; HAKLAO, 138.2. art. 
Aurretiko zuinketa-akta azaltzen da. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dokumentuak hainbat balorazio-irizpide zehazten 
dituztenez, kalitate-prezio erlazio onenerako horiek kontratuaren xedearekin 
zuzeneko harremana dute. 

SPKL, 145., 146. eta 148. art. 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabiltzen denez, kostuekin zerikusia 
du. Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala 
nola, bizi-zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan xedatutakoaren arabera 
kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa 
proposamenaren gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean 
aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 131.2. ,  166.3., 167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura modura negoziatzea aurrez ikusten 
duenez, halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian 
xedatzen diren ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen 
denez, SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 159. art. 
Adjudikazio-prozedura bezala prozedura ireki sinplifikatua proposatzen 
denean, sektore publikoaren kontratuei buruzko legeak 159.1.  artikuluan 
xedatutako baldintzak betetzen direla egiaztatuko da. Prozedura lege berak 
159.6. artikuluan aurrez ikusitakoarekin bat izapidetzen bada, atalean 
finkatzen den balio zenbatetsia ez dela gainditzen eta adjudikazio-irizpideetan 
iritziaren arabera ebalua daitekeenik ez dagoela egiaztatuko da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren 
hasierako prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, 
argi eta garbi torrnulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. 
artikuluan xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, enkante- 
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prozedurak aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari buruzko 
aldaketetan edo zifra ala ehunekoekin adieraz daitezkeen baldintza 
zenbagarrietan oinarrituko dira. 

UDALA • AYUNTAMIENTO 

,, 

2.1.2 JARDUERA: Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 
SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren 
adjudikazioa proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako 
erabaki arrazoitua azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen 
direnean, ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu 
zaiela idatziz jasoa agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren 
txostena azalduko da. 

SPKL, 65.1 .  eta 326. art. 
Araudiak aurrez ikusitakoarekin bat, kontratazio-mahaia eratu gabe egindako 
espedientea denez, adjudikaziodun madura proposatzen den kontratistari 
emandako sailkapena eta ABBPk eskatutakoa bat datoz. 

SPKL, 169.1. ,  169.6. eta 170 .1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabili denez, 
espedientean honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak 
eta kontratazio-organoak onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baila 
negoziazioan lortutako abantailak ere. 

SPKL, 167., 169.1 . ,  169.6. eta 170.1.  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren 
iragarkia argitaratu da. 

SPKL, 102. 7. art. 
SPKLk 102. 7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen 
kontratua denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez 
ikusten diren alderdiak aipatzen ditu. 

SPKL, 107., 108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107.1 .  artikuluan 
aurrez ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 .1 .d)  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta 
Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

SPKL, 65. 1 .  art. 
Administrazio baldintzen eta baldintza teknikoen pleguan eskatutako 
kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala 
egiaztatzen da. 
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GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA 
ONDARE ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.2 ESPEDIENTEA: PROIEKTUA ETA OBRA balera 
kontratatzeko espedienteak prestatu eta adjudikatzea, 
obren gutxi gorabeherako zenbatekoa zehaztu 
daitekeenean 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.2.1 JARDUERA: Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD) 

SPKL, 234.1. art. 
SPKLk 234.1. artikuluan xedatutakoarekin bat, erabilera frogatu da. 

SPKL, 234.2. art. 
Proiektuak bete behar dituen aurreproiektua edo, bidezkoa bada, oinarri 
teknikoak daude. 

HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3aXG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 145.5.a) eta 145.6. art. 
ABBPk edo deskribapen dokumentuak ekonomiaren ikuspegitik eskaintzarik 
abantailatsuena zehazteko kontratuaren xedeari zuzenean lotutako irizpideak 
definitzen ditu. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa 
proposamenaren gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean 
aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 131 .2. ,  166.3., 167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura madura negoziatzea aurrez ikusten 
duenez, halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian 
xedatzen diren ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131.2. ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen 
denez, SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren 
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hasierako prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, 
argi eta garbi formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. 
artikuluan xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPk enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten duenez, enkante 
prozedurak aipatzen dituen adjudikazio irizpideak 
prezioari buruzko aldaketetan edo zifra ala ehunekoekin adieraz daitezkeen 
baldintza zenbagarrietan oinarrituko dira. 

SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren 
adjudikazioa proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako 
erabaki arrazoitua azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen 
direnean, ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu 
zaiela idatziz jasoa agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren 
txostena azalduko da. 

SPKL, 65.1 .  art. 
Araudiak aurrez ikusitakoarekin bat, kontratazio-mahaia eratu gabe egindako 
espedientea denez, adjudikaziodun madura proposatzen den kontratistari 
emandako sailkapena eta ABBPk eskatutakoa bat datoz. 

SPKL, 169.1 ,  169.6 eta 
170.1. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqoziazioa erabili denez, 
espedientean honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak 
eta kontratazio-organoak onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baita 
negoziazioan lortutako abantailak ere. 

SPKL, 167., 169.1 . ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren 
iragarkia argitaratu da. 

SPKL, 102.7. art. 
SPKLk 102. 7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen 
kontratua denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez 
ikusten diren alderdiak aipatzen ditu. 

SPKL, 107, 108 eta 109 art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107.1.  artikuluan 
aurrez ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 . 1 .d )  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta 
Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

SPKL, 65.1. art. 
Administrazio baldintzen eta baldintza teknikoen pleguan eskatutako 
kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala 
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1 egiaztatzen da. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA 
ONDARE ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.3 ESPEDIENTEA: PROIEKTUA ETA OBRA batera 
kontratatzeko espedienteak prestatu eta adjudikatzea, 
SPKLk 234.5. artikuluan xedatzen duenaren kasuan, 
obren gutxi gorabeherako zenbatekoa zehaztu ezin 
daitekeenean 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.3.1 JARDUERA: Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/ proiektuaren 
AD) 
SPKL, 234.1. art. 
SPKLk 234.1. artikuluan xedatutakoarekin bat, erabilera frogatu da. 

SPKL, 234.2. art. 
Proiektuak bete behar dituen aurreproiektua edo, bidezkoa bada, oinarri 
teknikoak daude. 

HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3aXG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 122. 7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak 
ldazkaritza Nagusiak jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 145.5.a) eta 145.6. art. 
ABBPk edo deskribapen dokumentuak ekonomiaren ikuspegitik eskaintzarik 
abantailatsuena zehazteko kontratuaren xedeari zuzenean lotutako irizpideak 
definitzen ditu. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa 
proposamenaren gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean 
aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 131.2. ,  166.3., 167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura modura negoziatzea aurrez ikusten 
duenez, halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian 
xedatzen diren ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131.2. ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen 
denez, SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 
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SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren 
hasierako prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, 
argi eta garbi formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. 
artikuluan xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, 
prozedurak aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari 
aldaketetan edo zifra ala ehunekoekin adieraz daitezkeen 
zenbagarrietan oinarrituko dira. 

enkante 
buruzko 

baldintza 

SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren 
adjudikazioa proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako 
erabaki arrazoitua azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen 
direnean, ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu 
zaiela idatziz jasoa agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren 
txostena azalduko da. 

SPKL, 65.1 .  art. 
Araudiak aurrez ikusitakoarekin bat, kontratazio-mahaia eratu gabe egindako 
espedientea denez, adjudikaziodun madura proposatzen den kontratistari 
emandako sailkapena eta ABBPk eskatutakoa bat datoz. 

SPKL, 169.1 . ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqoziaztoa erabili denez, 
espedientean honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak 
eta kontratazio-organoak onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baila 
negoziazioan lortutako abantailak ere. 

SPKL, 167., 169.1 . ,  169.6. eta 170.1.  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren 
iragarkia argitaratu da. 

SPKL, 102.7. art. 
SPKLk 102. 7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen 
kontratua denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez 
ikusten diren alderdiak aipatzen ditu. 

SPKL, 107., 108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107.1 .  artikuluan 
aurrez ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 .1 .d)  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta 
Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

SPKL, 65.1 .  art. 
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Administrazio baldintzen eta baldintza teknikoen pleguan eskatutako 
kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala 
egiaztatzen da. 

2.3.3 JARDUERA: Obren gastu-espedientea onestea (obraren AD fasea) 

SPKL, 234.3. eta 235. art.; HAKLAO, 131 .  art. 
BEZa kanpo, 500.000 euroko edo hortik gorako lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontua denez edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari 
eragiten dizkioten obrak direnez, Proiektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako 
proiektua daga. 

SPKL, 231., 234.3. eta 236. art.: HAKLAO, 138.2. art. 
Aurretiko zuinketa-akta azaltzen da. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA 
ONDARE ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.4 ESPEDIENTEA: OBRA kontratuen ondorioak eta 
horiek bete nahiz azkentzea. 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.4.1 JARDUERA: Aldatuak (AD fasea) 

SPKL, 109.3. art. 
Bermea kontratuaren prezio berriari berregokitzeko eskatzen da. 

SPKL, 204.1. art. 
ABBPn aurrez ikusitako aldaketak direnez, ABBPrekin bat, kontratazio 
prezioaren gehieneko ehunekoa ez dute gainditzen. 

SPKL, 205. art. 
Aldaketak ABBPn aurrez ikusiak ez daudenez, SPKLk 205. artikuluan 
xedatutako alderdiekin txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 191.2. art. eta 3a.8XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191.3.b) art. 
Zenbatekoak, bereizita edo balera hartuta, BEZa kanpo, kontratuaren 
hasierako prezioaren % 20 gainditzen duela eta prezioa 6.000.000 eurokoa 
edo hortik gorakoa dela kontuan hartuta, ABBPn aldaketak aurrez ikusiak ez 
daudenez, Estatuko Kontseiluak edo autonomía erkidegoan organo 
baliokideak irizpena egin du. 

SPKL, 231. eta 236. art.: HAKLAO, 138.2. art. 
Aurretiko zuinketa-akta azaltzen da. 

SPKL, 242 .1 . art. 

Nahitaezko aldaketen kasuetarako bete egiten da SPKLren 206. artikuluan 

aurreikusitakoa 
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SPKL, 242.2. art. 
Aldaketek obra unitate berriak sartzea dakartenean, prezioak finkatzeko 
prozedura kontraesankorra egiaztatzen da 

SPKL, 242.4. art. 
Aldaketak proiektua aldatzea dakarrenean, aurreikusitako jarduerak 
substantziatu dira 

APKELD, 102. art. 
Kontratistaren aurretiazko entzunaldia daga jasota. 

2.4.2 JARDUKETA: Obrak behin-behinekoz jarraitzea (AD fasea), 
aldatzeko erabakia baino lehen 

SPKL, 242.5. art. 
Espedientean egiaztatzen da aldaketak eskatzen duela obren egikaritzea 
eraba! etetea aldi baterako, eta horrek kalte handiak eragingo lizkioke interes 
publikoari 

SPKL, 242.5. art. 
Aurreikusitako gehieneko zenbatekoak ez gainditzea kontratuaren hasierako 
prezioaren ehuneko 20, BEZ kanpo. 

2.4.3 JARDUERA: Prezioak ikuskatzea (AD fasea) 

SPKL, 103. art. 
SPKLk 103. artikuluan xedatutako baldintzak betetzen dira. 

SPKL, 103. art. 
lkuskatzeko aukera ez daga berariaz baztertua ABPn, ezta kontratuan ere. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

2.4.4 JARDUERA: Obren ziurtagiriak (O fasea) 

SPKL, 62. art. 
Organo kudeatzailea zerbitzuekin ados dagoenez, obraren zuzendari 
eskudunak baimendu ostean, ziurtagiria ageri da. 

SPKL, 240.2. art. 
SPKLk 240.2. artikuluan xedatzen dituen aurrerakinak direnez, aukera ABBPk 
aurrez ikusten du eta eskatutako bermea eskaini da. 

SPKL, 103. eta 105. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten obra-ziurtagirien ordainketak direnez, SPKLk 
103. artikuluan xedatzen dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz 
kontratuak ikuskatzearen aukera ez dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 231.2. eta 234.3. art. 
Proiektua eta obra balera kontratatu ostean, lehenengo ziurtagiria denez, 
Proiektuen lkuskapen Bulegoak proiektua aztertu du, kontratazio-organoak 
onetsi ere bai eta aurretiko zuinketa-akta ageri da. 
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2.4.5 JARDUERA: Obra-ziurtagiriak ordaíntzean jasandako BEZarengatík 
oblígazíoa aítortzea (O fasea) 

SPKL, 198.4. eta 210. art.; 1619/2012 ED; BEZaren 37/92 L 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du, 1619/2012 EDk, azaroaren 
30ekoak, fakturazioaren betebeharrak arautzen dituen erregelamendua 
onartzen duenak, xedatutako baldintzetan. 

2.4.6 JARDUERA: Azken zíurtagíría (O fasea) 

SPKL, 62. eta 243. art. 
Azken ziurtagiria azaltzen da eta obraren zuzendari eskudunak baimendu du. 

HAKLO, 168. art.; SPKL 243.2 art. 
Obraren harrerari buruz adostasun-akta edo, bidezkoa bada, egiaztapen-akta 
ageri da, HAKLAOren 168. artikuluan xedatutakoarekin bat. Bestela, SPKLk 
246. artikuluan xedatutakoari jarraiki, egiaztapen- eta neurketa-akta azaltzen 
da. 

SPKL, 103. eta 105. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ziurtagirien ordainketak direnez, SPKLk 103. 
artikuluan xedatzen dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz 
kontratuak ikuskatzearen aukera ez dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 198.4. eta 210. art.; 1619/2012 ED; BEZaren 37/92 L 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du, 1619/2012 EDk, azaroaren 
30ekoak, fakturazioaren betebeharrak arautzen dituen erregelamendua 
onartzen duenak, xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 242.4. e) i art. 
Gehiegizko neurketak sartzekotan proiektuaren neurketetan aurreikusien gain 
benetan egikaritatutako ale kopuruan, guztira ez ekartzea hasierako 
kontratuaren prezioarekiko ehuneko 10etik gorako gastu igoera. 

SPKL, 242.4. e) ii art. 
Prezio berriak sartzen badira, horiek prozedura kontraesankorrarekin finkatu 
izana eta ez ekartzea kontratuaren prezio orokorraren igoerarik, eta ez 
eragitea guztira hasierako aurrekontuaren ehuneko 3 gainditzen duten obra 
unitateei. 

SPKL, 29.1 eta 3. art. 
Bete da administrazio baldintzen pleguan aurreikusitako egikaritzeko epea 
edo, hala badagokio, adjudikaziodunak eskainitakoa (balorazio irizpidea) edo 
administrazioak luzatutakoa; eta urratzearen kasurako, kontratistari egotzi 
ezin zaion atzerapenaren justifikazioa jasota daga. 

2.4.7 JARDUERA: Berandutze-ínteresak eta kobrantzaren kostuengatik 
kalte-ordaina ordaintzea (ADO fasea) 

39/15 L, 96.6.e) art. 
ldazkari naausiak eaindako txostena aaertzen da. 
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2.4.8 JARDUERA: Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) 

AFE 172, 175 
Kontratazioko txostena dago, eta bertan azaltzen dira kontratuko kalte 
ordainaren eta horren zenbatekoaren jatorriaren funtsa diren aurrekariak eta 
legezko edo arauzko xedapenak. 

SPKL, 191 .3.  e). 
SPKLk 191 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek 
Estatuko Kontseiluaren edo autonomía erkidegoan organo baliokidearen 
irizpena eskatzen duenez, irizpena espedientean daga. 

2.4.9 JARDUERA: Kontratua suntsiaraztea (ADO/O fasea) 

SPKL, 191.2. art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191.3.  art. 
SPKLk 191 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek 
Estatuko Kontseiluaren edo autonomía erkidegoan organo baliokidearen 
irizpena eskatzen duenez, irizpena espedientean dago. 

SPKL, 246.1. art. 
Egiaztatu eta neurtzeko akta erantsi da 

2.4.10 JARDUERA: Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura 
atzera botatzen bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat 
edo hautagai ala lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO 
fasea) 

SPKL, 152.3. eta 173. art. 
Pleguak, iragarkiak edo deskribapen-dokumentuak gorabehera hori aurrez 
ikusten du. 

2.4.11 JARDUERA: Kontratua etetea (D fasea aldatzen du) 

SPKL, 214 .1 .  art. 
Aukera pleguetan aurreikusita egotea 

SPKL, 214.2 b) art. 
Lagatzaileak gutxienez kontratuaren zenbatekoaren 1 00eko 20 egikarituta 
izatea, kontratistaren lehiaketaren kasuan izan ezik. 

SPKL, 214.2. e) art. 
Espedientean egiaztatu da lagapen hartzaileak kontratatzeko gaitasuna duela 
eta ez dagoela kontratatzea debekatzen duen kausa batean nahastuta. 

SPKL, 214.2. e) art. 
Espedientean egiaztatzen da lagapen-hartzaileak kontratua gauzatzeko 
fasearen arabera eska daitekeen kaudimena duela, eta behar bezala 
sailkatzen dela, baldintza hori laqatzaileari eskatu bazaio. 
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GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA 
ONDARE ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.5 ESPEDIENTEA: OBRAK EMATEKO espedienteak 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.5.1 JARDUERA: Gastua onartzea (RC/A fasea) 

SPKL, 333. art. 
Kasurako, Ebaluazioko Bulego Nazionalaren txostena daga, eta horren 
gomendioetatik aldentzekotan, horri buruzko arrazoitutako txostena badago. 

SPKL, 28.1. art. 
Kontratuaren beharrari eta egokitasunari buruzko txostena jasota daga 

SPKL, 99.2 eta 116.4 g) art. 
Dirulaguntzak sortatan banatuta daudela jasotzen da, edo, bestela, 
xehakatzeko ezintasunaren justifikazioa 

SPKL, 100.2. art. 
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua banatuta ageri da. 

SPKL, 101 .  art. 
Kontratuaren balio zenbatetsia SPKLk 101. artikuluan xedatutakoarekin bat 
kalkulatu da. 

SPKL, 202. art. 
Egikaritzeko baldintza berezia ezarri da. 

SPKL, 62. art. 
Kontratuaren arduraduna izendatu da. 

SPKL, 24 7. art. 
Bideragarritasun azterketa eta, hala badagokio, bideragarritasun ekonomiko 
finantzarioari buruzko azterketa daga. 

SPKL, 247.6. eta 248. art. 
Obra eraiki eta ustiatzeko aurreproiektua eskatzen duten obra publikoak 
emateko espedientea denez, hori espedientean azaltzen da. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 euroko edo hortik gorako lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontua denez edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari 
eragiten dizkioten obrak direnez, Proiektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako 
proiektua daga. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 eurotik beherako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
denez, espedientean berariaz idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren 

32 



EiJ 
Getxo 
UOALA • AYUNTAMIENTO 

o 
Euskadi  
2  O  O  6  

Fueros, 1 

48992 GETXO (Bizkaia) 

TI., 94 466 00 00 

Faxa: 94 466 00 85 

http:/ /www.getxo.eus 

egonkortasun, segurtasun edo estankotasunari eragiten ez dietela. 

SPKL, 122.7. art. eta 3.8. XG; HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 122. 7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 249.1., 231. eta 236. art.; HAKLAO, 138.2. art. 
Aurretiko zuinketa-akta azaltzen da. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dokumentuak hainbat balorazio-irizpide zehazten 
dituztenez, kalitate-prezio erlazio onenerako horiek kontratuaren xedearekin 
zuzeneko harremana dute. 

SPKL, 145., 146. eta 148. art. 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabiltzen denez, kostuekin zerikusia 
du. Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala 
nola, bizi-zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan xedatutakoaren arabera 
kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa 
proposamenaren gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean 
aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 131 .2 . ,  166.3., 167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura modura negoziatzea aurrez ikusten 
duenez, halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian 
xedatzen diren ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131.2. ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen 
denez, SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 204.1. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren 
hasierako prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, 
argi eta garbi formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. 
artikuluan xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, 
prozedurak aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari 
aldaketetan edo zifra ala ehunekoekin adieraz daitezkeen 
zenbagarrietan oinarrituko dira. 

SPKL, 29.6. art. 

enkante 
buruzko 

baldintza 
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ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusten duen kontratuaren 
iraupena indarreko kontratu-araudiak xedatzen duenarekin bat datar. 

2.5.2 JARDUERA: Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 

SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren 
adjudikazioa proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako 
erabaki arrazoitua azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen 
direnean, ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu 
zaiela idatziz jasoa agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren 
txostena azalduko da. 

SPKL, 169.1 . ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqoziaztoa erabili denez, 
espedientean honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak 
eta kontratazio-organoak onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baila 
negoziazioan lortutako abantailak ere. 

SPKL, 167., 169.1. ,  169.6. eta 170.1 .  ar!. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren 
iragarkia argitaratu da. 

SPKL, 102.7. art. 
SPKLk 102.7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen 
kontratua denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez 
ikusten diren alderdiak aipatzen ditu. 

SPKL, 107., 108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107.1. artikuluan 
aurrez ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 .1 .d) art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta 
Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

SPKL, 65. 1. art. 
Administrazio baldintzen eta baldintza teknikoen pleguan eskatutako 
kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala 
egiaztatzen da. 

2.5.3 JARDUKETA: Kontratua etetea (D fasea aldatzen du) 

SPKL, 2 14.1 .  art. 
Aukera pleguetan aurreikusita egotea 

SPKL, 214.2 b) art. 
Laqatzaileak kontratuaren zenbatekoaren 1 00eko 20 qutxienez qauzatuta 
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izan behar du, edo kontratuaren iraupen epearen basten bateko aldian ustiatu 
behar izan du zerbitzua, kontratistaren lehiaketaren kasuan izan ezik. 

UOALA • AYUNTAMIENTO 
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SPKL, 2 1 4 .2 .  e) art. 
Espedientean egiaztatu da lagapen hartzaileak kontratatzeko gaitasu na duela 
eta ez dagoela kontratatzea debekatzen duen kausa batean nahastuta. 

SPKL, 214.2. e) art. 
Espedientean egiaztatzen da lagapen-hartzaileak kontratua egikaritzeko 
fasearen arabera eska daitekeen kaudimena duela, dagokion sailkapenarekin, 
baldin eta baldintza hori eskatu bazaio lagatzaileari. 

2.5.4 JARDUERA: Aldatuak (AD fasea) 

APKELD, 102. art. 
Kontratistaren aurretiazko entzunaldia dago jasota 

SPKL, 1 0 9 . 3 .  art. 
Bermea kontratuaren prezio berriari berregokitzeko eskatzen da. 

SPKL, 2 0 4 . 1 .  art. 
ABBPn aurrez ikusitako aldaketak direnez, ABBPrekin bat, kontratazio 
prezioaren gehieneko ehunekoa ez dute gainditzen. 

SPKL, 205. art. 
Aldaketak ABBPn aurrez ikusiak ez daudenez, SPKLk 205. artikuluan 
xedatutako alderdiekin txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 270.2. art. 
Kontratuaren aldaketak direnez, SPKLk 270.2. artikuluan xedatutako 
gorabeherekin txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 235. eta 242.5. art. 
BEZa kanpo, 500.000 euroko edo hortik gorako lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontua denez edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari 
eragiten dizkioten obrak direnez, Proiektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako 
proiektua dago. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 eurotik beherako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
denez, espedientean berariaz idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren 
egonkortasun, segurtasun edo estankotasunari eragiten ez dietela. 

SPKL, 231. ,  236. eta 2 4 9 . 1 .  art.; HAKLAO, 138.2.  art. 
Aurretiko zuinketa-akta azaltzen da. 

SPKL, 1 9 1 . 2 .  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 1 9 1 . 3 . b) art. 
Zenbatekoak, bereizita edo balera hartuta, BEZa kanpo, kontratuaren 
hasierako prezioaren % 20 gainditzen duela eta prezioa 6.000.000 eurokoa 
edo hortik gorakoa dela kontuan hartuta, ABBPn aldaketak aurrez ikusiak ez 
daudenez, Estatuko Kontseiluak edo autonomía erkideaoan oraano 
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baliokideak irizpena egin du. 

2.5.5 JARDUERA: Prezioak ikuskatzea (AD fasea) 

SPKL, 103. art, 

SPKLk 103. artikuluan xedatutako baldintzak betetzen dira. 

SPKL, 103. art. 
lkuskatzeko aukera ez dago berariaz baztertua ABPn, ezta kontratuan ere. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiaren txostena ageri da 

2.5.6 JARDUERA: Eraikuntzan zehar ekarpenengatik ordainketak (O 
fasea) 

SPKL, 62. art. 

Organo kudeatzailea zerbitzuekin ados dagoenez, obraren zuzendari 
eskudunak baimendu ostean, ziurtagiria ageri da. 

SPKL, 240.2. art. 
SPKLk 240.2. artikuluan xedatzen dituen aurrerakinak direnez, aukera ABBPk 
aurrez ikusten du eta eskatutako bermea eskaini da. 

SPKL, 103. eta 105. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan 
xedatzen dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak 
ikuskatzearen aukera ez dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 62. art.; HAKLAO, 168. art. 
Azken ziurtagiria denez, obraren zuzendari eskudunak baimendu du eta 
HAKLAOk 168. artikuluan xedatutakoaren babesean, egiaztapen-akta ageri 
da. 

SPKL, 235., 242.5. eta 249. art, 
BEZa kanpo, kontratuaren zenbatekoa 500.000 euroko edo hortik gorakoa 
denean edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari eragiten dizkioten 
obrak direnean, azken ziurtagiria denez, Proiektuen lkuskapen Bulegoaren 
txostena azaltzen da. 

SPKL, 256. art. 
SPKLk 256. artikuluan xedatutakoarekin bat, egiaztapen-akta ageri da. 

2.5.7 JARDUERA: Emakidaren edo eraikuntzaren amaieran 
ekarpenengatik ordainketak (O fasea) 

SPKL, 256. ar!. 
Eraikuntza denez, SPKLk 256. artikuluan xedatutakoarekin bat, egiaztapen 
akta ageri da. 

SPKL, 283. art. 
Emakida denez, harrera-akta azaltzen da, ple�uek obra eraistea aurrez ikusi 
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dutenean izan ezik. 

2.5.8 JARDUERA: SPKLk 265. artikuluan xedatutakoaren arabera, obra 
eraikitzeko orduan itzuli behar diren diru-laguntza edo maileguekin 
finantzatzen denean ordainketak (O fasea). 
Oinarrizko baldintza gehigarririk gabe. 

2.5.9 JARDUERA: Obra erabiltzeagatik emakidadunari ordainsaria 
ordaintzea (O fasea) 

SPKL, 103. eta 105. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan 
xedatzen dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak 
ikuskatzearen aukera ez dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 198.4. eta 210. art.; 1619/2012 ED, 1. art.; BEZaren FA 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak 
arautzen dituen erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

2.5.1 O JARDUERA: Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik 
kalte-ordaina ordaintzea (ADO fasea) 

39/15 L, 96.6.e) art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

2.5.11 JARDUERA: Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) 

A F E 1 72 , 1 7 5  
Kontratuaren kalte-ordainen eta horren zenbatekoaren jatorriaren funtsa diren 
aurrekariak eta legezko edo arauzko xedapenak azaltzen diren kontratazio 
txostena badagoela. 

SPKL, 191.3.  e) art. 
SPKLk 191 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek 
Estatuko Kontseiluaren edo autonomía erkidegoan organo baliokidearen 
irizpena eskatzen duenez, irizpena espedientean daga. 

2.5.12 JARDUERA: Kontratua suntsiaraztea (ADO fasea) 

SPKL, 191.2. art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191 .3 .  art. 
SPKLk 191 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek 
Estatuko Kontseiluaren edo autonomía erkidegoan organo baliokidearen 
irizpena eskatzen duenez, irizpena espedientean daga. 

2.5.13 JARDUERA: Kontratua eaiteari uko eaiten bazaio edo orozedura 
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atzera botatzen bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat 
edo hautagai ala lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO 
fasea) 

SPKL, 152.3. eta 173. art. 
Pleguak, iragarkiak edo deskribapen-dokumentuak gorabehera hori aurrez 
ikusten dute. 

2.5.14 JARDUERA: Emakidaren adjudikazioduna izan ez bada, 
bideragarritasun azterketaren egileari ordaintzea (ADO fasea) 

SPKL, 247.5. art. 
ABBPk ez du aurrez ikusten ordaina emakidaren adjudikaziodunak 
ordaintzea. 

SPKL, 247.5. art. 
Egindako ordainagiriak aurkeztu dira. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA 
ONDARE ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.6 ESPEDIENTEA: HORNIDUREN kontratazio- 
espedienteak (hornidurak orokorrean, informazioa 
tratatzeko ekipamendu eta sistemak erosteari 
buruzkoak eta fabrikazio-horniduraren kontratuak, 
ABBPk obra-kontratuaren zuzeneko aplikazioa 
zehazten duenean eta kontratazioaren arrazionalizazio 
teknikoaren sistemaren esparruan izapidetutako 
kontratuetan formalizazioaren ondorengo faseetarako) 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.6.1 JARDUERA: Gastua onartzea (RC/A fasea) 

SPKL, 28.1. art. 
Kontratuaren beharrari eta egokitasunari buruzko txostena jasota daga 

SPKL, 99.2 eta 1 16.4 g) art. 
Prestazioak sortetan bereizita daudela jasotzen dela edo, bestela, 
xehakatzeko ezintasunaren justifikazioa 

SPKL, 100.2. art. 
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua banatuta ageri da. 

SPKL, 101. ar!. 
Kontratuaren balio zenbatetsia SPKLk 101 .  artikuluan xedatutakoarekin bat 
kalkulatu da. 

SPKL, 202. art. 
Egikaritzeko baldintza berezia ezarri da. 

SPKL, 62. ar!. 
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SPKL, 29. art. 
ABBPk edo deskribapen-dakumentuak aurrez ikusten duen kantratuaren 
iraupena indarreka kantratu-araudiak xedatzen duenarekin bat datar. 

HAKLAO, 67. art. 
ABBP eda, bidezkaa bada, deskribapen-dakumentua daude. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindaka txastena agertzen da. 

SPKL, 124. art. 
Harnidurari buruzko baldintza teknikaen plegua daga. 

SPKL, 122. 7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kantratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakaaren antzeka izaera du. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dakumentuak hainbat balarazia-irizpide zehazten 
dituztenez, kalitate-prezia erlazia aneneraka hariek kantratuaren xedearekin 
zuzeneka harremana dute. 

SPKL, 145., 146. eta 148. art. 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabiltzen denez, kastuekin zerikusia 
du. Hala, preziaa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala 
nola, bizi-ziklaaren kostua, SPKLk 148. artikuluan xedatutakaaren arabera 
kalkulatutakaa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberaka irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dakumentuak irizpide hariei buruzka dakumentaziaa 
prapasamenaren gaineraka dakumentuekika gutun-azal independentean 
aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 131 .2 . ,  166.3., 167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazia-prazedura madura negaziatzea aurrez ikusten 
duenez, halako prozedura-mata erabiltzeka indarreka kantratu-araudian 
xedatzen diren ustezkaak betetzen dira. 

SPKL, 29. art. 
ABBPk edo deskribapen-dakumentuak aurrez ikusten duen kantratuaren 
iraupena indarreka kantratu-araudiak xedatzen duenarekin bat datar. 

SPKL, 131.2. ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudlkazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen 
denez, SPKLk 167. artikuluan xedatutaka ustezkaren batean aplikatu da. 

SPKL, 159. art. 
Adjudikazia-prozedura bezala prozedura ireki sinplifikatua proposatzen 
denean, sektore publikaaren kantratuei buruzko legeak 159 .1 .  artikuluan 
xedatutaka baldintzak betetzen direla egiaztatuka da. Prozedura lege berak 
159 .6. artikuluan aurrez ikusitakaarekin bat izapidetzen bada, atalean 

39 



finkatzen den balio zenbatetsia ez dela gainditzen eta adjudikazio-irizpideetan 
iritziaren arabera ebalua daitekeenik ez dagoela egiaztatuko da. 
SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren 
hasierako prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, 
argi eta garbi formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. 
artikuluan xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, 
prozedurak aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari 
aldaketetan edo zifra ala ehunekoekin adieraz daitezkeen 
zenbagarrietan. 

enkante 
buruzko 

baldintza 

2.6.2 JARDUERA: Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 

SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren 
adjudikazioa proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako 
erabaki arrazoitua azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen 
direnean, ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu 
zaiela idatziz jasoa agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren 
txostena azalduko da. 

SPKL, 167., 169.1 . ,  170.1 .  eta 169.6. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqoztazroa erabili denez, 
espedientean honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak 
eta kontratazio-organoak onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baila 
negoziazioan lortutako abantailak ere. 

SPKL, 167., 169.1 . ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren 
iragarkia argitaratu da. 

SPKL, 102.7. art. 
SPKLk 102.7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen 
kontratua denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez 
ikusten diren alderdiak aipatzen ditu. 

SPKL, 107., 108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107.1 .  artikuluan 
aurrez ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 .1 .d)  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta 
Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

SPKL, 65.1. art. 
Administrazio baldintzen eta baldintza teknikoen ple¡¡uan eskatutako 
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kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala 
egiaztatzen da. 

2.6.3 JARDUERA: Kontratua etetea (D fasea aldatzen du) 

SPKL, 214 .1 .  art. 
Aukera pleguetan aurreikusita egotea 

SPKL, 214.2 b) art. 
Lagatzaileak gutxienez kontratuaren zenbatekoaren 1 00eko 20 egikarituta 
izatea, kontratistaren lehiaketaren kasuan izan ezik. 

SPKL, 214.2. e) art. 
Espedientean egiaztatu da lagapen hartzaileak kontratatzeko gaitasuna duela 
eta ez dagoela kontratatzea debekatzen duen kausa batean nahastuta. 

SPKL, 214.2. e) art. 
Espedientean egiaztatzen da lagapen-hartzaileak kontratua gauzatzeko 
!asearen arabera eska daitekeen kaudimena duela, eta behar bezala 
sailkatzen dela, baldintza hori lagatzaileari eskatu bazaio. 

2.6.4 JARDUERA: Prezioak ikuskatzea (AD fasea) 

SPKL, 103. art. 
SPKLk 103. artikuluan xedatutako baldintzak betetzen dira. 

SPKL, 103. art. 
lkuskatzeko aukera ez dago berariaz baztertua ABPn, ezta kontratuan ere. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiaren txostena ageri da 

2.6.5 JARDUERA: Kontratua aldatzea (AD fasea) 

APKELD, 102. art. 
Kontratistaren aurretiazko entzunaldia dago jasota 

SPKL, 109.3. art. 
Bermea kontratuaren prezio berriari berregokitzeko eskatzen da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aurrez ikusitako aldaketak direnez, ABBPrekin bat, kontratazio 
prezioaren gehieneko ehunekoa ez dute gainditzen. 
8.2. 

SPKL, 205. art. 
Aldaketak ABBPn aurrez ikusiak ez daudenez, SPKLk 205. artikuluan 
xedatutako alderdiekin txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 191.2.  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191.3.b) art. 
Zenbatekoak, bereizita edo balera hartuta, BEZa kanoo, kontratuaren 
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hasierako prezioaren % 20 gainditzen duela eta prezioa 6.000.000 eurokoa 
edo hortik gorakoa dela kontuan hartuta, ABBPn aldaketak aurrez ikusiak ez 
daudenez, Estatuko Kontseiluak edo autonomía erkidegoan organo 
baliokideak irizpena egin. 

2.6.6 JARDUERA: Kontura egindako ordainketak (O fasea) 

SPKL, 62.1 .  art.; SPKL, 198.4. art. 
Zerbitzu eskudunak egindako edo fabrikatutako hornidurarekin ados daude. 

FFD 
Enpresa adjudlkaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak 
arautzen dituen foru erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 103. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan 
xedatzen dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak 
ikuskatzearen aukera ez dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 198.3. art.; HAKLAO, 201. art. 
SPKLk 198. artikuluan xedatzen dituen aurrerakinak direnez, aukera ABBPk 
aurrez ikusten du eta eskatutako bermea eskaini da. 

2.6.7 JARDUERA: Kontratua luzatzea (AD fasea) 

SPKL, 29.2. art.; HAKLAO, 67.2.e) art. 
ABBPk luzapena aurrez ikusten du. 

SPKL, 29.4. art. 
ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusten duen kontratuaren 
iraupena indarreko kontratu-araudiak xedatzen duenarekin bat datar. 

SPKL, 191 .2 .  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

2.6.8 JARDUERA: Likidazíoa (O fasea) 

SPKL, 210. art. 
Hornidurak hartzen direnez, harreraren adostasun-akta ageri da. 

SPKL, 210. art. 
Ondasun higiezinen errentamenduak direnez, prestazioaren adostasun 
ziurtagiria azaltzen da. 

Fakturazioari buruzko FD 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak 
arautzen dituen foru erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 103. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan 
xedatzen dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak 
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ikuskatzearen aukera ez dute berariaz baztertzen. UDALA • AYUNTAMIENTO 

., 

2.6.9 JARDUERA: Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik 
kalte-ordaina ordaíntzea (ADO fasea) 39/2015 L, 96.6.e) art. ldazkarí nagusíak egindako txostena agertzen da. 
2.6.10 JARDUERA: Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) AFE 172, 175 Kontratazíoko txostena daga, eta bertan azaltzen dira kontratuko kalte ordainaren eta horren zenbatekoaren jatorríaren funtsa diren aurrekaríak eta legezko edo arauzko xedapenak. SPKL, 191 .3 .  e) art. SPKLk 191 .  artíkuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek Estatuko Kontseíluaren edo autonomía erkidegoan organo balíokidearen irizpena eskatzen duenez, írizpena espedíentean daga. 
2.6.11 JARDUERA: Kontratua suntsiaraztea (ADO fasea) SPKL, 191.2. art. eta 3.8. XG ldazkari nagusiak egíndako txostena agertzen da. 
191.3.  artikulua, SPKL SPKLk 191 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren ízapide honek Estatuko Kontseíluaren edo autonomía erkídegoan organo baliokidearen irizpena eskatzen duenez, irízpena espedíentean daga. 
2.6.12 JARDUERA: Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura 
atzera botatzen bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat 
edo hautagai ala lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO 
fasea) SPKL, 152.3. art. Pleguak, íragarkíak edo deskribapen-dokumentuak gorabehera hori aurrez ikusten du. 
GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA 

ONDARE ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.7 ESPEDIENTEA: ZERBITZUEN espedienteak 
(zerbitzuak orokorrean eta kontratazioaren 
arrazionalizazio teknikoaren sistemaren esparruan 
izapidetutako kontratuetan formalizazioaren ondorengo 
faseetarakol 
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OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.7.1 JARDUERA: Gastua onartzea (RC/A fasea) 

SPKL, 28.1 .  ar!. 
Kontratuaren beharrari eta egokitasunari buruzka txastena jasata daga 

SPKL, 99.2 eta 1 16.4 g) ar!. 
Dirulaguntzak sartatan banatuta daudela jasatzen da, edo, bestela, 
xehakatzeka ezintasunaren justifikaziaa 

SPKL, 100.2. ar!. 
Lizitaziaaren ainarrizka aurrekantua banatuta ageri da. 

SPKL, 101 .  art. 
Kantratuaren balia zenbatetsia SPKLk 101.  artikuluan xedatutakaarekin bat 
kalkulatu da. 

SPKL, 202. art. 
Egikaritzeka baldintza berezia ezarri da. 

SPKL, 62. art. 
Kantratuaren arduraduna izendatu da. 

SPKL, 116.4.f) ar!. 
Espedientean frogatuta daga administrazioak berak bere bitartekaekin 
zerbitzua eskaintzeko nahikoa baliabiderik ez duela. 

SPKL, 29. art. 
ABBPk edo deskribapen-dakumentuak aurrez ikusten duen kontratuaren 
iraupena indarreka kantratu-araudiak xedatzen duenarekin bat datar. 

HAKLAO, 67. ar!. 
ABBP edo, bidezkaa bada, deskribapen-dakumentua daude. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindaka txastena agertzen da. 

SPKL, 124. art. 
Kantratuari buruzko baldintza teknikaen plegua daga. 

SPKL, 99. art. 
Kantratuaren xedea ezin habeki definituta daga eta, ondorioz, kantratistak 
bere betekizunak zehatz-mehatz betetzen dituela egiazta daiteke. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kantratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakaaren antzeka izaera du. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dakumentuak hainbat balarazia-irizpide zehazten 
dituztenez, kalitate-prezia erlazia aneneraka hariek kantratuaren xedearekin 
zuzeneko harremana dute. 
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SPKL, 145., 146. eta 148. art. 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabiltzen denez, kostuekin zerikusia 
du. Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala 
nola, bizi-zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan xedatutakoaren arabera 
kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa 
proposamenaren gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean 
aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 29. art. 
ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusten duen kontratuaren 
iraupena indarreko kontratu-araudiak xedatzen duenarekin bat dator. 

SPKL, 131.2,  167 eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura modura negoziatzea aurrez ikusten 
duenez, halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian 
xedatzen diren ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen 
denez, SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 159. art. 
Adjudikazio-prozedura bezala prozedura ireki sinplifikatua proposatzen 
denean, sektore publikoaren kontratuei buruzko legeak 159.1 .  artikuluan 
xedatutako baldintzak betetzen direla egiaztatuko da. Prozedura lege berak 
159.6. artikuluan aurrez ikusitakoarekin bat izapidetzen bada, atalean 
finkatzen den balio zenbatetsia ez dela gainditzen eta adjudikazio-irizpideetan 
iritziaren arabera ebalua daitekeenik ez dagoela egiaztatuko da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren 
hasierako prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, 
argi eta garbi formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. 
artikuluan xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, 
prozedurak aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari 
aldaketetan edo zifra ala ehunekoekin adieraz daitezkeen 
zenbagarrietan oinarrituko dira. 

enkante 
buruzko 

baldintza 

2.7.2 JARDUERA: Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 

SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren 
adjudikazioa proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako 
erabaki arrazoitua azalduko da. 
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SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen 
direnean, ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu 
zaiela idatziz jasoa agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren 
txostena azalduko da. 

SPKL, 65.1. art. 
Araudiak aurrez ikusitakoarekin bat, kontratazio-mahaia eratu gabe egindako 
espedientea denez, adjudikaziodun madura proposatzen den kontratistari 
emandako sailkapena eta ABBPk eskatutakoa bat datoz. 

SPKL, 169.6. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqoziaztoa erabili denez, 
espedientean honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak 
eta kontratazio-organoak onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baila 
negoziazioan lortutako abantailak ere. 

SPKL, 167., 169.1. ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren 
iragarkia argitaratu da. 

SPKL, 102.7. art. 
SPKLk 102. 7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen 
kontratua denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez 
ikusten diren alderdiak aipatzen ditu. 

SPKL, 107. ,  108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107.1 .  artikuluan 
aurrez ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71.1 .d) art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta 
Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

SPKL, 65.1 .  art. 
Administrazio baldintzen eta baldintza teknikoen pleguan eskatutako 
kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala 
egiaztatzen da. 

2.7.3 JARDUKETA: Kontratua etetea (D fasea aldatzen du) 

SPKL, 214.1 .  art. 
Aukera pleguetan aurreikusita egotea 

SPKL, 214.2 b) art. 
Lagatzaileak egikarituta izatea, gutxienez, kontratuaren 1 00eko 20, lagapen 
hartzailearen lehiaketaren kasuan izan ezik. 

SPKL, 214.2. e) art. 
Espedientean egiaztatu da lagapen hartzaileak kontratatzeko gaitasuna duela 
eta ez dagoela kontratatzea debekatzen duen kausa batean nahastuta. 
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SPKL, 214.2. e) art. 
Espedientean egiaztatzen da lagapen-hartzaileak kontratua egikaritzeko 
!asearen arabera eska daitekeen kaudimena duela, dagokion sailkapenarekin, 
baldin eta baldintza hori eskatu bazaio lagatzaileari. 

2.7.4 JARDUERA: Kontratua aldatzea (AD fasea) 

APKELD, 102. art. 
Kontratistaren aurretiazko entzunaldia daga jasota 

SPKL, 109.3. art. 
Bermea kontratuaren prezio berriari berregokitzeko eskatzen da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aurrez ikusitako aldaketak direnez, ABBPrekin bat, kontratazio 
prezioaren gehieneko ehunekoa ez dute gainditzen. 

SPKL, 205. art. 
Aldaketak ABBPn aurrez ikusiak ez daudenez, SPKLk 205. artikuluan 
xedatutako alderdiekin txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 191.2. art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191.3.b) art. 
Zenbatekoak, bereizita edo balera hartuta, BEZa kanpo, kontratuaren 
hasierako prezioaren % 20 gainditzen duela eta prezioa 6.000.000 eurokoa 
edo hortik gorakoa dela kontuan hartuta, ABBPn aldaketak aurrez ikusiak ez 
daudenez, Estatuko Kontseiluak edo autonomía erkidegoan organo 
baliokideak irizpena egin du. 

2.7.5 JARDUERA: Prezioak ikuskatzea (gastua onestea) (AD fasea) 

SPKL, 103. art. 
SPKLk 103. artikuluan xedatutako baldintzak betetzen dira. 

SPKL, 103. art. 
lkuskatzeko aukera ez daga berariaz baztertua ABPn, ezta kontratuan ere. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiaren txostena ageri da 

2.7.6 JARDUERA: Kontura egindako ordainketak (O fasea) 

SPKL, 62.1 .  art.; SPKL, 198.4. art. 
Dagokion organoaren ziurtagiria daga, gauzatutako lanaren zatia 
balioztatzeko. 

Fakturazioaren erregelamendua 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak 
arautzen dituen erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

SPKL , 103. art. 
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Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan 
xedatzen dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak 
ikuskatzearen aukera ez dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 201. art. 
SPKLk 198. artikuluan xedatzen dituen aurrerakinak direnez, aukera ABBPk 
aurrez ikusten du eta eskatutako bermea eskaini da. 

2.7.7 JARDUERA: Kontratuak luzatzea (AD fasea) 

SPKL, 29.2. art.; HAKLAO, 67.2.e) art. 
ABBPk luzapena aurrez ikusten du. 

SPKL, 29.4. art. 
ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusitako iraupen-mugak ez 
dira gainditu. 

SPKL, 191.2.  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

2.7.8 JARDUERA: Likidazioa (O fasea) 

SPKL, 210. art. 
Harrera-akta edo lanekiko adostasunari buruzko ziurtagiria azaltzen da. 

Fakturazioaren foru erregelamendua 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak 
arautzen dituen erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 103. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan 
xedatzen dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak 
ikuskatzearen aukera ez dute berariaz baztertzen. 

2.7.9 JARDUERA: Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik 
kalte-ordaína ordaintzea (ADO fasea) 

39/2015 L, 96.6.e) art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

2.7.10 JARDUERA: Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) 

AFE 172, 175 
Kontratuaren kalte-ordainen eta horren zenbatekoaren jatorriaren funtsa diren 
aurrekariak eta legezko edo arauzko xedapenak azaltzen diren kontratazio 
txostena badagoela. 

SPKL, 191.3.c) art. 
SPKLk 191 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek 
Estatuko Kontseiluaren edo autonomía erkidegoan organo baliokidearen 
irizpena eskatzen duenez, irizoena espedientean daqo, 
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2.7.11 JARDUERA: Kontratua suntsiaraztea (ADO fasea) 

SPKL, 191.2. art eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191 .3.  art. 
SPKLk 191 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek 
Estatuko Kontseiluaren edo autonomía erkidegoan organo baliokidearen 
irizpena eskatzen duenez, irizpena espedientean dago. 

2.7.12 JARDUERA: Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura 
atzera botatzen bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat 
edo hautagai ala lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO 
fasea) 

SPKL, 152.3. art. 
Pleguak, iragarkiak edo deskribapen-dokumentuak gorabehera hori aurrez 
ikusten du. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA 
ONDARE ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.8 ESPEDIENTEA: ZERBITZUA EMATEKO 
esoed ienteak 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.8.1 JARDUERA: Gastua onartzea (RC/A fasea) 

SPKL, 333. art. 
Kasurako, Ebaluazioko Bulego Nazionalaren txostena daga, eta horren 
gomendioetatik aldentzekotan, horri buruzko arrazoitutako txostena badago. 

SPKL, 28.1 .  art. 
Kontratuaren beharrari eta egokitasunari buruzko txostena jasota daga 

SPKL, 99.2 eta 116.4 g) art. 
Prestazioak sortetan bereizita daudela jasotzen da edo, bestela, xehakatzeko 
ezintasunaren justifikazioa 

SPKL, 100.2. art. 
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua banatuta ageri da. 

SPKL, 101 .  art. 
Kontratuaren balio zenbatetsia SPKLk 101 .  artikuluan xedatutakoarekin bat 
kalkulatu da. 

SPKL, 202. art. 
Egikaritzeko baldintza berezia ezarri da. 
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SPKL, 62. art. 
Kontratuaren arduraduna izendatu da. 

SPKL, 284.2. art. 
Zerbitzu publikoa emateko, aldez aurretik 284.2. artikuluan xedatutako 
baldintzetan araubide juridikoa zehaztu da. 

SPKL, 285.2. art. 
Bideragarritasun azterketa eta, hala badagokio, bideragarritasun ekonomiko 
finantzarioari buruzko azterketa dago. 

SPKL, 285.2. art. 
Zerbitzua emateko obrak egin behar direnean, 248.1. artikuluan aurrez 
ikusitakoa betetzen da. 

SPKL, 122.7. art. eta 3.8. XG; HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 122. 7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dokumentuak hainbat balorazio-irizpide zehazten 
dituztenez, kalitate-prezio erlazio onenerako horiek kontratuaren xedearekin 
zuzeneko harremana dute. 

SPKL, 145., 146. eta 148. art. 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabiltzen denez, kostuekin zerikusia 
du. Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala 
nola, bizi-zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan xedatutakoaren arabera 
kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa 
proposamenaren gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean 
aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 131 .2 . ,  166.3., 167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura madura negoziatzea aurrez ikusten 
duenez, halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian 
xedatzen diren ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131.2. ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen 
denez, SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 204.1. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren 
hasierako nrezioaren % 20 aaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, 
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argi eta garbi formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. 
artikuluan xedatutako baldintzetan. 

U DALA• AYUNTAMIENTO 

"' 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, 
prozedurak aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari 
aldaketetan edo zifra ala ehunekoekin adieraz daitezkeen 
zenbagarrietan oinarrituko dira. 

enkante 
buruzko 

baldintza 

SPKL, 29.6. art. 
ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusten duen kontratuaren 
iraupena indarreko kontratu-araudiak xedatzen duenarekin bat dator. 

2.8.2 JARDUERA: Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 

SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren 
adjudikazioa proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako 
erabaki arrazoitua azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen 
direnean, ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu 
zaiela idatziz jasoa agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren 
txostena azalduko da. 

SPKL, 169.1. ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqoziazioa erabili denez, 
espedientean honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak 
eta kontratazio-organoak onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baila 
negoziazioan lortutako abantailak ere. 

SPKL, 167., 169.1. ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren 
iragarkia argitaratu da. 

SPKL, 102. 7. art. 
SPKLk 102.7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen 
kontratua denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez 
ikusten diren alderdiak aipatzen ditu. 

SPKL, 107., 108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107.1 .  artikuluan 
aurrez ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 .1 .d)  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta 
Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

SPKL, 65.1. art. 
Administrazio baldintzen eta baldintza teknikoen pleguan eskatutako 
kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala 
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egiaztatzen da. 

2.8.3 JARDUKETA: Kontratua etetea (D fasea aldatzen du) 

SPKL, 214 .1 .  art. 
Aukera pleguetan aurreikusita egotea 

SPKL, 214.2 b) art. 
Lagatzaileak gutxienez emakida kontratuaren iraupen epearen basten batean 
ustiatu izana, kontratistaren lehiaketa egon den kasuetan izan ezik. 

SPKL, 214.2. e) art. 
Espedientean egiaztatu da lagapen hartzaileak kontratatzeko gaitasuna duela 
eta ez dagoela kontratatzea debekatzen duen kausa batean nahastuta. 

SPKL, 214.2. e) art. 
Espedientean egiaztatzen da lagapen-hartzaileak kontratua gauzatzeko 
fasearen arabera eska daitekeen kaudimena duela, eta behar bezala 
sailkatzen dela, baldintza hori lagatzaileari eskatu bazaio. 

2.8.4 JARDUERA: Aldatuak (AD fasea) 

APKELD, 102. art. 
Kontratistaren aurretiazko entzunaldia daga jasota 

SPKL, 109.3. art. 
Bermea kontratuaren prezio berriari berregokitzeko eskatzen da. 

SPKL, 204.1. art. 
ABBPn aurrez ikusitako aldaketak direnez, ABBPrekin bat, kontratazio 
prezioaren gehieneko ehunekoa ez dute gainditzen. 

SPKL, 205. art. 
Aldaketak ABBPn aurrez ikusiak ez daudenez, SPKLk 205. artikuluan 
xedatutako alderdiekin txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 290. art. 
Kontratuaren aldaketak direnez, SPKLk 290. artikuluan xedatutako 
gorabeherekin txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 191.2. art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191.3.b) art. 
Zenbatekoak, bereizita edo balera hartuta, BEZa kanpo, kontratuaren 
hasierako prezioaren % 20 gainditzen duela eta prezioa 6.000.000 eurokoa 
edo hortik gorakoa dela kontuan hartuta, ABBPn aldaketak aurrez ikusiak ez 
daudenez, Estatuko Kontseiluak edo autonomía erkidegoan organo 
baliokideak irizpena egin du. 

2.8.5 JARDUERA: Prezioak ikuskatzea (AD fasea) 
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SPKL, 103. art. 
SPKLk 103. arlikuluan xedatutako baldintzak betetzen dira. 

UDALA • AYUNTAMIENTO 

T 

SPKL, 103. art. 
lkuskatzeko aukera ez daga berariaz baztertua ABPn, ezta kontratuan ere. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiaren txostena ageri da 

2.8.6 JARDUERA: Eraikuntzan zehar ekarpenengatik ordainketak (O 
fasea) 

SPKL, 62. art. 
Organo kudeatzailea zerbitzuekin ados dagoenez, obraren zuzendari 
eskudunak baimendu ostean, ziurtagiria ageri da. 

SPKL, 103. eta 105. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan 
xedatzen dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak 
ikuskatzearen aukera ez dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 62. art.; HAKLAO, 168. art. 
Azken ziurtagiria denez, obraren zuzendari eskudunak baimendu du eta 
HAKLAOk 168. artikuluan xedatutakoaren babesean, egiaztapen-akta ageri 
da. 

2.8.7 JARDUERA: Zerbitzua itzuli beharreko diru-laguntza edo 
maileguaren bidez finantzatzen denean ordainketak (O fasea) 
Oinarrizko baldintza gehigarririk gabe. 

2.8.8 JARDUERA: Zerbitzuarengatik emakidadunari ordainsaria 
ordaintzea (O fasea) 

SPKL, 103. eta 105. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan 
xedatzen dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak 
ikuskatzearen aukera ez dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 198.4. eta 210. art.; 1619/2012 ED, 1 .  art.; BEZaren FA 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak 
arautzen dituen erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

2.8.9 JARDUERA: Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik 
kalte-ordaina ordaintzea (ADO fasea) 

39/15 L, 96.6.e) art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

2.8.10 JARDUERA: Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) 
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AFE 172, 175 
Kontratuaren kalte-ordainen eta horren zenbatekoaren jatorriaren funtsa diren 
aurrekariak eta legezko edo arauzko xedapenak azaltzen diren kontratazio 
txostena badagoela. 

SPKL, 191 .3.  e) art. 
SPKLk 191 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek 
Estatuko Kontseiluaren edo autonomía erkidegoan organo baliokidearen 
irizpena eskatzen duenez, irizpena espedientean dago. 

2.8.11 JARDUERA: Kontratua suntsiaraztea (ADO fasea) 

SPKL, 191.2.  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191.3.  art. 
SPKLk 191 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek 
Estatuko Kontseiluaren edo autonomía erkidegoan organo baliokidearen 
irizpena eskatzen duenez, irizpena espedientean dago. 

2.8.12 JARDUERA: Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura 
atzera botatzen bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat 
edo hautagai ala lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO 
fasea) 

SPKL, 152.3. eta 173. art. 
Pleguak, iragarkiak edo deskribapen-dokumentuak gorabehera hori aurrez 
ikusten du. 

2.8.13 JARDUERA: Emakidaren adjudikazioduna izan ez bada, 
bideragarritasun azterketaren egileari ordaintzea (ADO fasea) 

SPKL, 297. eta 247.5. art. 
ABBPk ez du aurrez ikusten ordaina emakidaren adjudikaziodunak 
ordaintzea. 

SPKL, 297. eta 247.5. art. 
Egindako gastuaren ordainagiriak aurkeztu dira. 

2.8.14 JARDUERA: Kontratuak luzatzea (AD fasea) 

SPKL, 29.2. art.; HAKLAO, 67.2.e) art. 
ABBPk luzapena aurrez ikusten du. 

SPKL, 29.6. art. 
Aurreikusitako iraupen-mugak ez dira gainditzen 

SPKL, 191.2. art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 
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ESPEDIENTEA 2.9 ESPEDIENTEA: SPKLk araututako kudeaketa 
enkarguak 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.9.1 JARDUERA: Enkargua (AD fasea) 

SPKL, 32. art. 
Enkargua eman zaion erakundearen sorrera-arauan edo estatutuetan 
bitarteko propio instrumentalaren baldintza aurrez ikusten da eta SPKLk 32. 
artikuluan duen gutxieneko edukia du. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 231. ,  235. eta 236. art. HAKLAO, 138.2. art. 
500.000 euroko edo hortik gorako enkarguak direnez edo obrek 
egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari eragiten dizkiotenez, 
Proiektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako obra-proiektua eta aurretiko 
zuinketa-akta daude. 

SPKL, 235. art. 
500.000 eurotik beherako lizitazioaren enkarguak direnez, espedientean 
berariaz idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren egonkortasun, 
segurtasun edo estankotasunari eragiten ez dietela. 

SPKL, 124. art. 
Dokumentu teknikoak sartu dira, egin beharreko jarduerak eta aurrekontua 
definitzeko. 

2.9.2 JARDUERA: Enkargua aldatzea (AD !asea) 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 231. , 235., 236. eta 242.5. art.; HAKLAO, 138.2. art. 
500.000 euroko edo hortik gorako enkarguak direnez edo obrek 
egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari eragiten dizkiotenez, 
Proiektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako obra-proiektua eta aurretiko 
zuinketa-akta daude. 

SPKL, 235. art. 
500.000 eurotik beherako lizitazioaren enkarguak direnez, espedientean 
berariaz idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren egonkortasun, 
segurtasun edo estankotasunari eragiten ez dietela. 

SPKL, 124. art. 
Dokumentu teknikoak sartu dira, egin beharreko jarduerak eta aurrekontua 
definitzeko. 
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2.9.3 JARDUERA: Lanak egikaritzean ordainketak (O fasea) 

Enkarguaren akordioa 
Obrak egin eta balioztatzeari buruzko egiaztapen-dokumentua edo -ziurtagiria 
azaltzen da. 

Ordainketak aurreratu direnez, eskatutako bermea eskaini da. 

Fakturazioari buruzko foru dekretua eta BEZaren foru araua 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak 
arautzen dituen erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

2.9.4 JARDUERA: Likidazioa (O fasea) 

SPKL, 210. art. 
Obra, ondasun edo zerbitzuei buruzko ziurtagiria edo adostasun-akta ageri 
da. 

SPKL, 235. eta 242.5. art. 
Enkarguak 500.000 eurokoak edo hortik gorakoak direnez edo obrek 
egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari eragiten dizkiotenez, 
Proiektuen lkuskapen Bulegoak obra-proiektua aztertu du. 

FFD, 1 . ,  2. eta 3. art. eta BEZaren Foru Araua 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak 
arautzen dituen erreqetamenduak xedatutako baldintzetan. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA 
ONDARE ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.10 ESPEDIENTEA: Datu baseak lortu eta 
argitalpenetara harpidetzeko kontratuak, SPKLk 9. XGn 
xedatutakoaren arabera izapidetutakoak 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.10.1 JARDUERA: Gastua onetsi eta konprometitzea (AD fasea) 

SPKL, 9. art. 
Erregulazio harmonizatuaren araberako zenbatekoa ez du gainditzen. 

2.10.2 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

BKFD, 19 b) art.; AFE, 172. art.; SPKL, 62.1. eta 198.4. art.; FESL, 3. eta 4. 
art.; FFD, 1 . ,  2. eta 3. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko 
dira: Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, 
prestazioen, zerbitzuen edo obliaazioa aitortzea eraaiten badute, bestelako 
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"' arrazoien zenbateko zehatza. 
Pertsona adjudikaziodunak faktura aurkeztu du eta, hala badagokio, 
elektronikoa izango da. Gainera, organo kudeatzaileak zerbitzuaren inguruan 
adostasuna azaldu du (obliqazioa aitortuz cero). 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA 

ONDARE ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.11 ESPEDIENTEA: Arte eta literatura sormen eta 
interpretaziorako kontratazioa eta ikuskizunei buruzko 
kontratu oribatuak 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.11.1 JARDUERA: Gastua onartzea (A fasea) 

SPKL, 28.1. art. 
Kontratuaren beharrari eta egokitasunari buruzko txostena jasota daga 

SPKL, 99.2 eta 116.4 g) art. 
Prestazioak sortetan bereizita daudela jasotzen dela edo, bestela, 
xehakatzeko ezintasunaren justifikazioa 

HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 124. art. 
Kontratuari buruzko baldintza teknikoen plegua daga. 

SPKL, 99. art. 
Kontratuaren xedea ezin hobeki definituta daga eta, ondorioz, kontratistak 
bere betekizunak zehatz-mehatz betetzen dituela egiazta daiteke. 

SPKL, 122. 7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dokumentuak hainbat balorazio-irizpide zehazten 
dituztenez, kalitate-prezio erlazio onenerako horiek kontratuaren xedearekin 
zuzeneko harremana dute. 

SPKL, 145., 146. eta 148. art. 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabiltzen denez, kostuekin zerikusia 
du. Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala 
nola, bizi-zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan xedatutakoaren arabera 
kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Esoedientean iritziaren araberako irizoideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
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deskribapen-dakumentuak 
propasamenaren gaineraka 
aurkeztea aurrez ikusten du. 

irizpide horiel buruzka dakumentaziaa 
dakumentuekika gutun-azal independentean 

SPKL, 29. art. 
ABBPk edo deskribapen-dakumentuak aurrez ikusten duen kantratuaren 
iraupena indarreka kantratu-araudiak xedatzen duenarekin bat datar. 

SPKL, 131.2. ,  167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazia-prazedura madura negaziatzea aurrez ikusten 
duenez, halaka prozedura-motarako indarreka kantratu-araudian xedatzen 
diren ustezkaak betetzen dira. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazia-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen 
denez, SPKLk 167. artikuluan xedatutaka ustezkaren batean aplikatu da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, hariek ez dute kantratuaren 
hasieraka preziaaren % 20 gaindituka. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, 
argi eta garbi formulatuka da eta nahikaa xehetasun izanga du, SPKLk 204. 
artikuluan xedatutaka baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikaa erabiltzea aurrez ikusten denean, 
prozedurak aipatzen dituen adjudikazia-irizpideak preziaari 
aldaketetan edo zifra ala ehunekaekin adieraz daitezkeen 
zenbagarrietan. 

enkante 
buruzka 

baldintza 

2.11.2 JARDUERA: Adjudikaziaa (aurrekantu-faserik gabe/AD/D) 

SPKL, 157.6. art. 
Kantratazia-mahaiak formulatutaka propasamenarekin bat ez datarren 
adjudikazioa propasatzen denean, adjudikatzeka orqano eskudunak egindaka 
erabaki arrazaitua azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohíz kanpoko edo proportzioz kanpoko baliaekin identifikatzen 
direnean, ustez egaera harretan dauden lizitatzaileei informaziaa eskatu 
zaiela idatziz [asca agertuka da. Halaber, dagakian zerbitzu teknikaren 
txastena azalduka da. 

SPKL, 65 .1. art. 
Araudiak aurrez ikusitakaarekin bat, kantratazia-mahaia eratu gabe egindaka 
espedientea denez, adjudikaziadun madura propasatzen den kantratistari 
emandaka sailkapena eta ABBPk eskatutakaa bat datoz. 

SPKL, 169.6. art. 
Espedientean adjudikazia-prozedura gisa neqozrazroa erabili denez, 
espedientean honakoak ageri dira: egindaka ganbitak, jasotako eskaintzak 
eta kontratazío-orqanoak onartu edo baztertzeka erabilitako arrazoiak, baila 
negaziaziaan lortutako abantailak ere. 
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SPKL, 167., 169.1 . ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren 
iragarkia argitaratu da. 

UDALA • AYUNTAMIENTO 

... 

SPKL, 102.7. art. 
SPKLk 102.7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen 
kontratua denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez 
ikusten diren alderdiak aipatzen ditu. 

SPKL, 107 , 108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107.1 .  artikuluan 
aurrez ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 . 1 .d)  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta 
Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

SPKL, 65.1 .  art. 

Administrazio baldintzen eta baldintza teknikoen pleguan eskatutako 
kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala 
egiaztatzen da. 

2.11 .3 JARDUKETA: Kontratua etetea (D fasea aldatzen du) 

SPKL, 214 .1 .  art. 
Aukera pleguetan aurreikusita egotea 

SPKL, 214.2 b) art. 
Lagatzaileak gutxienez kontratuaren zenbatekoaren 1 00eko 20 egikarituta 
izatea, kontratistaren lehiaketaren kasuan izan ezik. 

SPKL, 214.2. e) art. 
Espedientean egiaztatu da lagapen hartzaileak kontratatzeko gaitasuna duela 
eta ez dagoela kontratatzea debekatzen duen kausa batean nahastuta. 

SPKL, 214.2. e) art. 
Espedientean egiaztatzen da lagapen-hartzaileak kontratua egikaritzeko 
!asearen arabera eska daitekeen kaudimena duela, dagokion sailkapenarekin, 
baldin eta baldintza hori eskatu bazaio lagatzaileari. 

2.11.4 JARDUERA: Kontratua aldatzea (AD fasea) 

APKELD, 102. art. 
Kontratistaren aurretiazko entzunaldia daga jasota 

SPKL, 109.3. art. 
Bermea kontratuaren prezio berriari berregokitzeko eskatzen da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aurrez ikusitako aldaketak direnez, ABBPrekin bat, kontratazio 
prezioaren gehieneko ehunekoa ez dute gainditzen. 

SPKL, 205. art. 
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Aldaketak ABBPn aurrez ikusiak ez daudenez, SPKLk 205. artikuluan 
xedatutako alderdiekin txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 191.2. art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191.3.b) art. 
Zenbatekoak, bereizita edo balera hartuta, BEZa kanpo, kontratuaren 
hasierako prezioaren % 20 gainditzen duela eta prezioa 6.000.000 eurokoa 
edo hortik gorakoa dela kontuan hartuta, ABBPn aldaketak aurrez ikusiak ez 
daudenez, Estatuko Kontseiluak edo autonomía erkidegoan organo 
baliokideak irizpena egin du. 

2.11.5 JARDUERA: Prezioak ikuskatzea (gastua onestea) (AD fasea) 

SPKL, 103. art. 
SPKLk 103. artikuluan xedatutako baldintzak betetzen dira. 

SPKL, 103. art. 
lkuskatzeko aukera ez dago berariaz baztertua ABPn, ezta kontratuan ere. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiaren txostena ageri da 

2.11.6 JARDUERA: Kontura egindako ordainketak (O fasea) 

SPKL, 62.1. art.; SPKL, 198.4. art. 
Dagokion organoaren ziurtagiria dago, gauzatutako lanaren zatia 
balioztatzeko. 

FFD 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak 
arautzen dituen erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 103. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan 
xedatzen dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak 
ikuskatzearen aukera ez dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 201. art. 
SPKLk 198. artikuluan xedatzen dituen aurrerakinak direnez, aukera ABBPk 
aurrez ikusten du eta eskatutako bermea eskaini da. 

2.11.7 JARDUERA: Kontratuak luzatzea (AD fasea) 

SPKL, 29.2. art. HAKLAO, 67.2. art. 
ABBPk luzapena aurrez ikusten du. 

SPKL, 29.4. art. 
ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusitako iraupen-mugak ez 
dira aainditu. 
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2.11.8 JARDUERA: Likidazioa (O fasea) 

SPKL, 210. art. 
Harrera-akta edo lanekiko adostasunarí buruzko ziurtaqiria azaltzen da. 

FFD 
Enpresa adjudikazíodunak faktura aurkeztu du fakturazíoaren betebeharrak 
arautzen dítuen erregelamenduak xedatutako baldíntzetan. 

SPKL, 103. art. 
Prezloa ikuskatzea sartua duten ordaínketak direnez, SPKLk 103. artikuluan 
xedatzen dituen baldíntzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak 
íkuskatzearen aukera ez dute berariaz baztertzen. 

2.11.9 JARDUERA: Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik 
kalte-ordaina ordaintzea (ADO fasea) 

39/2015 L, 96.6.e) art. 
ldazkarí nagusiak egíndako txostena agertzen da. 

2.11.10 JARDUERA: Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) 

AFE 172, 175 
Kontratuaren kalte-ordainen eta horren zenbatekoaren jatorríaren funtsa diren 
aurrekaríak eta legezko edo arauzko xedapenak azaltzen diren kontratazio 
txostena badagoela. 

SPKL, 191 .3.  art. 
SPKLk 191 .  artíkuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek 
Estatuko Kontseíluaren edo autonomía erkidegoan organo baliokidearen 
irízpena eskatzen duenez, írizpena espedíentean dago. 

2.11.11 JARDUERA: Zerbitzuen kontratua suntsíaraztea (ADO fasea) 

SPKL, 191.2.  art. eta 3.8. XG 
ldazkarí nagusiak egíndako txostena agertzen da. 

SPKL, 191.3. art. 
SPKLk 191.  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek 
Estatuko Kontseíluaren edo autonomía erkídegoan organo baliokídearen 
irizpena eskatzen duenez, irizpena espedíentean dago. 

2.11.12 JARDUERA: Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura 
atzera botatzen bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat 
edo hautagai ala lizitatzaileentzat prímak edo ordainak ordaintzea (ADO 
fasea) 
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SPKL, 152.3. art. 
Pleguak, iragarkiak edo deskribapen-dokumentuak gorabehera hori aurrez 
ikusten du. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA 
ONDARE ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.12 ESPEDIENTEA: Kontratazioaren arrazionalizazio 
teknikoaren sistemaren esparruan izapidetutako 
kontratuak (adiudikazio/formalizazio fasera arte) 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.12.1 JARDUERA: Obraren lizitazioa hastea (aurrekontu-faserik gabe) 

SPKL, 28.1 .  art. 
Kontratuaren beharrari eta egokitasunari buruzko txostena jasota dago 

SPKL, 99.2 eta 116.4 g) art. 
Prestazioak sortetan bereizita daudela jasotzen dela edo, bestela, 
xehakatzeko ezintasunaren justifikazioa 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 euroko edo hortik gorako lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontua denez edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari 
eragiten dizkioten obrak direnez, Proiektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako 
proiektua dago. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 eurotik beherako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
denez, espedientean berariaz idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren 
egonkortasun, segurtasun edo estankotasunari eragiten ez dietela. 

HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 231. eta 236. art.; HAKLAO, 138.2. art. 
Aurretiko zuinketa-akta azaltzen da. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dokumentuak hainbat balorazio-irizpide zehazten 
dituztenez, kalitate-prezio erlazio onenerako horiek kontratuaren xedearekin 
zuzeneko harremana dute. 

SPKL, 145, 146 eta 148. art. 
Esoedientean balorazio-irizoide bakarra erabiltzen denez, kostuekin zerikusia 
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du. Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala 
nola, bizi-zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan 
xedatutakoaren arabera kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa 
proposamenaren gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean 
aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 131 .2 . ,  166.3., 167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura modura negoziatzea aurrez ikusten 
duenez, halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian 
xedatzen diren ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen 
denez, SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren 
hasierako prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, 
argi eta garbi formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. 
artikuluan xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, 
prozedurak aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari 
aldaketetan edo zifra ala ehunekoekin adieraz daitezkeen 
zenbagarrietan. 

enkante 
buruzko 

baldintza 

2.12.2 JARDUERA: Horniduraren lizitazioa hastea (aurrekontu-faserik 
gabe) 

SPKL, 28.1. art. 
Kontratuaren beharrari eta egokitasunari buruzko txostena jasota dago 

SPKL, 99.2 eta 116.4 g) art. 
Prestazioak sortetan bereizita daudela jasotzen dela edo, bestela, 
xehakatzeko ezintasunaren justifikazioa 

HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 
SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 124. art. 
Hornidurari buruzko baldintza teknikoen plegua dago. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 
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SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dokumentuak hainbat balorazio-irizpide zehazten 
dituztenez, ka/itate-prezio erlazio onenerako horiek kontratuaren xedearekin 
zuzeneko harremana dute. 

SPKL, 145., 146. eta 148. art. 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabi/tzen denez, kostuekin zerikusia 
du. Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala 
nola, bizi-zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan 
xedatutakoaren arabera kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokurnentazioa 
proposamenaren gainerako dakumentuekika gutun-azal independentean 
aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 131 .2 . ,  166.3., 167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazia-prozedura madura negaziatzea aurrez ikusten 
duenez, halako prozedura-mota erabiltzeka indarreka kantratu-araudian 
xedatzen diren ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 29. art. 
ABBPk edo deskribapen-dakumentuak aurrez ikusten duen kontratuaren 
iraupena indarreko kantratu-araudiak xedatzen duenarekin bat datar. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazia-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen 
denez, SPKLk 167. artikuluan xedatutaka ustezkaren batean aplikatu da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren 
hasierako prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, 
argi eta garbi formulatuko da eta nahikaa xehetasun izango du, SPKLk 204. 
artikuluan xedatutaka baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, 
prozedurak aipatzen dituen adjudikazia-irizpideak prezioari 
aldaketetan edo zifra ala ehunekaekin adieraz daitezkeen 
zenbagarrietan. 

enkante 
buruzka 

baldintza 

2.12.3 JARDUERA: Zerbítzuaren lízitazioa hastea (aurrekontu-faserík 
gabe) 

SPKL, 28.1 .  art. 
Kontratuaren beharrari eta egakitasunari buruzko txastena jasota daga 

SPKL, 99.2 eta 116.4 g) art. 
Prestaziaak sartetan bereizita daudela jasatzen dela edo, bestela, 
xehakatzeka ezintasunaren justifikaziaa 

HAKLAO, 67. art. 
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ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 124. art. 
Kontratuari buruzko baldintza teknikoen plegua dago. 

SPKL, 99. art. 
Kontratuaren xedea ezin hobeki definituta dago eta, ondorioz, kontratistak 
bere betekizunak zehatz-mehatz betetzen dituela egiazta daiteke. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak 
ldazkaritza Nagusiak jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dokumentuak hainbat balorazio-irizpide zehazten 
dituztenez, kalitate-prezio erlazio onenerako horiek kontratuaren xedearekin 
zuzeneko harremana dute. 

SPKL, 145., 146. eta 148. art. 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabiltzen denez, kostuekin zerikusia 
du. Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala 
nola, bizi-zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan 
xedatutakoaren arabera kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa 
proposamenaren gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean 
aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 29. art. 
ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusten duen kontratuaren 
iraupena indarreko kontratu-araudiak xedatzen duenarekin bat dator. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura modura negoziatzea aurrez ikusten 
duenez, halako prozedura-rnota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian 
xedatzen diren ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131.2. ,  167. eta 172 .3. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen 
denez, SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren 
hasierako prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, 
argi eta garbi formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. 
artikuluan xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, enkante- 
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prozedurak aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari buruzko 
aldaketetan edo zifra ala ehunekoekin adieraz daitezkeen baldintza 
zenbagarrietan. 

2.12.4 JARDUERA: Esparru akordioa adjudikatzea (aurrekontu-faserik 
gabe) 

SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren 
adjudikazioa proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako 
erabaki arrazoitua azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen 
direnean, ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu 
zaiela idatziz jasoa agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren 
txostena azalduko da. 

SPKL, 65. 1 .  art. 
Araudiak aurrez ikusitakoarekin bat, kontratazio-mahaia eratu gabe egindako 
espedientea denez, adjudikaziodun madura proposatzen den kontratistari 
emandako sailkapena eta ABBPk eskatutakoa bat datoz. 

SPKL, 169.6. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqoztazioa erabili denez, 
espedientean honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak 
eta kontratazio-organoak onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baita 
negoziazioan lortutako abantailak ere. 

SPKL, 169.1.  eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren 
iragarkia argitaratu da. 

SPKL, 102.7. art. 
SPKLk 102.7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen 
kontratua denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez 
ikusten diren alderdiak aipatzen ditu. 

SPKL, 71.1 .d) art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta 
Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

SPKL, 65. 1 .  art. 
Administrazio baldintzen eta baldintza teknikoen pleguan eskatutako 
kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala 
egiaztatzen da. 

2.12.5 JARDUKETA: Esparru kontratuen luzapena (aurrekontu faserik 
gabe) 

SPKL, 29.2. art. HAKLAO, 67.2. e) 
ABBPk luzaoena aurrez ikusten du. 
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SPKL, 219.2. art. 
Ez da gainditzen lau urteko aurreikusitako iraupen-muga, salbu eta behar 
bezala justifikatutako aparteko kasuetan 

SPKL, 191.2. art. eta 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiaren txostena ageri da 

2.12.6 JARDUERA: Esparru akordio batean oinarritutako kontratua 
adjudikatzea (AD fasea) 

SPKL, 107., 108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107.1.  artikuluan 
aurrez ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 .1 .d)  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta 
Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

SPKL, 221.6. art. 
Esparru akordioa enpresaburu bati baino gehiagori adjudikatu zaionez eta 
kontratuan akordioaren elementu guztiak zehazten ez direnez, enpresaburu 
guztiei edo, hala badagokio, gutxienez 3ri idatziz eskaintza eskatu zaie. 

SPKL, 219.3. art. 
Esparru akordioa indarrean dago 

2.12.7 JARDUERA: Kontratazio-sistema 
adjudikatzea (AD fasea) 

dinamikoen bitartez 

SPKL, 225.2. art. 
Bidezkoa bada, SPKLk 225.2. artikuluan aipatzen duen iragarkia argitaratu 
da. 

SPKL, 226.2. art. 
Sisteman onartutako enpresaburu guztiei gonbita luzatu zaie. 

SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren 
adjudikazioa proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako 
erabaki arrazoitua azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen 
direnean, ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu 
zaiela idatziz jasoa agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren 
txostena azalduko da. 

SPKL, 65.1. art. 
Araudiak aurrez ikusitakoarekin bat, kontratazio-mahaia eratu gabe egindako 
espedientea denez, adjudikaziodun madura proposatzen den kontratistari 
emandako sailkapena eta ABBPk eskatutakoa bat datoz. 

SPKL, 169.6. art. 
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Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqoziazroa erabili denez, 
espedientean honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak 
eta kontratazio-organoak onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baila 
negoziazioan lortutako abantailak ere. 

SPKL, 169.1.  eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqozrazioa erabiltzen denez eta 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren 
iragarkia argitaratu da. 

SPKL, 102.7. ar!. 
SPKLk 102.7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen 
kontratua denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez 
ikusten diren alderdiak aipatzen ditu. 

SPKL, 71 .1 .d)  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta 
Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

SPKL, 65.1. ar!. 
Administrazio baldintzen eta baldintza teknikoen pleguan eskatutako 
kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala 
egiaztatzen da. 

2.12.8 JARDUKETA: Eratorritako kontratuen luzapena (AD fasea) 

SPKL, 29.4. eta 219.3. art. 
Ez dira gainditzen kontratu motarentzako aurreikusitako iraupen-mugak. 

SPKL, 219.3. ar!. 
Eratorritako kontratuaren iraupena eta luzapena esparru akordioa arautzen 
duten pleguetan aurreikusita dago. 

SPKL, 191.2. art. eta 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiaren txostena ageri da 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA 
ONDARE ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.13 ESPEDIENTEA: Ondasun higiezinak erostea 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.13.1 JARDUERA: Gastua onartzea (A fasea) 

APOL 116.3.a) art. 
Espedienteak barne hartzen du eskuratzearen beharrizana edo 
komenigarritasuna, higiezinaren aurreikusitako xedea eta adjudikatzeko 
prozedura justifikatzeko memoria. 

TEOE, 1 1 .  art.; APOL 110.  art: SPKL, 116.3. ar!. 
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Prozedura irekiaren bitartez erosi denez, baldintzen plegua azaltzen da. 

UDALA • AYUNTAMIENTO 

T 

TEOE, 1 1 .  art.; APOL 1 1 2 . 1  art., eta SPKL, 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiak pleguari edo kontratazioaren alderdi juridikoei buruzko 
txostena egin du. 

TEOE, 1 1 .  art. 
Aurretiko adituaren balorazio-txostena ageri da. 

TEOE 1 1 .  art. 
Balio historikoa edo artistikoa duten ondasunak direnez, foru organo 
eskudunaren txostena dago, baldin eta zenbatekoak gainditu egiten badu 
korporazioaren aurrekontuaren errekurtso arrunten 1 00eko 1 edo horniketen 
arloko zuzeneko kontrataziorako ezarritako muga orokorra. 

2.13.2 JARDUERA: Gastua konprometitzea (AD/O fasea) 

TEOE, 1 1 .  art. eta SPKL, 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiak adjudikazio-proposamenari buruzko txostena egin du. 

HAO (ordez.), 116.4. art.; HAOLA (ordez.) 27.1.d) art. 
Ondasuna zuzenean erosi denez, araudian aurrez ikusitako gorabeherak bete 
dira eta prezioa, eskaintzaren indarraldia eta kontratuaren baldintzak 
adierazten dituen salmenta-eskaintza dago. 

TEOE 1 1 .  art, APOL 110. art.SPKL, 157.6. art. 
Prozedura irekiaren bidez erosi denez, organo 
erabaki arrazoitua hartu du, kontratua 
proposamenarekin bat adjudikatu ez denean. 

eskudunak adjudikatzeko 
mahaiak formulatutako 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA 
ONDARE ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.14 ESPEDIENTEA: Ondasun higiezinak errentatzea 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.14.1 JARDUERA: Errentamenduaren proposamena (A fasea) 

HAOL (ordez.), 124.2. art., 
Merkatuko azterlanarekin txosten teknikoa ageri da. 

HAOL (ordez.), 1 10 .  eta 124.1.  art.; SPKL, 116.3. art. 
Prozedura irekiaren bitartez errentatu denez, baldintzen plegua azaltzen da. 

HAOL (ordez.), 124 .2. art.; SPKL, 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiak kontratazioaren alderdi juridikoei buruzko txostena egin 
du. 
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2.14.2 JARDUERA: Errentamendua ituntzeko akordioa (AD/D fasea) 

HAOL (ordez.), 124.2. art.; SPKL, 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiak proposamenaren alderdi juridikoei buruzko txostena 
egin du. 

HAOL (ordez.), 124.1. art. 
Errentamenduari buruzko zuzeneko ituna denez, araudiak aurrez ikusten 
dituen gorabeherak betetzen dira. 

Art. 1 1 0  LPAP, SPKL, 157.6. art. 
Prozedura irekiaren bidez erosi denez, organo 
erabaki arrazoitua hartu du, kontratua 
proposamenarekin bat adjudikatu ez denean. 

eskudunak adjudikatzeko 
mahaiak formulatutako 

2.14.3 JARDUERA: Luzapena eta berritzea (AD fasea) 

HAOL (ordez.), 124.2. art. 
Bidezkoa bada, merkatuko azterlanarekin txosten teknikoa ageri da. 

HAOL (ordez.), 124.2. art.; SPKL, 3.8. XG 
Hala badagokio, ldazkaritza Nagusiak proposamenaren alderdi juridikoei 
buruzko txostena egin du. 

2.14.4 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

SPKL, 21 O. art. 
Zerbitzu eskudunak eskainitako prestazioarekin ados daude. 

FFD, 1 .  art. 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak 
arautzen dituen erreqelamenduak xedatutako baldintzetan. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA 
ONDARE ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.15 ESPEDIENTEA: ERABILERA LAGATZEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.15.1 Besterentzea, kargatzea eta doako lagapena, jabetza eskualdatuta 

TEOE 109.1 
- Jasota dagoela autonomia-erkidegoko organo eskudunaren baimena, baldin 
eta haren balioa korporazioaren urteko aurrekontuko baliabide arrunten 
1 00eko 25etik gorakoa bada, eta erabakiak bere bailan hartzen duela 
autonomia-erkidegoko organo eskudunari kontu ematea, baldin eta kontu hori 
qainditzen ez bada. 

70 



. 
. 

. 

Getxo 
U DALA• AYUNTAMIENTO 

o 
Eusl<adi  
2  O  O  6  

Fueros, 1 

48992 GETXO (Bizkaia) 

TI.: 94 466 00 00 

Faxa: 94 466 00 85 

htlp:/ /wwwqetxo.eus 

TEOE 109.2 
- Doako eskualdaketa proposatzen bada, eskuratzailea entitate edo erakunde 
publiko bat dela, udalerriko biztanleen onerako diren helburuetarako, edo 
irabazi-asmorik gabeko interes publikoko erakunde pribatu bat. 

TEOE 110 . 1  
-  Doako eskualdaketaren erabakia korporazioko kideen legezko kopuruaren 
gehiengo osoaren aldeko botoarekin hartzen dela, eta espedienteak bertan 
zerrendatutako baldintzak betetzen dituela. 

TEOE 112 . 1  eta LPAP 137.1 
- Prestaketari eta esleipenari dagokienez, Toki Korporazioen kontratazioa 
erregulatzen duen araudia jarraitzen dela espedientean, eta enkante edo 
lehiaketa bidez izapidetzen dela. 

TEOE 114  
-  Besterentzearen balioa aurrekontuko baliabide arrunten 1 00eko 1 0etik 
gorakoa bada, korporazioko kideen legezko kopuruaren gehiengo osoaren 
aldeko botoarekin hartuko da erabakia. 

HHAAOL 137.4 Zuzeneko esleipena 
- Proposatzen dena zuzeneko esleipena bada, aurreikusitako kasu batzuk 
direla. 

TEOE 1 1 2  
-  Beste ondasun higiezin batzuekiko truke bidezko besterentze-kasuetan, hori 
egiteko beharra egiaztatzen dela eta trukatu nahi diren ondasunen arteko 
balioaren aldea ez dela handiena duenaren % 40 baino handiagoa. 

TEOE 1 1 5  
-  Jabeari edo jabe mugakideei zuzeneko salmentaren bidez besterendutako 
soberako lurzatien kasuan, edo horien lursailekin trukatutako lursailen 
kasuan, jabe mugakide bat baino gehiago izatea; ondoriozko lurzatiak 
lurzorua antolatzeko irizpiderik arrazionalenera egokitzeko moduan egiten da, 
irizpen teknikoaren arabera. 

TEOE 1 1 7  
-  Ondare historikoari eta artistikoari buruzko legeriaren arabera eskumena 
duen Estatuko edo autonomia-erkidegoko organoaren aurretiazko txostena 
dagoela, arte- edo historia-izaerako monumentu, eraikin eta objektuei 
dagozkien besterentzeak edo kargak direnean. 

TEOE 1 1 8  
-  Balio justua modu frogagarrian egiaztatzen duten ondasunen balorazio 
teknikoa jasota dagoela. 

HHAAOL 134 Ordainketa atzeratzea 
- Salmenta-prezioa geroratzea proposatzen bada, gehienez ere 1 O urterako 
izango da; geroratutako zenbatekoak behar bezala bermatuko dira 
suntsiarazpen-baldintza esplizituaren, hipotekaren, banku-abalaren, kauzio 
aseguruaren edo merkatuan ohikoa den beste berme baten bidez, eta 
geroratze-interesa ez da diruaren legezko interesa baino txikiagoa izango. 
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TEOE 1 1 2 . 1 ,  SPKL 3. DA 
- ldazkaritza-txostena dagoela kontratazioaren alderdi juridikoei buruz. 

2.15.2 Kostu bídezko errentamendua/erabílera-lagapenak 

TEOE 92.1 
- Espedientean, prestaketari eta esleipenari dagokienez, toki-korporazioen 
kontratazioa arautzen duen araudia jarraitzen dela. 

TEOE 92.1 
- Enkantea egitea proposatzen dela, baldin eta lagapenak bost urtetik gorako 
iraupena badu, edo aurrekontuaren baliabide arrunten % 5etik gorako prezioa 
badu. 

TEOE 92.2 
- Ondasunen salmenta-balioaren % 6tik beherako kanona proposatzen dela. 

TEOE 92.1 ,  SPKL 3. DA 
- ldazkaritza-txostena dagoela kontratazioaren alderdi juridikoei buruz. 

2.15.3 Erabílera doan lagatzea 

HHAAOL 145.1 
- Ondare-izaerako ondasuna dela. 

HHAAOL 145.1 
- Ondasuna lagatzen zaiela autonomia-erkidegoei, toki-erakundeei, fundazio 
publikoei edo beren eskumeneko onura publikoko edo gizarte-intereseko 
helburuetarako onura publikokotzat jotako elkarteei. 

HHMOL 145.3 eta 150 
- Lagapen-hartzailearentzat ondasunak 
helbururako erabiltzeko betebeharra 
ohartarazpena egiten dela. 

dagokion akordioan adierazitako 
ezartzen dela, eta itzultzeko 

HHMOL 151 . 1  Lagapenaren publizitatea 
- Lagapena eta, hala badagokio, itzulketa erakundearen Ondareko 
Ondasunen eta Eskubideen lnbentario Orokorrean jasotzeko aurreikuspena 
ezartzen dela. 

2.15.4 Jabarí publikoko ondasunen emakída 

TEOE 80 
- Emakidaren klausulek aurreikusitako edukia betetzen dutela 

TEOE 84 
- Proiektua eta aurreikusitako edukia jasota daudela. 

TEOE 87 
- Esleipenerako lizitazio publikorako deialdia egiten dela, aurreikusitakoaren 
arabera. 

TEOE 91 
- Erabilera anormalerako emakida nahi bada, aurreikusitakoa betetzen dela 
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ESPEDIENTEA 2.16 ESPEDIENTEA: ONDARE 
ERANTZUKIZUNARENGATIK kalte-galeren ondorioz 
kalte-ordainaren kontzeptuan administrazioaren 
aurrean formulatutako erreklamazioak 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.16.1 JARDUERA: Obligazioa baimendu, xedatu eta aitortzeko 
espedientea (ADO fasea) 

HHAAAPEL, 81.1. art. 
Zerbitzu baten funtzionamenduak kalte-ordaina jaso dezakeen balizko lesioa 
eragin ondoren, zerbitzu horrek berak txostena egin du. 

EABJL, 3k} art.; HHAAAPEL, 81 .2 .  art.; EABJMD 
Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak irizpena egin du 
(erreklamatutako kalte-ordainak 18.000 eurokoak edo hortik gorakoak 
direnean). 

AFE, 172 art. 
Ondare-erantzukizunari buruzko espedientea izapidetu duen arduradunak 
aldeko txostena e gin du. 

HHAAAPEL, 67. art. 
Honakoetatik ez da urtebete igaro: kalte-ordainaren arrazoi izan den edo 
lesioa eragin duen egitate edo egintza sortu zenetik, ondorioen irismena 
zehaztu edo sendatu zenetik (kalte fisiko edo psikikoen kasuan), 
administrazio-ebazpena (egintza edo xedapen orokorra deuseztatzeko) edo 
behin betiko epaia jakinarazi zenetik. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA 
ONDARE ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.17 ESPEDIENTEA: SPKL kontratuetan ZEHAPENAK 
ezartzeko akordioak 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

AFE 172 eta 175 
Aurrekariei eta arau-haustearen funtsari buruzko kontratuaren arduradunaren 
txostena dago 

SPKL, 192.1 .  art. 
Modu akastunean betetzen denerako edo kontratuko egikaritze baldintza 
bereziak nahiz konpromisoak urratzen direnerako zehapenak pleguetan edo 
deskribapen dokumentuan jasota daude, eta proposamenak bat datoz 
aurreikuspenarekin. 
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SPKL, 192. 1. art. 
Horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da kontratuaren prezioa baino ehuneko 
1 O baino handiagoa, BEZa kanpo, eta horiek guztiek balera ez dute 
gainditzen kontratuaren prezioaren ehuneko 50. 

SPKL, 194.1. art. 
Txosten teknikoaren bidez egiaztatu da zehapenak administrazioari 
eragindako kalteak estaltzen dituela eta, bestela, kontratistari kalte eta 
galerengatiko erreklamazio-espedientea irekitzeko erabakitzen dela. 

SPKL, 194.2. art. 
Proposatzen da zehapena ordaintzea kontratistari ordainketa oso edo partzial 
gisa ordaindu beharreko kopuruetatik edo, hala badagokio, eratutako bermetik 
kenduta, aipatutako ordainketetatik kendu ezin direnean. 

74 



. 

. 

Getxo 
U DALA• AYUNTAMIENTO 

"' 

o 
Eusl<adi 
2  O  O  6  

Fueros, 1 

48992 G ETXO (Bizkaia) 

Tf.: 94 466 00 00 

Faxa: 94 466 00 85 

http:/ /www.getxo.eus 

GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 
ESPEDIENTEA 3.0 Dirulaguntzen ordenantza orokorrean oinarri 

arautzaileak onestea 

Aurretiko barne kontrolaren txostena egin da (39. 1 a artiku/ua) GETXOKO 
UDALAREN BKE. 

Berariaz egiaztatuko da, egokitzat jotzen diren alderdiez gain, /dazkaritza 
Neausieren txostena, Artic. 3. 3 EGFED 

GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 
ESPEDIENTEA 3.1. LEHIA BIDEZKO KONKURRENTZIA erregimenean 

diru-laguntzak 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

3.1.1 JARDUERA: Gastua onartzea - Deialdia (A fasea) 

AFE, 172. art. eta 1 1 .4  art. Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra 
Arduradunari buruzko txostena eta justifikazio-memoria erantsi dira .. 

DLLO, 8. art. 
Diru-laguntzei buruzko plan estrategikoa dagoela eta diru-laguntza eta bere 
xedea diru-laguntzei buruzko plan estrategikoan aurrez ikusiak daudela. 

DLLO, 17. art. 
Diru-laguntzaren oinarri arautzaileak ageri dira eta onetsiak daude. Gainera, 
probintziako aldizkari ofizialean argitaratu dira. 

DLLO, 17, 23.2.a). art. 
Deialdiaren berezitasunarekin zerikusia duten gaiei dagokienez, oinarri hauek 
deialdian zehatz-mehatz jaso eta probintziako aldizkari ofizialean argitaratzea 

DLLO, 23.2.b) art.; DLLOE, 58. art. 
Deialdian diru-laguntza egosteko aurrekontu-kredituak azaltzen dira, baila 
deitutako diru-laguntzen gehieneko zenbateko guztia ere, bidezkoa bada, 
gehieneko zenbateko gehigarria zehaztearekin balera, DLLOEren 58. 
artikulua aplikatu ostean. 

DLLO, 23.2.1) art.; DLLOE, 60. art. 
Deialdian eskaerak balioztatzeko irizpideak ageri dira eta oiAarri 
arautzaileelaA JmdatutakoekiA sal datoz. 

Dirulaguntzen Ordenantza Orokorraren 13. 
Deialdiaren edukia bat datorrela bertan araututakoarekin. 

3.1.2 JARDUERA: Kreditua zabaldu edota banatzea (A fasea) 

artikulua 
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AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

DLLO, 58. art. 
Espedienteetan DLLOEk 58. artikuluan xedatzen duen 
gehigarriaren ondorioz gastua onartzen denez, finantzaketa 
lortutakoan deialdian ezarritako zenbatekoa ez da gainditzen. 

zenbateko 
gehigarria 

3.1.3 JARDUKETA: Gastuaren konpromisoa (D fasea) 

DLO 23 Dirulaguntzei buruzko Ordenantza Orokorra, 12.3 art. 
Dirulaguntzen Datu-base Nazionalari deialdiaren testua eta datu-baseak 
eskatutako informazioa jakinarazi zaizkiola eta udalaren webgunean 
argitaratu dela. 

DLO, 24.4 art. 
Dagokion kide anitzeko organoaren txostena dagoela eskaeren ebaluazioari 
buruz. 

DLOren 24.4 artikulua, 9. artikulua eta 17.3 artikulua. Dirulaguntzen 
Ordenantza Orokorra 
Organo instrukzio-egileak txostena egin duela, eta txosten horretan jasota 
dagoela, eskura duen informazioaren arabera, onuradunek dirulaguntzak 
eskuratzeko behar diren baldintza guztiak betetzen dituztela. 

DLOren 24.4 artikulua, Dirufaguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 18.1 
artikulua 
Prozeduraren ebazpen-proposamenak eskatzailea edo dirulaguntza emango 
zaien eskatzaileen zerrenda eta zenbatekoa adierazten dituela. 
Era berean, berariaz jasoko da, hala badagokio, gainerako eskaerak ezetsi 
direla eta ez direla onartu atzera egiteagatik, eskubideari uko egiteagatik edo 
gerora sortutako ezintasun materialagatik. 

3.1.4 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

DLLO, 18. art. 
Gastua baimendu eta konprometitu zuten erabakiekin bat pertsona 
onuradunaren eskubidea egiaztatuta dago. 

BKFD, 19. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko 
dira: Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, 
prestazioen, zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako 
arrazoien zenbateko zehatza. 

DLLO, 17.1 .j) eta 34.4 art.; DLLOE, 42., 43. eta 88.2. art. 
Diru-laguntzetan araudiak onuradunek bermea aurkeztu behar dutela 
arautzen duenez, bermeak daudela egiaztatuko da. 

DLLO, 17.1 .k) eta 34.4 art.; DLLOE, 88.2., 42. eta 43. art. 
Kontura eaindako ordainketak direnez, diru-la¡¡untzaren araudian aurrez 

76 



[i] 
Getxo 
U  DALA• AYUNTAMIENTO 

o 
Eusl<odi  
2  O  O  6  

Fueros, 1 

48992 GETXO (Bizkaia) 

Tf.: 94 466 00 00 

Faxa: 94 466 00 85 

http:/ /www.getxo.eus 

'I' 
ikusten dira. 

DbbO, 1 :J. eta 2:J. afhi DbbOE, 1ªtik 2:J. artikului:a 
GiFU-laguntzei lluruzko ar-oUGian zehaztutako moclua1+,--0nuradunak zerga 
ollligaziool< eta Gizarle Segw:ontzaren aurreko ollligazioak egunorawak 
dituela egiaztatu da eta ez da itzullzea llidmkotzal jotzen duen 
eea;,penarengatik zorduna. 

DbbO, 8 8 . :J .  aFh 
Diru laguntza jarraitzez arduratzen den organoak ziurtagiria egin du, DbbOEk 
88.:J. artikulua�odatutakoaren arallera. 

26.6 eta 26. 7 artikuluak. Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra 
lnstrukzio-organoaren txostena sartu da, eta bertan adierazitako gaiei buruzko 
berariazko erabakia hartu da. 

3.1.5 JARDUERA: 3.1.5 LIKIDAZIOA- ARTXIBATZEA ordainketa 
aurreratuekin diru-laguntzen espedientea (aurrekontu-faserik gabe) 

DLLO, 32 art.; DLLOE, 84. art. 
Egiaztatu dira diru-laguntza behar bezala justifikatua dagoela, bai eta jarduera 
eginda dagoela eta diru-laguntzaren emakidak edo hura baliatzeak 
zehaztutako helburuaren betearazpena ere. 

DLLO, 37 art.; DLLOE, 90. art. 
Bidezkoa bada, likidazioaren proposamenean justifikatu gabeko zenbatekoa 
itzultzea sartuta dago, pertsona hartzailearen ekimenez aldez aurretik itzuli ez 
badu. 

GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 
ESPEDIENTEA 3.2 Zuzenean emandako diru-laguntza LMAE eta 

aoartekoak 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

3.2.1 JARDUERA: Gastua onetsi eta konprometitzea (AD fasea) 

AFE, 172 . 174 art. eta 1 1 .4  art. Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra 
Arduradunari buruzko txostena eta justifikazio-memoria erantsi dira .. 

DLLO, 2 . 1 .  art 
Diru xedapena dirulaguntzatzat hartzeko aurreikusitako baldintzak betetzen 
direla 

DLLO, 8. art. 
Diru-laguntzei buruzko plan estrategikoa dagoela eta diru-laguntza eta bere 
xedea diru-laguntzei buruzko plan estrategikoan aurrez ikusiak daudela 

DLLO, 22.2 art.; DLLOE, 67. art. 
Diru-laguntza zuzenean emateko, indarreko araudiaren arabera, prozedura 
hori erabiltzeko ustezkoren batean oinarritzen da. 
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DLLO, 28 art.: DLLOE, 65., 67. art. 
Emateko akordioak edo hitzarmenak eskatutako gutxieneko baldintzak ditu. 

DLLO, 13. eta 23.4. art.; DLLOE, 18., 19., 22., 23. eta 24.etik 29. artikulura 
Egiaztatu dira diru-laguntzei buruzko araudiak xedatutako moduan, 
onuradunak zerga-obligazioak eta Gizarte Segurantzaren aurreko obligazioak 
eguneratuak dituela eta baldintza hori lortzeko DLLOk 13. artikuluko 2. eta 3. 
ataletan aurrez ikusitako debekurik ez duela. 

9. artikulua. Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra 
Onuradunak baldintzak betetzen dituela egiaztatzen dela, hitzarmenean 
ezarritako moduan. 

3.2.2 JARDUERA: Oblígazioa aitortzea (O fasea) 

BKFD, 18. art. 
Gastua baimendu eta konprometitu zuten erabakiekin bat pertsona 
onuradunaren eskubidea egiaztatu da. 

BKFD, 19. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko 
dira: Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, 
prestazioen, zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako 
arrazoien zenbateko zehatza. 

DLLO, 17.1 .j) eta k) nahiz 34.4 art.; DLLOE, 42., 43. eta 88.2. art. 
Diru-laguntzetan araudiak onuradunek bermea aurkeztu behar dutela 
arautzen duenez, bermeak daudela egiaztatuko da. 

DLLO, 17.1 .k) eta 34.4 ar!.; DLLOE, 88.2., 42. eta 43. ar!. 
Kontura egindako ordainketak direnez, diru-laguntzaren araudian aurrez 
ikusten dira. 

DLLO, 13 .  eta 23. arl.; DLLOE, 18tik 23. artil<ulura 
Diru laguntzei IJuruzl<o araudian zehaztutako rnoduan, onuraclunak zerga 
obligazioak eta Gizarte Segurantzaren aurrel<o olJligazioak eguneratual< 
clituela egiaztatu <:la eta ez <:la itzultzea IJi<:lezlwtzat jotzen auen 
elJazpenarengatik zorcluna. 

DLLO, 88.3. arl. 
Diru laguntza jarraitzez arcluratzen a00-0rganoak ziurtagiria egin au, DLLOEk 
88.3 . artil(uluan xeclatutakoaren aralJera. 

26.6 eta 26. 7 artikuluak. Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra 
lnstrukzio-organoaren txostena sartu da, eta bertan adierazitako gaiei buruzko 
berariazko erabakia hartu da. 

3.2.3 JARDUERA: 3.1.5 LIKIDAZIOA- ARTXIBATZEA ordainketa 
aurreratuekin diru-laguntzen espedientea (aurrekontu-faserik gabe) 

DLLO, 32 art.; DLLOE, 84. ar!. 
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Egiaztatu dira diru-laguntza behar bezala justifikatua dagoela, bai eta jarduera eginda dagoela eta diru-laguntzaren emakidak edo hura baliatzeak zehaztutako helburuaren betearazpena ere. 
UDALA • AYUNTAMIENTO 

,, 

DLLO, 37 art.; DLLOE, 90. art. Bidezkoa bada, likidazioaren proposamenean justifikatu gabeko zenbatekoa itzultzea sartuta daga, pertsona hartzailearen ekimenez aldez aurretik itzuli ez badu. 
GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 

ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 
araberakoak badira 

ESPEDIENTEA 3.3 Diru-laguntza izendunak 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

3.3.1 JARDUERA: Gastua onetsi eta konprometitzea (AD fasea) AFE, 172. 174 art. eta 1 1 .4  art. Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra Arduradunari buruzko txostena eta justifikazio-memoria erantsi dira .. 
DLLO, 2 . 1 .  art Diru xedapena dirulaguntzatzat hartzeko aurreikusitako baldintzak betetzen direla DLLO, 8. art. Diru-laguntzei buruzko plan estrategikoa dagoela eta diru-laguntza eta bere xedea diru-laguntzei buruzko plan estrategikoan aurrez ikusiak daudela DLLO, 22.2.a) art. Diru-laguntza udal-aurrekontuan onuradunaren xehetasunarekin eta zenbatekoarekin horren izenez aurrez ikusia daga eta xedea aurrekontu kredituaren sailkapen ekonomiko eta funtzionalarekin bat datar. DLLO, 28 art.; DLLOE, 65., 67. art. Emateko akordioak edo hitzarmenak eskatutako gutxieneko baldintzak ditu. DLLO, 13. eta 23.4. art.; DLLOE, 18., 19., 22., 23. eta 24.etik 29. artikulura Egiaztatu dira diru-laguntzei buruzko araudiak xedatutako moduan, onuradunak zerga-obligazioak eta Gizarte Segurantzaren aurreko obligazioak eguneratuak dituela eta baldintza hori lortzeko DLLOk 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan aurrez ikusitako debekurik ez duela. 9. artikulua. Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra Onuradunak baldintzak betetzen dituela egiaztatzen dela, hitzarmenean ezarritako moduan 
3.3.2 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) BKFD, 18. art. Gastua baimendu eta konprometitu zuten erabakiekin bat pertsona onuradunaren eskubidea eoíaztatu da. 
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BKFD, 19. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko 
dira: Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, 
prestazioen, zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako 
arrazoien zenbateko zehatza. 

DLLO, 17.1 .j) eta k) nahiz 34.4 art.; DLLOE, 42., 43. eta 88.2. art. 
Diru-laguntzetan araudiak onuradunek bermea aurkeztu behar dutela 
arautzen duenez, bermeak daudela egiaztatuko da. 

DLLO, 17.1 .k) eta 34.4 art.; DLLOE, 88.2., 42. eta 43. art. 
Kontura egindako ordainketak direnez, diru-laguntzaren araudian aurrez 
ikusten dira. 

DLLO, 13. eta 23. art; DLLG� 31ik 23. artikulura 
Diru laguntzei buruzko araudian zehaztuta!IG-flloduan, onuradunak zerga 
obligazioak eta Gizarte Segurantzaren aurreko obli,¡azloak eguneratuak 
dituela egiaztatu da eta ez da ilzultzea bidezkolzat- jolzen duen 
ebazpenarengatik zorduna. 

DLLO, 88.3. ar!. 
Gifu-laguntza jarraitzez arduratzen den organoak ziurtagiria egin du, DLLOEk 
88.3. arlikuluan xedatutal(oaren arabera. 

26.6 eta 26. 7 artikuluak. Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra 
lnstrukzio-organoaren txostena sartu da, eta bertan adierazitako gaiei buruzko 
berariazko erabakia hartu da. 

3.3.3 JARDUERA: LIKIDAZIOA- ARTXIBATZEA ordainketa aurreratuekin 
diru-laguntzen espedientea (aurrekontu-faserik gabe) 

DLLO, 32 art.; DLLOE, 84. art. 
Egiaztatu dira diru-laguntza behar bezala justifikatua dagoela, bai eta jarduera 
eginda dagoela eta diru-laguntzaren emakidak edo hura baliatzeak 
zehaztutako helburuaren betearazpena ere. 

DLLO, 37 art.; DLLOE, 90. art. 
Bidezkoa bada, likidazioaren proposamenean justifikatu gabeko zenbatekoa 
itzultzea sartuta daga, pertsona hartzailearen ekimenez aldez aurretik itzuli ez 
badu. 

GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 
ESPEDIENTEA 3.4 DLLOren esparruan erakunde laguntzaileekin 

sinatutako 
hitzarmenei buruzko esoedienteak 
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OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

3.4.1 JARDUERA: Erakunde laguntzaileekin hitzarmenak onestea (AD 

fasea) 

40/15 L, 4 7 art. 
Erakunde laguntzailearekin egin beharreko hitzarmenaren xedea sektore 
publikoaren kontratuei buruzko legeak arautzen dituen kontratuen barruan ez 
daga. 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

DLLO, 13. art. 
Egiaztatu dira diru-laguntzei buruzko araudiak xedatutako moduan, 
onuradunak zerga-obligazioak eta Gizarte Segurantzaren aurreko obligazioak 
eguneratuak dituela eta baldintza hori lortzeko DLLOk 13. artikuluko 2. eta 3. 
ataletan aurrez ikusitako debekurik ez duela. 

DLLO, 16.2. art. 
Hitzarmenak legez xedatutakotik gorako iraupenik ez du. 

DLLO, 16.2. art. 
Luzapenaren aukera duten hitzarmenak direnez, legez xedatutako epea ez 
dute gainditzen. 

3.4.2 JARDUERA: Hitzarmenak luzatu eta aldatzea (AD fasea) 

40/16 L, 49.g) art.; DLLO, 16. art. 
Hitzarmenean ageri da. 

AFE, 172., 175. art.; 40/15 L, 50. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

DLLO, 13.3.c) art. 
Hitzarmenean aurrez ikusitako iraupen-mugak ez dira gainditu. 

3.4.3 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

BKFD, 18. art. 
Gastua baimendu eta konprometitu zuten erabakiekin bat pertsona 
onuradunaren eskubidea egiaztatu da. 

BKFD, 19. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko 
dira: Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, 
prestazioen, zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako 
arrazoien zenbateko zehatza. 

DLLO, 16.2.d) art. 
Diru-laquntzetan araudiak onuradunek bermea aurkeztu behar dutela 
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arautzen duenez, bermeak daudela egiaztatuko da. 

GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 
ESPEDIENTEAK 3.5 Zuzenbide publikoko beste erakunde batzuekin 

edo zuzenbide pribatuaren araberako pertsona fisiko 
ala juridikoekin lankidetza-hitzarmenak 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

3.5.1 JARDUERA: Hitzarmena onetsi/aldatzea (AD fasea)) 

40/15 L, 47 art. 
Hitzarmenaren xedea sektore publikoaren kontratuei buruzko legeak arautzen 
dituen kontratuen barruan ez daga. 

40/15 L, 49 art. 
Hitzarmenak ez du Jau urtetik gorako iraupena. 

40/15 L, 49 art. 
Hitzarmenak barne hartzen du hitzarmenaren betearazpenaren eta 
sinatzaileek hartutako konpromisoen jarraipena, zaintza eta kontrola egiteko 
mekanismo bat, bai eta hitzarmena interpretatzekoa ere. 

40/15 L, 50 art. 
Memoria bat ageri da eta gutxienez beharra nahiz aukera, eragin ekonomikoa 
eta jarduerak kontratu-izaera ez izatea aztertzen ditu. 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

3.5.2 JARDUERA: Kontratua luzatzea (AD fasea) 

40/15 L, 49 art. 
Hitzarmenak ez du Jau urtetik gorako iraupena. 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

3.5.3 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

BKFD, 19. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko 
dira: Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, 
prestazioen, zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako 
arrazoien zenbateko zehatza. 

/\FE, 172. art. 
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Jalit;rarmena jarrailzez arduratzen den pertsonak txosten ziurtagiria egin du eta 
ofdaiRketakc ogiteko balclifllieak betetzen direla ziurtatu du. 

40/15 L, 49 art. 
Hilzarmenarekin balera, balzordeak edo hilzarmenean aurreikusitako 
jarraipen-, zaintza- eta kontrol-mekanismoaren arduradunak emandako 
ziurtagiria, ordainketak egiteko ezarritako baldintzak betetzen direla 
egiaztatzen duena. 

GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 
ESPEDIENTEA 3.6 40/15 Legearen kudeaketa-mandatuak ISPAJL\ 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

3.6.1 JARDUERA: Mandatua onetsi/aldatu/luzatzea (AD fasea) 

40/15 L, 1 1  art. 
Mandatuaren xedea sektore publikoaren kontratuei buruzko legeak arautzen 
dituen kontratuen barruan ez dago. 

40/15 L, 50 art. 
Txostena ageri da eta gutxienez beharra nahiz aukera aztertzen ditu. 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

3.6.2 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

BKFD, 19. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko 
dira: Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, 
prestazioen, zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako 
arrazoien zenbateko zehatza. 

BKFD, 19.c) art. eta SPKL, 3. XG 
Hala dagokionean, materialki obrak egiaz eta adostasunez egin direla 
egiaztatu da. 

AFE, 172. art. 
Mandatua dagokion gastuaren arduradun funtzionalak txosten-ziurtagiria egin 
du eta ordainketak egiteko baldintzak betetzen direla ziurtatu du 

GAIA 3. DIRULAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 
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ESPEDIENTEA 3.7 Elkarteen aldeko kuotak (DLLO 2.3 artikuluan 
aplikazio-eremutík kanpo daudenak) 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

3.7.1 JARDUERA: Onestea (ADIADO fasea) 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

TAOL Bosgarren xedapen gehigarria 
Toki-erakundeen elkarteen kasuan, hau da, estatutuak onartzeko aldez 
aurreko akordioa, erakundearen ordezkarien partaidetzarekin, edo geroago 
erakunde horiei atxikitzeko akordioa; eta estatutu horietan toki-erakundeen 
interes komunak babesteko eta sustatzeko helburuak jasotzen direla .. 

KEFD 2.2. ERANSKINA, 4.KAPITULOA 
Bestelako elkarte, fundazio edo entitateetako partaidetza kuoten kasuan, 
baldin eta kuota gisa diru ekarpenak ez badakar kuota horren hartzailearen 
zuzeneko kontraprestaziorik. 

GAIA 3. DIRULAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 

ESPEDIENTEA 3.8 Transferentziak udal talde politikoei (DLLO 4.d) 
artikuluan aplikazio-eremutik kanpo daudenak) 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

3.8.1 JARDUERA: Onestea eta adjudikatzea (AD fasea) 

TAOL, 73.3. art. eta SPKL, 3.8. ZLO 6. XG 
Talde politikoak alderdi politikoarenaz bestelako IFK propioarekin eratu dira. 

TAOLen 73.3. art. 
Proposamena bat dator Osoko Bilkurak onestitako urteko zuzkidurarekin, eta 
Estaturko Aurrekontu Orokorren Legean finkatutako mugen barruan dago. 

AFE, 172., 175. art. 
lzapideez arduratzen den organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

3.8.2 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

AFE, 172., 175. art. 
lzapideez arduratzen den organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 
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TAOLen 73.3. art. 
Taldeko bozeramailearen erantzukizunpeko adierazpena erantsi da, honi 
buruzkoa: aurreko urtean jasotako ekarpenak ez direla bideratu 
korporazioaren zerbitzura dauden langileen ordainsariak ordaintzera edo 
ondare izaerako aktibo finkoak izan daitezkeen ondasunak erostera; era 
berean, jasota dago udal zuzkiduren kontabilitale espezifikoa eraman dela. 
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GAIA 1 4. URBANISMO 
ESPEDIENTEA 1 4.1. HIRIGINTZA HITZARMENAK 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

4.1.1 JARDUERA: Hitzarmena onestea (AD fasea) 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txosten juridikoa egin du eta hitzarmena 
oinarritzeko aurrekariak nahiz legezko edo araubidezko xedapenak azaltzen 
ditu. 

EGFED, 3.3.d) 7 art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

4.1.2 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

BKFD, 19. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko 
dira: Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, 
prestazioen, zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako 
arrazoien zenbateko zehatza. 

BKFD, 19. e) art. 
Hala dagokionean, materialki obrak egiaz eta adostasunez egin direla 
egiaztatu da. 

AFE, 172. art. 
Hitzarmena dagokion gastuaren arduradun funtzionalak txosten-ziurtagiria 
egin du eta ordainketak egiteko baldintzak betetzen direla ziurtatu du 

GAIA 1 4. URBANISMO 
ESPEDIENTEA 1 4.2. NAHITAEZKO DESJABETZEAK 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

4.2.1 JARDUERA: Desjabetzea hastea: okupazioaren beharra aitortzea (A 
fasea) 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txosten juridikoa egin du eta hitzarmena 
oinarritzeko aurrekariak nahiz legezko edo araubidezko xedapenak azaltzen 
ditu. 

EGFED, 3.3.d) 7 art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

4.2.2 JARDUERA: Aurretiko aordailuak ID faseal 
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4.2.3 JARDUERA: Okupazio azkarrarengatik kalte-ordaina (ADO fasea) 

NDL, 52. art.; NDLE, 56. art. 
Ondasunak okupatzeko premiazko adierazpena dago. 

N DL, 52. art. 
Okupatzeko aurretiko akta ageri da. 

NDL, 52. art. 
Kalte-ordainari buruzko likidazio-dokumentua azaltzen da. 

4.2.4 JARDUERA: Ohiko prozeduretan elkarren arteko adostasuna 
dagoenean balio justua zehaztea (AD/O fasea) 

NDLE, 25. art. 
1957ko apirilaren 26ko dekretuak, nahitaezko desjabetzeari buruzko legearen 
erregelamendua onesten duenak, 25.a) artikuluan aipatzen duen 
proposamena azaltzen da. 

NDLE, 25. art. 
Zerbitzu teknikoek desjabetuko den ondasunaren balioari buruzko txostena 
egin dute. 

4.2.5 JARDUERA: Balio justua ordaintzea edo izendatzea (O fasea) 
BKFD, 19. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko 
dira: Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, 
prestazioen, zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako 
arrazoien zenbateko zehatza. 

4.2.6 JARDUERA: Balio justua zehaztean eta ordaintzean atzeratzeagatik 
berandutze-interesak ordaintzea (ADO fasea) 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

BKFD, 19. art. 
Obliaazioaren dokumentu froaaaarriak leaezko eta araubidezko xedaoen 
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aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko 
dira: Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, 
prestazioen, zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako 
arrazoien zenbateko zehatza. 

GAIA I 4. URBANISMO 
ESPEDIENTEA 1 4.3. BESTE hlrlqlntza-esnedlente batzuk 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

4.3.1 JARDUERA: Gastua onestea (A/AD/D fasea) 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txosten juridikoa egin du eta hitzarmena 
oinarritzeko aurrekariak nahiz legezko edo araubidezko xedapenak azaltzen 
ditu. 

EGFED, 3.3.d) 7 art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

4.3.2 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

BKFD, 19. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko 
dira: Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, 
prestazioen, zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako 
arrazoien zenbateko zehatza. 

BKFD, 19. e) art. 
Hala dagokionean, materialki obrak egiaz eta adostasunez egin direla 
egiaztatu da. 

AFE, 172. art. 
Espedientea dagokion gastuaren arduradun funtzionalak txosten-ziurtagiria 
egin du eta ordainketak egiteko baldintzak betetzen direla ziurtatu du 
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GAIA 5. BESTE ESPEDIENTE eta AKORDIO BATZUK 

ESPEDIENTEA 5.1 Orokorrean obligazioa aitortzeko akordioak 
(aurrekoan sartuak ez badaudel 

18. artikulua. BCA Getxo 

- Obligazioek aldez aurretik onartutako gastuei erantzuten dietela, eta, hala 
badagokio, aldeko fiskalizazioa egin dela, salbu eta gastua eta obligazioa aldi 
berean onartzen badira. 

- Betebeharra justifikatzeko agiriak aplikatzekoak diren legezko eta 
erregelamenduzko xedapenekin bat datozela. Nolanahi ere, dokumentazioan 
honako hauek jaso beharko dira: 
a. Hartzekodunaren identifikazioa. 
b. Betebeharraren zenbateko zehatza 
c. Ordaindu beharra dakarten prestazioak, zerbitzuak edo bestelako 
arrazoiak. 

- Materialki egiaztatu dela, hala dagokionean, obra, zerbitzua, hornidura edo 
gastua benetan eta behar bezala egin dela. 

Aurrekontua Gauzatzeko Udal Araua. 

Baimendu, xedatu eta betebeharrak aitortzeko ADO kontabilitate !aseen 
metaketa baimentzeko kasua aurreikusita dago. 

Konturako kargua onartutako kasu gisa aurreikusita dago. 

GAIA 5. BESTE ESPEDIENTE ETA AKORDIO BATZUK 

ESPEDIENTEA 5.2 Aurrekontuz kanpoko ordainketa aginduen 
akordioak 

5.2.0. Aurrekontuz kanpoko ordainketa-aginduak 

Oro har, Getxoko barne-kontroleko araudiaren 21 .  artikuluko betekizunak 
egiaztatuko dira. 
Gainera, manamenduak jatorrizko agiriekin edo egintzekin bat datozela 
egiaztatuko da, jatorrizko dokumentuak edo horien egiaztagiriak aztertuta eta 
jarduketak egin zituzten organoek sinatuta. 

Gainera, hala badagokio, aurrekontuz kanpoko partidan ordaintzeko 
proposatzen den saldo hartzekoduna badagoela egiaztatuko da. 

5.2.1. Aurrerakinen kutxa finkoak eratu edo irekitzea 

AFE 172 eta 175; Getxoko BKAren 24. art. 
Zerbitzuaren arduradunaren aldeko proposamenaren txostena dago 
aurrerakina osatzen duten aurrekariei, oinarriei eta irizpideei buruz, eta egokitu 
egiten da Aurrekontua Egikaritzeko Arauan araututakora, bai eta eratu, aldatu 
edo berraztertzeko aainerako iarraibideetara eta barneko araudietara ere. 
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OHARRA: Aurrerakinen itxiera eda jus/ifikazia kantua, justitikatu beharreko 
ardainketena beza/a, araudi hanetaka 25. artiku/uan aurreikusi/aka finan/za kan/rolaren 
mende daga eta, beraz, aurretiazka tiska/izaziatik kanpo. 

5.2.2. Fidantzak eta bermeak itzultzeko aginduak. 

AFE 172 eta 175 
ltzulketaren arrazoi izan diren aurrekari eta funtsei buruzko zerbitzuaren 
arduradunaren aldeko txostena dago 

BKFD 19. art. 
Hartzekodunaren identitatea eta itzuli beharreko zenbatekoa edo bermea 
egiaztatu dira, itzulketa eragin duen gordailuaren edo diru-sarreraren 
idazpena, ezereztu gabea, kontabilitatean jasota. 

GAIA 5. BESTE ESPEDIENTE eta AKORDIO BATZUK 
ESPEDIENTEA 5.3 Bidegabeko DIRU-SARRERAK ITZULTZEAGATIK 

ordaintzeko aginduen erabakiak 

OHARRA: Udaleko Zerga-kudeaketa Sailak propasa/uta 
itzulitako diru-sarrerak araudi honen 12. artiku/uan 
xedatuaren arabera fiskalizatuko dira 

OHARRA: Baliogabetzeen, preskripzioen, kobraezinen eta 
bestelakoen ondoriozko eslwbideen bajen proposamenak 
geroko finantza-kontrolaren mende geratzen dira. 

AFE 172 eta 175 
EAko arduradunaren aldeko txostena dago, itzultzea eragin duten aurrekariei 
eta oinarriei buruzkoa, eta espedientean honako hau egiaztatzen da: 

- Hain zuzen, itzultzeko agindu den zenbatekoa ordaindu egin zen. 
- ltzuli beharreko zenbatekoa eta berandutze-interesen likidazioa, hala 
badagokio, zuzenak dira. 
- Berandutze-interesak ordaintzeko, KA kontabilitate-agiria (kreditu-atxikipena) 
erantsi da. 

90 


