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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Diputatuen Kontseiluaren 47/2016 Foru Dekretua, ekainaren 28koa, 2016ko aurrekontu ekital-
dia ixteko eragiketak onartzen dituena eta ekitaldiko hondarrak ordaintzeko modua arautzen 
duena

Abenduaren 18ko 53/1992 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren ekonomia eta au-
rrekontu araubidearenak, 80. artikuluan honako hau xedatzen du:

“Ekitaldi bakoitzeko aurrekontuak dagokion urteko abenduaren 31n likidatuko dira, eskubi-
deen eta betebeharren aitorpenari dagokionez”.

2016ko aurrekontu ekitaldia ixteko eragiketak koordinatzeko eta azkartzeko, eta ondorioz 
baita aurrekontuen likidazioa ere, beharrezkoa da aurrekontuetako zein aurrekontuz kanpoko 
kontabilitate eragiketak eta administrazio prozedurak arautzea.

Halaber, 2016ko ekitaldiko eta aurreko ekitaldietako hondarrak 2017ko ekitaldian ordaintzeko 
prozedura ezarri behar da.

Gainera, foru dekretu bakar batean bateratu behar dira kontu orokorrerako behar diren agiri 
guztiak bidaltzeko epealdiak, agiriok aurrerapen nahikoarekin ezagutzeko.

Arabako Foru Aldundiaren Kontsulta Batzordeak irizpena ematea ez da nahitaezkoa, Diputa-
tuen Kontseiluaren martxoaren 30eko 40/1999 Foru Dekretuak 3.3 artikuluan xedatzen duenaren 
arabera (dekretu hori otsailaren 15eko 4/2005 Foru Dekretuak aldatu zuen).

Horregatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak proposatuta eta Dipu-
tatuen Kontseiluak gaia gaur egindako bilkuran aztertu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Aplikazio eremua.

Foru dekretu honen edukia aplikagarri izango zaie Arabako Foru Aldundiaren, bere erakunde 
autonomoen eta Aiarako Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Partzuergoaren itxiera eragi-
ketei.

Eragindako kontabilitate multzoak honako hauek izango dira: aribideko ekitaldikoak (16.1.16, 
16.1.15 eta 16.1.77), itxitako ekitaldietakoak (16.2.13, 16.2.14 eta 16.2.15), hurrengo ekitaldie-
takoak (16.3.17, 16.3.18, 16.3.19 eta 16.3.20) eta justifikatu beharreko eragiketak (16.4.06, 16.4.08, 
16.4.09, 16.4.11, 16.4.12, 16.4.13. 16.4.14 eta 16.4.15).

Bigarrena. Aurrekontu aldaketak.

Aurrekontuan zerbait aldatzeko eskaerak 2016ko urriaren 21erako aurkeztu behar dira; ho-
nako aldaketa hauek egiteko eskaerak salbuetsita daude:

1) Konpromiso kredituak eratzeko aldaketak eta kreditu horien urteko zenbatekoak doitzeko 
eta egokitzeko aldaketak. Aldaketa horietako kontabilitate agiriei ez zaie aplikatuko hirugarren 
artikuluan xedatutakoa.

Kasu guztietan, aurrekontu aldaketak hurrengo ekitaldirako onartutako aurrekontu proiek-
tuan (edo aurrekontuaren luzapenean) ezarritako zenbatekoetara doitu behar dira.

2) 1. kapituluari (“Langileen gastuak”) eragiten diotenak.
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3) Kontabilitate egozpen egokiak egiteko beharrezkoak direnak.

4) 2016ko aurrekontua ixteko eta likidatzeko aldaketak.

5) Kreditu gaikuntzak, artikulu honetan ezarritako aldia amaitutakoan aurreikusitakoa 
gainditzen duten sarreren ondorioz egiten direnak.

Hirugarrena. 2016ko aurrekontuko aribideko eta hurrengo ekitaldietako multzoetako agiriak 
jasotzeko epealdiak:

Kontabilitate Erregistroan jarraian adieraziko diren egunetara arte onartuko dira kontabi-
litateko agiriak eta fakturak, gero Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritzak kontu hartzeko eta 
kontabilizatzeko:

1) 2016ko urriaren 31ra arte

“A” agiriak: baimentzeko eragiketak.

Baldin eta “A” fasean kontabilizatzeko eragiketaren indarreko administrazio prozeduraren 
arabera ondorioztatzen bada gastu xedatzea ez dela egingo hurrengo idatz zatietan ezartzen 
den epealdia amaitu baino lehen, “A” agiria onartzeak eta balidatzeak ez dakarte berekin haren 
luzapena.

2) 2016ko azaroaren 7ra arte

“AD” agiriak: baimentzeko-xedatzeko eragiketak.

3) 2016ko azaroaren 14ra arte

“D” agiriak: xedatze eragiketak.

4) 2016ko azaroaren 25era arte

Hurrengo ekitaldietako multzoei bakarrik eragiten dieten kontabilitateko agiriak, “A”, “AD” 
eta “TAEG A” faseetan, eta beraien barrak.

Sortzapena 2016ko ekitaldian gertatzen den eragiketei lotutako kontabilitate agiriak:

a) “ADO” agiriak, fakturen prozesukoak ez direnak.

b) “DO” agiriak —xedatzeko-agintzeko eragiketak—, eta “DOK” agiriak, artikulu honetako 
9) f) puntuan aipatzen direnak izan ezik.

c) “DO-status-J” eta “DOK-status-J” agiriak, justifikatu beharreko xedatzeko-agintzeko era-
giketak.

5) 2016ko abenduaren 9ra arte

a) “ADOK-J” agiriak: bidaia gastuetarako aurrerakinak, baimendutako kutxa eta kontuen 
aurrerakinak, eta tratamendu hori eskatzen duten beste batzuk.

b) Hurrengo ekitaldietako multzoei bakarrik eragiten dieten kontabilitateko agiriak, “D”, 
“TAEG AD” eta “TAEG D” faseetan, eta beraien barrak.

6) 2016ko abenduaren 28ra arte

a) Gastuen aurrekontuko agiriei dagozkien ordainketak. Egun horretarako egiten ez direnak 
2016ko hondarren kargura gauzatuko dira, dekretu honetako hamazazpigarren artikuluan xe-
datutakoaren arabera.

b) “MDK” agiriak: sarrerak itzultzeko eragiketak.

7) 2017ko urtarrilaren 13ra arte

a) Sarrerei buruzko agiriak.

b) 2016ko ekitaldiko fakturak. Ekitaldi horretakotzat joko dira Fakturen Erregistroan egozteko.
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Egun horretatik aurrera, erregistroan jasoko diren faktura guztiak 2017ko ekitaldiko aurre-
kontuari egotziko zaizkio.

8) 2017ko urtarrilaren 20ra arte

a) “O” agiriak, agintzeko eragiketak, edo “OK” agiriak.

b) “O-status-J” agiriak, justifikatu beharreko agintzeko eragiketak, edo “OK-J” agiriak.

c) “ADOK” agiriak, ordainketak baimentzeko, xedatzeko, agintzeko eta proposatzeko eragi-
ketak (Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 12ko 33/1996 Foru Dekretuan aipatzen dira), eta 
beraiei dagozkien “RCP/” agiriak.

d) “J” agiriak, gastuetarako baimendutako kontuak eta kutxak, bidaia gastuak etab., justifi-
katu beharreko aurrerakinen bidez izapidetu direnak, justifikatzen dituztenak.

e) 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak, Sektore publikoko kontratuen Legearen testu 
bateratua onartzen duenak, 111.1 eta 111.2 artikuluetan aipatzen dituen kontratuak gauzatzeko 
egiten diren agiriak.

f) “DOK” agiriak: administrazioak egiten dituen obren ondoriozko eragiketei dagozkien 
ordainketak xedatzeko, agintzeko eta proposatzeko eragiketak.

9) 2017ko otsailaren 3ra arte

2016rako programatutako helburuak zein neurritan bete diren aztertzen duen memoria.

10) Ebazpenak hartzea

a) 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta Diputatuen Kontseiluak 2017ko aurrekontu arruntera 
gerakinak txertatzeko foru dekretua onartu arte, ezin izango da hartu eragin ekonomikoa daukan 
ebazpenik likidatzen ari den aurrekontuaz; salbuespena: 8) d) idatz zatian aipatzen diren agirien 
frogagiriak onartu daitezke.

b) “A”, “AD”, “ADO”, “ADO-J”, “D”, “DO” eta “DO-J” agirien ebazpenak 2017ko urtarrilaren 9rako 
jakinarazi behar zaizkio Kontabilitate Erregistroari. Ebazpenik ematen ez den kasuetan agiriei 
barra ezarriko zaie.

Laugarrena. Itxitako ekitaldietako multzoei buruzko agiriak jasotzeko epealdiak.

Kontabilitate Erregistroan jarraian adieraziko diren egunetara arte onartuko dira kontabili-
tateko agiriak, gero Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritzak kontu hartzeko eta kontabilizatzeko:

1) 2016ko abenduaren 31rako ordaintzeko agindu ez diren gastuen hondarren kasuan, dago-
kion sailak banan-banan egiaztatu beharko ditu 2017ko urtarrilaren 9rako, hondartzat hartzeko 
edo Diruzaintza Nagusian sartzeko.

2) Edonola ere, aurreko puntuan ezarritakoaren arabera ezabatzen diren hondarrak hurrengo 
ekitaldi batean ordaindu behar badira, orduan indarrean dagoen aurrekontu arruntaren kargura 
ordainduko dira.

3) 2016ko abenduaren 31n kobratzeke dauden zergaz kanpoko sarreren hondarrak direla eta, 
dagokion sailak horien berri eman behar du, kobratzeko egindako eragiketen jarraipena egiteko.

Bosgarrena. Aurrekontuz kanpoko eragiketei dagozkien agiriak (16.1.77 multzoa) jasotzeko 
epealdiak.

Xedapen zatiko hamabosgarrenean agiriak sartzeko ezarritako eguna izango da Kontabilitate 
Erregistroan kontabilitate agiriak onartzeko azken eguna. 2017ko ekitaldi ekonomikoan egiten 
diren eragiketak 17.1.77 multzoari egotziko zaizkio.
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Seigarrena. Justifikatu beharreko eragiketen multzoetako agiriak jasotzeko epealdiak.

Xedapen zatiko hamabosgarrenean agiriak sartzeko ezarritako eguna izango da Kontabilitate 
Erregistroan kontabilitate agiriak onartzeko azken eguna. 2017ko ekitaldi ekonomikoan egiten 
diren eragiketak 2017ko ekitaldiko dagozkien multzoei egotziko zaizkie.

Zazpigarrena. Eragozpenak edo ezezpenak.

1) Kontuhartzailetza Zerbitzuak, Kontabilitate Zerbitzuak edo Aurrekontu Zerbitzuak kontabi-
litateko agiri bati eragozpenak ezartzeko edo hura ezezteko txostena egiten badu, eragozpenak 
edo ezezpenak gainditutakoan dekretu honetan ezartzen den epealdia betetzen ez bada, bi 
egun baliodun edukiko dira txostena eman den egunetik aurrera agiria berriro Kontabilitate 
Erregistrora bidaltzeko.

2) Desadostasuna berresten bada eta ondorioz beraren izapideak Diputatuen Kontseiluaren 
urriaren 27ko 792/1992 Foru Dekretuan, ohartarazpen ekonomikoen izapideenean, ezarri-
takoaren arabera egin behar badira, 2017ko otsailaren 14ra arte baliozkotu ahal izango da.

Zortzigarrena. Itzulketak.

1) 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera 2016ko aurrekontuko ordainketen itzulketa guztiak 2017ko 
aurrekontu arrunteko sarreratzat hartuko dira, eta “Aurrekontu itxiko itzulketa” kontzeptuari 
egotziko zaizkio.

2) 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera 2016ko eta aurreko ekitaldietako aurrekontuetako sa-
rreren itzulketa guztiak 2017ko aurrekontuko sarreren murrizketatzat hartuko dira, edo bertako 
gastutzat, bestela.

Bederatzigarrena. 2017ko ekitaldiko aurrerakinak.

2017ko aurrekontu arrunta onartzen denetik aurrera (edo, bestela, aurrekoaren luzapena 
onartzen denetik aurrera) “ADOK-J” kontabilitateko agiriak (bidaia gastuetarako aurreraki-
nak, baimendutako kutxa eta kontuen aurrerakinak, eta tratamendu hori eskatzen duten beste 
batzuk) izapidetu ahal izango dira. 2016ko aurrekontuko aurrerakinen bat justifikatzeke geratuz 
gero, 2017ko aurrerakina jaso baino lehen justifikatu beharko da behar bezala (“J” agiria).

Hamargarrena. Fakturen erregistroa.

2017ko urtarrilaren 20an 2016ko fakturen erregistroan izapidetzeke geratzen diren fakturak 
honela tratatuko dira:

1) Txostena egingo da; bertan azaldu behar da zergatik ez diren agertu fakturak kontabilita-
tean, Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritzak fiskalizatzeko eta kontuan hartzeko.

2) Aurreko txostena ikusita, 2016ko aurrekontuan kontabilizatu behar diren fakturetarako 
finantzaketa “Egindako aurrekontua” fasean dauden sailaren kredituetatik lortuko da.

3) Aurrean esan den bezala ezin bada agertu kontabilitatean, eragindako sailak eraba-
kiko du “A” eta “AD” fasean dauden kredituetatik zein ezeztatuko diren faktura horiek guztiak 
finantzatzeko.

4) Iragarritako murrizketaren ebazpena emateko ez dira bete behar hirugarren artikuluko 11) 
epigrafean ezartzen diren epealdiak.

5) Edonola ere, abenduaren 18ko 53/1992 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko eko-
nomia eta aurrekontu araubidearenak, eta 21/2015 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko 
2016ko aurrekontua gauzatzekoak, ezartzen dutenaren arabera beharrezkoak diren aurrekontu 
aldaketak egingo dira.

Hamaikagarrena. Aplikatzeke dauden eragiketak.

1) Baldin eta bidezko banku kontuetan sartutako sarretatik aplikatu gabe daudenak eta 
ordaindutako gastuetatik xedatu gabe daudenak 2016ko abenduaren 31rako aldundiaren 
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kontabilitateko erregistroetan agertzen ez badira (aurrekontu arruntean zein aurrekontuz 
kanpoko eragiketetan), 2016ko abenduaren 31ko datarekin kontabilizatuko dira, aztertu eta 
sorburua zehaztu ondoren. Horretarako, kontabilitateko agiriak erabiliko dira; agiri horiei ez 
zaizkie aplikatuko dekretu honetan agiriak jasotzeko ezartzen diren epealdiak.

2) Finantza Kudeaketa Zerbitzuak 2017ko urtarrilaren 13rako egingo ditu abenduan irekita 
dauden kontu korronteen hil horretako banku berdinkatzeak.

Hamabigarrena. Ondare eragiketak.

2016ko abenduaren 31 baino lehen egindako eragiketak (aurrekontukoak zein aurrekontuz 
kanpokoak), ondasunen inbentarioan eta ondare kontabilitatean ezarri behar badira, otsailaren 
23ko 5/1998 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren ondarearenak, arautzen duenarekin 
eta 769/1990 Foru Dekretuak, ondarearen kontabilitateari eta ondasunen erregistroari buruzkoak, 
ezarritako prozedurarekin bat etorriz, 2016ko ekitaldi ekonomikoko eragiketa modura erregis-
tratu behar dira. Eragiketa horiek ondasunen inbentarioan erregistratzeko epealdia 2017ko 
martxoaren 10ean amaituko da.

Hamahirugarrena. Urteko kontuak egitea.

Arabako Foru Aldundiaren urteko kontuak egiteko, 2017ko otsailaren 10erako Ondare 
Zerbitzura bidali behar dira 2016ko abenduaren 31 baino lehen amaitutako obren espedienteei 
dagozkien agiriak, hain zuzen ere “Aribideko ibilgetua” edo “Aribideko azpiegiturak” ataletan 
erregistratuko obren espedienteei dagozkienak:

— Azken ziurtapena, organo eskudunak dagokion ebazpen bidez onartua. Obra proiektuen 
kasuan, baldin obra gauzatzen ez bada, horren berri eman behar da.

Hamalaugarrena. 2016ko ekitaldiko hondarrak

Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritzari baimena ematen zaio 2017ko urtarrilaren 1etik au-
rrera ordaintzeko 2016ko abenduaren 31n kontabilitate erregistroan ezarrita dauden betebe-
harretatik ordaindu gabe daudenak, 2016ko ekitaldiko aurrekontua ixteko arauen foru dekretu 
honetan arautzen denarekin bat etorriz.

Hamabosgarrena. Kontabilitate agiriak kontrol sisteman sartzeko epealdia.

Dekretu honetako aurreko artikuluetan finkatutako epealdiak bete beharra gorabehera, 
2016ko ekitaldiko aurrekontuko kontabilitate agiriak Ekonomia eta Finantza Kontrol Sisteman 
(SCEF) sartzeko azken eguna 2017ko urtarrilaren 27a izango da.

Hamaseigarrena. Aiarako Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Partzuergoak 2016ko eki-
taldiko kontu orokorraren onarpenari buruz idazkaritzak edo antzeko organoren batek egindako 
egiaztagiria bidaliko du Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritzara 2017ko otsailaren 20a baino 
lehen, abenduaren 31ko 52/2013 Foru Dekretuan ezarri bezala.

Hamazazpigarrena. Merkataritzako foru sozietateek eta foru fundazioek Finantza eta Aurre-
kontu Zuzendaritzara bidali behar dituzte administrazio kontseiluek —sozietateen kasuan— edo 
organo eskudunak —fundazioen kasuan— egindako kontuak 2017ko martxoaren 31 baino lehen, 
bi dekretu hauetan ezarritakoaren arabera: 52/2013 Foru Dekretua, urteko kontuen ereduak 
onartzen dituena; eta 8/2014 Foru Dekretua, okerrak zuzentzekoa.

Hemezortzigarrena. Merkataritzako foru sozietateek eta foru erakundeek onartutako kontuak 
bidaltzeko epealdia.

Merkataritzako foru sozietateek eta foru fundazioek onartutako kontuak 2017ko maiatzaren 
5a baino lehen bidali behar dituzte Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritzara. Informazio hori bi 
dekretu hauetan ezarritakoaren arabera igorri behar dute: 52/2013 Foru Dekretua, urteko kon-
tuen ereduak onartzen dituena; eta 8/2014 Foru Dekretua, okerrak zuzentzekoa.
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Hemeretzigarrena. Foru dekretu hau onartzen denetik 2016ko ekitaldia amaitu arte Arabako 
Batzar Nagusiek onartzen dituzten foru arauen betearazpenean ez da aplikatuko foru dekretu 
honetan ezarritakoa.

Hogeigarrena. Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritzari baimena ematen zaio dekretu hau 
garatzeko behar diren jarraibide eta agindu guztiak emateko.

Gasteiz, 2016ko ekainaren 28a

Diputatu nagusiordea
M. PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatua
JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ
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