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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

ARABAKO BATZAR NAGUSIAK

2/2016 Foru Araua, otsailaren 10ekoa, Arabako Toki Erakundeen Aurrekontu Egonkortasuna-
ren eta Finantza Jasangarritasunaren abenduaren 13ko 38/2013 Foru Araua, Toki Erakundeak 
arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Araua, eta Arabako Lurralde Historikoko Toki 
Erakundeen Aurrekontuari buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua aldatzen dituena

Arabako Batzar Nagusiek 2016ko otsailaren 10ean egindako osoko bilkuran ondoko foru 
araua onetsi dute:

2/2016 Foru Araua, otsailaren 10ekoa, Arabako Toki Erakundeen Aurrekontu Egonkortasuna-
ren eta Finantza Jasangarritasunaren abenduaren 13ko 38/2013 Foru Araua, Toki Erakundeak 
arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Araua, eta Arabako Lurralde Historikoko Toki 
Erakundeen Aurrekontuari buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Araua aldatzen dituena.

ZIOEN ADIERAZPENA

Irailaren 22ko 8/1980 Lege Organikoa, autonomia erkidegoen finantzaketarena, eta apirilaren 
27ko 2/2012 Legea, aurrekontu egonkortasunarena eta finantza jasangarritasunarena, aldatzen 
dituen ekainaren 12ko 6/2015 Lege Organikoak finantza zuhurtasuna eman du administrazio 
publikoen finantza eragiketak zuzentzen dituen printzipio gisa, eta finantza jasangarritasunaren 
printzipioaren barruan sartzen da.

Printzipio horren ondorioz, aldaketa batzuk egin behar dira Arabako toki erakundeen au-
rrekontuaren eta egonkortasunaren eta finantza jasangarritasunaren gaia diziplinatzen duten 
foru arauetan.

Bestalde, toki erakundeen kontabilitateko esparru erregulatzaile berria indarrean sartu iza-
nak dakar aurrekontuei buruzko foru arauaren zenbait egokitzapen tekniko egin behar izatea, 
besteak beste, kontu orokorraren arauketari, aurrekontuen edukiei eta aurrekontu kredituen 
egoerari dagokienez.

Gainera, publizitate eskakizunetik salbuesten da toki erakundearen presidentetzaren esku-
menekoak diren kreditu gehigarrien onarpena.

Legeak hiru artikulu eta xedapen gehigarri bat eta azken xedapena ditu. Lehenengo artiku-
lutik hirugarrenera foru arauetan oraintsuko oinarrizko araudian xedatutakoa betetzeko sartzen 
diren aldaketei buruzkoak dira. Azken xedapena, indarrean jartzeari buruzkoa, indarraldia bera 
2016ko ekitaldira atzeratzen du, aurrekontuaren gaia urteko zikloek arautzen baitute.

LEHENENGO ARTIKULUA. Toki Ogasunei buruzko uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren 
aldaketa.

Bakarra. Hirugarren idatz zatia gehitu zaio uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauaren, toki oga-
sunenarenaren, 51 ter artikuluari. Honela dio, hitzez hitz:

3. Toki erakundeek sinatzen dituzten kreditu eragiketa guztietarako eta abalak edo bestelako 
berme publikoak emateko finantza zuhurtasunaren printzipioari jarraitu beharko zaio. Finantza 
zuhurtasunaz ulertzen da finantza eragiketek arriskua eta kostua murrizteko bete behar dituzten 
baldintzak.

Eragiketek bete behar dituzten baldintzak finantza babesean eskumena duen sailaren titu-
larrak emandako foru aginduaren bidez ezarriko dira.
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BIGARREN ARTIKULUA. 38/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Arabako toki erakundeen 
aurrekontu egonkortasunarena eta finantza iraunkortasunarena, aldatzea.

Bakarra. Aldatu egiten da abenduaren 13ko 38/2013 Foru Arauaren, Arabako toki erakundeen 
aurrekontu egonkortasunarenaren eta finantza iraunkortasunarenaren, 5. artikulua. Hona hemen 
aurrerantzean izango duen testua:

5. artikulua. Finantza iraunkortasunaren printzipioa gauzatzea.

1. Hauxe da finantza iraunkortasuna: aldian aldiko eta etorkizuneko gastu konpromisoak 
finantzatzeko ahalbidea, defizitaren, zor publikoaren eta merkataritza zorren berankortasunaren 
mugen barruan, indarreko araudian ezarritakoarekin bat etorriz. Finantza jasangarritasunaren 
printzipioa betetzeko, finantza eragiketak finantza zuhurtasunaren printzipioaren pean egongo 
dira.

2. Aurrekontuen foru arauaren edo beste foru arauren bidez, Arabako toki korporazioen 
zor publikoaren helburua ezarriko da, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren baitan, horrela 
dagokionean, onartzen den konpromisoarekin bat.

3. Arabako Foru Aldundiak toki korporazioei kreditu eragiketak burutzeko ematen dizkien 
baimenek aurrekontu egonkortasun eta zor publikoarekin loturiko helburuak betetzen direla 
aintzat hartuko dute, bai eta honako araua aplikatzearen ondoriozko betebeharrak eta bertan 
jasotako printzipioak betetzen direla ere.

4. Toki korporazio bati baimendutako eta xedatutako zor publikoaren guztirako bolumena 
foru arauaren bidez ezarritako helburuaren ehuneko 95etik gorakoa bada, ezin izango da hitzartu 
epe luzera zorpetzeko eragiketarik.

5. Aurrekontu egonkortasunaren edo zorraren helburua betetzen ez duten zuzenbidezko 
75.000 biztanle edo gehiagoko korporazioek Arabako Foru Aldundiaren baimena beharko dute 
epe luzera zorpetzeko eragiketak egiteko.

HIRUGARREN ARTIKULUA. 3/2004 Foru Arauaren, otsailaren 9koaren, Arabako Lurralde 
Historikoko toki erakundeen aurrekontuarenaren, aldaketa.

Lehenengoa. 3/2004 Foru Arauaren, otsailaren 9koaren, Arabako Lurralde Historikoko toki 
erakundeen aurrekontuarenaren, 3. artikuluko 3. idatz zatia aldatzen da.

3. Aurrekontu orokorrak erakundearen beraren aurrekontuek, haren erakunde autonomoe-
nek eta enpresa entitate publikoenek, haren mendeko sozietate publikoenek eta, toki erakun-
deak duen erabakitzeko ahalaren menpean, zuzenean edo zeharka, dauden ekintzak dituzten 
atxikitako partzuergoenek osatzen dituzte. Erakundeari atxikitako gainerako partzuergoen au-
rrekontuak aurrekontu orokorrei batuko zaizkie informazio gisa.

Bigarrena. 3/2004 Foru Arauaren, otsailaren 9koaren, Arabako Lurralde Historikoko toki 
erakundeen aurrekontuarenaren, 6. artikulua aldatzen da.

6. artikulua. Edukia.

1. Toki erakundeen eta horien erakunde autonomoen eta partzuergoen aurrekontu bakoitzak, 
hala badagokio, honako hauek izango ditu:

a) Sarreren orria, ekitaldian zehar likidatuko diren eskubide ekonomikoak zenbatesten di-
tuena.

b) Gastuen orria, betebeharrak (ordainketakoak zein konpromisokoak) betetzeko behar diren 
kredituak azaltzen dituena.

c) Programa taldeen deskribapen koadroak, 12.2. artikuluan xedatutakoaren arabera.

d) Aurrekontuaren memoria, edukiaren eta aurreko aurrekontuen aldean gertatu diren al-
daketa nagusien berri ematen duena eta aurrekontua egiteko kontuan hartu diren irizpideak 
azaltzen dituena.
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e) Eranskina: onartu eta erabilitako konpromiso kredituak. Eranskin honetan erakundeak 
aurrekontua aurkezten denean erabilita dituen konpromiso kredituak urteka banakatuta agertu 
behar dira; aurrekontua likidatu gabe badago, aurkezpen egunean indarrean dauden esleipen 
guztiak agertu behar dira.

f) Ekitaldian egin beharreko inbertsioen eranskina, lurzoruaren ondare publikoari dagozkio-
nak eta gainerakoak bereizita.

g) Transferentzien eta dirulaguntza arrunten eta kapitalen eranskina; bertan, aurrekontuan 
aurreikusitako kapitulu hauen araberako gastuak zehazten dira, bai eta araubide aplikagarria 
eta emakida prozedura ere.

h) Zorpetze eranskina, aurrekontu ekitaldiaren hasieran eta amaieran aurreikusitako erakun-
dearen finantza zorraren mailarekin, aldaketen xehetasunarekin eta aurreikusitako interesen 
ordainketekin.

i) Langileen eranskina, aurrekontu zuzkidura duten postuen zerrendarekin, ordainsarien eta 
gizarte gastuen artean bereizita.

2. Enpresa erakunde publikoen, partzuergoen eta sozietate publikoen aurrekontuek agiri 
hauek eduki behar dituzte:

a) Aurreikusitako galera eta irabazien kontua.

b) Aurreikusitako balantzea

c) Ondare garbiaren aldaketen egoera, aurreikuspenen arabera.

d) Aurreikusitako egoera eta kontuak azaltzeko memoria, bai eta aurreko ekitaldikoen artean 
dituzten aldaketenak eta horiek egiteko baliatutako irizpideak ere. Era berean, etorkizuneko 
ekitaldietan eraginak dituzten konpromiso ekonomikoei buruzko informazioa emango da.

e) Transferentzien eta dirulaguntza arrunten eta kapitalen eranskina; bertan, aurreikusitako 
egoera eta kontuetan aurreikusitako kontzeptu hauen araberako gastuak zehazten dira, bai eta 
araubide aplikagarria eta emakida prozedura ere.

f) Zorpetze eranskina, aurrekontu ekitaldiaren hasieran eta amaieran aurreikusitako erakun-
dearen finantza zorraren mailarekin, aldaketen xehetasunarekin eta aurreikusitako interesen 
ordainketekin.

g) Langileen eranskina, postuen zerrendarekin, ordainsarien eta gizarte gastuen artean 
bereizita.

h) Ekitaldian esleitu beharreko inbertsioen eranskina, lurzoruaren ondare publikoari dagoz-
kionak eta gainerakoak bereizita.

3. Aurrekontu orokorrean aurreko 1. eta 2. idatz zatietan aipatzen diren agiriak ez ezik, ondoko 
hauek ere txertatu behar dira:

a) Aurrekontu orokorraren edukia azaltzen duen memoria; bertan aurreko aurrekontuaren 
aldean egin diren aldaketak aztertu behar dira, garrantzitsuenak nabarmenduta, eta haietako 
bakoitzaren edukia azaldu behar da, bai eta urteko aurrekontua gauzatzeko arauan ezarritako 
gainerako neurriak ere.

b) Tokiko arlo publikoaren aurrekontu bateratua.

c) Aurrekontua gauzatzeko araua; bertan nahitaez agertu behar dira bermeak emateko eta 
zorpetzeko gehieneko mugak, erakunde bakoitzari aplikatuko zaizkionak, besteak beste.

d) Itxitako azken ekitaldiko aurrekontu orokorren likidazioa, eskuratutako gauzatze mailaren 
memoria batekin batera, eta dagokion ekitaldiko behintzat lehenengo seihilekoaren gastu eta 
sarreren gauzatze egoerekin batera.
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e) Ekonomia finantzetako txostena; bertan sarreren eta aurreikusitako kreditu eragiketen 
ebaluaziorako erabilitako oinarriak azaldu behar dira eta eskatu daitezkeen betebeharrei eta 
zerbitzuen funtzionamendu gastuei aurre egiteko kredituak aski direla frogatu behar da, hau da, 
aurrekontua orekatuta dagoela. Txostenean, gainera, udalak konpromiso kredituak finantzatzeko 
nahikoa baliabide daukan edo ez aztertu behar da, eta aztertu ere aparteko atal batean.

f) Aurrekontuko sarreren eta gastuen saldoa Europako Kontuen Sisteman ezarritakoaren 
arabera kalkulatutako finantzaketa ahalmenarekin edo beharrizanarekin erlazionatzeko behar 
den informazioa.

Hirugarrena. 3/2004 Foru Arauaren, otsailaren 9koaren, Arabako Lurralde Historikoko toki 
erakundeen aurrekontuarenaren, 11. artikulua aldatzen da. Honela geratzen da idatzita:

11. artikulua. Egitura ekonomikoa

1 Aurrekontuetan jasotako diru sarrera eta gastuen egoerak horien izaera ekonomikoa oinarri 
hartuta zehaztutako kontabilitateko egiturarekin bat aurkeztuko dira.

Gastuen egoeren egitura ekonomikoak eragiketa arruntetarako kredituen, kapital eragiketen 
kredituen eta finantza eragiketetarako kredituen artean bereiziko du.

Eragiketa arruntetarako kredituetan langileenak, ondasun arruntenak eta zerbitzuenak, 
finantza gastuak, diru laguntzen transferentzia arruntak eta kreditu globala eta beste ezbehar 
batzuk sartuko dira.

Kapital eragiketetarako kredituek inbertsio errealenak eta transferentzia eta kapitalaren 
dirulaguntzena bereiziko dituzte.

Finantza eragiketetarako kredituek finantza aktiboenak eta pasiboenak jasoko dituzte.

Diru sarrera egoeraren egitura ekonomikoak aurreikuspenak eragiketa arrunten, kapital 
eragiketen eta finantza eragiketen arabera bereiziko ditu.

Eragiketa arrunten araberako aurreikuspenek zerga zuzenak, zeharkako zergak, tasak eta 
beste sarrera batzuk, transferentzia eta dirulaguntza arruntak eta ondare sarrerak jasotzen 
dituzte.

Kapital eragiketen araberako aurreikuspenek inbertsio errealen besterentzeak, kapitalaren 
dirulaguntzak eta transferentziak bereiziko dituzte.

Finantza eragiketen araberako aurreikuspenek finantza aktiboak eta pasiboak jasoko dituzte.

2 Aurreikusitako balantzearen kontabilitate egitura, aurreikusitako galdera eta irabazien kon-
tua eta ondare garbiko aldaketen egoera aurreikusia dagokion erakundeari aplika dakizkiokeen 
kontabilitate arauetara egokituko dira.

Laugarrena. 3/2004 Foru Arauaren, otsailaren 9koaren, Arabako Lurralde Historikoko toki 
erakundeen aurrekontuarenaren, 21. artikulua aldatzen da. Honela geratzen da idatzita:

21. artikulua. Langileen kredituak

Aurrekontuetako gastuen orrietan bildutako langileen gastuetarako ordainketa kredituak 
honelakoak dira:

a) Toki erakundearen administrazioaren eta erakunde autonomoen kasuan, izaera 
mugatzailea izango dute, bai kredituaren zenbatekoari dagokionez, bai langileen eranskinean 
aurreikusitako postuen xehetasun banakatuari dagokionez.

b) Enpresa erakunde publikoen kasuan, izaera zenbatetsia izango dute, kredituaren zenbate-
koari dagokionez, baina mugatzailea, langileen eranskinean aurreikusitako postuen xehetasun 
banakatuari dagokionez.
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c) Sozietate publikoen kasuan, izaera zenbatetsia izango dute, bai kredituaren zenbatekoari 
dagokionez, bai langileen eranskinean aurreikusitako postuen xehetasun banakatuari dago-
kionez.

Bosgarrena. 3/2004 Foru Arauaren, otsailaren 9koaren, Arabako Lurralde Historikoko toki 
erakundeen aurrekontuarenaren, 22. artikuluko 3. idatz zatia aldatzen da. Honela geratzen da 
idatzita:

3. Aurrekontuek ezingo dituzte jaso ekitaldian bertan edo hurrengoan hasten ez diren 
egikaritzea duten konpromiso kredituak.

Seigarrena. 3/2004 Foru Arauaren, otsailaren 9koaren, Arabako Lurralde Historikoko toki 
erakundeen aurrekontuarenaren, 32. artikuluko 3. idatz zatia aldatzen da. Honela geratzen da 
idatzita:

3. Kreditu gerakinak sartuko dira, baldin eta horretarako finantza baliabide nahiko badago.

Aurreko ekitaldian baimendu diren baina baliatu ez diren maileguen bidez, kreditu gerakinak 
sartzea finantzatu ahalko da.

Finantzaketa atxikia duten gastuen kreditu gerakinak sartzea finantzatzeko, sarrera hori 
finantzatu ahal izateko baliabidetzat hartuko dira, ez bakarrik finantzaketa atxikia duten gastuei 
lotutako diruzaintzako gerakina, baita sarrerako konpromiso irmoak ere.

Zazpigarrena. 3/2004 Foru Arauaren, otsailaren 9koaren, Arabako Lurralde Historikoko toki 
erakundeen aurrekontuarenaren, 34. artikuluko 3. idatz zatiaren hirugarren paragrafoa aldatzen 
da. Honela geratzen da idatzita:

Ekitaldi bakoitzeko aurrekontua exekutatzeko arauan horrela ezartzen bada, presidenteak 
eskumena izango du honako baldintza hauek betetzen dituzten kreditu gehigarriak onartzeko:

a) Artikulu honen bigarren idatz zatiko hirugarren paragrafoan aipatzen diren kreditu eragi-
keten bidez ez finantzatzea.

b) Urtean, metaketaren ondorioz, ez izatea aurrekontuaren hasierako kredituen ehuneko 
5eko gorakada.

Salbuespenezko kasu horretarako, ez dira aplikagarriak izango idatz zati honetako 15., 17. 
eta 18. artikuluek aipatzen dituzten informazio, erreklamazio, publizitate eta baliabide arauak.

Zortzigarrena. 3/2004 Foru Arauaren, otsailaren 9koaren, Arabako Lurralde Historikoko toki 
erakundeen aurrekontuarenaren, 38. artikulua aldatzen da. Honela geratzen da idatzita:

38. artikulua. Sarrera gauzatzeko faseak

1. Diru sarreren aurrekontua honako fase hauetan kudeatuko da:

a) Eskubidea aitortzea.

b) Eskubidea kobratzea.

2. Eskubidearen aitorpena da toki erakundearen alde eskubide bat sortzen deneko ekitaldia, 
sarrera bakoitzeko berariazko araudiarekin bat.

3. Eskubidearen kobrantza da aurretik edo aldi berean aitortutako eskubide bat Diruzaintzan 
sartzearen bidez gauzatzeko eragiketa.

4. Sarrerak itzultzeagatiko ordainketen helburua da interesdunei kontabilitateko subjektuaren 
diruzaintzan oker edo behar baino gehiago sartutako kopuruak itzultzea.

Sarrera itzultzeko motiboa zein den, honako kasu hauek bereizi behar dira:

a) Sarrerak itzultzea, oker egindako likidazioak baliogabetzeagatik. Beti aplikatuko dira in-
darreko ekitaldiko sarreren aurrekontuan; horrela, gutxitu egingo da dagokion aurrekontu 
kontzeptuaren bilketa, itzulketa dakarren sarrera zein aurrekonturi aplikatu zitzaion kontuan 
izan gabe.
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b) Bikoiztutako edo gehiegizko sarrerak itzultzea. Aurrekontukoak ez diren eragiketatzat 
hartuko dira.

Bederatzigarrena. 3/2004 Foru Arauaren, otsailaren 9koaren, Arabako Lurralde Historikoko 
toki erakundeen aurrekontuarenaren, 40. artikulua aldatzen da. Honela geratzen da idatzita:

40. artikulua. Sarrera gauzatzeko faseak

1. Aurrekontu kreditu ez erabiliak honako egoeraren batean egon daitezke:

a) Kreditu erabilgarriak.

b) Atxikitako kredituak, erabiltzeko daudenak.

c) Kreditu ez erabilgarriak.

Hasiera batean, gastuen aurrekontuan edo horien aldaketetan onartutako kreditu guztiak 
jotzen dira kreditu erabilgarritzat eta egoera horretatik aurrera aurrekontu kredituak egon dai-
tezkeen honako bi egoeretako batera igaro daitezke: atxikita edo ez erabilgarri. Bestela, gastuen 
baimena eman ahalko da eta, horrela, gastua gauzatzeko prozedura hasiko da.

Kreditu atxikipenaren bidez, kreditu erabilgarri bat atxikipen eta ez erabilgarri egoerara 
igarotzen da, zenbateko jakin batez gastu bat edo transferentzia bat baimentzeko kreditu nahi-
koa dagoela egiaztatzen duen agiria ematearen ondorioz, eta kopuru beragatik egiten da gastu 
edo transferentzia horretarako erreserba bat.

Krediturik ez dago aurrekontu partida baten kredituaren saldo osoa edo zati bat ibilgetzen 
denean eta, ondorioz, ez erabilgarritzat aitortzen denean.

Ez erabilgarri adierazteak ez du kredituaren baliogabetzea ekarriko, baina erabilgarri ez da-
goela adierazitako saldoaren kargura ezingo dira gastu eta transferentzien baimenak adostu, 
eta zenbatekoa ezingo zaio hurrengo ekitaldiko aurrekontuari aplikatu.

Kredituak ez erabilgarri adieraztea eta hura erabilgarri gisa berriz jartzea erakundearen bi-
lkurari dagokio.

2. Gastuen aurrekontua honako fase hauetan kudeatuko da:

a) Gastuaren baimena.

b) Gastuaren erabilgarritasuna edo konpromisoa.

c) Onartutako obligazioa

d) Ordainketaren agindua.

e) Ordainketa.

Gastuaren baimenaren bidez adosten da hura zenbateko jakin edo gorabeherako batez 
egitea, kreditu zehatz baten kargura, eta horretarako haren zati bat edo osoa erreserbatzea.

Gastuaren erabilgarritasunaren edo konpromisoaren bidez, ezarritako legezko izapideak bete 
ondoren, adosten da aurretik baimendutako gastuak egitea, zehatz adierazitako zenbateko batez.

Obligazioa aitortuz eta likidatuz erakundearen aurka exiji daitekeen kreditua dagoela adie-
razten da, gastu baimendu eta konprometitu baten ondoriozkoa.

Ordainketa aginduz, arduradunak ordainketa agindua ematen du toki erakundearen 
diruzaintzaren aurka, aurretik aitortutako obligazio baten ondorioz.

Hamargarrena. 3/2004 Foru Arauaren, otsailaren 9koaren, Arabako Lurralde Historikoko toki 
erakundeen aurrekontuarenaren, 43. artikulua aldatzen da. Honela geratzen da idatzita:

43. artikulua. Justifikatu beharreko igorpenak

1. Ematerakoan erantsi ezin diren ordainketa aginduen dokumentuen kasuan, aurreko arti-
kuluak adierazten duen bezala, “justifikatu beharreko” agindutzat hartuko dira eta dagozkien 
aurrekontu kredituei aplikatuko zaizkie.
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2. Aurrekontua gauzatzeko arauak gastuen aurrekontuen kargura justifikatu behar diren or-
dainketa aginduak ematea erregulatzen duten arauak ezarri ahalko ditu, eta irizpide orokorrak, 
muga kuantitatiboak eta zer aurrekontu kontzepturi zaizkien aplikagarri zehaztu beharko du.

Ordainketa agindu horien hartzaileek jasotako kopuruen aplikazioa justifikatu beharko dute, 
gehienez hiru hilabeteko epean eta, nolanahi ere, ekitaldia itxi aurretik, eta indarrean dagoen 
araudiak ezartzen duen erantzukizunen araubidearen pean egongo dira.

Inolaz ere ezingo dira eman “justifikatu beharreko” ordainketa agindu berriak aurrekontu 
kontzeptu berengatik, oraindik justifikatzeko funtsak dituzten hartzaileei.

3. Aldian behingo edo behin eta berriz egiten diren arretetarako, justifikatu beharreko funts 
libratuek kutxa finkoko aurrerakinen izaera eduki ahalko dute. Funts horien hartzaileek aurre-
rakina egin zen aurrekontu ekitaldian jasotako kopuruen aplikazioa justifikatu beharko dute. 
Kutxa finkoko aurrerakinak hornitzea eta horiek itzultzea aurrekontu kanpoko izaera edukiko 
dute. Justifikazio kontuaren onarpenak egozpen ekonomikoa eta gastuen aurrekontu egozpena 
ekarriko ditu, bai eta kutxazainean funtsak berriro jartzea ere.

Hamaikagarrena. 4/2004 Foru Arauaren, otsailaren 9koaren, Arabako Lurralde Historikoko 
toki erakundeen aurrekontuarenaren, 48. artikuluko 4. idatz zatia aldatzen da. Honela geratzen 
da idatzita:

4. Aurrekontu emaitzak, hala badagokio, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinen bidez 
finantzatutako obligazioen eta gastuei lotutako finantza baliabideei dagokienez urteko desber-
dintasunen arabera egokitu beharko dira.

Hamabigarrena. 3/2004 Foru Arauaren, otsailaren 9koaren, Arabako Lurralde Historikoko 
toki erakundeen aurrekontuarenaren, 56. artikulua aldatzen da. Honela geratzen da idatzita:

56. artikulua. Diruzaintzako eragiketak

1. Toki erakundeek urtebetetik beherako iraupena duten diruzaintzako eragiketak hitzartu 
ahal dituzte denetariko finantza erakundeekin euren ordainketen eta sarreren mugaegunen 
diferentziek eragiten dituzten aldi baterako likidezia defizitak estaltzeko, uztailaren 19ko 41/1989 
Foru Arauak, udal ogasunak arautzen dituenak, 52. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 
Diruzaintzako eragiketen produktua eta amortizazioa aurrekontukoak ez diren eragiketatzat 
hartuko dira.

2. Era berean, toki erakundeen diruzaintzan dituzten soberakinak likidezia eta segurtasun 
baldintzak biltzen dituzten inbertsioen bidez egin daitezke errentagarri.

Hamahirugarrena. 3/2004 Foru Arauaren, otsailaren 9koaren, Arabako Lurralde Historikoko 
toki erakundeen aurrekontuarenaren, 62. artikulua aldatzen da. Honela geratzen da idatzita:

62. artikulua. Kontu Orokorra

1. Toki erakundeek, aurrekontu ekitaldia amaitzean, kontu orokorra osatuko dute, eta horrek 
ekonomia, finantza, ondare eta aurrekontu alderdietan egindako kudeaketa agerian utziko du.

2. Kontu orokorra honako hauek osatzen dute:

a) Erakunderena berarenak.

b). Organismo autonomoenak.

c) Beren mendeko sozietate publikoenak.

d) Enpresako erakunde publikoenak.

e) Partzuergoenak, betiere beren ekitaldiak zuzenean edo zeharka toki erakundearen eraba-
kiaren menpe badaude.

3. Aurreko idatz zatiko a), b) eta e) paragrafoek, hala badagokie, aipatzen dituzten kontuek 
ekonomia eta finantza eta ondare egoera, ekonomia eta ondare emaitzak eta aurrekontuen 
gauzatzea eta likidazioa islatuko dituzte.
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4. 2.c), d) eta e) idatz zatian aipatzen diren kontuak izango dira merkataritza araudiaren 
arabera egin beharrekoak.

5. Toki erakundeek kontu orokorrari korporazioaren bilkurak erabakitzen dituen kontuen 
egoera integratuak eta bateratuak gehituko dizkiote.

6. Aurrekontu mugatzailea duten erakundeen kontua egiteko edukia, egitura eta arauak 
Arabako Foru Aldundiak zehaztuko ditu.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA

Arabako toki erakundeen finantza babesean eskumena duen foru sailaren titularra 
baimentzen da finantza zuhurtasunaren printzipioa ezartzeko behar beste xedapen emateko.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

Foru arau hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean. Aurrekoa go-
rabehera, hirugarren artikuluan ezarritakoa, indarrean sartuko dena hasitako aurrekontuetarako 
2016ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko otsailaren 10a

Presidentea
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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