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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 33/2020 Foru Dekretua, urriaren 6koa. Onespena ematea aldatzeari 
Kontseiluaren ekainaren 19ko 27/2018 Foru Dekretua, Arabako Foru Aldundiaren administra-
zio kontratu txikiei dagozkien gastuak baimentzeko eta xedatzeko administrazio prozedura 
arautzen duena

Gobernu Kontseiluaren ekainaren 19ko 27/2018 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen adminis-
trazio kontratu txikiei dagozkien gastuak baimentzeko eta xedatzeko eta betebeharrak onartzeko 
prozedura.

Otsailaren 4ko 3/2020 Errege Lege Dekretuak, 1.1. azken xedapenean, onetsi zuen aldatzea 
Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legea. Hain zuzen, berridatzi egin zen 
kontratu txikietako kontratazio espedientea arautzen duen 118. artikulua: kendu egin zen kon-
tratistari ezarritako eskakizun bat, hots, banaka zein denek batera 40.000,00 eurotik gora —obra 
kontratuak badira— edo 15.000,00 eurotik gora —hornidura edo zerbitzu kontratuak badira— 
egiten duten kontratu txikiak ez sinatzea, eta kendu egin zen, halaber, kontratazio organoaren 
txostena izan beharra, era arrazoituan justifikatzen duena kontratuaren beharra dagoela eta ez 
dela xedea aldatzen aipatutako atalaseak aplikatzea saihestearren, kutxa finkoko aurrerakinen 
sistemaren bidez edo kopuru txikiak ordaintzeko antzeko sistemaren baten bidez ordaintzen 
diren kontratuetan, baldin eta kontratuaren balio zenbatetsia 5.000,00 eurotik gorakoa ez bada.

Une honetan, 27/2018 Foru Dekretuko xedapenak egokitu behar dira 9/2017 Legearen 118. 
artikuluan egindako aldaketetara, erregelamenduak egiteko ahala baliatzean bete beharreko 
premia, efikazia, proportzionaltasun, segurtasun juridiko, gardentasun eta efizientzia printzi-
pioak aplikatuz, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
1eko 39/2015 Legeak 129.1. artikuluan ezarritakoarekin.

Horregatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak proposatuta, eta Foru 
Gobernu Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Gobernu Kontseiluaren ekainaren 19ko 27/2018 Foru Dekretuaren I. eranski-
neko 2. artikulua aldatzen eta honela gelditzen da:

2. artikulua.- 5.000,00 euro baino gutxiagoko gastuak baimendu eta xedatzeko prozedura

5.000,00 euro baino gutxiagoko gastuak baimentzeko eta xedatzeko, organo eskudunak 
onetsitako ebazpen generikoa beharko da, dagokion kreditu atxikipena agintzen duena, eta ez 
da beharko banan-banako ebazpenik.

Ebazpen horren gutxieneko edukiak honako hauek zehaztu behar ditu:

a) Kreditu atxikipenaren lotespen maila.

b) Kreditu atxikipenaren zenbatekoa.

c) Egotzi ahal izango zaizkion gastuen izaera edo kontzeptua.

Espedientea izapidetzeko, gastuak gauzatzeko ardura duen administrazio organoaren me-
moria beharko da, haien beharrizana arrazoitzen duena.

Bigarrena. Gobernu Kontseiluaren ekainaren 19ko 27/2018 Foru Dekretuaren I. eranskineko 
3. artikulua aldatzen eta honela gelditzen da:
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3. artikulua.- 5.000,00 euro edo hori baino gehiagoko gastuak baimendu eta xedatzeko 
prozedura

5.000,00 euro edo hori baino gehiagoko gastuak baimentzeko eta xedatzeko, organo esku-
dunak onetsitako banakako ebazpena beharko da, gastua gauzatzen den eguna baino lehena-
gokoa.

Ebazpen horren gutxieneko edukiak honako hauek zehaztu behar ditu:

a) Kreditua zein aurrekontu kredituren kontura baimentzen eta xedatzen den, eta dagokion 
kontabilitate agiriaren zorpekin erreferentzia.

b) Baimentzen eta xedatzen den kredituaren zenbatekoa.

c) Zein kontratu txikiren gastua baimentzen den, haren xedea.

Espedientea izapidetzeko, kontratua gauzatzearen ardura duen administrazio organoaren me-
moria beharko da, haren beharrizana arrazoituz eta 9/2017 Legearen 118.2 artikuluan (9/2017 Legea, 
azaroaren 8koa, sektore publikoko kontratuei buruzkoa) aipatzen diren inguruabarrak gertatzen 
direla justifikatuz, eta, halaber, gutxienez bi eskaintza aurkeztu beharko dira, kontratua gauzatzeko 
gauza diren enpresenak, edota eskaintza horiek eskatu izanaren egiaztagiria, bestela.

Bat etorriz 9/2017 Legearen 118.4 artikuluan aipatzen denarekin (9/2017 Legea, azaroaren 8koa, 
sektore publikoko kontratuena), obra kontratu txikien kasuan, gainera, obra aurrekontua aurkeztu 
beharko da, eta hori ez da eragozpen izango dagokion proiektua ere aurkeztu beharra izateko, 
arau espezifikoek hala eskatzen badute.

Hirugarrena. Gobernu Kontseiluaren ekainaren 19ko 27/2018 Foru Dekretuaren I. eranskineko 
4. artikulua aldatzen eta honela gelditzen da:

4. artikulua.- Kontratu txikien ondoriozko betebeharrak onartzeko prozedura

Behin kreditua atxikitzeko ebazpen generikoa edo gastua baimentzeko eta xedatzeko ebaz-
pena onetsi ondoren aurreko artikuluetan ezarritakoaren arabera, prozedura osatzeko ez da 
besterik beharko dagokion ordainagiria (edo ordainagiriak) eta kontratua nola gauzatu den 
ikuskatzeko ardura duen arlo teknikoko arduradunak sinatutako jasotze akta aurkeztea baizik.

Bigarren artikuluan aipatzen diren ebazpen generikoei aplikatutako ordainagirien kasuan, 
jasotze aktaren ordez ordainagiri ontzat emana aurkeztuko da

Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 30eko 67/2014 Foru Dekretuan aurreikusitakoa betez, 
zeinaren bidez sortu baitzen Foru Administrazioaren Ordainagirien Kontabilitate Erregistroa 
eta onetsi baitzen haiek izapidetzeko prozedura, enpresa kontratistak dagozkion ordainagiriak 
aurkeztu beharko ditu formatu elektronikoan, horretarako ezarritako prozeduraren bitartez.

Laugarrena. ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean foru dekretu hau.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urriaren 6a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO

Finantza eta Aurrekontu zuzendaria
EDUARDO LÓPEZ DE AGUILETA DÍAZ
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