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1.1. ADMINISTRAZIO-EGINTZAK 
 
 

Administrazio-erakundeek egiten dituzte administrazio-egintzak, betiere, 
administrazio-zuzenbidearen arabera. 
 
 
 
1.1.1. Ezaugarriak 
 
q Egintza juridikoak dira. 
q Administrazioak ematen ditu. 
q Administrazio-funtzioak gauzatzean egiten dira. 
 
 
 
1.1.2. Motak 
 
q Egintzen hedaduraren arabera 

• Egintza orokorrak. Adibidez: alkatearen dekretua. 
• Egintza zehatzak. Adibidez: jarduera baten lehen erabilerako baimena. 

 
q Sortzen dituzten ondorioen arabera 

• Behin betiko egintzak: espediente bati amaiera ematen diote. Adibidez: ehizean 
aritzeko lizentzia. 

• Izapiderako egintzak: espediente bateko atalak dira. Adibidez: jarduera baten 
lehen erabilerako baimena. 
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1.2. PRIBILEGIO ADMINISTRATIBOAK 
 
 

Administrazio publikoek hiru pribilegio dituzte beren jardueran: 
• Baliotasun-presuntzioa. 
• Egintzen eraginkortasuna ez eteteko pribilegioa. 
• Egintzen nahitaezko exekuzioa. 

 
 
 
 
1.2.1. Baliotasun-presuntzioa 
 

Administrazio publikoen egintzak onartzen diren unetik beretik baliodunak dira eta, 
beraz, eragin juridikoak dituzte. 

 
Baina, noiz betetzen da administrazio publikoen egintzen baliotasunaren presuntzio 

orokor hori? Bada, arauturiko ordenamendu juridikoa errespetatzen den kasuetan. 
 
Dena dela, egintzak zenbait kasutan baliogabetuak izan daitezke; hortaz, ondorengo 

lerroetan batzuk azalduko ditugu.  
 
1.2.1.1. Eskubide betezko egintza baliogabeak 
 

Egintza hauetan ez-legezkotasun larri bat izaten da: 
 
q Eskubide eta askatasun konstituzionalen kontrakoak. Adibidez: korrespondentzia 

zabaltzea epailearen baimena izan barik. 
q Dagokion gaian edo lurraldean konpetentziarik ez duen organoren batek 

erabakitakoak. Adibidez: ministerio batek kontseilaritza bati edo autonomia erkidego 
bati dagokion gai batean esku hartzen duenean. 

q Ezinezko edukia duten egintzak. Adibidez: agortutako iturburu baten ur-aldaketa 
erabakitzen denean. 

q Arau-hauste penala eratzen duten egintzak. Adibidez: egintza justua ez dela jakinaren 
gainean izan arren, horren aldeko erabakia hartzen denean; edo norbaitek emandako 
diruaren truke erabakitzen denean. 

q Prozedurak jarraitu gabe burutzen diren egintzak. Adibidez: lurrak jabeari nahitaez  
eta indarrez kentzen zaizkionean, izapide legalak jarraitu gabe. 

q Pertsona bati ez dagozkion eskubideak eskaintzen dizkion egintzak. Adibidez: 
lanpostua lortzeko betekizunak betetzen ez dituen funtzionario bat aukeratzen 
denean. 
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1.2.1.2. Baliogabetu daitezkeen egintzak 
 

Ordenamendu juridikoaren edozein arau hausten duten egintzak dira, baita 
boterearen desbideraketa ere. Adibidez: prozedura batean, ezinbestekoa izan ez arren, 
bete beharreko izapideren bat betetzen ez denean. 
 
 
 
1.2.2. Egintzen eraginkortasuna ez eteteko pribilegioa 
 

Administrazio publikoen egintzek eraginak sortu behar dituzte. Halaber, bete egin 
behar dira, nahiz eta haiekin ados ez egon. Kasu horietan errekurtsoa aurkeztuko dugu. 
 
 
 
1.2.3. Egintzen nahitaezko exekuzioa 
 

Administrazio publikoek beren egintzen exekuzioa ezartzeko gaitasuna daukate. 
Egintzak betearazteko, administrazio publikoek ondorengo bitartekoak dituzte:  
 
q Ondarearen gaineko premiamendua. Adibidez: zenbateko bat kobratzea interesa-

tuaren ondarearen kargura.  
q Behartzeko isunak. Adibidez: obligazio bat betearazteko zenbateko baten kobrantza 

ezartzea. 
q Pertsonen gaineko presioa. Adibidez: pertsona bat egin nahi ez duen zerbait egitera 

derrigortzea, indarrez edo aginte bidez. 
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1.3. EGINTZA ADMINISTRATIBOEN KOMUNIKAZIOA 
 
 
1.3.1. Sarrera 
 

Erakunde publikoek, jakinarazpen edo publikazio bitartez, interesdunei egintza 
administratiboak jakinarazi beharko dizkiete. 

 
1992ko azaroko eta 1999ko urtarrileko Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeek 58. artikuluan 
arautzen dute jarduera hori: 

 
58. artikulua. Jakinarazpena 

1. Jakinarazi egingo zaizkie interesdunei beren eskubide edo interesak ukitzen 
dituzten administrazioaren ebazpenak eta egintzak, hurrengo artikuluan 
ezarritako modu eta neurrietan. 

 
2. Egintza ebatzi den egunetik hamar egun izango dira jakinarazpena egiteko. 

Jakinarazpenean ebazpenaren testu osoa jaso behar da, eta administrazio-
-bidetik behin betikoa den ala ez, zein errekurtso jar daitezkeen, zein organori 
aurkez dakizkiokeen eta zein epetan egin beharko litzatekeen adierazi behar da. 

 
 
1.3.2. Nola jakinarazi 
 

Jakinarazpenak egiteko edozein bide erabil daiteke, betiere interesdunak edo haren 
ordezkariak hartu izanaren agiria jasota geratzen bada. Honekin batera, jakinarazitako 
egintza zein den, noizkoa den eta zer dioen ere jasota geratuko da. 

 
 

1.3.3. Komunikazio-moduak 
 
q Jakinarazpen pertsonala: egintzaren edo ebazpenaren hartzaileari, gehienetan, posta 

zertifikatu bidez bere etxera bidali ohi zaio jakinarazpena. 
q Iragarki bidezko jakinarazpena: buletinetan edo egunkari ofizialetan jarritako 

iragarkien bitartez egin ohi da, interesatuak ezezagunak direnean edo jakinarazpen 
pertsonala egin ezin denean. 

q Ebazpenaren publikazioa: talde bati zuzendutako egintzetan erabili ohi da, eta 
erakunde administratiboko iragarki-taularen bitartez egiten da. 

q Publikazio-jakinarazpena: egintzaren edukiaren zati labur bat argitaratzen da, eta 
interesdunek erakunde administragibora jo behar dute hura zehazkiago ezagutzeko. 
Interes edo eskubide .pertsonalak mindu ditzakeen egintzetarako erabili ohi da. 
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2.1. SARRERA 
 
 

Administrazio publikoek presentzia handia lortu dute bizitza sozialean. Hori dela eta, 
jarduera publikoa kontrolatzeko beharrezkoa gertatu da tresna batzuk ezartzea, 
administrazio publikoen jokabide zuzena bermatzeko eta, era berean, hiritarrek horien 
aurrean dituzten eskubideak babesteko. 

 
1992ko azaroko eta 1999ko urtarrileko Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeek administrazio 
publiko guztietako administrazio-prozedura arautzen dute, eta hiritar ororen gutxieneko 
bermeak ziurtatzen dituzte jarduera administratiboaren aurrean.  
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2.2. PROZEDURA ADMINISTRATIBOAREN URRATSAK 
 
 

Administrazio-prozedura baten izapideak egiterakoan, ondorengo urratsak egiten 
dira: 

 
q Hasiera 
q Antolamendua eta instrukzioa  
q Amaiera 

 
 
 
2.2.1. Hasiera 
 

Hona hemen nola has daitekeen espediente administratibo bat: 
 
q Administrazioak bere kabuz: eskumena duen organoaren akordio bidez, 

administrazioak berak edo beste organoren batek eskatuta. 
q Alderen batek eskatuta: eskabide baten bidez interesdunak eskatuta. 

 
Prozedura hasteko eskaerak 
 

Eskabideetan honako hauek adierazi behar dira: 
 
q Interesdunaren izen-abizenak eta jakinarazpenak jasotzeko aukeratutako bidea eta 

lekua.….. 
q Egitateak, arrazoiak eta eskaria. 
q Lekua eta eguna. 
q Eskabidearen egilearen izenpea.  
q Administrazioko zein organori, erakunderi edo unitateri bidaltzen zaion 

eskabidea. 
 
Administrazioko bulegoetan aurkeztutako eskabide, komunikazio eta idazkien hartu-

-agiria (jaso izanaren agiria) eska dezakete interesdunek, idazki horiek zein egunetan 
aurkeztu dituzten egiaztatzeko. 

 
Herri-administrazioek eskabideak egiteko eredu eta sistema estandarizatuak prestatu 

behar dituzte prozedura ugari ebazteko jardunbideak direnean. Aipatutako ereduak 
herritarren esku egongo dira administrazioko bulegoetan. 

 
Eskabideak hobetu eta okerrak zuzendu 
 

Eskariak akatsen bat agertzen badu, zerbaiten faltan edo guztiz osatu barik badago, 
administrazioak interesdunari eskakizuna egingo dio, hamar eguneko epean akatsa 
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zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Interesdunak hala 
egingo ez balu, bere eskariarekin aurrera jarraitzeko asmorik ez duela ulertuko du 
administrazioak. 
 
 
 
2.2.2. Antolamendua eta instrukzioa 
 
Alegazioak, frogak eta txostenak 

 
Interesdunek prozeduraren edozein momentutan alegazioak, agiriak edo beste 

edozein judizio-elementu edo frogak aurkeztu ahal izango dituzte. Era berean, 
beharrezko diren txosten guztiak eskatuko dira. 

 
q Alegazioak: Interesdunek alegazioak egin ahal izango dituzte edozein unetan, beti 

ere entzunaldia baino lehenago. 
q Frogak: Zuzenbidearen araberako frogabide guztiak onartzen dira. Behar besteko 

denboraz, administrazioak interesdunei jakinaraziko die noiz hasiko den 
onartutako frogak gauzatzeko behar den jarduna. Garrantzi gabekotzat jotako 
frogak ukatu ahal izango dira. 

q Txostena: Prozedura ebazteko legezko xedapenetan, nahitaezkotzat jotako 
txostenak eskatuko dira, eta hauek eskatzerakoan aztertu beharrekoak zehaztu 
behar dira. Txostenak egiteko epea hamar egunekoa da. 

 
Interesdunen jokabidea 
 

Prozedurak bideratu ondoren, eta ebazpen-proposamena idatzi aurretik, interesdunei 
prozeduren berri emango zaie. 

 
Interesdunek gehienez hamabost egun izango dituzte, eta gutxienez hamar, egoki 

irizten dieten dokumentu eta egiaztapenak alegatzeko. Espedientea bideratu ondoren, 
bidezkotzat jotako alegazio guztiak egin ditzakete, baina erabaki-proposamena egin 
baino lehenago. 

 
Jendaurreko informazio-aldia 
 

Jendaurreko informazio-aldia egin beharko da. Horretarako, hogei egunez, iragarkiak 
jarriko dira EAOn (BOEn), autonomia erkidegoko aldizkari ofizialean edo lurralde 
historikokoan. 
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2.2.3. Amaiera 
 
Hainbat modu daude prozedura amaitzeko: 
 
q Ebazpena  
q Adostasuna 
q Bertan behera uztea eta uko egitea 
q Iraungipena 
q Administrazioaren isiltasuna 

 
Ebazpena 
 

Ebazpenak prozedura amaitzen du. Hori izan ohi da prozedura amaitzeko bide 
normalena. Ebazpen horretan interesatuek proposaturiko gaien gainean erabakitzen da. 
Bertan adieraziko da hartutako erabakia zein den, eta baita horren aurkako errekurtsoa 
zein izan daitekeen, zein organo administratibo edo judizialetan jarri behar den eta 
jartzeko epea ere. Era berean, ebazpenarekin batera, interesdunak egindako eskaria 
etorriko da, eta ebazpenak sortutako egoera ez da inolaz ere aurrekoa baino okerragoa 
izango. 
 
Adostasuna 
 

Administrazioa eta interesduna ados jartzen direnean gertatzen da. Hau da, herri-
-administrazioek akordioak, itunak, hitzarmenak eta kontratuak egin ditzakete 
zuzenbide publikoko zein pribatuko pertsonekin, ordenamendu juridikoaren aurkakoak 
ez badira. 
 
Bertan behera uztea eta uko egitea 
 

Interesdunek, beraiek eskatuta, atzera egin dezakete beren eskaeran, edo, 
ordenamendu juridikoak debekatzen ez badu, beren eskubideei uko egin. Atzera egiteko 
eta uko egiteko edozein bide erabil daiteke, jasota geratzeko modukoa bada. 
Administrazioak bete-betean onartuko du atzera egitea edo uko egitea, eta amaitutzat 
joko du prozedura. 
 
Iraungipena 
 

Prozedura interesdunak eskaturik hasi bada (hasieran zehaztu dugun bezala), eta 
interesdunari lepora dakiokeen arrazoiren bategatik gelditzen bada, administrazioak 
adieraziko dio hiru hilabete igaro ondoren prozedura iraungi egingo dela. 
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Administrazioaren isiltasuna 
 

Arestian ikusi dugunez, prozedura administratiboa ebazpenaren bitartez amaitu ohi 
da. Aitzitik, zenbait kasutan administrazioak ez dio erantzuten egindako eskakizunari 
ezarritako gehienezko epean. Halakoetan, administrazio publikoetan administrazioaren 
isiltasuna izendatzen dugun egoera gertatzen da. Bi motatakoa izan daiteke: 
 
Administrazioaren isiltasun positiboa 
 

Kasu honetan, administrazioaren borondatea aurkeztutako eskariaren aldekoa dela 
ulertu behar dugu. Administrazioaren isiltasuna positiboa dela ulertzea da irizpide 
orokorra. Horrela, interesatuek egindako eskariek epearen barruan ebazpenik izan ez 
badute, kontuan hartutzat jo daitezke, hots, interesdunak eskaturikoa onartua izan dela 
pentsa daiteke, ondorengo kasuetan: 
 
q Enpresa edo laneko guneak ezarri edo lekualdatzeko baimen eta lizentzien 

eskarietan. 
q Eskatzaileak aurretik bazuen eskubidea gauzatzea ahalbidetuko dion eskarietan. 
 
Irizpide orokor gisara, administrazioaren isiltasun positiboa ezartzen da. Alabaina, 

gai konkretu batzuetan, erantzunik ez jasotzeak ez du esan nahi eskaria. ontzat eman 
denik.  
 
Administrazioaren isiltasun negatiboa 
 

Zenbait kasutan, administrazioaren isiltasuna eskariaren aurkakoa izaten da. Besteak 
beste hurrengo kasuan: 
 
q Konstituzioaren 29. artikuluaren barnean dauden eskarietan. 

 
Administrazioaren isiltasunarekin prozedura amaitutzat joko da ondorio guztietarako, 

eta prozedura horren bidez egindako administrazio-egintzak edozeinen aurrean baliarazi 
ahalko dira, dela administrazioan dela edozein pertsonaren aurrean, fisiko nahiz 
juridiko, publiko nahiz pribatu. 
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2.3. ADMINISTRAZIO-PROZEDURAREN LABURPENA 
 
 
Hasiera 
 
q Administrazioak eskatuta 
q Alderen batek eskatuta: eskabide baten bidez 

 
Antolamendua eta instrukzioa 
 
q Instrukzioaren ekintzak: 

• alegazioak 
• frogak 
• txostenak 

q Interesdunen jokabidea  
q Jendaurreko informazio-aldia 

 
Amaiera 
 
q Ebazpena  
q Adostasuna 
q Bertan behera uztea eta uko egitea 
q Iraungipena 
q Administrazioaren isiltasuna 
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ADMINISTRAZIO-ERREKURTSOA 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gai-zerrenda . 
 
 3.1. Sarrera 
 
 3.2. Administrazio-errekurtsoen ezaugarriak 
 
 3.3. Administrazio-errekurtsoaren idazkia 
 
 3.4. Errekurtsoaren eredua 
 
 3.5. Administrazio-errekurtsoaren izapideak 
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3.1. SARRERA 
 
 

1992ko azaroko eta 1999ko urtarrileko Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeek administrazio-
-prozedura arautzen dute. Administrazio publikoek antolamendu juridiko honekin bat 
jokatu behar dute. Halaber, arau hauek adierazten dute nola hartu behar diren erabakiak 
eta zein kasutan izan daitezkeen ekintza hauek erabat deusezak edo deuseztagarriak (62. 
eta 63. artikuluetan). 

 
Administrazio-egintza horiek epaia eman duen administrazioaren aurrean 

(administrazio-errekurtsoa) edo auzitegietan alda ditzakegu, baita baliogabetu ere, 
hurrengo kasuetan: 
 
q Antolamendu juridikoa errespetatu ez bada. 
q Administrazio publikoen ekintza horiengatik kaltetutako pertsonak badira. 
q Horiekin ados egon ezean. 

 
Administrazio-errekurtsoaren bidez, interesdunak administrazioari erabaki edo 

administrazio-egintzaren bat ezeztatzeko edo aldatzeko eskatzen dio, erabaki edo 
egintza hori haren eskubideen kalterako dela argudiatuz. 

 
Administrazio-errekurtsoa aurkezteko betekizun batzuk eskatzen dira: 
 
q Administrazioaren egintza izan behar du. 
q Egintza horrek zuzenean kaltetutako interesdunak aurkeztu behar du errekurtsoa. 
q Epaia eman zuen administrazioaren aurrean aurkeztu behar du. 
q Aurkezpen hori ezarritako epearen barruan egin behar da. 
 
Aipatutako legeek, 107. artikuluan, hauxe adierazten dute errekurtsoen inguruan: 

 
107. artikulua. Errekurtso-gaia eta errekurtso-motak 
 

1. Interesdunek gorako errekurtsoa edo aukerako berraztertzeko errekurtsoa 
aurkez dezakete ebazpenen aurka, baita izapide-egintzen aurka ere, baldin eta 
azken horiek, zuzenean zein zeharka, gaiaren mamiaz erabakitzen badute, 
prozedura aurrera egin ezinik uzten badute, defentsa-gabezia sortzen badute 
edo eskubide eta bidezko interesetan kalte konponezina sortzen badute. 
Errekurtsoa egiteko, deuseztasunari eta deuseztagarritasunari buruz lege 
honen 62 eta 63. artikuluetan azaldutako arrazoietakoren batean oinarritu 
beharko da. 
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3.2. ADMINISTRAZIO-ERREKURTSOEN EZAUGARRIAK 
 
 
Nork aurkez dezake errekurtsoa? Errekurtsoa, arau orokor bezala, inpugnazioaren 

ebazpenak edo egintzak berak kaltetutakoek soilik 
aurkez dezakete. 

 
Zein organotan aurka daiteke? 

 
Egintza izan zen organoan edo hierarkian dagokion 
hurrengo organo nagusian. Hierarkian gorago 
dagoen organoak erabakiko du. 

 
Aurkezteko epea 

 
Gorako errekurtsoa jartzeko epea hilabetekoa 
izango da egintza adierazia denetik. 
Bestela, egintza adierazia ez bada, epea hiru 
hilabetekoa izango da. 

 
Errekurtsoa ebazteko epea 

 
Errekurtsoa ebazteko eta jakinarazteko epea hiru 
hilabetekoa izango da gehienez. 

 
Zein egintzaren aurrean aurkez 
daitezke errekurtsoak? 
 
 

 
Printzipioz, administrazio-egintza guztiei aurkez 
dakizkieke errekurtsoak, bai bide administratiboa 
bukatutzat ematen ez denean (errekurtso arrunta), 
bai bukatutzat ematen denean (berrikusteko 
errekurtso berezia). 

 
Zer adierazi behar dira errekurtsoa 
aurkeztean? 

 
• Errekurtsoaren egilearen izen-abizenak eta bera 

identifikatzeko datuak. 
• Zein egintzaren aurka egiten den errekurtsoa eta 

zergatik. 
• Tokia, eguna, errekurtsoaren egilearen izenpea, 

jakinarazpenak jasotzeko bidea eta, hala badago-
kio, lekua. 

• Administrazioko zein organo, erakunde edo 
unitateri aurkezten zaion. 

• Xedapen berezietan ezarritako gainerako zehaz-
tasunak. 

 
Zein izan daiteke erantzuna? 

 
• Osorik edo zati batean kontuan hartzea. 
• Atzera botatzea. 
• Ez onartzea. Adibidez: epez kanpo aurkeztea-

gatik. 
• Errekurtsoaren ondorioz, inoiz ez du okerrera 

egingo aurkeztu duenaren egoerak.  
 
Errekurtsoaren ebazpena 

 
Ebazpenak administrazio-bidea agortzen du eta bide 
judizialaren aukerari zabaltzen dizkio ateak. 
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3.3. ADMINISTRAZIO-ERREKURTSOAREN IDAZKIA 
 
 

Administrazio-errekurtsoa idazki baten bidez aurkeztu behar da. Idazki horretan, datu 
batzuk eta gutxieneko azalpen batzuk agertu beharko dira eraginkortasuna izan dezan. 

 
Agiri honetan ematen diren adierazpen eta azalpen gehienak zuzenbidezkoak eta 

teknikoak izan ohi dira; hori dela eta, testua zehatza, argia eta laburra izango da. 
 
Eskabidearen egituran ondorengo atalak aurki ditzakegu: 
 
q Errekurtsogilearen datuak. 
q Errekurtsoaren helburua. 
q Arrazoibideak. 
q Eskaera. 
q Toki-egunak. 
q Izenpea. 
q Norentzakoa. 

 
Errekurtsogilearen datuak 

 
Atal horretan, ondorengoak adierazi behar ditugu: 
 

• Errekurtsogilearen izen-abizenak  
• Helbidea 
• Jakinarazpenak jasotzeko modua eta, hala balegokio, tokia  
 
Errekurtsoaren helburua 

 
Errekurtsoaren helburua jasoko dugu hemen, eta horrekin batera, baita zehaztasun 

hauek ere: 
 

• Aurkatutako erabakia norena den 
• Zein egunetan hartu zen 
• Zein espedientetan dagoen 
• Horren jakinarazpena noiz egin den 
 
Arrazoibideak 

 
Atal horretan, errekurtsoa arrazoitzeko egintzak eta zuzenbide-oinarriak azaldu behar 

ditugu. 
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Eskaera 
 
Errekurtsoaren zati horretan, eskatzen dugunaren berri eman behar dugu, erabakia 

edo egintza ezeztatzeko edota, era batera edo bestera, aldatzeko. 
 

Toki-egunak 
 
Hemen eskabidea non eta noiz egin den aipatuko dugu. 
 

Izenpea 
 
Errekurtsogilearen datuak testuaren goialdean adierazita daudenez, nahikoa da 

izenpea jartzea. 
 

Norentzakoa 
 
Hemen adierazi behar dugu administrazioko zein organori, erakunderi edo atali 

bidaltzen diogun errekurtsoa.  
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3.4. ERREKURTSOAREN EREDUA 
 
 

 
Errekurtsogilearen datuak 
 
Izen-abizenak: 
NAN: 
Helbidea: 
Telefonoa: 
 
Errekurtsoa 
 
Idazki honen bidez, 4/1999 Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 107. atalean ezarritakoan 
oinarriturik, Funtzio Publikorako sailburuak 2000 urtarrilaren 1ean hatutako 
erabakiaren aurkako ERREKURTSO ARRUNTA aurkezten dizut. 
 
Arrazoibideak 
 
Lehena: ……………………………………………………………………………………............ 
Bigarrena: ……………………………………………………………………………………........ 
Hirugarrena: ……………………………………………………………………………………..... 
 
Eskaera 
 
Errekurtsoan azaldu dudana onartzeko, eta, horren ondorioz, aurkatutako erabakia 
ezeztatzeko. 
 
Bilbo, 2000ko apirilaren 7a 
 
Eusko Jaurlaritzako Funtzio Publikorako Sailordetza 
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3.5. ADMINISTRAZIO-ERREKURTSOAREN IZAPIDEAK 
 
 

Errekurtsoa aurkezten denetik ebazpena jaso arte eman beharreko pausoei izapide 
deitu ohi diegu.  

 
Hiru fase bereiz daitezke: 

 
q Hasiera. 
q Izapideak. 
q Amaiera. 

 
 
 
3.5.1. Hasiera 

 
Idazkia legean ezarritako epeetan aurkeztu behar dugu. Halaber, legeak ezarritako 

bitarteko eta leku guztietan aurkez daiteke (posta-bulegoak, administrazio-
-erregistroak…) 

 
 
 

3.5.2. Izapideak 
 
Interesdunen audientzia: interesdunek alegazioak eta beharrezko dokumentuak 

aurkeztuko dituzte, baina ez 10 egun baino lehenago ezta 15 egun baino beranduago ere. 
 

 
 
3.5.3. Amaiera 
 

Amaitzeko ohiko modua errekurtsoa ebaztea da. Ebazpenak errekurtsoa osorik edo 
neurri batean har dezake kontuan, edo kontuan hartu barik utzi edo baliogabetzat jo. 
Dena den, erantzuteko epea 3 hilabetekoa da. Epe hori igarota erantzunik ez badago, 
ezezko erabakitzat hartuko da. 
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AUZIBIDE ZIBILERA ETA  
LAN-UZIBIDERA JO AURREKO 

ERREKLAMAZIOAK 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gai-zerrenda . 
 
 4.1. Izaera 
 
 4.2. Auzibide zibilera jo aurreko erreklamazioak 
 
 4.3. Lan-auzibide judizialera jo aurreko erreklamazioak 
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4.1. IZAERA 
 
 

Erreklamazio hauek aurretiazko izaera dute: edozein herri-administrazioren aurka 
egiteko erabiltzen dira, baina beti zuzenbide pribatuan edo lan-zuzenbidean 
oinarritutako ekintzak burutu baino lehenago egin behar dira. 
 
 
 
 
4.2. AUZIBIDE ZIBILERA JO AURREKO ERREKLAMAZIOAK 
 
 

Erreklamazioak organo eskudunari aurkeztu behar zaizkio; horrek 3 hileko epean 
erabaki beharko du. Epe hori igarota ebazpenik eman ez bada, ezezko erabakitzat 
hartuko da. 

 
 
 
 

4.3. LAN-AUZIBIDE JUDIZIALERA JO AURREKO 
ERREKLAMAZIOAK 

 
 

Erreklamazioak langileak diharduen lantoki edo erakundeko administrazio-buruari 
edo zuzendariari aurkeztu behar zaizkio. Hilabete igaro bada erabakirik jaso gabe, 
ezezko ebazpentzat hartuko da. 
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 DOKUMENTAZIOA,  
 ERREGISTROA  
 ETA  
 ARTXIBOAK 
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DOKUMENTAZIOA: 
ADMINISTRAZIO-AGIRIAK 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gai-zerrenda . 
 
 5.1. Sarrera 
 
 5.2. Agiri-motak 
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5.1. SARRERA 
 
 

Administrazioak herritarren bizitza publikoa antolatzen du eta, halaber, hantxe bertan 
sartuta dago. 

 
Administrazioaren eguneroko jardunak dokumentu ugari sortzen ditu. Agiri hauen 

helburuak, edukiak eta irakurleak oso desberdinak izan daitezke, administrazio-
-organoek egiten dituzten ekintzak aniztasun handikoak baitira. 

 
Erakunde publikoek herritarrei helarazten dizkieten idazkiak mota askotakoak izan 

daitezke: mezuak, oharrak, erabakiak… Izan ere, batzuetan, helburua herriko zerbitzu 
baten berri ematea da; bestetan, berriz, zigor baten ezarpena jakinaraztea edota 
hirigintza-planak onartzea. 

 
Dokumentuak, halaber, informazioaren arabera sailka daitezke, erakunde publikoen 

idazki askok antzeko eginkizunak betetzen baitituzte. 
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5.2. AGIRI-MOTAK 
 
 

Arestian aipatutako irizpide honi jarraituta, hurrengo sailkapena egin dezakegu: 
 
 

KOMUNIKAZIO-AGIRIAK 
Dokumentu hauen helburua herritar, 
enpresa eta beste administrazio-organoei 
jarduerak, egintzak edota ekintzak 
jakinaraztea da. 

Ofizioa 
Agurra 
Iragarkia 
Eskabidea 
Bilera-deia 
Gonbita 

JASOTZE-AGIRIAK 
Dokumentu hauen helburua egintza, 
ekintza eta jarduera batzuk ziurtatzea da. 

Bilera-agiria 
Ordainagiria 
Egiaztagiria 

IRITZI-AGIRIAK 
Dokumentu hauen helburua administrazio-
-organoek, erakunde publikoek edota era- 
kunde pribatuek emandako iritziak biltzea 
da. Iritzi-aitorpen hauek administrazio-
-jardunbidea dela kausa sortzen dira. 

Txostenak 

ERABAKI-AGIRIAK 
Dokumentu hauen helburua administrazio-
-organoen erabakiak biltzea da.  

Ebazpenak 
Aginduak 

 
 
 
5.2.1. Komunikazio-agiriak 

 
• OFIZIOA 
 

Ofizioa administrazioak edo erakunde ofizialen batek sortutako komunikazio idatzia 
da. Administrazioko langile batek, erakundearen izenean, ofizioa bidali behar izaten 
du zerbait helarazteko, galdetzeko, jakinarazteko… Hartzailearen arabera, bi 
eremutako ofizioak ditugu administrazioan: barrukoak eta kanpokoak. Barruko 
ofizioa erakunde ofizial batek beste administrazio-organo bati edo bertako langile 
bati igorritako idazkia da. Kanpokoa, berriz, erakunde horrek administraziotik 
kanpoko pertsona edo erakundeari bidalitako mezua dugu. 
 
Ofizioaren helburua beste dokumentuak jakinaraztea, aipatzea eta eranstea da.  
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Lau dira ofizioaren atalak: 
 
♦  Idazpurua 
♦  Norentzakoa 
♦  Enborra  
♦  Izenpea 
 
Idazpurua 
Orrialdearen goialdean, eskuinean, jartzen da. Bertan honako hauek adierazi behar 
ditugu: ofizioaren toki-egunak, gaia eta espediente-zenbakia. 
 
Norentzakoa 
Hartzailearen datuak idazpuruaren eta testuaren artean jasoko dira. Barruko 
ofizioetan honako hauek jarriko ditugu: hartzailearen kargua, haren izena, 
erakundearena eta helbide osoa. 
 
Enborra 
Ofizioak gai bakarrekoak izaten dira eta gehienetan egitura eta esamolde jakin batzuk 
errepikatzen dira. Ikus ditzagun ofizioaren gaia edo helburua zehazteko erabiltzen 
diren egitura horietako batzuk: 
 

Gaia: 
Ø … dela-eta, …/…-(a)ri dagokionez,... 
Helburua: 
Ø ... honekin batera bidaltzen dizut …/ ofizio honen bidez, … jakinarazten dizut 

…/ …-(a)ri erantzuteko … adierazten dizut … 
Besteak: 
Ø … jakin dezazun eta dagozkion ondorioak izan ditzan./ jakinaren gainean egon 

zaitezen. 
 
Izenpea 
Izen-abizenak, kargua eta izenpea adierazi behar ditugu. 

 
Igorlearen datuak eman ondoren, aukerakoa da toki-egunak jasotzea; izan ere, data 
goiko idazpuruan idatzita dago. 

 
 

• OFIZIOA: Ariketa 
 
Idatz ezazue ofizioa ondoko datu hauekin: 
 
Laudioko Udaleko Hirigintzako zerbitzuburu Pablo Iriarte Atutxak ofizio bat bidali 
dio Laudioko Udaleko alkateari, Joseba Goibururen baserriari buruz egindako 
txostenarekin batera. 
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LAUDIOKO UDALA 
Herriko enparantza 3 

01400 LAUDIO 
 
 
 

                                                    Toki-egunak: Gasteiz, 2000ko urriaren 3a 
           .                                        Gaia: hondamen-espedientea 
                                                    Zk.: 00/199 

 
 
 

                                                                       Laudioko Alkatea 
                                                                       Jon Aranzabal Olite 
                                                                       LAUDIOKO UDALA           
                                                                       Herriko enparantza z. g . 
                                                                       01400 LAUDIO 

 
 
 
 

Joseba Goibururen baserria erortzeko zorian dagoela-eta, honekin batera 
bidaltzen dizut udal-teknikariak eginiko txostena. 

 
 

 
 
 
Pablo Iriarte Atutxa 
Hirigintza zerbitzuburua 
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• AGURRA 
 

Agurra protokolo-komunikazio laburra da. Gertakizun edo ospakizun sonatua 
denean, kargudunek agurra bidali ohi diote norbaiti zorionak edo eskerrak emateko, 
gonbita luzatzeko, etab. 
 
Agurra, gehienbat, honetarako erabiltzen da: 
 
♦  Zorionak emateko. 
♦  Opariren bat bidaltzeko. 
♦  Jasotako oparia eskertzeko. 
♦  Helbidea aldatu dela jakinarazteko. 
♦  Zenbait ekintza edo gertaera ezagutarazteko. 
 
Egiturari dagokionean, hiru atal ditu: 
 
♦  Hasiera 
♦  Gorputza 
♦  Amaiera 

 
Hasiera 
Hasiera inprimaturik ematen da eta igorlearen kargua agertzen da. Bertan, letra larriz, 
lehen pertsonan eta nork kasuan, agurra bidaltzen duenaren berri ematen da, kargu 
eta guzti. 
Ondoren, igorleak hartzaileari agur egiten dio. Hau da, agur hitza agertzen da, letra-
-neurri handiagoan. 
 
Gorputza 
Atal horretan mezua doa. Adierazi nahi dugun horren arabera atal hau osatzen da: 
Ø … eta zorionak ematen dizkizut lortutako sariagatik. 
Ø … eta gure helbidea aldatu dugula jakinarazten dizugu. 
Ø … eta ...(noiz)..., (non)..., emango duen hitzaldira gonbidatzen zaitut. 

 
Amaiera 
Atal horretan komunikazioari amaiera eman eta begirunea adierazten zaio: 
Ø …bide batez, nire onginahia adierazten dizut. 
Ø …nire begirunea aitortzen dizut. 
Ø …nire errespeturik handiena adierazten dizut. 
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• AGURRA: Ariketa 
 

Idatz ezazue agurra ondoko datu hauekin. 
 
Gorka Arruti Bidaurrek, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, Ander Ruiz 
Mendiola agurtu eta horren zerbitzuan argitaratu duten liburua bidaltzeagatik 
eskerrak eman nahi dizkio. 
 

 
 

 
 

NIK, EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO 
 

ERREKTOREAK 
 

 
A  g  u  r 

 
 

egiten dizut, Ander Ruiz Mendiola, eta eskerrak ematen 
dizkizut zuen zerbitzuan argitaratu duzuen liburua 
bidaltzeagatik. 
 
 
Nik, Gorka Arruti Bidaurrek, bide batez, nire begirunea 
adierazten dizut. 
 
 

Vitoria/Gasteiz, 2000ko urriaren 10a 
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• IRAGARKIA 
 
Administrazio-iragarkiak, batik bat, herritar orori zerbaiten berri ematea du helburu. 
Hortaz, administrazioak iragarkia erabiltzen du herritarrei zerbait jakinarazteko. 
Idazki hauen bidez era askotako informazioa eman daiteke: erakundeek hartutako 
erabakiak, egin beharreko enkanteak, lanpostuak betetzeko deialdiak, lehiaketak, 
antolaturiko hitzaldi, ikastaro eta jardunaldiak, jakinarazpen orokorrak, etab. 
 
Hiru tokitan jarri ohi dira jendaurrean administrazio-iragarkiak: 
♦ Iragarki-oholean  
♦ Egunkarietan  
♦ Aldizkari ofizialetan  
 
Ondorengo lerroetan lehenengo bi kasuak aztertuko ditugu. 
 
Egiturari dagokionez, ondorengo atalak aurki ditzakegu: 
♦ Izenburua  
♦ Gorputza  
♦ Toki-egunak eta izenpea 

 
Izenburua 
Iragarki gehienek IRAGARKIA hitza erabiltzen dute izenburutzat. Dena den, horrela 
gertatzen ez denean, izenburuak mezu osoa hitz gutxitan eman behar du. Adibidez: 
Ø Itzultzaile-lanpostua betetzeko deialdia 
Ø Kiroldegiko taberna hartzeko lehiaketa 
 
Gorputza 
 
♦  Azalpena 

Izenburuko informazioa bizpahiru lerrotan osatzen da. 
 
♦  Atalburuak 

Mezuaren edukiak zenbait ataletan bildu behar ditugu. Atal horiek guztiek izen 
bana dute. Izenburu horiek mota askotakoak izan daitezke; dena den, badirudi 
informazioa egituratzeko galderak erabiltzeak oso emaitza onak ematen dituela. 
 
Hona hemen adibide batzuk: 

Hitz soilak: 
Ø Eskatutakoa/ Eskainitakoa/ Epea 
Esaldi arruntak: 
Ø Honako hau eskatzen da/ Ondorengo hau eskaintzen da/ Eskabideak 

aurkezteko epea 
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Galderak: 
Ø Zer eskatzen da?/ Zer eskaintzen da?/ Non eta noiz aurkeztu eskabideak? 

 
Toki-egunak 
Behar-beharrezkoa ez bada ere, amaieran, iragarkia ematen duenaren izena edota 
kargua eta toki-egunak adieraziko ditugu. 

 
 
• IRAGARKIA: Ariketa 

 
Idatz ezazue iragarkia ondoko datu hauekin. 
 
Laudioko Udaleko alkateak hau iragarri nahi du: 
 
Udal honek 8 peoi kontratatuko ditu, udal-igerilekuan aldi batean lan egiteko. 
Lanpostu hauek uda-kanpainarako dira eta lehiaketa-oposizio bidez beteko dira. 
Instantziak aurkezteko epea 2000ko apirilaren 5etik 16ra bitartekoa izango da, 
goizeko 09:00etatik 12:00ak arte, astelehenetik ostiralera, biak barne, Idazkaritzako 
bulegoan. 

 



 
Administrazio publikoa 

 

  
51

 
 

LAUDIOKO UDALA 
Herriko enparantza, 3 

01400 LAUDIO 
 

 

I R A G A R K I A  
 
 

P E O I - L A N P O S T U A  B E T E T Z E K O  D E I A  
 
Udal honetan udal-igerilekuan lan egiteko 8 peoi-lanpostu betetzeko 
lehiaketa-oposizioa egingo da. 
 
 
Zer eskaintzen dugu? 
 
Aldi bateko kontratuak izango dira. Hau da, hurrengo uda bitartean. 
 
Non eta noiz aurkeztu eskaerak eta merituak? 
 
- Tokia: Udaletxeko Idazkaritza 
- Ordua: 09:00-12:00 
- Eguna: apirilaren 5etik 16ra, astelehenetik ostiralera, biak barne 
 
 
O h a r r a  
 
Deialdiaren oinarriak eta informazio gehiago zuen eskura daude, udal 
honetako Idazkaritzako bulegoan. 
 
Laudio, 2000ko apirilaren 3a 
 
Alkatea 
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• ESKABIDEA 
 

Dokumentu hau administrazioari zerbait eskatzeko erabiltzen da. 
 
Erakunde publikoek, gai jakin batean eskabide asko egin behar denean, horretarako 
propio sortutako idazki-ereduak izaten dituzte. Behin baino gehiagotan, ordea, 
eredurik izaten ez denez, eskatzaileak berak asmatu behar izaten du eskabidea. 
 
Egituran ondorengo atalak ditugu: 
 
o Idazpurua     o Gorputza     o Amaiera 
 
Idazpurua 
- Norentzakoa 

Goialdean, eskuinean, eskabidea nori aurkezten zaion adierazten da. Bertan, 
ondorengoak jasotzen dira: hartzaileraren kargua, izena (ezagutzen bada) eta 
erakunde, sail edo administrazio-atalari buruzko datuak. 
Hori guztia orrialdearen behealdean ere eman daiteke. 

  
- Eskatzailearen datuak 

Eskatzailearen datu hauek jaso behar izaten ditugu: izen-abizenak, nortasun-
-agiriaren zenbakia eta helbidea. Jaioteguna, telefonoa, lanbidea eta beste hainbat 
datu aukerakoak dira. 
Bi modu daude informazioa antolatzeko: esaldi luze eta bakarrean edo behar diren 
datuak banan-banan emanda. Ikus ditzagun bi adibideok: 
Ø Nik, Luis Ibarguren Arce, NAN 14.567.899 zk. izan eta Bilbon, Somera 

kaleko 20, 3. eskuinean bizi naizen horrek. 
edota 
Ø Izen-abizenak: Luis Ibarguren Arce 
Ø NAN: 14.567.899 
Ø Helbidea: Somera kalea, 20-3. eskuina Bilbon 

 
Gorputza 
- Azalpena 

Atal honetan, eskaera egitearen arrazoiak ematen dira. 
Bi modutan aurkez daitezke: 
Ø hauxe/ honako hau ADIERAZTEN DUT ( horren tankerako formula erabiliz) 
Ø AZALPENA hitza baliatuz era nabarmenduan: hitz lodiaz, larriaz... 

 
- Eskaera 

Eskatutakoa bi era hauetako batean adieraz dezakegu: 
Ø Hau dela eta.../ horregatik … honako hau/ hauxe ESKATZEN DIZUT 

(esapideen bidez) 
Ø ESKAERA hitza erabiliz era nabarmenduan: hitz lodiez, larriez, etab.  
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Amaiera 
- Oina 

Eskertzeko edo agurtzeko esaldia, esaterako: Eskatutakoa onartuko duzulakoan, 
agur. 

- Izenpea 
Eskaera egin ondoren tarte bat uzten da eskatzaileak izenpetzeko. 

- Toki-egunak 
Behealdean jartzen da tokia eta data. 

 
Arestian aipatu dugun bezala, hartzailearen kargu, erakunde, sail edo administrazio-
-atalari buruzko datuak hemen ere jar ditzakegu. 

 
• ESKABIDEA: Ariketa 

 
Idatz ezazue eskabidea. 
 
Barrikako karrerako funtzionario Jon Azkue Agirrek eskabide bat aurkeztu nahi du. 
Idatzi horretan hauxe adierazi nahi du: hamar urtez jardun duela udal honetan 
administrari laguntzaile eta bi urtez administrazio orokorreko teknikari. Hori dela 
eta, lau hirurteko aitortu zaizkio: hiru administrari-laguntzaile eta bat teknikari. Lau 
hirurtekoak, ordea, bere lan-maila berriaren arabera ordaintzeko eskatzen du, haren 
lanpostuaren kategoria karrerako funtzionario delako. 
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BARRIKAKO UDALA 
Juan Loroño Landa 
Alkatea 

 
 

Eskatzailearen datuak 
 
Izen-abizenak: Jon Azkue Agirre 
NAN: 14.123.345 
Helbidea: Itxaso kalea, 5-4. B Plentzia ( Bizkaia) 
Telefonoa:                             946 77 12 56 
 
 
Azalpena 
£ Duela 12 urte sartu nintzen udal honetan, teknikari-lanposturako 

lehiaketa-oposizioa gainditu ondoren. 
£ Hamar urtean jardun naiz udal honetan administrari-laguntzaile eta bi 

urtean administrazio orokorreko teknikari. 
£ Lau hirurteko aitortu zaizkit bi mailatan: hiru administrari-laguntzaile 

eta bat teknikari. 
 
Eskaera 
Teknikari-mailako lau hirurtekoak aitor eta ordain dakizkidan, nire 
lanpostuari dagokion bezala. 
 
Eskatutakoa onartuko duzulakoan, agur. 
 
 
 
 
 
Barrika, 2000ko urriaren 20a 
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• BILERA-DEIA 
 

Bilera-deiaren bidez, norbaiti bilera duela jakinarazten diogu, egun eta toki jakinetan. 
Bilera-deia erabiltzen da, beraz, baten bati jakinarazteko toki, egun eta ordu jakinetan 
bilera duela, eta zein diren bilera horretako aztergaiak. Dei ofizial hori bildu 
beharreko organoaren buruak (edota idazkariak, haren aginduz) egiten du. 
 
Dokumentu formal honek egitura, esamolde eta zati finkoak ditu; besteak beste, 
tratamenduari dagokiona: dei-egileak singularreko lehen pertsona (ni) erabili behar 
du, eta hartzailearentzat singularreko bigarren pertsona (zu) utzi. 
 
Egituran ondorengo atalak ditugu: 
♦  Izenburua 
♦  Gorputza 
♦  Amaiera 

 
Izenburua 
- Norentzakoa 

Hartzailearen datuak orriaren goialdeko eskuinaldean jasoko ditugu: 
• Hartzailearen kargua  
• Izen-abizenak  
• Deia jaso behar duenaren posta-datuak (helbidea, herria, etab.) 

 
Gorputza 
- Bilerari buruzko zehaztasunak 

Atal horretan bost datuok zehazten dira: 
• Biltzen den organoaren edo dena delakoaren aipamena. 
• Bilera-mota (ohikoa, berezia, bilera-zenbakia...) 
• Bilera-eguna 
• Ordua 
• Tokia (helbidea osoa) 

 
- Aztergaiak 

Aztergaiak zein diren zehaztu behar dugu atal horretan, hurrenkera logikoan eta 
zenbakien bidez. Gai horiek organoko buruak edota idazkariak zehazten ditu. 
Gai-zerrenda bileraren araberakoa da. Dena den, badaude errepikatzen diren 
esamoldeak. Adibidez: 
Hasieran: 
Ø Batzordea/ epaimahaia osatzea (lehen bilera bada). 
Ø Aurreko bilerako akta irakurri eta, hala badagokio, onestea (besteetan). 
Bukaeran: 
Ø Eskariak eta galderak/ bestelakoak 
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Amaiera 
- Bidaltzen duenaren datuak 

Ordena honetan jarri behar dugu: 
• Bilera-deia egiten duenaren kargua 
• Izenpea 
• Izen-abizenak 

- Toki-egunak  
Behealdean jartzen dira tokia eta data. 

- Noizbehinkako argibideak: 
Orriaren behealdean, Oh. laburduraren ondoren, argibide eta azalpen 
guztiak idatziko ditugu. 

 
• BILERA-DEIA: Ariketa 

 
Idatz ezazue bilera-deia ondoko datuak kontuan hartuta: 
 
Udaleko Euskara eta Kultura sailburuak bilera-deia egin nahi die herriko 
euskaltegietako, eskoletako eta euskararen aldeko beste arduradunei. Bilerak helburu 
hauek ditu: ohikoak (aurreko bilerako agiria irakurtzea eta, hala badagokio, onestea, 
eta eskariak eta galderak) eta udalak euskararen aldeko kanpainarako emango duen 
diru-laguntza erabakitzea. 

 
 



 
Administrazio publikoa 

 

  
57

 
LAUDIOKO UDALA 

Herriko enparantza, 3 
01400 LAUDIO 

 
Udal-euskaltegiko zuzendaria 

                                                     Ander Landa Lertxundi 
                                                                                                               Belostikale, 12-4. A 

                                                                01400 Laudio (Araba)  
 

 
Honen bidez, euskararen aldeko herriko elkarteen bigarren bilerarako 
deia egiten dizut. 
 
Eguna: ............2000-11-22 (ostirala) 
Ordua: ………..12:00 
Tokia:………….Laudioko udaletxea (bilera-aretoa) 
 
 
Aztergaiak: 

 
1. Aurreko bilerako agiria irakurtzea eta, hala badagokio, onestea. 
2. Euskararen aldeko kanpainarako diru-laguntzaren kopurua .eraba-

kitzea. 
3. Eskariak eta galderak. 
 
 
Udaleko Euskara eta Kulturako Sailburua 
 
 
 
 
Isabel Ormazabal Campo 
 
 
    Laudio, 2000ko azaroaren 15a 
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• GONBITA 
 
Erakunde publikoek idazki hau erabiltzen dute norbaiti gizarte-ekintza baterako deia 
egiteko. 
 
Administrazioak, hortaz, dokumentu honen bidez, beste norbait gonbidatzen du 
ekintza hauetara etortzeko, adibidez: liburu baten aurkezpenera, hitzaldi baten 
emanaldira, egoitza baten inauguraziora, jardunaldi baten hasierako ekitaldira… 
 
Gonbitean adierazten den mezua laburra eta zehatza da, halaber esamolde finkoak 
ditu, adibidez: 
Sarreran: 
Ø …atsegin handiz gonbidatzen zaitut 
Amaieran: 
Ø …bide batez, nire onginahia adierazten dizut 
 
Egiturari dagokionez, ondorengo atalak aurkituko ditugu: 
♦  Hasiera 
♦  Gorputza 
♦  Amaiera 
 
Hasiera 
Atal honetan, erakundearen logotipoarekin batera, gonbita egiten duenaren kargua 
jasoko da.  
 
Gorputza 
- Sarrera 

Gonbiteari sarrera egiteko, atsegin handiz formula (edo baliokideren bat) 
erabiltzen da. 

- Gonbita 
Atal honetan idatziaren muina doa, eta hainbat formula finkoren bidez idazten da. 
Hona hemen esamoldea eta ordena: 
• Atsegin handiz gonbidatzen zaitut esaldia da esapiderik erabilitakoena. 
• Gonbidatuaren izen-abizenak.  
• Zertara gonbidatzen dugun pertsona hori. 

- Eginkizunari buruzko zehaztasunak 
Oso argi utzi beharko dugu zein egun, ordu eta tokitan izango den gizarte-ekintza: 
• Eguna:  
• Ordua:  
• Tokia:  

 
Amaiera  
Azken zatian honako datuok jasoko ditugu: 
• Gonbita bidaltzen duenaren izen-abizenak  
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• Adeitasunezko esaldia : … bide batez, nire onginahia adierazten dizut esaldiaren 
bidez edo tankera horretako beste baten bidez. 

• Toki-egunak.  
 

- Noizbehinkako argibideak  
Oh. (Oharra) laburduraren ondoren, behar diren beste argibide batzuk idazten 
dira, besteak beste: 
Ø Sartzean txartela aurkeztu behar duzu 

Ø Etiketa-jantzian joatea komenigarria da 
 
• GONBITA: Ariketa 

 
Idatz ezazue gonbita ondoko datu hauekin: 
 
HAEEko zuzendariak, Koldo Zalbide Lasak, gonbita bidali nahi dio Xabier Mendia 
Cadiñanosi, euskararen irakaskuntza helduentzat hitzaldira joan dadin. 
 
Emanaldia HAEEko hitzaldi-aretoan (Zubiaur kalea, 5 Vitoria/Gasteiz) izango da. 
 
2000. urteko urriaren 18an (asteartea), eguerdiko hamabietan. 
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NIK, HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEKO 
ZUZENDARIAK, 

 
 
atsegin handiz gonbidatzen zaitut, Xabier Mendia Cadiñanos, antolatu dugun 
euskararen irakaskuntza helduentzat hitzaldira. 
 
Eguna: 2000- 10-18 (asteartea) 
Ordua: 12:00ak 
Tokia: HAEEko hitzaldi-aretoa 
          (Zubiaur kalea, 5 Vitoria-asteiz) 
 
 
Nik, Koldo Zalbide Lasak, bide batez, nire onginahia adierazten dizut. 
 
 
 
Gasteiz, 2000ko urriaren 12a 
 
 Oh.: Sartzean gonbit hau aurkeztu behar duzu. 
 

 
 
 
5.2.2. Jasotze-agiriak 
 
• EGIAZTAGIRIA 

 
Egiaztagiria aitorpen ofiziala da: ekintza, erabaki edo horrelakoren bat egia dela 
baieztatzen duen idatzia. 
 
Agiri honen bidez, era guztietako ekintzak edo gertaerak egiazta daitezke, esaterako: 
interesatuak egindako ikasketak, ordaindutako zergak, jaiotza-data eta tokia, etab. 
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Erakundeek, oro har, norbaiten gaitasunaren edo egoeraren frogaren bat behar 
dutenean, egiaztagiria eskatu ohi dute. 
 
Egiaztagiria, ezinbestez, horretarako ahalmena duten funtzionarioek (idazkariak, 
ikuskatzaileak, arloko arduradunak…) edota legezko baimena dutenek izenpetu 
behar dute. 
 
Egituran ondorengo atalak aurki ditzakegu: 
♦  Izenburua 
♦  Gorputza 
♦  Amaiera 

 
Izenburua 
Atal horran,zein erakundek edo administrazio-atalek ematen duen egiaztagiria 
adierazten da. Horren ondoren, zer egiaztatzen den errazago antzemateko, izenburua 
erabiltzen da. Adibidez: 
Ø Bertaratze-egiaztagiria 
Ø Ikasketa-egiaztagiria 
Ø Erroldatze-egiaztagiria 
 
Gorputza 
- Egiaztatzailearen datuak 

Atal horran ondoengoak jasotzen dira: 
• Lehenengo lerroan egiaztagiria egiten duenaren izen-abizenak eta kargua, eta 

ondoan honako hau hitzak. 
• Tarte bat utzi ondoren, EGIAZTATZEN DUT: esaldia. 

 
- Egiaztapena 

Idazkiaren muina den atal horrek hiru datu hauek jasoko ditu: 
• Egiaztapena egiteko erabili diren iturriak. 
• Dokumentu hau eskatu duenaren izen-abizenak eta, hala balegokio, bestelako 

datuak (helbidea, nortasun-agiria...). 
• Egiaztagiriak aitortzen duena. 

 
Amaiera 
- Amaierako esaldia 

Idazki honi formula jakin batez emango zaio amaiera. Hona hemen adibide bat: 
Eta horrela jasotzeko eta dagozkion ondorioak izateko, egiaztagiri hau egiten dut, 
interesdunak hala eskaturik. 

 
- Izenpea 

Izenpetzen duenaren izena eta kargua lehenengo atalean agertzen direnez, honetan 
izenpea besterik ez dugu jarriko. 
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- Toki-egunak 
Azken lerroan jarriko ditugu tokia eta data. 

 
• EGIAZTAGIRIA: Ariketa 

 
Idatz ezazue egiaztagiria. 
 
Miren Ortega Calleja udaleko idazkariak egiaztatu nahi du Jon Miranda Zabaleta 
udalerri honetako herrikidea dela, eta datu hauek ditu: ENA 14.342.234 eta helbidea 
Arangoiti bidea 15, 2.B (48320) Basauri. 
 
(Gogoratu: izenburua jartzean, kontuan hartu behar duzue zein egiaztagiri-mota den). 
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BASAURIKO UDALA 
Herriko plaza, z. g. 

48320 Basauri 
 
 

ERROLDATZE-AGIRIA 
 
 

 
Nik, Miren Ortega Callejak, herriko idazkariak, honako hau 
 
EGIAZTATZEN DUT: 
 
 
Udal honetan indarrean dagoen biztanleen udal-errolda eta, halaber, nire 
ardurapeko Idazkaritza honetan dauden txostenak azterturik, ondoko datuak 
dituen pertsona udalerri honetako herrikidea dela. 
 
Izen abizenak:          Jon Miranda Zabaleta 
Helbidea                   Arangoiti bidea, 15-2.B  48320  Basauri 
Jaioterria:                 Basauri 
ENA:                        14.342.234 
 
 
Eta horrela jasotzeko eta behar diren ondorioak izan ditzan, egiaztagiri hau 
egiten dut. 
 
Idazkaria 
 
 
Basauri, 2000ko azaroaren 24a 
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• BILERA-AGIRIA 
 
Dokumentu honetan, bilera batean gertatutakoa idatziz adieraziko dugu. Idazkia 
hurrengo bileraren hasieran irakuriko da, parte hartu behar dutenek beren oniritzia 
adieraz dezaten, hala balegokio. 
 
Legebiltzar eta senatuen bilera-agirietan soilik jaso behar da hitzez hitz 
eztabaidatutako guztia; gainontzeko bileretan, berriz, idazkariak informaziorik 
interesgarriena idatzi behar du, hurrenkera egokian eta objektibotasunez, 
dokumentua osatzeko. 
 
Egituran ondorengo atalak aurkituko ditugu: 
♦  Izenburua 
♦  Bertaratuak 
♦  Aztergaiak 
♦  Esan-eginak 
♦  Erabakiak 
♦  Amaiera 
♦  Izenpea 
♦  Noizbehinkako argibideak 
 
Izenburua 
Hona hemen agertu behar diren datuak: 
• Batzordearen izena 
• Bilera-zenbakia edo bilera-mota 
• Bilera-eguna 
• Hasierako eta bukaerako orduak 
• Tokia 
 
Bertaratuak 
Atal horretan bilerakideen izenak jarri behar ditugu zerrendan. Nahi badugu, horiek 
izendatu dituzten erakundeak ere aipatuko ditugu. Ondoren, bertaratu ezina adierazi 
dutenen izenak ere idatziko ditugu. 
 
Aztergaiak 
Bilera-deian aipatutako gaiak jasoko dira, gaiei zenbaki bana jarrita. 
 
Esan-eginak 
Elkarrizketaren ardatza aipatu behar da lehendabizi, eta ondoren bertan esandakoak. 
 
Erabakiak 
Bileran hartutako erabakiak eta egindako bozketak laburbiltzen dira, zein bere 
lerroaldean. 
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Amaiera 
Esamolde baten bidez egin ohi da amaiera. Ikus ditzagun hurrengo adibideok: 
Ø Besterik gabe, bilera amaitutzat eman dugu. 
Ø Horrenbestez, amaiera emango diogu bilerari. 
Ø Bilera amaitutzat eman dugu, eta eztabaidatu eta erabakitakoa jasota geratzeko… 
 
Izenpea 
Idazkaria da izenpetu behar duena. 

 
• BILERA-AGIRIA: Ariketa 

 
Idatz ezazue bilera-agiria ondoko datuekin. 
 
12. orrialdean idatzitako bilera-deiari dagokion bilera-agiria sortu behar duzue. 
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LAUDIOKO UDALA 

Herriko enparantza, z. g. 
301400 LAUDIO 

 
 
Euskararen aldeko herriko elkarteen bilkura. 
 
Zenbatgarrena: bigarrena. 
Eguna: 2000-11-22. 
Tokia: Laudioko udaletxeko batzar-aretoa. 
Hasiera-ordua: goizeko hamabiak. 
Amaiera-ordua: eguerdiko ordu biak eta hogei.  
 
Bertaratuak: 
PERU JOXE ZABALA GABILONDO, alkatea 
ISABEL ORMAZABAL CAMPO, Euskara eta Kulturako Sailburua 
NEKANE GALARZA RUIZ, ARESTI eskolako zuzendaria 
ANDER LANDA LERTXUNDI, udal-euskaltegiko zuzendaria 
... 
ANE SAGARDIA LEGORBURU, idazkaria 
… 
Bertaratu ez direnak: 
PAKO ALONSO ELEXPURU, MITOTE hizkuntza-eskolako zuzendaria 
... 
... 
 Aztergaiak: 
1. Aurreko akta irakurtzea eta, hala balegokio, onartzea. 
2. Euskararen aldeko kanpainarako diru-laguntza erabakitzea. 
3. Eskariak eta galderak. 
 
Esan-eginak eta erabakiak: 
 
1. Aurreko akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea. 

Batzarkideek aho batez onartu dute 2000ko urriaren 8an egindako bilkuraren akta. 
2. Euskararen aldeko kanpainarako diru laguntza erabakitzea  

Gaia aurkeztu ondoren, udaleko Euskara eta Kultura sailburuak idazkariari eman dio 
hitza, udaleko Finantza sailburuak idatzitako txostena irakur dezan. 

 
Idazkariak irakurketa bukatu ostean, udaleko Euskara eta Kultura sailburuak hartu du hitza, 
eta azaldu du udalak orain arte emandako dirutza nahikoa iruditzen zaiola kanpaina aurrera 
eramateko. 
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• BILERA-AGIRIA: Ariketaren jarraipena 
 

 
LAUDIOKO UDALA 

Herriko plaza, z. g. 
01400 LAUDIO 

 
 

Proposamenak 
Iaz bezala, aurten ere diru-laguntza ematea. 
 
Eztabaida 
ARESTI eskolako zuzendariak galdetu du ea aipatutako dirutza gutxienez % 5 gehitzea 
posible den. 
 
Udaleko Euskara eta Kultura sailburuak erantzun dio (…). 
 
Udal-euskaltegiko zuzendariak adierazi du beharrezkoa iruditzen zaiola (…). 
 
Erabakiak: 
Orain arte esandakoa kontuan hartuz, batzarrak, aho batez, hauxe erabaki du: 
 
Euskararen aldeko kanpainarako, iaz emandako diru-laguntza aurten ere ematea. 
 
3. Eskariak eta galderak 
Aipatzekorik ez. 
 
 
Besterik gabe, bilera amaitutzat eman dugu, eta eztabaidatua eta erabakitakoa jasotzeko, 
agiri hau egin dut. 
 
 
 
Laudio, 2000ko azaroaren 22a 
 
 
 
Ane Sagardia Legorburu 
Idazkaria 
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• ORDAINAGIRIA 
 
Ordainagiria da dirua edo beste zerbait hartu dela adierazteko erabiltzen dugun 
idazkia. Administrazioak diru-kopuru bat ematen duenean, zerbaiten ordainetan-edo, 
diruaren hartzaileak ordainagiria izenpetu ohi du, ordainketa egiaztatzeko. Beraz, 
hartzaileak izenpetu behar du agiri hau, eta emaileak (administrazioa, kasu horretan) 
gordeko du edonoiz edo edonon erakutsi ahal izateko, ordainaren froga. 
 
Ordainagiria dokumentu laburra da. Bertan edukitako informazioa, ordea, bi eratara 
idatz dezakegu: datu guztiak esaldi batean sarturik edo datu horiek guztiak banan-
-banan zerrendaturik. 
 
Egituran, ondorengo datuak idatzi behar ditugu: 
• Emailearen datuak 
• Diru-kopurua 
• Ordainketaren arrazoia 
• Toki-egunak 
• Hartzailearen datuak 
 
Emailearen datuak 
Esaldiaren hasieran idazten da diru-emailea nor den. Adibidez: 
Ø Laudioko Udalak emanda 
Ø Eusko Jaurlaritzak ordaindurik 
 
Diru-kopurua 
Kopuru hori zenbaki eta letren bidez, bietara, adierazten da. 
Letren bidez adierazitako kopurua zenbakiz emandakoarekin bat ez badator, letraz 
idatzitakoak du lehentasuna. 
 
Ordainketaren arrazoia 
Ordaintzeko zergatia ahalik eta zehatzen idatziko dugu, eta horrela egiteko esamolde 
batzuk daude. Adibidez: 
Ø … hitzaldia emateagatik 
Ø …jardunaldiak antolatzearen ordainetan 
Ø …herriko festetan izandako emanaldia dela eta 
 
Toki-egunak 
 
Hartzailearen datuak 
Datu hauek ordena honetan idatzi behar ditugu: 
• Hartzailearen izenpea 
• Izen-abizenak  
• Kargua 
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• Nortasun-agiriaren zenbakia (behar izanez gero) 
 
• ORDAINAGIRIA: Ariketa 

 
Idatz ezazue ordainagiria. 
 
Gonbitaren adibidean, Koldo Zalbide Lasak, HAEEko zuzendariak, Euskararen 
irakaskuntza helduentzat hitzaldia antolatu zuen. Oraingo honetan, hizlariari 
ordaindutako diru-kopuruaren ordainagiria egin behar duzue. 
 
Joseba Azkue Martinez hizlariak, Deustuko Unibertsitateko irakasleak, 20.000 pta 
jaso du bere lanaren ordainetan. 

 
 

 
 

 
 
 
 
HAEEk ordaindurik, hogei mila pezeta (#20.000 pta#) hartu ditut, 
Euskararen irakaskuntza helduentzat hitzaldia emateagatik. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 2000ko urriaren 18a 
 
 
 
 
Joseba Azkue Martinez 
Deustuko Unibertsitateko irakaslea 
NAN 14.234.543 
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5.2.3. Iritzi-agiriak 
 
• TXOSTENA 

 
Erakunde publikoek txostena erabiltzen dute zerbaiti edo norbaiti buruzko argibideak 
eta datuak biltzeko, eta horien inguruan iritzia emateko. 
 
Normalean, idatzi hau dokumentu luze samarra eta informazioz betea izaten da. 
 
Hori dela eta, informazio hori guztia irakurleak erraz uler dezan, ondorengo 
ezaugarriak izan behar ditu: 
• Argia: 
 Ulertzeko moduko hitzak eta esamoldeak erabili behar ditugu. 
• Laburra: 
 Laburra izanez gero, jendeak dokumentu osoa irakurriko du. 
• Egitaratua: 
 Mezua egoki antolatzea idaztea bezain garrantzitsua da. 
• Erakargarria: 
 Txostenaren diseinua zaindu behar da. 
 
Egituran, ondorengo atalak aurkituko ditugu: 
♦  Hasierako materiala 
♦  Gorputza 
♦  Amaiera 
♦  Material osagarria (eranskinak...) 
 
Hasierako materiala 
Hasieran honako datuok idatziko ditugu, irakurleak txostenaren gorputza errazago 
uler dezan: 
• Erakundearen izena. 
• Gaia: esaldi batean idatziko dugu idazkia sortarazi duen egoera. 
• Txostena egin duen zerbitzu edo sailaren izena. 
• Txostenaren izena. 
• Hitzaurrea: atal honetan txostena zeri buruzkoa den eta zergatik idatzi den esaldi 

batean adierazten da. 
 
Gorputza 
Txostenaren muina da. 
 
Amaiera 
Toki-egunak 
Txostenaren idazlearen datuak (izena eta kargua) eta izenpea. 
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Material osagarria 
Irakurlearentzat behar-beharrezkoak ez diren datuak eranskinen bidez ematea komeni 
da. 

 
• TXOSTENA: Ariketa 

 
Idatz ezazue txostena ondoko datuekin. 
 
Basauriko Udalak diru-premia du, 30.000.000 pta.ko inbertsioa finantzatu ahal 
izateko. Diru-premiak eraginda, beraz, txostena eskatu dio alkateak idazkariari: 
eskola zaharra (ondasuna) saltzeko espedientea bideratzeko. 

  
 

BASAURIKO UDALA 
Herriko plaza, z. g. 

48320 Basauri 
 

Gaia: Udalaren ondare-ondasuna saltzea 
Ondasuna: Eskola zaharra 
Espediente-zenbakia: 2000-11-21-151 
 

Idazkariaren txostena 
Salmentaren jardunbidea 

 
Udalak espediente honetako ondasuna saltzeko asmoa duela-eta, hona hemen salmentari buruzko 
txostenaren ondorioa eta azalpena: 
 
Txostenaren ondorioa 
1. Legezkoa da ondasuna saltzea. 
2. Saltzeko erabakia hartzea organo honi dagokio: 
⌧ Alkateari 
¨ Udalbatzari. Kasu honetan, erabakia hartzeko, ezinbestekoa da: 
¨ Udalbatzaren gehiengo soila. 
¨ zinegotzien legezko kopuruaren gehiengo osoa. 

3. Saltzekotan, enkante bidez salduko da. 
4. Ondasuna saltzetik aterako den dirua inbertsio-gastuak finantzatzeko erabiliko da, eta ez gastu 

arruntak finantzatzeko. 
5. Ondasuna saltzeko behin betiko erabakia hartu aurretik, haren berri Foru Aldundiari emango zaio. 
⌧ jakinaren gainean egon dadin. 
¨ ondasuna saltzeko baimena Udalari eman diezaion. 

 
Azalpena 
Ondorio horretara iritsi naiz, I. eta II. eranskinetako datuetan eta legerian oinarriturik. 

 
Basauri, 2000ko azaroaren 21a 
 
 
Luis Elorza Murga 
Idazkaria 
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5.2.4. Erabaki-agiriak 
 
• AGINDUA ETA EBAZPENA 

 
Agindua eta ebazpena landuko ditugu atal honetan, idatzi bi hauen osagaiak oso 
antzekoak baitira. Dena den, izenpetzen duenaren arabera bereiz ditzakegu: 
• Agindua: sailburuek besterik ez dute izenpetzen. 
• Ebazpena: sailburuordeak edo zuzendariak dira izenpetzaileak. 
 

Idatzi horien egituran, ondorengo atalak aurkituko ditugu: 
♦  Izenburua 
♦  Azalpen zatia 
♦  Xedapen zatia 
♦  Azken zatia 
♦  Amaiera 
 

Izenburua 
Atal horretan, ohiko datuez gain, agiriaren helburua edo edukia jaso behar dugu, 
zehatz-mehatz. Horretarako, izenburu laburra eta osoa eman behar dugu, eta bertan 
ondorengoak adieraziko ditugu: 
• Xedapen-mota: EBAZPEN edo AGINDU hitzak hasieran ipini behar ditugu. 
• Onarpen-eguna 
• Agindua edo ebazpena eman duen sailburua, zuzendaria. 
• Edukia 
 
Adibidez: 
Ø EBAZPENA, 1993ko martxoaren 13koa, Herri Arduralaritzaren Euskal 

Erakundeko zuzendariarena  
Ø AGINDUA, 1994ko otsailaren 1ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 

sailburuarena 
Ø AGINDUA, 1999ko apirilaren 6koa, Lehendakaritza, Lege Araubide eta 

Autonomi Garapenerako sailburuarena 
 
Azalpen-zatia 
Zati horretan, ondorengoak idatzi behar ditugu: 
• Edukiaren azalpen laburra. 
• Ebazpenaren edo aginduaren jatorri eta bultzagarriak izan diren lege-oinarriak eta 

arrazoiak. 
• Zati hau formula jakin batez amaitzen da. Adibidez: 
Ø …honako hau  

EBATZI DUT 

Ø …ondorengo hau  
XEDATU DUT 



 
Administrazio publikoa 

 

  
73

Xedapen-zatia 

Agindua eta ebazpena osatzen dituzten xedapen guztiak banan-banan, atalka eta 
hurrenkera egokian idatzi behar ditugu. 
Atal bakoitzaren aurrean, dagokion zenbakia eta atala hitza idatzi behar ditugu, eta 
atal bat baino ez bada: Atal bakarra. 
 
Azken zatia 
Erabakien ondoren, jarraian datozen xedapenak jaso daitezke. Adibidez: 
Ø AZKEN XEDAPENA 
Ø Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta egun 

berean jarriko da indarrean. 
 
Amaiera 
Toki-egunak 
Titularraren datuak (izena eta kargua) eta izenpea. 

 
• AGINDUA ETA ERABAKIA: Ariketa 

 
Osa ezazue agindua ondoko datuekin: 
 
Segidako aginduan jar itzazu paragrafoak dagokien lekuan: 

 

Azalpen-zatia: 
Lege-egitasmoak, dekretuak, aginduak eta erabakiak lantzeko, eta jokabideak 
onartzeko akordioa onartu zuen Jaurlaritzaren Kontseiluak, 1993ko 
martxoaren 23an egin zuen bilkuran. Eta eman behar zaion publizitatea egin 
ahal izateko, honako hau... 

 
 

Amaiera: 
Lehendakaritza, Lege Araubide 
eta Autonomi Garapenerako sailburua 
JOSEBA M. DE ZUBIA Y ATXAERANDIO 

 
 

Xedapen zatia: 
Atal bakarra: Aipatu den akordio hori Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian argitaratzea. 
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Izenburua: 
AGINDUA, 1993ko apirilaren 6koa, Lehendakaritza, Lege Araubide eta 
Autonomi Garapenerako sailburuarena. Agindu honen bidez, 
Jaurlaritzaren Kontseiluak 1993ko martxoaren 23an egin zuen bilkuran 
onartutako lege-egitasmoak, dekretuak, aginduak eta erabakiak lantzeko 
jokabideak onartzen diren akordioa argitaratzeko agintzen da. 

 
 

Izenburua: 
LEHENDAKARITZA, 
LEGE ARAUBIDE  
ETA AUTONOMI GARAPENERAKO SAILA 

 
 

Azalpen-zatia: 
 
 

XEDATU DUT 

 
 

Toki-egunak: 
Vitoria-Gasteiz, 1993ko apirilaren 6a 
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• AGINDUA ETA ERABAKIA 
 
 

 
 
 
 
 
LEHENDAKARITZA,  
LEGE ARAUBIDE 
ETA AUTONOMI GARAPENERAKO SAILA 
 
 
AGINDUA, 1993ko apirilaren 6koa, Lehendakaritza, Lege Araubide eta 
Autonomi Garapenerako sailburuarena. Agindu honen bidez, Jaurlaritzaren 
Kontseiluak 1993ko martxoaren 23an egin zuen bilkuran onartutako lege-
-egitasmoak, dekretuak, aginduak eta erabakiak lantzeko jokabideak onartzen 
diren akordioa argitaratzeko agintzen da. 
 
 
Lege-egitasmoak, dekretuak, aginduak eta erabakiak lantzeko jokabideak onartzeko 
akordioa onartu zuen Jaurlaritzaren Kontseiluak 1993ko martxoaren 23an egin zuen 
bilkuran. Eta eman behar zaion publizitatea egin ahal izateko, honako hau 
 
 

XEDATU DUT 
 
 
Atal bakarra: Aipatu den akordio hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 
argitaratzea. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 1993ko apirilaren 6a 
 
 
Lehendakaritza, Lege Araubide 
eta Autonomi Garapenerako sailburua 
JOSEBA M. DE ZUBIA Y ATXAERANDIO 
 
 

 



 



 
Administrazio publikoa 

 

  
77

 

 
 
 

DOKUMENTU-EUSKARRI 
BERRIAK 
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Normalean administrazio-dokumentua paper idatziarekin parekatu ohi dugu, gaur 

gehien erabiltzen ditugunak horiexek baitira. Aitzitik, ez dugu ahaztu behar euskarri 
berriak sortu direla, teknologia berriei esker. 

 
Euskarri berri hauek bi multzotan sailkatuko ditugu: 
 
♦  Ikus-entzunezkoak: 

Informazioa soinu edota irudien bidez biltzen dute: argazkiak, kaseteak, 
diapositibak, bideoak… 

 
♦  Euskarri informatikoak: 

Teknologia berria izan arren, orain dela urte batzuk sartu zen komunikazio-arloan. 
Horren bidez, erabiltzaileak zenbait baliabide ditu: irudi, soinu, animazio, bideo, 
testu eta grafikoez osaturiko baliabideak. 

 
Paperarekin konparatuz, bitarteko horiek (batez ere informatikoa) abantaila handiak 

eskaintzen dituzte; besteak beste, hurrengoak: 
 
♦  Informazioa biltzeko gaitasun handia dute. 
♦  Jasotako informazioa errazago eskuratzen da. 
♦  Dokumentua gehiago hedatzen da. 
♦  Euskarri berean mota askotako informazioa bil daiteke. 
♦  Informazioa errazago eguneratzen da. 

 
 

Euskarri informatikoaren abantailak 

 
q Informazio biltzeko 

gaitasuna handia dute. 
 

 
q Informazioa errazago eskuratzen 

da. 

q Informazioa gehiago 
hedatzen da. 

q Informazio-mota asko bil daitezke. 
 

q Informazioa errazago eguneratzea da. 
 

 
 
 

Informatikak erabiltzaile gehienengana heltzea ahalbidetzen duela kontuan harturik, 
erakunde publikoek gai hari legerian jaso eta arautu nahi izan dute, zenbait lege, akordio 
eta dekreturen bidez: 
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q 1992ko azaroko eta 1999ko urtarrileko Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak (38. 3 artikuluan): 
"Euskarri informatikoan egon behar dute bai erregistro orokorrek, bai herritarren 
edo administrazio-organoen idazkiak eta komunikazioak jasotzeko herri-
-administrazioek jartzen dituzten erregistro guztiek." 

 

q 1996ko iraileko Diputatuen Kongresuaren Akordioa: 
"… informazioa igortzeko bitarteko informatikoak, elektronikoak eta telematikoak 
ezartzen dira (…). Horretarako, Lehendakaritza Departamentuak teknika horiek 
arian-arian ezartzeko elkarlana bultzatuko du." 
 

q 1999ko maiatzeko Dekretua (3. artikuluan) 
"Aurkezpenaren baliabideak: 
Eskabide, idazki, komunikazio eta dokumentuen aurkezpena hurrengo bitartekoen 
bidez egin daiteke: 
a) paper soilaren bidez. 
b) bitarteko informatiko, elektroniko eta telematikoen bidez.
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DOKUMENTU-ERREGISTROA 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gai-zerrenda . 
 
 7.1. Aurkezpena eta legezko oinarriak 
 
 7.2. Sarrerako eta irteerako erregistroak 
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7.1. AURKEZPENA ETA LEGEZKO OINARRIAK 
 
 

Administrazio-prozedura dokumentu-erregistroaren bidez hasten da, eta, halaber, 
espedienteen irekitzea. 

 
1992ko azaroko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak 38. artikuluan arautu zuen darabilgun 
administrazio-egintza. 

 
Irakasgai honen amaieran, artikulu osoa azaltzen dugu, 1. eranskinean. Orrialde 

honetan, berriz, erregistroari buruzko legearen ezaugarririk inportanteenak koadrotxoan 
jaso ditugu. 
 

Erregistroari buruzko legearen ezaugarririk inportanteenak 

q Aurkeztutako edo jasotako idazki zein komunikazio guztien idazpena 
egingo da. Halaber, beste organo edo herritarrei bidalitako idazki eta 
komunikazioen irteera ere jasoko da. 

q Idazpenak idazki eta komunikazioen sarrera-egunaren edo irteera-egunaren 
hurrenkera errespetatuz egingo dira. 

q Sarrera- edo irteera-data adieraziko da. 
q Erregistro guztiek honako datuok jaso behar dituzte: 

• Zenbakia 
• Idazkiaren izaera adieraziko duen izenburua 
• Sarrera-eguna 
• Interesduna identifikatzeko datuak, administrazio-organo igorlearenak, 

hala balegokio, eta pertsona edo administrazio-organo hartzailearenak. 
• Aurkezpen-data. 

q Herritarrek herri-administrazioetako organoetara zuzentzen dituzten 
eskabideak, idazkiak eta komunikazioak aurkezteko tokiak hauexek dira: 
• Eskabidea zuzendu zaion administrazio-organoko erregistroa. 
• Edozein administrazio-organotako erregistroa, dela estatuko adminis-

trazio orokorrekoa, dela autonomia erkidegoetako administrazioetakoa, 
dela, honi buruzko hitzarmena izenpetuz gero, toki-administrazioko 
erakunderen batekoa. 

• Posta-bulegoak, erregelamenduz ezarritako moduan. 
• Espainiak atzerrian dituen diplomaziako ordezkaritzak edo kontsule-

txeetako bulegoak. 
• Indarrean dauden xedapenetan ezarritako gainerako tokiak. 

q Herri-administrazio bakoitzak ezarriko du erregistroek zein egunetan eta 
ordutan egon behar duten irekita. 
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Lehen, 1992ko azaroko legearen arabera, 38.4 artikuluan zehazten zenez, herritarrek 
ezin zituzten aurkeztu udal administrazioetako erakundeetan beste administrazio batzuei 
zuzendutako idazkiak, (nahiz eta haiek izan herritarrengandik hurbilen daudenak). Izan 
ere, lege horrek ezartzen zuen, oro har udal administrazioa osatzen duten erakundeetan 
aurkez zitezkeela idazkiak. Modu hori eraginkorra izateko, administrazio erakundeen 
artean hitzarmena sinatu behar zuten. (Herri-administrazioek elkarri laguntzeko 
hitzarmenak izenpetuko dituzte, erregistroen arteko komunikazio eta koordinaziorako 
sistemak ezartzeko). 

  
Gobernuak, zerbitzu publikoak herritarrengana hurbiltzeko xedeaz, aipatutako 

artikuluan hitzarmenaz ezarritakoa garatu zuen, zenbait akordio eta dekreturen bitartez. 
Hitzarmen horri esker, erakunde publikoek lankidetza-modu berriari ekin zioten 
herritarrengana hurbiltzeko. Administrazio bakoitzak ahaleginak egin zituen, ahal zuen 
neurrian, herritarrek horien jarduerei buruzko informazioa eduki zezaten, eta, batez ere, 
izapideak egin zitzaten organo eskudunera joan beharrik gabe. 

 
Gai honen inguruko legeak, besteak beste, honako hauek dira:  
 
Dokumentuen erregistroetan eskabideak, idatziak eta jakinarazpenak aurkezteari 

buruzkoak: 
 
q 1996ko iraileko Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta arteko Lankidetza 

Hitzarmena. 
q 1999ko maiatzeko 772/1999 Dekretuan, 2. artikuluan, aurkezpenaren tokiak 

zehazten direnean, hauxe adierazten da: 
Estatuko Administrazio Orokorrekoari zuzendutako eskabideak, idazkiak eta 
komunikazioak, hurrengo tokietan aurkeztu ahal dituzte herritarrek: 
• Autonomia erkidegoetako administrazioko erregistroetan. 
• Udal administrazioetako erakundeen erregistroan, aurrez hitzarmena sinatuta 

izanez .gero. 
q 1999ko urtarrileko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta  

Administrazio Prozedura Erkidearen Legea 
 

Gaur, herritarrek edozein udal administraziotako erakundeetan aurkez ditzakete 
idazkiak, izenpetutako hitzarmenei esker. Izan ere, herritarrek egin beharreko izapideak 
erraztu eta hurbiltzen dituzte, edozein erregistrotan aurkez ditzaketelako edozein 
administraziori zuzendutako eskaerak, idatziak eta jakinarazpenak. 
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7.2. SARRERAKO ETA IRTEERAKO ERREGISTROAK 
 
 

Arestian aipatu dugun bezala, erakunde publikoek aurkeztutako edo jasotako idazki 
zein komunikazio guztien idazpena egin behar dute. Erregistro horiek ordenagailuen 
bidez egiten dituzte. 

 
 Hona hemen dokumentuen sarrera erregistratzeko erabilitako fitxa: 

 
 

Sarrerako erregistroa 
 
 
Administrazioa……………......…..:  
 
Urtea…………………………..…….:  
Erregistroaren zenbakia..............:        
Idazkiaren data……………...........:      
 
Data.…………………………….…..:     
Saila…………………………………:      
 
Gaiaren deskribapena….........…:     
 
 
Interesduna identifikatzeko datuak 
 
Helbidea………………….…….….:  
Herria……………………………….:  
Izen-abizenak………..…….......…:       
 
 

 
 

Erakunde publikoek erabiltzen dituzten irteera- eta sarrera-fitxak oso antzekoak dira; 
beraz, izenburua aldatu baino ez dugu egin behar. 

 
Ariketak: 
 
1. Sarrerako erregistroa: 
 Eskabidearen idazpena egizue: 9. orrialdean aurkeztutakoa. 
2. Irteerako erregistroa: 
 Erroldatze-agiriaren idazpena egizue: 15. orrialdean egindakoa. 



 
Administrazio publikoa 

 

86 

SARRERAKO ERREGISTROA 
 

 
Sarrerako erregistroa 

 
 
Administrazioa……………......…..:  Barrikako Udala  
 
Urtea………………………………...:  2000 
Erregistroaren zenbakia…...........:  65 
Idazkiaren data……………...........:  2000/10/20 
 
Data.………………………………...:  2000/10/22 
Saila…………………………………:  1014 
 
Gaiaren deskribapena…..........…:  HIRURTEKOAK AITORTZEKO ETA  
                                                          ORDAINTZEKO ESKARIA 
 
 
Interesduna identifikatzeko datuak 
 
Helbidea…………………...……….:  Itsaso kalea, 5-4.B  
Herria………………………………..:  Plentzia (Bizkaia) 
Izen-abizenak……………..…........:  Jon Azkue Agirre 
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IRTEERAKO ERREGISTROA 
 

 
Irteerako erregistroa 
 
 
Administrazioa.............................:  Basauriko Udala 
 
Urtea..............................................:  2000 
Erregistroaren zenbakia…...........:  102 
Idazkiaren data……………...........:  2000/11/24 
 
Data...............................................:  2000/11/24 
Saila...............................................:  15 
 
Gaiaren deskribapena.................:  ERROLDATZE-AGIRIA 
 
 
Interesduna identifikatzeko datuak 
 
Helbidea........................................:  Arangoiti bidea, 15-2.-B 
Herria............................................:  Basauri 
Izen-abizenak...............................:  Jon Miranda Zabaleta 
 

 
 



 



 
Administrazio publikoa 

 

  
89

 

 
 
 

ARTXIBOAK 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gai-zerrenda . 
 
 8.1. Sarrera 
 
 8.2. Artxiboetara eta erregistroetara jotzeko eskubidea 
 
 8.3. Udal-agiritegiak 
 
 8.4. Euskadiko Agiritegi-Sistema Nazionala (EASN) 
 
 8.5. Artxibo-fondoak 
 
 8.6. Irargi 

 
 



 



 
Administrazio publikoa 

 

  
91

8.1. SARRERA 
 
 

Artxiboa dokumentuen bilduma ordenatua da, erakundeena edo pertsonena. Agiriak 
gordetzeko helburuak mota askotakoak izan ohi dira: administratiboak, zuzenbidezkoak, 
ekonomikoak, ikerketakoak, erlijiozkoak... 

 
Hurrengo lerroetan erakunde publikoen artxiboak azalduko ditugu nagusiki. 
 
Artxibo ona sortzeko, kontsultatu beharreko dokumentuak, sortu dituen egitura 

administratiboaren arabera taldekatu behar ditugu; naturalki eta modu progresiboan. 
Hau da, gai edo funtzio bati lotutako dokumentu guztiak taldekatu behar ditugu; horrela, 
erabiltzaileak zein informazio-testuingurutan ari den jakin ahal izango du. 

 
Halaber, administrazio-organo batek egindako informazio-bilketa beste organoentzat 

oso baliagarria da; edozein administrazio-bulegotan eguneroko lana errazten baitu. Hori 
lortzeko, baina, artxiboek normalizatuta egon beharko dute, eta informazioaren egiturak 
eta deskribapenak irizpide homogeneoz landuta. 

 
Gehienetan, dokumentazio handia izatea lanabes baliotsua da; batzuetan, berriz, 

erabiltzerakoan arazo larriak sor daitezke. Hori dela-eta, informatika ezinbesteko 
baliabidea da dokumentu-ondarea erraz bateratzeko eta kudeatzeko. Izan ere, 
erabiltzaileak horren bidez azkartasuna eta sinpletasuna lor ditzake bildu, kudeatu, 
kontsultatu eta berreskuratzeko garaian. 
 

Dokumentu-ondarearen kudeaketa ona lortzeko ezaugarriak 

 
q Dokumentu guztiak taldekatzea, egitura administratiboaren arabera. 

q Artxiboak normalizatzeko irizpide homogeneoak erabiltzea. 

q Dokumentu-baseak sortzeko, elikatzeko eta kudeatzeko, baliabide 
informatikoak erabiltzea. 
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8.2. ARTXIBOETARA ETA ERREGISTROETARA JOTZEKO 
ESKUBIDEA 

 
 

1992ko azaroko eta 1999ko urtarrileko Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeek 37. artikuluan 
arautzen dute jarduera hori. 

 
Artikulu osoa irakasgai honen amaieran (2. eranskinean) azalduko dugu. Ondorengo 

orrialde hauetan, berriz, koadrotxoan, artxibo eta erregistroetara jotzeko eskubidearen 
ezaugarririk inportanteenak jaso ditugu. 

 
 

ARTXIBO ETA ERREGISTROETARA JOTZEKO ESKUBIDEA 

q Herritarrek erregistroetara jotzeko eskubidea dute, (espedienteak 
ikusteko, eskaera egiten den egunean horien prozedurak amaituta 
badaude). 

q Pertsonen bizitza pribatuari buruzko datuak jasotzen dituzten agiriak 
pertsona horiek soilik eska ditzakete. 

q Dokumentuen eskaera ezin da egin kasu hauetan: interes publikoak 
hala agintzen duenean, besteren interes babesgarriagoak daudenean, 
edota legeren batean horrela ezartzen denean. 

q Lege horrek dokumentuak ikusteko eskubiderik ez dagoen beste kasu 
batzuk ere finkatzen ditu. 

q Herritarrek aztertu nahi dituzten agiriak banaka zehaztu behar dituzte 
eskaeran; hau da, ezin dute gai edo gai-multzo baterako eskabide 
orokorrik egin. 

 

 
 
 
 



 
Administrazio publikoa 

 

  
93

8.3. UDAL-AGIRITEGIAK 
 
 

Euskadiko udal agiritegi zerbitzuak udal bakoitzaren eskumenekoak dira. Eusko 
Jaurlaritza haien zerbitzura dago, aholkularitza, tutoretza eta finantza-babesa 
eskaintzeko. 

 
Horrela, 1990az geroztik, urtero argitaratzen da Euskal Herriko Agintaritzaren 

Aldizkarian diru-laguntzak lortzeko agindu bat, eta, horren bitartez, agiri-fondoak 
antolatzeko eta mekanizatzeko proiektuak finantzatzen dira, eskaera egiten duen 
udalarekin batera. 

 
Biztanle-dentsitate baxuko eskualdeetan, eskualdeko agiritegi zerbitzuak sortzea 

sustatu da. Finantzazioa, gainera, eskualde hauetako biztanle guztiak kontuan hartuz 
egiten da.  
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8.4. EUSKADIKO AGIRITEGI-SISTEMA NAZIONALA (EASN) 
 
 

Euskadiko Agiritegi Sistema Nazionala egitura administratiboa da, Euskal Kultur 
Ondarearen 1990eko Legearen bidez sortutakoa. EASNk euskadiko agiritegi-zerbitzuen 
funtzionamendua normalizatzeko lan egiten du, eta, pixkanaka, zerbitzu komunen sare 
baten barruan antolatu nahi du. 
 
  

EASNren garapen-ildoak honako hauek dira: 

 
q Agiritegi zerbitzuen deskripzio-programen normalizazioa.  

q Agiritegi zerbitzuetako informazio-hedapen eta erabilera komuneko 
sare batean integratzea.  

q Agiritegi zerbitzuen kultur eta hezkuntza-zereginak bultzatzea. 
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8.5. ARTXIBO-FONDOAK 
 
 

Euskal Kultur Ondareari buruzko Legearen 57. atalak hauxe adierazten du Artxibo-
-fondoen inguruan : 

 
"… Lege honen ondoriotarako, horietako argibideen behar bezalako zabalkundea 

egitea bermatu eran antolatuta zaindu diren erazko agiri-multzo guztiak jotzen dira 
gordetegiko ondasuntzat ". [sic] 
 
 

Definizio horretan bi ezaugarri nabarmenduko ditugu: 

 
q Artxibo-fondoen edukia: era antolatu batean zaintzen diren 

erazko agiri-multzoak. 

q Helburua: horietako argibideen behar bezalako zabal-
kundea egitea. 

 
 
 
 

Eusko Jaurlaritzatik sortutako fondoak eta udal administraziotik sortutakoak 
irakasgai honen amaieran, 3. eranskinean, azalduko ditugu.  
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8.6. IRARGI 
 
 

IRARGI Euskadiko Ondare Dokumentalaren Zentroa da, eta Eusko Jaurlaritzaren 
Agiritegi eta Ondare Dokumentalaren politika gauzatzea du helburu. 

 
Politika horren oinarrizko euskarria 1990eko uztaileko Euskal Kultur Ondarearen 

Legean datza, eta Jaurlaritzaren aurrekontu publikoen bitartez finantzatzen da. 
 
IRARGIk zerbitzu espezializatu eta kalitate onekoak eskaintzen ditu, eta, Euskadiko 

Ondare Dokumentalaren gestio-premiak betetzeaz gain, erabiltzaileen informazio-
-premiak ere betetzen ditu. 

 
Kontsulta azkar eta eroso egiteko sistema lortzea da edozein agiritegi-zerbitzuren 

helburu nagusietako bat. Bide horretatik, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak, 
IRARGIren bitartez, Badator izeneko proiektua gauzatu du. 

 
Badator bitartekoa da, eta artxibo-fondo askotako informazioa zabaltzen du. 

Programak informazio-kantitate itzela kudeatzeko diseinua du. Euskadiko eta 
Euskadirekin zerikusia duten artxibo-fondo guztien informazioa zabaltzea du helburu. 

 
Halaber, Badator programak badu beste helburu garrantzitsu bat: udal agiri-fondoen 

deskripziorako, antolamendurako eta gestiorako prozesuen normalizazioa. 
 
IRARGIk, 1993-1994 urteetan, udal-agiritegien inkesta bat egin zuen zerbitzu honen 

egoeraren, egituraren, premien eta garapenaren inguruan. Ondorioz, udal bakoitzean 
bertan, bildutako datuak aurrekoei erantsiz, laguntza eta tutoretza gauzatzeko ekintzak 
era egokiagoan planteatu ahal izan dira. 
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9.1. ADMINISTRAZIO-AGIRIAK 
 
 
• KOMUNIKAZIO-AGIRIAK 
 

1. ariketa 
Idatz ezazue ofizioa: 

 
Orain bi hilabete zure sailak, Eusko Jaurlaritzako Funtzio Publikorako Sailak, 
administrari-lanpostu bat betetzeko deialdia egin zuen. Geroztik, deialdiaren 
arabera, hainbat hautagai aurkeztu dira eta, gaur, Aldizkari Ofizialeko 
zuzendariari ofizioa bidali nahi diozu, onartu eta baztertuen zerrenda argitara 
eman dezan. 

 
2. ariketa 

Idatz ezazue agurra: 
 

Jon Arrue Landak, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza sailburuak, Rosa 
Mendia Garikano agurtu du, eta azaroaren 15ean Deustuko Unibertsitatean 
emango duen hitzaldira gonbidatu du. 

 
3. ariketa 

Idatz ezazue iragarkia: 
 

Bilboko Udalak udaltzain-lanpostua betetzeko lehiaketa-oposizioa egingo du. 
Lanpostu hau behin betikoa izango da. 
Hautagaiak baldintza hauek bete behar ditu: Lehen mailako ikasketak edo 
baliokideak, 2. hizkuntza-eskakizunari dagokion euskara-maila eta B-1 gida-
-baimena. 
Instantziak aurkezteko epea 2000ko urriaren 15etik 26ra bitartekoa (biak barne) 
izango da, goizeko 09:00etatik 12:00ak arte, idazkaritzako bulegoan. 

 
4. ariketa 

Idatz ezazue eskabidea: 
 

Miren Zaldua Urdangarin Basauriko herritarrak, irailaren hamarrean, Kale 
Nagusia 8. etxabean obra egiteko baimena eskatu zuen. Obra bukatu ondoren, 
taberna bat zabaltzeko asmotan dabil. Obra bukatu duenez, lehen erabilerako 
baimena lortzeko eskabide hau aurkezten du.  

 
5. ariketa 

Idatz ezazue bilera-deia: 
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Laudioko Udaleko idazkariak laugarren udalbatzarrerako bilera-deia egin du; 
aztergaiak honako hauek dira: 
- Aurreko bilera-agiria irakurtzea eta, hala balegokio, onestea. 
- Ganekogorta errekaren ubidea aldatzeko proiektuak aztertzea eta egokiena 

hautatzea. 
- Eskariak eta galderak. 
Bilera-deia udaleko zinegotzi bati bidaliko diozue. 

 
6. ariketa 

Idatz ezazue gonbita: 
 

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza sailburu Patxi Elorza Arrasatek 
gonbita bidali dio Luis Martinez Mondragoni, Euskadiko arrantza liburuaren 
aurkezpenera joan dadin. Emanaldia Deustuko Unibertsitateko hitzaldi-aretoan 
(Unibertsitateko hiribidea, 25 Bilbo) izango da, 2000. urteko abenduaren 15ean, 
arratsaldeko bederatzietan. 
 
 

• JASOTZE-AGIRIAK 
 

7. ariketa 
Idatz ezazue egiaztagiria: 

 
Galdakaoko herriko idazkari Koldo Lasa Ruizek hauxe egiaztatu behar du: Jone 
Fernandez Altunak arrandegi bat eraikitzeko asmotan egindako baimen-eskaerari 
ez diola inork eragozpenik jarri. Hau da arrandegi berriaren helbidea: Galdakaoko 
Txindoki kaleko 1 zenbakiko etxabea. 

 
8. ariketa 

Idatz ezazue bilera-agiria: 
 

5. ariketan idatzitako bilera-deiari dagokion bilera-agiria sortu behar duzue. 
 
9. ariketa 

Idatz ezazue ordainagiria: 
 

6. ariketan (6. dokumentuan), Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza 
sailburu Patxi Elorza Arrasatek Deustuko Unibertsitatean hitzaldia eskaini zuen. 
Oraingo honetan, Deustuko Unibertsitateko finantza-arduradunari emanaldia 
antolatzeagatik emandako diru-kopuruaren ordainagiria idatzi behar duzue. 
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• IRITZI-AGIRIAK 
 

10. ariketa 
Idatz ezazue txostena: 

 
23. orrialdean egindako txostenean, Basauriko Udaleko alkateak txostena 
(ondasuna saltzeko asmoa zuela-eta) eskatu zion idazkariari, salmentari 
buruzkoa. Ariketa honetan, kontu-hartzaileak txostena idatzi behar du, 
aurrekontuaren datuak eta diruaren erabilera azaltzeko. 

 
 
• ERABAKI-AGIRIAK 
 

11. ariketa 
Osa ezazue agindua: 

 
Segidako aginduan, jar itzazu paragrafoak dagozkien lekuetan: 

 

Azalpen-zatia: 
Ekainaren 11ko 368/1991 Dekretuan, HAEEko zuzendariak, berak hala 
eskaturik, kargua utzi duela jasotzen da. 
Horren ondorioz, bidezkoa da ordezkoa izendatzea, kargu hori betetzen 
den artean. 
Horrenbestez, apirilaren 30eko 268/1991 Dekretuko hirugarren xedapen 
gehigarrian ezarritakoaren arabera, honako hau... 

 

Amaiera: 
Vitoria/Gasteiz, 1991ko ekainaren 13a 
Lehendakaritza, Lege Araubide eta Autonomia Garapenerako sailburua 
Joseba Cerezo Sáenz de Santamaria 

 

Xedapen-zatia: 
Atal bakarra: Zuzendari-kargua aldi baterako betetzea. 
Kargu hori hutsik dagoen bitartean, erakunde harreman eta toki-
-administrazioko zuzendariaren esku izango dira ondorengoak: 
• HAEEko zuzendariari dagozkion aginpideak eta egitekoak. 
• Kide bakarreko organoetako titulartasuna. 
• Kide anitzeko organoetako eta batzordeetako partaidetza. 
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Izenburua: 
AGINDUA, 1991ko ekainaren 13koa, Lehendakaritza, Lege Araubide 
eta Autonomi Garapenerako sailburuarena. Agindu honen bidez, 
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko (HAEE) zuzendariaren 
ordezkoa izendatzen da. 

 

Izenburua: 
LEHENDAKARITZA, 
LEGE ARAUBIDE 
ETA AUTONOMI GARAPENERAKO SAILA 

 

Azalpen-zatia: 
 
 

XEDATU DUT 

 

Toki-egunak: 
Vitoria-Gasteiz, 1991ko ekainaren 13a 

 

Azken zatia: 
 

AZKEN XEDAPENA 
 

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta egun 
berean jarriko da indarrean. 
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9.2. DOKUMENTU-ERREGISTROA 
 
 
• SARRERAKO ERREGISTROA 
 

 1. ariketa 
Oraingoan, 4. ariketan aurkeztutako eskabidearen idazpena egin behar duzue. 
 

• IRTEERAKO ERREGISTROA: 
 
2. ariketa 

Lehenago, 5. ariketan egindako agiriaren idazpena egin behar duzue. 
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10.1. ERANSKINA: DOKUMENTU-ERREGISTROA 
 
 
HERRI-ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA 
ADMINISTRAZIO-PROZEDURA ERKIDEAREN LEGEA 
 
38. artikulua. Erregistroak 

1. Administrazioko organoek erregistro orokor bana izango dute, eta, bertan, 
organoko administrazio-unitateetan aurkeztutako edo jasotako idazki zein 
komunikazio guztien idazpena egingo da. Beste organo edo herritarrei bidalitako 
idazki eta komunikazioen irteera ere jasoko da. 

 
2. Idazkiak eta komunikazioak errazago jasotzeko, administrazioko organoek beste 

erregistro batzuk era ditzakete beren antolakundeko administrazio-unitateetan. 
Erregistro horiek erregistro orokorraren lagungarri izango dira, eta idazpen 
guztien berri emango diote. 
Idazki eta komunikazioen sarrera-egunaren edo irteera-egunaren hurrenkera 
errespetatuz egingo dira idazpenak, eta sarrera edo irteerako data adieraziko da. 
Idazkiak eta komunikazioak erregistroan jaso ondoren, handik bertatik bidaliko 
zaizkie, luzaro gabe, hartzaileei eta dagozkien administrazio-unitateei. 

 
3. Euskarri informatikoan egon behar dute bai erregistro orokorrek, bai herritarren 

edo administrazio-organoen idazkiak eta komunikazioak jasotzeko herri-
-administrazioek jartzen dituzten erregistro guztiek. 
Sistema informatikoak bermatu egin behar du idazpenetan honako hauek jasotzen 
direla: zenbakia, idazkiaren izaera adieraziko duen izenburua, sarrera-eguna, 
aurkezpeneko data eta ordua, interesduna identifikatzeko datuak, administrazio-
-organo igorlearenak, hala badagokio, pertsona edo administrazio-organo 
hartzailearenak, eta, behar izanez gero, erregistratzen den idazki edo 
komunikazioaren edukiari buruzko aipamena ere bai. 
Sistemak bermatu egin behar du, halaber, administrazio-organoko gainerako 
erregistro guztietan egindako idazpenak erregistro orokorrera biltzen direla 
informatika bidez. 
 

4. Hona hemen herritarrek herri-administrazioetako organoetara zuzentzen dituzten 
eskabideak, idazkiak eta komunikazioak aurkezteko tokiak: 
a) Eskabidea zuzendu zaion administrazio-organoko erregistroa. 
b) Edozein administrazio-organotako erregistroa, dela estatuko administrazio 

orokorrekoa, dela autonomia-erkidegoetako administraziokoa, dela, honi 
buruzko hitzarmena izenpetuz gero, tokiko administrazioko erakunderen 
batekoa. 

c) Posta-bulegoak, erregelamenduz ezarritako moduan. 
d) Espainiak atzerrian dituen diplomaziako ordezkaritzak edo kontsuletxeetako 

bulegoak. 
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e) Indarrean dauden xedapenetan ezarritako gainerako tokiak. 
Herri-administrazioek elkarri laguntzeko hitzarmenak izenpetuko dituzte, 
erregistroen arteko komunikazio eta koordinaziorako sistemak ezartzeko; sistema 
horiek, betiere, erregistroek bateragarritasun informatikoa izan dezaten 
bermatzeaz batera, erregistroetako edozeinetan aurkeztutako erregistro-idazpenak 
eta eskabide, idazki, komunikazio zein agiriak era telematikoan igortzeko modua 
bermatu behar dute. 

 
5. Herritarrek eskabide, idazki eta komunikazioekin batera aurkezten dituzten agirien 

kopia bana erants dezakete, lege honen 35.c) artikuluan aitortzen zaizkien 
eskubideez benetan balia daitezen. 
Kopia hori dagokion organoari igorri, eta jatorrizko agiria herritarrari itzuliko 
zaio, beti ere, artikulu honen 4. paragrafoko a) eta b) idatz-zatietan aipatutako 
erregistroetarik edozeinetan jatorrizkoa eta kopia erkatu ondoren. Prozeduran 
jatorrizkoak agertu behar duenean, herritarrari jatorrizkoaren kopia emango zaio, 
aipatutako erregistroetan jatorrizkoa eta kopia berdinak direla egiaztatu eta zigilua 
jarri ondoren. 

 
6. Herri-administrazio bakoitzak ezarriko du zein egunetan eta ordutan egon behar 

duten irekita erregistroek; nolanahi ere, bermatu egin behar da herritarrek agiriak 
aurkezteko duten eskubidea, alegia, 35. artikuluan aitortzen den eskubidea. 

 
7. Herri-administrazioei eskabideak eta idazkiak aurkeztean ordaindu beharreko 

zergak honela ordain daitezke: dagokion bulego publikora zuzendutako posta edo 
telegrafiazko igorpenez, banku-transferentziaz zein bestelako bideren batez. 

 
8. Herri-administrazioek argitaratuta eta eguneratuta izango dituzte beren erregistro-

-bulegoen eta itundutakoen zerrenda, bulego horietara jotzeko eta horiekin 
komunikatzeko sistemak eta laneko ordutegiak. 
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10.2. ERANSKINA: ARTXIBOAK 
 
 
HERRI-ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA 
ADMINISTRAZIO-PROZEDURA ERKIDEAREN LEGEA 
 
37. artikulua. Artxibo eta erregistroetara jotzeko eskubidea 

1. Herritarrek erregistroetara jotzeko eskubidea dute eta, espedienteren batekoak 
izanik, administrazioko artxiboetan dauden agirietara irispidea izateko eskubidea, 
edozein dela ere agirion adierazpidea –idatzia, entzunezkoa nahiz irudizkoa– eta 
euskarri materiala, espedienteak ikusteko eskaera egiten den egunean espediente 
horien prozedurak amaituta badaude. 

 
2. Pertsonen bizitza pribatuari buruzko datuak jasotzen dituzten agirietara pertsona 

horiek bakarrik izango dute irispidea, eta, datuok osatu gabe edo oker daudela 
ikusten badute, zuzentzeko edo osatzeko eska dezakete. Ezin dute zuzentzeko edo 
osatzeko eskatu, ordea, denbora pasatu eta prozedura bakoitzak zehazten dituen 
gehieneko epeen arabera iraungita dauden espedienteak badira, inolako funtsezko 
ondoriorik ez dakartenak. 

 
3. Titularrez gain, bidezko eta zuzeneko interesa agertzen dutenek ere izan dezakete 

irispidea zuzenbidea aplikatzeko prozeduretako agiri izendunetara, zehatzeko eta 
diziplinazko prozeduretakoetara izan ezik, pertsonen bizitza pribatuari buruzko 
daturik agertzen ez bada, eta, agiri horietako edukien arabera, herritarrak beren 
eskubideez baliatzeko erabil badaitezke. 

 
4. Hiru kasutan uka daiteke aurreko paragrafoetan ezarritako eskubideez baliatzea: 

interes publikoak hala agintzen duenean, besteren interes babesgarriagoak 
daudenean, edota legeren batean horrela ezartzen denean; horietakoren bat 
gertatuz gero, eskumena duen organoak ebazpen arrazoitua eman behar du. 

 
5. Ez dago espediente hauetara irispidea izateko eskubiderik: 
 

a) Estatuko gobernuak edo autonomia-erkidegoetakoek administrazio-
-zuzenbideaz kanpoko konstituzio-eskumenak baliatzerakoan garatutako 
jardunari buruzko informazioa dutenak. 

b) Estatuko defentsari edo estatuaren segurtasunari buruzko informazioa biltzen 
dutenak. 

c) Delituak ikertzeko izapidetutakoak, beste inoren eskubide eta askatasunen 
babesa edo egiten ari diren ikerketak arriskutan jar daitezkeenean. 

d) Merkataritzako edo industriako sekretuak babestutako gaiei buruzkoak. 
e) Diru-politikaren ondoriozko administrazio-jardunari buruzkoak. 
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6. Xedapen berezien bidez arautuko dira: 
 

a) Gai sailkatuen araudipeko artxiboetara irispidea izatea. 
b) Gaixoen osasun-datuak dituzten agiri eta espedienteetara irispidea izatea. 
c) Hauteskunde-legediak araututako artxiboak. 
d) Funtzio estatistiko publikoaren eremuan estatistikarako bakarrik diren 

artxiboak. 
e) Erregistro Zibila eta Zigortuen eta Auzi-iheslarien Erregistro Nagusia; baita 

erregistro publikoak ere, erabiltzeko arauak legez ezarrita badaude. 
f) Gorte Nagusietako diputatuek, senadoreek, autonomia-erkidegoetako legebil-

tzarkideek eta tokiko korporazioetako kideek herri-administrazioetako 
artxiboetako agirietara irispidea izatea. 

g) Artxibo historikoetako dokumentu-funtsetan kontsulta egitea. 
 
7. Herritarrek ezin dute murriztu zerbitzu publikoen funtzionamenduaren 

eraginkortasuna, artxiboetara eta erregistroetara irispidea izateko eskubideaz 
baliatzerakoan. Herritarrek, hortaz, aztertu nahi dituzten agiriak banaka zehaztu 
behar dituzte eskaeran; hau da, ezin dute gai edo gai-multzo baterako eskabide 
orokorrik egin, eta, eginez gero, aukerakoa izango da kontuan hartzea. Hala ere, 
eskatzaileak ikertzaile badira eta historian, zientzian edo kulturan interes handia 
dutela egiaztatzen badute, espedienteak zuzenean aztertzeko baimena eman 
dakieke, betiere, pertsonen bizitza pribatua behar bezala bermatuta. 

 
8. Artxiboetara eta erregistroetara irispidea izateko eskubideak esan nahi du, besteak 

beste, agirien kopiak edo ziurtagiriak lor daitezkeela, administrazioak agiri horiek 
aztertzeko baimena ematen badu, eta, legez ezarritako ordainarazpenik badago, 
aurrez kitatzen badira. 

 
9. Herri-administrazioek aldizka argitaratuko dute beren esku dauden agiri hauen 

zerrenda: batetik, gizarte osoa ukitzen dutela-eta zabalkunde berezia egin behar 
zaien agiriena, eta, bestetik, herritarrek aztergai izan ditzaketen guztiena. 

 
 10. Aldiro argitaratuko dira herritarrek edo beste administrazioetako organoek 

aurkezturiko galdekizunen erantzun eta jarraibideak, zuzenbide positiboaren edo 
indarrean dauden prozeduren interpretazio direnean, herritarrek administra-
zioarekiko harremanetan alegaziotzat erabili ahal izan ditzaten. 
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10.3. ERANSKINA: ARTXIBO-FONDOAK 
 
 
• EUSKO JAURLARITZATIK SORTUTAKO FONDOAK  

 
Eusko Jaurlaritzako Agiritegi Historikoa. Beyris azpifondoa 

 
 
• UDAL-ADMINISTRAZIOTIK SORTUTAKO FONDOAK 
 

Asparrengo Udal Agiritegiko fondoa 
Asparrengo Administrazio-batzordeen Udal Agiritegiko fondoa 
Udal-fondoak Bizkaiko Foru Artxiboan  
Balmasedako Udal Agiritegiko fondoa  
Lekeitioko Udal Agiritegiko fondoa 
Asteasuko Udal Agiritegiko fondoa 
Azkoitiako Udal Agiritegiko fondoa  
Azpeitiako Udal Agiritegiko fondoa  
Bergarako Udal Agiritegiko fondoa 
Bergarako Udal Agiritegiko eskribau fondoa 
Hernaniko Udal Agiritegiko fondoa 
Hondarribiko Udal Agiritegiko fondoa 
Oñatiko Udal Agiritegiko fondoa 
Ordiziko Udal Agiritegiko fondoa 
San Millango Udal Agiritegiko fondoa. 
San Millango Administrazio-batzordeen Udal Agiritegiko fondoa. 
Segurako Udal Agiritegiko fondoa. 
Tolosako Udal Agiritegiko fondoa  
Urretxuko Udal Agiritegiko fondoa 
Zumarragako Udal Agiritegiko fondoa 
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Agertu  Mostrar 

Aurkatu  Oponerse 
Aurretiazko 
erreklamazio 

 Reclamación previa 

Baliogabetu  Invalidar, anular, 
revocar 

Baliogabe 
daitezkeen ekintzak 

 Actos anulables 

Bermatu  Garantizar 

Bertan behera uztea  Desestimiento 

Bertaratu Toki bati buruz, bertara edo ingurura heldu. Ir alli, acercarse. 

Bertaratze ik. Bertaratu.  

Bideratu   Instruir 

Ebatzi  Fallar, dirimir 

Ebazpen  Juicio, resolución 

Ekintza Egitea; aritzeko ahalmenaren gauzatzea. Actividad. 

Egintza  Norbaitek egindako zera. Acto. 

Egintza adierazi  Acto expreso 

Egintza deusez  Actos nulos 

Egintza 
deuseztagarriak 

 Actos anulables 

Egitate  Hecho 

Egitura Gorputz, osagai, multzo baten zatiak edo 
osagaiak antolaturik dauden era. 

Estructura 

Eraginkortasuna  Efectividad 

Eratu  Constituir 

Errolda Toki bateko biztanleen zerrenda. Padrón, censo 

Erroldatze ik. Errolda.  

Esekidura  Suspensión 
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Eskubide betezko 
egintza baliogabe 

 Acto nulo de pleno 
derecho 

Euskarri Zerbaiti eusten dion gauza edo zera. Soporte 

Ezarri  Establecer 

Ezeztatu  Anular 

Gehiengo oso Emandako boto guztien erdia baino gehiago. Mayoría absoluta 

Gehiengo soil Beste aukerek baino boto gehiago. Mayoría simple 

Gutxieneko berme  Garantía mínima 

Iraungipen  Caducidad 

Irekitzeko baimen Administrazioaren egintza arautua da, jarduera 
bat jarri nahi denean, instalazio eta lokalen 
segurtasun eta osasungarritasunari buruzko 
baldintzak, eta lekuaren erabilerei buruzkoak 
betetzen direla egiaztatzen duena. 

Licencia de 
apertura 

Izapide Gai bat erabakitzeko beharrezko eginbidea. Trámite, 
instrucción. 

Jakinarazpen  Notificación 

Kontu-hartzaile Administrazio publikoko edo baltzu bateko 
diru-sarrera eta gastuak aurrekontuekin bat 
datozela ziurtatzen duen langilea. 

Interventor de 
cuentas 

Kudeatu Egiteko baten antolaketa arazoen arta izan. Gestionar 

Ondare-ondasunak Estatuak, udalerriak edo beste edozein 
erakunde publikok nahiz pertsona fisiko edo 
juridiko pribatuk jabetzan izan ditzakeen 
ondasunak. 

Bienes 
patrimoniales 

Osoko bilkura Udalbatzako kideek egiten dituzten bilerak edo 
talde-ekitaldi ofizialak, beren eskumenetako 
egitekoei buruzko erabakiak hartzeko. Osoko 
bilkurak izan daitezke: ohikoak, bereziak, 
presakoak eta bereziak. 

Sesión plenaria 

Udalbatza Alkateak eta zinegotziek osatutako organoa. 
Gobernu-organoen kontrola eta ikuskaritza, eta 
udalerriko arazorik garrantzizkoenetan 
erabakiak hartzea ditu eginkizun nagusi. 
Udalbatzaren bilerei osoko bilkura deritze. 

Pleno del 
ayuntamiento / 
pleno de la 
corporación 
municipal 

Uko egitea  Renuncia 
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• Plan Administrazio idazkiak. HAEE/IVAP. 
 
• Hizkera argiaren bidetik. HAEE/IVAP. 
 
• Administración Pública. EDITEX. 
 
• Administración Pública. Mc Graw Hill. 
 
• Técnicas de comunicación. Mc Graw Hill. 
 
• 1992ko azaroko eta 1999ko urtarrileko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 

eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak. 
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1.1. SARRERA 
 
 

Estatuek eta ekonomiak elkarrekin duten zerikusia aztertzean, galdera bat egin 
genezake: parte hartzen al dute estatuek ekonomiaren bizitzan? Bai –erantzun beharko 
genuke–, zuzenean, gainera. Eta zergatik hartzen dute parte, bada? Arrazoi ugari dago, 
baina guztien gainetik nagusia da merkatu-ekonomian (sistema kapitalistan) dauden 
desoreka sozialak eta ekonomikoak zuzentzea. Hala, hezkuntzan, osasungintzan, 
justizian, herri-lanetan, pentsioetan... administrazioaren edo sektore publikoaren1 eskua 
ikusten dugu. 

 
Baina, nola hartzen du parte estatuak (administrazioak edo sektore publikoak) 

ekonomiaren bizitzan? Bada, besteak beste, horretarako ekonomia-politikaren tresna 
garrantzitsua du eskuetan: aurrekontu orokorrak. Gobernua, horien bitartez, aurrez 
finkaturiko ekonomia-politikaren helburuak lortzen saiatzen da. 

 
Esate baterako, Espainiako estatuak (eta edozein administraziok) urtero-urtero 

aurrekontu orokorrak onartu behar ditu. Horietan jasotzen ditu egin beharreko gastuak 
eta aurreikusitako diru-sarrerak. Programatutako gastuak eta diru-sarreren aurreikus-
penak botere legegileak onartu behar ditu, parlamentu-lege baten bitartez (Estatuaren 
Aurrekontu Orokorren Legea). Modu horretara, beraz, herritarren ordezkaritzak 
estatuaren jarduera ekonomikoaren jarraipen zehatza egiteko aukera du.  

 
Aurrekontu orokorretan hiru finantza-egoera gerta daitezke: 
 
a) Oreka: gastuen eta diru-sarreren kopurua berdina da. 
b) Defizita: gastuak diru-sarrerak baino handiagoak dira. 
c) Superabita: gastuak diru-sarrerak baino txikiagoak dira. 

 
 

                                                 
1 Espainiako sektore publiko osoa honako hauek osatzen dute: administrazio zentralak, autonomia-

-erkidegoek, toki-administrazioek (aldundiek eta udalek) eta enpresa publikoek. 
 Estatuko aurrekontu orokorraren barruan erakunde hauek daude: administrazio zentrala (estatua            

–ministerioak...– erakunde autonomoak eta gizarte-segurantza) eta estatuaren enpresa eta sozietate 
publikoak. 

 Autonomia-erkidegoek eta toki-administrazioek (eta haien mende dauden sektore publikoko erakunde 
autonomoek, enpresa publikoek) bere aurrekontu propioak dituzte. 
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1.2. ESTATUAREN AURREKONTU OROKORRAK. Estatu 
espainiarraren kasua 

 
 

Espainiako estatuko aurrekontuak Ogasun Publikoak onartutako aurrekontu-
-printzipioei2 jarraituz egiten dira eskuarki, eta haien oinarrizko ezaugarriak 
Konstituzioaren 134. artikuluan daude jasota. Nolanahi ere, aurrekontu-araudia zenbait 
xedapenekin osatzen da, hala nola, Aurrekontu Lege Orokorrak arautzen duenarekin, 
estatuaren aurrekontu orokorrak egiteari buruzko urteko legeekin eta behe-mailako 
beste xedapen batzuekin. 

 
 
 
 
1.2.1. Definizioa 
 

Estatuaren Aurrekontu Orokorren definizioa honako hau litzateke: beharrezko diru-
-sarrerak aurreikusten dituen egintza legegilea da, gastuen gehienezko zenbatekoa 
baimentzeko eta finantzatzeko. Gastu horiek ekitaldi ekonomikoan zehar egingo dira.  

 
Halaber, aurrekontu orokorra agiri bat da, eta era honetan ere definituko dugu: 

erakunde publiko batek epealdi jakin batean egin ditzakeen gastuen gehienezko 
zenbatekoa, xedea eta horiei aurre egiteko aurreikusten diren beharrezko diru-sarrerak 
baimentzeko agiria. 

 
Estatuaren Aurrekontu Orokorrak, beraz, Gorteetan bozkaturiko lege baten bitartez, 

urteko adierazpen zifratua, bateratua eta sistematikoa dira. Baina, zer dago horren 
azpian? Batetik, estatuak eta bere erakunde autonomoek bere gain gehienez har 
ditzaketen betebeharrak (oro har, estatuaren sektore publiko guztiaren gastu osoak), eta, 
bestetik, ekitaldi horretan biltzea aurreikusten diren onarturiko diru-sarrerak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2 Politika- eta kontabilitate-printzipioei jarraituz. 
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Adibidea. Sektore publiko espainiarra. 
 

Gastu publikoa Diru-sarrera publikoak 
 

1. Hezkuntza 1. Fiskalak 
2. Osasuna  1.1. Zerga zuzenak (PFEZ, SZ...)3 
3. Justizia  1.2. Zeharkako zergak (BEZ...)4 
4. Azpiegiturak  1.3. Tasak5 
5. Pentsioak 2. Fiskalakez direnak 
6. Laguntzak  2.1. Ondare-errentak6  
 6.1. Langabezia-sariak  2.2. Kapital-transferentziak7  
  6.2. Subentzioak edo diru-laguntzak  2.3. Transferentzia arruntak (loteria...) 

... 
 
 
 
 
1.2.2. Ezaugarriak 
 

Estatuaren Aurrekontu Orokorren ezaugarriak honako hauek dira:  
 

a) Sektore publikoaren diru-sarrerak eta gastuak adierazten dituen finantza-egoera 
da. 

b) Botere exekutiboaren gaineko baimen-emate eta kontrol-egintza da (botere 
legegileak egina).  

 
Baimen-emate eta kontrol-egintza hori kredituen hiru alderdi hauetan zehazten da: 

denborarenean, kantitatearenean eta kualitatiboan, eta bakoitzari muga jartzen zaio. 
Kreditu horiek estatuaren eta haren erakunde autonomoen betebehar edo gastuei 
esleitzen zaizkie. Aldiz, eskubide edo diru-sarrerei dagokien kopurua balioespena baino 
ez da, hau da, ustez bilduko den diru-kopurua. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 PFEZa: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. 

SZa: Sozietateen gaineko Zerga. 
4 BEZa: Balio Erantsiaren gaineko Zerga. 
5 Tasen eta zergen arteko aldea honako honetan datza: subjektu pasiboak errenta jasotzeagatik edo 

kontsumoa egiteagatik estatuak biltzen dituen derrigorrezko diru-sarrerak dira zergak; tasak, aldiz,  
prezio publikoak dira, eta administraziotik jasotako zerbitzu baten truke ordaindu behar ditugu. 

6 Enpresa publikoen dibidenduak. 
7 Europako Legebiltzarretik. 
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1.2.3. Alderdiak 
 

Bi alderdi bereiz ditzakegu: 
 

1- Juridiko-politikoa. Botere legegilearen eta exekutiboaren arteko harremanak 
arautzen dituen arau-multzoa da, aurrekontu-zikloari dagokionez. 

2- Juridiko-finantzarioa. Aurrekontu Orokorren Legeak diru-sarrera eta gastu 
publikoetan dituen ondorioak aztertzen ditu. 

 
Estatuaren Aurrekontu Orokorrek hiru ezaugarri nagusi dituzte, hala nola: juridikoa, 

politikoa eta finantzarioa. Urtero-urtero onartu beharreko legea izateak ezaugarri 
juridikoa ematen die Estatuaren Aurrekontu Orokorrei. Bestalde, Legebiltzarrak 
onartzeak, ezaugarri politikoa ematen dio, eta, azkenik, kontabilitate-itxura izateak 
ezaugarri finantzarioa. Formalki, kontabilitate-agiria orekan dago beti, nahiz eta 
benetako finantza-egoerarekin zerikusirik ez egon, hau da, defizita ala superabita egon. 
 
 
 
1.2.4. Edukia 
 

Aipatu denez, Estatuaren Aurrekontu Orokorrak Gorteetan bozkaturiko lege baten 
bitartez onarturiko urteko adierazpen zifratua, bateratua eta sistematikoa ditugu. Baina 
zer esan nahi dugu horrekin? 

 
a) Estatuak eta haren erakunde autonomoek gehienez aitor ditzaketen betebeharrak 

eta ekitaldian zehar aurreikusitako eskubide kitagarriak. 
b) Gizarte Segurantzak erantzun beharreko betebehar osoak. 
c) Estatu-sozietateek egin behar dituzten gastuen eta diru-sarreren balioespenak. 
d) Estatuko sektore publikoaren menpe dauden gainerako erakundeen gastu eta diru-

-sarrera osoak. 
 
Aipaturiko horrek guztiak agerian uzten digu Estatuaren Aurrekontu Orokorrak 

aurrekontu-bildumak direla (horrexegatik deitzen zaio anitza). Alabaina, batasun-izaera 
dute. Zergatik, ordea? Batetik, ahalik eta egitura homogeneoena erabiltzen dutelako, eta, 
bestetik, aztertu eta onartzeko egintza bakar batean aurkezten direlako. Modu horretan, 
aurrekontu-batasuna izeneko printzipioa bete nahi da, funtsezkoa, gainera, aurrekontu-
-politikaren kontrolerako eta eraginkortasunerako. 

 
Batasun hori gehiago indartuko da sektore publikoaren aurrekontu bateratua 

landuta. Aurrekontu bateratu hori Aurrekontu Legeari gehitu behar zaio eranskin gisa, 
eta bertan zenbait entitate publikoren arteko finantza-harremanak zehazten dira; hots, 
beste erakunde publiko bati zuzentzen zaizkion aurreikusitako diru-sarrerak eta gastuak 
(horrela, sektore publiko osoaren aurrekontu garbia lortzen da). 
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1.2.5. Egitura 
 

Estatuaren Aurrekontu Orokorrek oinarrizko egitura dute. Egitura horrek honako atal 
hauek ditu: 
 
1) Gastuen egoera-orriak. Horien artean, behar den zehaztapenarekin, sektore 

publikoaren betebeharrei erantzuteko beharrezko kredituak.  
 
2) Diru-sarreren egoera-orriak. Horietan eskubide ekonomikoen balioespena agertu 

behar da. Ogasun Publikoak aurrekontu-ekitaldian zehar kitatuko ditu eskubide 
horiek. 

 
Gastuen egoera-orriek dauzkaten kredituek izaera mugatzailea eta loteslea dute; 

alegia, aurreikusitako kopuruaren gainetik gastatzea edo aurrekontuan ezarri gabeko 
xedeetarako gastu-konpromisoak hartzea galarazita dago. 

 
Gastuak ez bezala, diru-sarreren egoera-orriak balioespen soila dira, eta ez daukate 

izaera loteslerik. Hori bai, diru-sarreren balioespen hori egiazko bihurtzeak bermatuko 
du ekonomia- eta aurrekontu-politikak ezarritako helburuak betetzea; bestela, 
aurrekontu-desoreka agertuko da, eta ezarritako helburuak kinkan jarriko ditu. 
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1.3. AURREKONTU-LEGE OROKORRA 
 
 

Estatuaren Aurrekontu Orokorrak arautzen dituen oinarrizko arautegia irailaren 23ko 
1091/1988 Errege Dekretu Legegilean8 daukagu. Hor onartzen da Aurrekontu Lege 
Orokorraren testu bategina. 

 
Estatuaren Aurrekontu Orokorrak urtero-urtero onartzen dira lege9 baten bitartez. 

Lege horrek, gastuen eta diru-sarreren finantza-egoerak aipatzeaz gain, bere artikulatuan 
edo ataletan, zenbait arau material ere ematen ditu (sektore publikoarekin zerikusia 
duten hainbat alderdi arautzen dituztenak). 
 
 
 
1.3.1. Lege Osagarria  
 

Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legearekin batera Lege Osagarria agertzen da, eta 
neurri fiskalak, administratiboak eta jite sozialeko arauak (PFEZa, tasa eta Sozietateen 
Zergaren gaineko arauak) biltzen ditu. Gobernuak ezarritako politika ekonomikoaren 
helburuek izaera eta garrantzi ezberdinetako neurriak eskatzen dituzte. Neurri-multzo 
horren izendatzaile komuna tresna eraginkorrak eratzea da, besteak beste, arlo 
sektorialetan aritzen den gobernuaren ekintza politikoaren zerbitzura jartzeko. 
 
 
 

 
Estatuaren Aurrekontu Orokorren idazpuruak 

 
Estatuaren Aurrekontu Orokorrak ondorengo tituluetan garatu ohi dira: 
 
I. Aurrekontuen onarpena eta moldaketa. 
Estatuaren Aurrekontu Orokorrek bere mendean dituzten erakundeen diru-sarrera eta 
gastuen zenbateko osoa hartzen dituzte, baita gastuetarako kredituak aldatzeko 
arauak ere.  
 
II. Aurrekontuen kudeaketa. 
Ondoko hauek zehazten ditu: gastuen kudeaketa eta administrazio-kontratazioa, 
irakaskuntzarako aurrekontuak, Europako Batasunarekin finantza-harremanak eta 
Gizarte Segurantzako aurrekontuen kudeaketa.  
 

                                                 
8 Aldaketa partzialen helburua Errege Dekretu Legegile hori izan da. 1996ko abenduan azken aldaketa 

garrantzitsua izan du, 11/1996 legearen bidez, Aurrekontu Diziplinaren Neurrietakoa. 
9 Horrela, 1997 urterako Aurrekontuak 12/1996 legea dira, abenduaren 30ean egindako legea. 
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III. Jardunean dauden langileen gastuak. 
Jardunean dauden langileen ordainsariei dagozkien arauak biltzen ditu. 
 
IV. Pentsio publikoak.  
Klase pasiboei eta pentsioei dagozkien arauak biltzen ditu. 
 
V. Finantza-eragiketak. 
Idazpuru horren azpian honako hauek biltzen dira: abal publikoak, zor publikoak, 
Estatuaren Mailegu Ofizialaren Institutuarekiko harremanak... 
 
VI. Zerga-arauak. 
Idazpuru horretan zergen gaineko arauak jasotzen dira. 
 
VII. Lurraldeetako erakundeak. 
Hemen, alderdi batzuk arautzen dira; hain zuzen ere, estatuak toki-erakundeekin eta 
autonomia-erkidegoetako administrazioekin dituen harremanetatik eratorritako 
finantzaren eta aurrekontuen alderdiak. 
 
VIII. Gizarte-kotizazioak. 
Gizarte Segurantzak langile eta enpresaburuengandik jasotzen dituen diruen gaineko 
arauak biltzen ditu. 
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1.4. AURREKONTU-ZIKLOA 
 
 

Aurrekontu-zikloa ondoko lau epe edo fase nagusietan zehazten da: prestaketa, 
onarpena, gauzatzea eta kontrola.  
 
 
 
1.4.1. Prestaketa (egiteko prozedura) 
 

Botere exekutiboari dagokio, Konstituzioaren 134.1 artikuluak esandakoari jarraituz: 
Gobernuari dagokio Estatuaren Aurrekontu Orokorrak prestatzea, eta Gorte Nagusiei 
horiek aztertu, zuzendu eta onartzea. Beraz, gobernuak berak dauka eskumen hau: 
Ekonomia eta Ogasun Ministerioak landutako Aurrekontu Orokorren Lege Proiektua 
Ministroen Kontseiluan onartu eta Gorteetara bidaltzeko eskumena.  

 
Aurrekontu Orokorren prestatze-faseak 6 hilabete irauten du, gutxi gorabehera. Fase 

horretan, aurrekontu-agiria egin behar duten zuzeneko arduradunen eta ministerio-sail 
eta estatu-organoen artean alde anitzeko negoziazio-prozesua sortzen da. 

 
Aurrekontu-proposamenak azpiko administrazio-unitateetatik sortzen dira. Horiek 

goiko mailetakoei gehitzen zaizkie, harik eta gobernuak aurkezten duen Aurrekontu 
Orokorren Proiektua osatu arte. 
 
 
 
1.4.2. Onarpena 
 

Espainiako Konstituzioaren 134.1 artikuluaren arabera, Gorte Nagusiei edo botere 
legegileari dagokie gobernuak igorritako proiektua eztabaidatu, zuzenketak egin, onartu 
edo atzera botatzea. 

  
Ekitaldi berriaren hasieran, arazo juridiko garrantzitsua litzateke aurrekontua 

onarturik ez balego; hori aurreko urteko aurrekontuen luzapen automatikoa izeneko 
prozeduraren bitartez konponduko litzateke. Luzapen horrek ondorio hau dakar: 
gastuaren zentro kudeatzaileek aurreko urtean esleituriko kreditu-kopuru berbera 
edukitzea. 
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1.4.3. Gauzatzea (exekuzioa) 
 

Botere legegileak onartu ondoren, aurrekontua lege bihurtzen da. Gobernuari edo 
botere exekutiboari dagokio gauzatzea, organo kudeatzaileen bitartez eta ezartzen den 
eskuduntzen banaketaren arabera (aurrekontuak urtarrilaren 1ean jartzen dira indarrean). 

 
Administrazioaren jarduera aurrekontua gauzatzea da, epealdi jakin batean (urtebete, 

oro har), eta aurrekontuan aurreikusitako diru-sarrerak eta gastuak egitea, hain zuzen 
ere. 

 
Fase horretan, garrantzi handikoa da bi azterketa hauek kontuan hartzea: 

 
a) Administrazioak aurrekontu-agiriarekin duen loturaren esanahiaren azterketa. 

Horretan bi alderdi hauek bereizi ahal ditugu: 
 

1- Gastuen alderdia. Administrazioa erabat mugatuta dago; izan ere, onartutako 
gastu-kopurua ezin du gainditu. 

 
2- Diru-sarreren alderdia. Diru-sarrera arruntak eta aparteko diru-sarrerak bereizi 

behar ditugu. 
 Diru-sarrerak arruntak direnean, administrazioak, gastuei aurre egiteko, bildu 

nahi dituen diru-sarreren balioespena dauka bere eskura, aurrekontu-agirian 
agertzen denaren arabera. Aldiz, aparteko diru-sarrerak (zorpetzea) 
daudenean, gastu publikoaren antzeko egoera batean gaude, administrazioak 
zorpetzeko muga bat ere bai baitu. 

 
b) Gauzatze-prozeduraren azterketa: kontrol ideiaren menpe dago. Kontrol hori 

hainbat eratara agertzen da, gastuen ala diru-sarreren arabera. 
 
1.4.3.1. Gastu publikoaren etapak 
 
1- Baimena edo konpromisoa. Lehenengo etapa gastua egin behar duen organoak hartu 

behar duen erabakian datza; horrekin batera, zenbateko gastua den kalkulatuko du. 
Ordainketa egiteko, daukan kredituaren zati bat gordetzen du. Horrek, berez, ez du 
administrazioak inolako konpromisorik edo zorrik aitortzea ekarriko. Askotan, 
halaber, etapa horretan ezin da gastuaren zenbatekoa zehatz-mehatz finkatu. 

 
2- Erabilera edo likidazioa (kitapena). Etapa horretan, sektore publikoaren betebehar 

irmoa sortzen da hirugarren batekiko (aurretik hitz emandako gastuaren balorazioa). 
Une horretan, sektore publikoaren zorra aitortzen da, baita zenbatekoa finkatu ere. 
Likidazioa zerbitzuaren ondoren egiten da, oro har. 

 
3- Manamendua. Ordaintzeko manua edo agindua da. Administrazioaren izenean, 

hartarako ahalmena duenak (agindu-emailea) ordaindu behar dionari (ordaintzailea) 
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emandako agindua. Adibidez, altxorraren zuzendari nagusiak Altxor Publikoaren 
kontra ematen duen agindua. 

 
4- Ordainketa. Kontulari ordaintzaileak sektore publikoaren hartzaileari egiten dion 

diru-ematea da. 
 
1.4.3.2. Diru-sarrera publikoak biltzeko urratsak 
 

Diru-sarreren gauzatze-prozedurak ez dauka zerikusirik gastuenarekin; izan ere, ez 
dago prozedura bakarra. Horrela, diru-sarrera publikoen artean hauek aurkituko ditugu: 
zuzenbide publikoko diru-sarrerak eta zuzenbide pribatuko diru-sarrerak, zergen diru-
-sarrerak eta zergak ez diren diru-sarrerak, kontraprestazioa duten diru-sarrerak eta 
kontraprestaziorik gabeko diru-sarrerak, borondatezko diru-sarrerak eta nahitaezko diru-
-sarrerak... 

  
Guretzat interesgarriena zuzenbide publikoko diru-sarrerak biltzeko eman beharreko 

urratsak ezagutzea da. Diru-sarrera horiek aurrekontu osoan garrantzitsuenak dira, eta 
herri-administrazioak halabeharrez eskatzen ditu, duen ahalmena erabiliz. Kasu 
horretan, sektore publikoak nahitaezko bitartekoak ditu, gizabanakoei zergak 
ordainarazteko. 

 
Diru-sarrerak biltzeko kudeaketan, ordaintzeko bi epealdi hauek ezartzen dira: 
 
a) Borondatezko epealdia. Ordainketak era hauetan egingo dira: batetik, zorrak 

hilaren 1aren eta 15aren artean jakinarazi direnean, hurrengo hilaren 5a arte; 
hilaren 16aren eta azken egunaren artean jakinarazi direnean, hurrengo hilaren 20a 
arte. Bestetik, subjektuak berak autolikidaturiko zorrak direnean, zerga bakoitzak 
seinalaturiko datetan. 

 
 Administrazioak, bere eskumenaz baliatuz, ordainketaren gerorapen edo 

zatikapena eman diezaioke zordunari; horrek aurrez eskatu badu, bere likidezia-
-egoera kaskarra dela eta, hau da, zordunari epealdiaren barruko ordainketa egitea 
ezinezkoa zaionean. Geroraturiko zorrak berandutzako interesak sortuko ditu. 

 
b) Epealdi exekutiboa. Borondatezko epealdian ez ordaintzeak kobratzeko prozedura 

exekutiboaren hasiera eragingo du (premiamendu-bidea). Epealdi horretan, 
zorraren tronkoari premiamenduagatiko errekargua (ehuneko hogei) eta proze-
duraren kostuak gehitzen zaizkio. 

 
 Premiamendu-bidea diru-biltzaileak zordunen ziurtagirien zerrenda egindakoan 

jartzen da abian, edo diru-sarreren kontabilitate-kontrola duten funtzionarioek 
zorpekoen ziurtagiria egindakoan. Titulu horiek epai judizial batek duen indar 
exekutibo bera dute. Horiekin, Ogasun Saileko diruzainek zorraren derrigorrezko 



 
Administrazio publikoa 

 

  
137

exekuzio-agindua emango dute zordunaren ondarearen aurka (premiamendu-
-probidentzia), eta interesatuari jakinaraziko zaio. 

 
 Une horretan zorra ordaintzen ez bada, administrazioak zordunaren ondasunak 

bahitzea aginduko du, zorra, errekarguak eta prozeduraren kostuak estaltzeko 
beharrezko kantitatea kitatu arte. Bahituriko ondasunak inorendu egingo dira 
enkante publikoaren bitartez.  

 
 
 
1.4.4. Kontrola 
 

Bi kontrol-mota nagusi daude. 
 
1- Kanpo-kontrola. Kontrol-mota horrek, aldi berean, bi mota ditu: 
 

a) Kontrol judiziala. Botere legegilearen menpe dagoen Kontu Auzitegiari dagokio 
(Aurrekontu Lege Orokorraren 136. artikulua). Kontu Auzitegiak Estatuaren 
Aurrekontu Orokorrak gauzatzea aztertu ondoren, legearekin bat datorren ala ez 
jakiteko, Gorte Nagusiei bidaliko die bere txostena, bertan onartua izan dadin 
(Estatuko Kontu Nagusiak onartzearekin osatzen da aurrekontuen zikloa). 

 
b) Legebiltzarraren kontrola. Botere legegilearen ardura da, aurrekontu-zikloaren 

amaieran, exekutiboak emandako aginduei jarraitu zaien ala ez egiaztatzea. 
 
2- Barne-kontrola edo administrazio-kontrola. Botere exekutiboak egiten du kontrol 

hori, estatuko administrazioaren kontu-hartzailetza (interbentzio) nagusiaren bitartez. 
Organo hori organismo kudeatzaileetatik independentea da, eta gauzatze-fase 
bakoitzean zein fase osoan aurrez egindako kontrola osatzen du. (Gainera, 
aurrekontu-gauzatzearen legezkotasunari begiratzen dio, kontabilitate-
-erregulartasunaren kontrolaren bidez).  

 
 Dena dela, botere exekutiboak, nahi izanez gero eta gastua kontrolatzeko asmoz, 

Estatuaren Aurrekontu Orokorrak gauzatzearren, beste kontrol batzuk gehitu ahal 
ditu. Adibidez, 1996ko maiatzean, gobernu berria eratu eta gero, hori gertatu zen 
gobernuko lehendakaritzaren mende dagoen Aurrekontu-bulegoa sortu zenean.  

 
 Fase horren parte bat gauzatze-fasearen azpian ezkutaturik dago. 
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Aurrekontu-zikloa. EAOen10 Legea 
 
 
 
                  
                                                                  Lege-proiektua 
 
 
                                            
 

 
 
 
 

                                                 
10 EAO: Estatuaren Aurrekontu Orokorrak. 

Prestatu 

Onartu 

Botere exekutiboa 

Botere legegilea Kontrola 

Gauzatu 
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1.5. ERAKUNDE- ETA DENBORA-EREMUA 
 
 

Espainiako Konstituzioaren 134.2 artikuluak dioenez: Estatuaren Aurrekontu 
Orokorrak urtero-urtero aldatuko dira, estatu-sektore publikoaren gastu eta diru-
-sarrera guztiak jasoko dituzte, eta horietan esleituko da estatuko zergei dagozkien 
mozkin fiskalen zenbatekoa.  

 
Beraz, konstituzio-agindu horren arabera, zehatz-mehatz, hau azpimarratuko dugu: 
 

A) Erakunde- edo aplikazio-eremua 
 

1. Estatu-sektore publiko osoa kontuan hartzeak hau esan nahi du: Estatuaren 
Aurrekontu Orokorren baitan sartzen direla lurraldeetako erakunde guztiak 
(autonomia-erkidegoetako administrazioak eta toki-administrazioa), eta estatu-
-sozietate eta erakunde instituzional guztiak ere bai.  

 
2. Aplikazio-eremua Aurrekontu Lege Orokorraren 50. artikuluan ezarrita dago. 

Honako hauek hartzen ditu barnean: 
a) Estatua 
b) Administrazio-izaerako erakunde autonomoak 
c) Merkataritza, industria, finantza edo antzeko izaera duten erakunde 

autonomoak 
d) Gizarte Segurantza 
e) Estatu-sozietateak 
f) Estatuko sektore publikoaren gainerako erakundeak 

 
B) Denbora-eremua. Estatuaren Aurrekontu Orokorrak urtebeteko iraupena du. Izan 

ere, urtero-urtero onartu beharreko legea da. 
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1.6. PRESTAKETA, EZTABAIDA ETA ONARPENA 
 
 

Aurrekontuen zikloak, ezarritako pausoei jarraiki, honela zehazten dira: prestaketa, 
eztabaida eta onarpena. 
 
 
 
1.6.1. Prestaketa 
 

Arauek diotenez, prestaketa Gobernuari dagokio. Aurrekontu Lege Orokorrak 
ezartzen du Estatuaren Aurrekontu Orokorren prestatze-prozedura. Ekonomia eta 
Ogasun Ministerioak agindu baten bitartez arauak ematen ditu, eta urtero-urtero abian 
jartzen du prestaketa-prozedura hori. Arauak ministerio-sail guztiek jarraitu behar 
dituzte halabeharrez. 

 
Konstituzio-organoek, ministerio-sailek eta Estatuaren Aurrekontu Orokorretan diru-

-kopuru bereiziak dituzten gainerako estatuko sektore publikoaren organoek gastuen 
egoeraren berri eman behar diote Ekonomia eta Ogasun Ministerioari urtero-urtero 
maiatzaren lehenengo eguna baino lehen. Betebehar hori erakunde autonomoek ere 
banan-banan egin behar dute. Horrekin guztiarekin, Ekonomia eta Ogasun Ministerioak 
estatuko aurrekontuaren gastuen egoera-orria osatzen du. 

 
Ekonomia eta Ogasun Ministerioak estatuaren diru-sarreren egoera-orria landu 

beharko du zuzenean, ebaluaketa-teknika egokiak eta indarrean izango den zerga-
-sistema kontuan hartuz.  

 
Halaber, erakunde autonomo adskribatuak dauzkaten ministerio-sailek horietako 

bakoitzaren diru-sarrera eta gastuen egoera-orriak igorri beharko dituzte. 
 
Era berean, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak, Aurrekontu Lege Orokorraren 

148. artikuluak dioenez, Gizarte Segurantzarako aurrekontuen aurreproiektua ere 
landuko du. 

 
Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak eta Ekonomia eta Ogasun Ministerioak 

Gizarte Segurantzaren aurrekontuen aurreproiektua igorriko diote gobernuari11, hark 
onartu eta estatuaren aurrekontu orokorren proiektuan sar dezan. Ondoren, Gobernuak 
Diputatuen Kongresuan aurkeztuko du proiektua, aztertu eta zuzenketak egin ondoren, 
Gorte Nagusiek onar dezaten. 
 

                                                 
11 Agiri horietan guztietan eta aurreikusitako jarduera ekonomikoan oinarrituta, Ekonomia eta Ogasun 

Ministerioak Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legearen aurreproiektua osatuko du eta Ministroen 
Kontseiluaren onespenaren esku jarriko du. 
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Gobernuak aurrekontu orokorren lege-proiektua urriaren 1a baino lehen 
aurkeztu12 beharko du urtero Gorte Nagusietan, Espainiako Konstituzioaren 
134.313 artikuluaren eta Aurrekontu Lege Orokorraren 55.14 artikuluaren arabera. 
 

 
 
 
1.6.2. Parlamentuko eztabaida eta onarpena 
 

Bai Kongresuan bai Senatuan, Aurrekontu Orokorren Lege-proiektuak lehentasuna 
dauka gainerako lege-arauen aurrean, izapideak egiteko epea oso laburra delako (hiru 
hilabete, urriaren 1etik abenduaren 31ra, normalki). 
 
1.6.2.1. Kongresuan 
 

Kongresuan hasten da aurrekontuen azterketa, zuzenketa eta onespena. Kongresuko 
mahaiak lege-proiektuaren argitalpena aginduko du, eta zuzenketak15 aurkezteko epea 
zabaldu. Zuzenketak bi era hauetakoak izan daitezke: batetik, proiektu osoari eginak 
(gobernura itzultzeko eskatzen badute) eta, bestetik, artikulatuari eginak (proiektuaren 
zenbait zati aldatzea proposatzen badute). 

 
Ganberako Osoko Bilkurak, lehendabizi, osoko zuzenketak eztabaidatzen ditu. 

Horiek atzera botaz gero, proiektua Aurrekontu Batzordera igorriko da. Hor 
eztabaidatu, eta artikulatuari egindako zuzenketak onar daitezke. 

 
Batzordean egindako izapidea bukatu ondoren, proiektua Osoko Bilkurara itzultzen 

da azken eztabaidarako. Hor eztabaidatuko dira batzordean defendaturiko zuzenketak 
(testuan txertatu ez direnak). 

 
Aurrekontu Orokorren Lege-proiektua onartu ondoren, Kongresuko presidenteak 

Senatura igorriko du proiektua. 
 

                                                 
12 Ministro Kontseiluan onartuta, aurrekontua lege-proiektu bihurtzen da. 
13 Gobernuak Diputatuen Kongresuaren aurrean Estatuaren Aurrekontu Orokorrak aurkeztu beharko 

ditu, gutxienez hiru hilabete lehenago, urtea bukatu baino lehen. 
14 Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege-proiektu orokorra urte bereko urriaren 1a baino lehen igorri 

beharko da Kongresura, Gorte Nagusiek onar, zuzen edo atzera bota dezaten.  
15 Talde parlamentarioek zuzenketak egin diezazkiokete legearen aurreproiektuari (eta botere 

exekutiboari itzultzeko eskatu), bai bere osotasunean bai aurrekontua osatzen duten zenbait atali. 
Zuzenketek ez dute gastuaren murrizketa edo gehikuntzarik eragingo (Gobernuaren adostasunik ez 
badago, behintzat). 
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1.6.2.2. Senatuan16 
 

Senatuko prozedura Kongresuan egiten denaren antzekoa da, eta testu-proiektuari 
zuzenketak egin dakizkioke. 

 
Eztabaidatu ondoren, Senatuak lege-proiektua onartu, betoa jarri edo zuzentzeko17 

ahalmena du. Kasu horretan, aurrekontuak Kongresura itzuliko dira, berriro haren ardu-
rapean uzteko. Orduan, Kongresuak betoa ezets dezake gehiengo absolutuak onarturiko 
bozketa bitartez. Halaber, gehiengo sinpleaz Senatuaren zuzenketak txerta ditzake. 

 
Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea ganbera biek onartu ondoren, erregeak 

berretsi egingo du, eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da Estatuaren 
Aurrekontu Orokorren Legea izenpean. 

  
Estatuaren Aurrekontu Orokorrak urtarrilaren 1a baino lehen onartu ezean, 

Konstituzioaren 134.418 artikuluak aurreko ekitaldiko aurrekontuen luzapena era 
automatikoan ezartzen du, berriak onartu bitartean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurrekontuen zikloa: aurrekontuei buruzko legea onartzea 

                                                 
16 Ganbera horretan, askotan,  denbora-arazoak direla eta, eztabaida premiazko prozeduraren bitartez 

egitera behartzen da. Prozedura horren arabera, Senatuak 20 egunean hartu beharko du proiektuari 
buruzko erabakia.  

17 Proiektua onartu ondoren, Senatuko presidenteak gobernuko presidenteari eta Diputatuen Kongresuari 
emango die erabakiaren berri. 

 Kongresuak onartutako proiektuari Senatuak zuzenketak egin baldin badizkio, Kongresuaren Osoko 
Bilkurak berriro aztertu beharko ditu, zuzenketak eztabaidatu eta horien inguruan botoa eman. 
Kongresuak onartutako testuari gehiengo sinpleaz onartutako zuzenketak erantsiko zaizkio. 

18 Aurrekontu Orokorren Legea dagokion ekonomia-ekitaldiaren lehen eguna baino lehen onartzen ez 
bada, automatikoki aurreko ekitaldiko aurrekontuei luzapena emango zaie, berriak onartu bitartean. 

Gobernua Aurrekontuei 
buruzko legea 

Zuzenketa orokorra 
(Osoko Bilkura) 

         

Senatua Kongresuaren 
Osoko Bilkura 

Kongresua 

Aurrekontuei 
buruzko legea 

onartzea 

Zuzenketa partzialak 
(Batzordea) 

Senatuaren Osoko 
Bilkura 

Zuzenketa partzialak   
(Aurrekontu Batzordea) 
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1.1. Zer dira Estatuaren Aurrekontu Orokorrak? 
 
1.2. Zein ezberdintasun dago Aurrekontu Lege Orokorraren eta Estatuaren Aurrekontu 

Orokorren Legearen artean? 
 
1.3. Zein da Estatuaren Aurrekontu Orokorren edukia, indarrean dagoen Aurrekontu 

Lege Orokorraren arabera? 
 
1.4. Nori dagokio, Espainiako Konstituzioaren arabera, Estatuaren Aurrekontu 

Orokorrak prestatzea? 
 
1.5. Nori dagokio Estatuaren Aurrekontu Orokorrak onartzea? 
 
1.6. Ezets edo errefusa al ditzake Diputatuen Kongresuaren Osoko Bilkurak Senatuak 

sartutako zuzenketak? 
 
1.7. Zer gertatzen da abenduaren 31n botere legegileak hurrengo urterako Estatuaren 

Aurrekontu Orokorrak onartzeke baldin baditu? 
 
1.8. Zertan datza premiamendu-probidentzia? 
 
1.9. Ustez orekatua den aurrekontuan defizita ager al daiteke? Arrazoi ezazu. 
  
1.10. Botere legegileak exekutiboak aurkeztutako aurrekontuen proiektua onartzen 

duenean... 
 
  a) Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da. 
  b) Erregeak berretsi eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da. 
  c) Betearazi egiten da. 
 
1.11. Gorte Nagusietan Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea aurkezteko epe-muga 

honako hau da: 
 
  a) Maiatzaren 1a. 
  b) Urriaren 1a. 
  c) Irailaren 1a. 
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1.12. Zeinek egiten du aurrekontuen barne-kontrola? 
 
  a) Estatuko Kontu-hartzailetza (interbentzio) Nagusiak. 
  b) Aurrekontuen Bulegoak. 
  c) Kontu Auzitegiak. 
 
1.13. Nori dagokio Estatuaren Aurrekontu Orokorrak prestatzeko agindua ematea? 
 
  a) Gobernuko lehendakaritzari. 
  b) Konstituzioari. 
  c) Ekonomia eta Ogasun Ministerioari. 
 
1.14. Nola osatzen da aurrekontuaren zikloa? 
 
  a) Lege-proiektuarekin eta Lege Osagarriarekin. 
  b) Prestaketa, onarpen, gauzatze eta kontrolarekin.  
  c) Ministerioaren prestatzeko aginduarekin eta Gorteetan egindako onarpenarekin. 
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AURREKONTUEN EGITURA 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gai-zerrenda . 
 
 2.1. Sarrera 
 
 2.2. Aurrekontuaren xedeak 
 
 2.3. Aurrekontu-printzipioak 
 
 2.4. Aurrekontu-motak eta -teknikak 
 
 2.5. Diru-sarrera publikoak 
 
 2.6. Ariketak 
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2.1. SARRERA 
 
 

Aurrekontua gauzatzeko garaian, onespenean aurreikusi gabeko egoera batzuk egon 
litezke. Egoera horiek, ezbehar naturalak kasurako, aurrekontuetan (gastuetarako 
kredituetan) aldaketak egiteko baimenak eragin ditzakete. 

 
Aurreko gaian ikusi dugun bezala, aurrekontu orokorretan aurkitzen dugu botere 

legegileak botere exekutiboari emandako baimen zehatza. Baimen horretan hainbat datu 
ditugu: batetik, urte batean gehienez zenbat eta zertan gastatu den eta, bestetik, 
zenbateko diru-sarrerak aurreikusten diren. 

 
Gastu-programetarako baimendutako kredituek, beraz, izaera mugatzailea dute. Hain 

zuzen ere, gastu-programa bakoitzak aurrekontuetan duen diru-kopurua adierazten du. 
Horrek ondorio hau dakar: erakunde batek gastu bat egiteko baimena halabeharrez 
eskatu beharko du, baldin eta aurrekontu orokorrak onartzean aurreikusi ez den 
ezinbesteko beharrizanen bat agertzen bada. 
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2.2. AURREKONTUAREN XEDEAK 
 
 

Aurrekontuak zeregin batzuk betetzen ditu. Honako hauek dira: 
 
1. Kontrol-bidea da. 

a) Kanpo-kontrola. Besteak beste, Parlamentuak gobernuaren politikari egiten diona, 
Parlamentua baita aurrekontua onartzen duena. 

b) Barne-kontrola. Gobernuak berak administrazioaren sektore bakoitzean egiten 
duena. 

 
2. Kudeaketa egokirako gero eta tresna funtsezkoagoa da. Izan ere, aurrekontuak 

administrazio-zerbitzuak ebaluatzen ditu; horrela, kostuak eta emaitzak argi ikusten 
dira. 

  
3. Gobernuaren politika ekonomikoaren funtsezko osagaia da. Ildo horretatik, hiru 

helburu hauek betetzeko erabili ohi da: 
a) Baliabideak esleitzeko. Ondasun sozial edo publikoak ekoizteko dira. Ondasun 

edo zerbitzu horiek (itsasargiak, hiritar-segurtasuna, parke publikoak, errepi-
deak...) guztiok nahi ditugun arren, merkatuak (ekimen pribatuak), berez, ez ditu 
hornitzen. Ondasun-mota horiek eta pribatuak (ekimen pribatuak sorturikoak) 
kontrajarrita daude. 

b) Errenta eta aberastasuna birbanatzeko. Merkatuaren funtzionamendu okerra 
dela kausa, gizartean eta ekonomian ezberdintasun handiak agertzen dira. Gober-
nuek, hori zuzendu nahian, doikuntza19 batzuk sartu ohi dituzte sistema 
ekonomikoaren funtzionamenduan. Botere exekutiboek aurrekontua erabiltzen 
dute doikuntza birbanatzaileak egiteko, normalean, bi alde hauetan: gastu sozialen 
alorrean (diru-laguntzak, oinarrizko ondasunak erosteko laguntzak, mediku-
-laguntzak...) eta diru-sarreren alorrean (zerga gehikorren20 bitartez). 

c) Ekonomia egonkortzeko. Ekonomiaren agregatu handiak (enplegu-maila, infla-
zioa, ekonomiaren hazkundea...) kontrolatzen saiatzen da. Izan ere, ekonomiak 
gorabehera handiak ditu zikloei jarraituz: langabezia-maila handiak, inflazio-tasa 
handiak, zero hazkunde ekonomikoa... Beraz, aurrekontua da edozein gobernuk 
ekonomian esku hartzeko erabiltzen duen tresnetako bat, eta, horren bitartez, 
ekonomia-beheraldiaren ondorio negatiboak arintzen saiatzen da. 

 
                                                 
19 Doikuntza horiek ez dira beti berdinak, ez kualitatiboki ez kuantitatiboki. Alderdi politiko bakoitzak 

eta joera politiko bakoitzak desberdintasun sozial baten aurrean desberdin jokatzen du. Esate baterako, 
batzuek laguntza sozialak emanez, eta beste batzuek, berriz, zerga-neurriak hartuz. 

20 Zergak errenten gainean duen proportzioa kontuan hartzen badugu, hiru multzo hauetan sailka 
daitezke: 

 - zerga gehikorrak: errenta handitu ahala ordaindu beharreko portzentaje gero eta handiagoa da. 
 - zerga gutxikorrak: errenta handitu ahala ordaindu beharreko portzentaje gero eta txikiagoa da. 
 - zerga proportzionalak: errenta handitu ahala ordaindu beharreko portzentajea aldaezina da. 



 
Administrazio publikoa 

 

  
149

2.3. AURREKONTU-PRINTZIPIOAK 
 
 

Aurrekontu-jarduera, bere sorreratik21 eta historian zehar, printzipio informatzaile 
batzuetan oinarrituta egon da. Herrialde batean egoera politikoa eta ekonomikoa 
aldatzean, printzipioak ere aldatu egiten dira. 

 
Printzipioak ondoko oinarrizko hiru galdera hauei erantzuten saiatzen dira: nork 

diseinatu behar du aurrekontua?, nolakoa izan behar du diseinu horrek?, aurrekontua 
egiteko zein dira erabili beharreko irizpide ekonomikoak?... Printzipio ekonomikoek 
lehenengo galderari erantzuten diote; bigarrenari kontabilitate-printzipioek, eta azkenik, 
printzipio ekonomikoek hirugarrenari. 
 
 
 
2.3.1. Printzipio politikoak 
 

Printzipio politikoak exekutiboa kontrolatzeko dira. Hauek bereiziko ditugu: 
 
1) Eskumenaren printzipioa. Printzipio honen arabera aurrekontuari edukia ematen 

dioten ordainketa eta kobrantzak Parlamentuan edo Legebiltzarrean zehazten dira 
(eztabaida eta onarpena), eta herritarren ordezkariaren esku dago hori egitea 
(aurrekontua botere exekutiboak egin eta botere legegileari aurkezten zaio lege bidez 
onar dezan).  

 
2) Unibertsaltasunaren printzipioa. Estatuko finantza-jarduerak diru-sarrerak eta 

gastuak sortzen ditu. Diru-sarreren eta gastuen kopuru osoak bildu behar dira, hau da, 
ez du aurrekontuaz besteko diru-sarrera eta gasturik egon behar. Helburuak: kontrola 
eta efikazia. 

 
3) Aurrekontuen batasunaren printzipioa. Gastuen eta diru-sarreren zenbateko osoak 

aurrekontu (agiri) bakar batean bildu behar dira. Praktikan, ordea, ez dago agiri bakar 
bat, sektore publikoak hainbat atal baitauka; aitzitik, printzipioak esaten digu banatu 
ezineko aurrekontu-multzoa dagoela. Horretarako, aurrekontu bateratuak egin eta 
aurkezten dira.  

 
 Printzipioak helburu hauek ditu: sektore publikoaren finantza-jardueraren benetako 

kontrola ahalbidetzea eta gastu publikoaren aplikazioan efikazia minimoa eskuratzea. 
 
 Espainiar estatuan printzipio hori muga logiko batez aplikatzen da: hainbat herri-

-administrazio izateak (estatua, autonomia-erkidegoetako administrazioak, toki-
-administrazioak) hainbat aurrekontutan banatzea dakar. Izan ere, aurrekontuak 

                                                 
21 XVIII. mendearen amaieran. 
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onartzeko eta gauzatzeko, herri-administrazioen erakunde bakoitzak eskumena du eta 
hainbat lurralde-eremu ditu barnean. Gainera, elkarrekin zerikusirik ez duten 
organoak ere badituela kontuan hartu behar dugu. 

 
 Alabaina, aurrekontu bereziak eta aparteko aurrekontuak egotea printzipioaren aurka 

doa, eta aurrekontuen kontrolean mesfidantza sortzen du. 
 
4) Berezitasunaren printzipioa. Aurrekontuen bitartez botere exekutiboari gastatzeko 

egokitutako baimena ez da gastatzeko baimen orokorra, berezia eta baldintzatua 
baizik; hau da, aurrekontuetan zehazturiko kopuruak, soil-soilik, esleituriko gaian 
gastatu behar dira. 

 
 Printzipioak hiru adiera hauek ditu: 
 

a) Berezitasun kualitatiboaren printzipioa. Kredituak baimenduta izan diren 
xedeetarako zuzenduko dira, soil-soilik. 

 
b) Berezitasun kuantitatiboaren printzipioa. Aurrekontuaren gauzatze-fasean 

baliabideak zenbateko jakin batean esleitu behar dira. Hau da, aurrekontu-
-kredituek izaera mugatzailea dute, eta, beraz, ezin dute gastu-kopuru handiagoa 
egiteko konpromisoa hartu. 

 
c) Denborazko berezitasunaren printzipioa. Baimena denboraldi jakin baterako 

baliagarria da (urtebete, eskuarki).  
 
5) Publizitatearen printzipioa. Aurrekontu-agiriak igaro behar dituen fase guztiek 

publikoak izan behar dute, hiritarrek finantza-administrazioari buruz ideia argia 
eduki dezaten. 

 
 Dena dela, hainbat administraziotan salbuespenak daude, besteak beste, zenbaitetan 

defentsarekin zerikusia duten gastuak, adibidez, ezkutuko gaiak edo estatu-sekretuak 
izaten baitira. 

 
6) Argitasunaren printzipioa. Aurrekontuaren diru-sarrera eta gastuen kontusailen 

izendapenak bere jatorria eta jomuga berehala ezagutzeko moduan utzi behar du. 
 
 Printzipio horrek metodo argi baten eta zenbait irizpide uniformeren bidez egindako 

aurrekontua eskatzea dakar. Agiriak duen konplexutasunari aurre egin behar zaio, 
diru-sarrera eta gastu osoak biltzeaz gainera berezitasunak eta salbuespenak baitaude, 
irizpide orokorrarekin alderatuz. 

 
7) Denboraren printzipioa (urterokoaren printzipioa). Aurrekontua denborazko 

manamendua da, ekitaldi batekoa eta urtero-urtero botere legegileak onartu 
beharrekoa. Aurrekontu-urtea urte naturalarekin bat etorriko da edo ez.  
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 Horrela, bada, printzipioak aurrekontuaren baliotasun-epe baten zehaztapena dakar, 
urtea normalean. Epea bete ondoren, aurrekontu-testuak ez dauka inolako indar 
juridikorik.  

 
 Printzipioa funtsezkoa da, aurrekontuari buruzko kontrol-saioetan eraginkortasuna 

izatea nahi badugu behintzat. 
 
 Denboraren printzipioa aurrekontuaren onarpenaz eta gauzatzeaz ari da. Hau da, 

aurrekontuak urtero-urtero onartua izan behar du, baita dagokion urtearen barruan 
gauzatua ere. Horren ondorioz, ekitaldian zehar erabili gabeko kontusail orok 
ezeztatua izan behar du. Hala ere, ezeztatzeko arau orokor hori ez da beti aplikatzen, 
ezen erabili gabeko kreditu jakin batzuk hurrengo ekitaldiko aurrekontuari txerta 
baitakizkioke. Soberakinen txertaketa izeneko eragiketa dugu aurrekoa, eta 
printzipioaren haustura da. 

 
 Salbuespen gisa, printzipioa ez da aplikatzen aurrekontu-luzapeneko egoeretan. 

Egoera horietan, dagokion arauak aurrekontuaren indarraldia luzatzen du, hasieran 
aurreikusitako denboraz haratago (aurrekontu berria onartu arte aurreko urtekoari 
epea luzatuko zaio automatikoki). 

 
 Printzipioak, denbora dela-eta, salbuespen ugari ditu, zenbait herrialdetan bi urteko, 

bost urteko eta abarreko aurrekontuak egiten baitira. 
 
 
 
2.3.2 Kontabilitatearen printzipioak 

 
Printzipio politikoak aplikatzean, kontabilitate-teknika bihurtzen dira. Lau printzipio 

ditugu: 
 

1. Aurrekontu gordineko printzipioa. Unibertsaltasunaren politika-printzipioarekin 
zerikusia dauka. Hauxe adierazten du: aurrekontuaren kontusailak balio gordinaz 
azaldu behar dira, inolako murrizketarik gabe. Hau da, diru-sarreretatik ezin dira 
horiek biltzeko gastuak kendu, ezta gastuetatik sor ditzaketen mozkinak ere. Beraz, 
diru-sarrerak eta gastuak bereizita idatzi beharko ditugu. 

 
2. Kutxako batasunaren printzipioa. Batasunaren politika-printzipioarekin zerikusia 

dauka. Hauxe zehazten du: diru-sarrera eta ordainketa guztiak altxortegi bakar batean 
zentralizatu behar dira. Batasuna ez da ulertu behar unitate fisiko bezala, finantza-
-jario guztien kontabilitate- eta zuzendaritza-unitate bezala baizik. 

 
 Aurrekontu-praktikak printzipioaren aplikazio malgua erakusten digu, batez ere, 

kutxak eta ordaintzeko era bereziak dituzten zerbitzu publikoak izaten direlako 
tartean. 
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3. Berariazko izatearen printzipioa. Berezitasunaren politika-printzipioarekin zerikusia 
dauka. Hauxe da adierazten diguna: diru-sarrerak eta gastuak irizpide logikoz 
sailkatu behar direla. 

 
4. Ekitaldi itxiko printzipioa. Denboraren printzipioarekin zerikusia dauka, eta hauxe 

dio: aurrekontuak ekitaldiaren amaierarekin batera ixten dira. Aurrekontuak, bere 
ekitaldian, benetan egindako ordainketak eta diru-sarrerak jaso behar ditu, soil-soilik. 

 
 Hala ere, gero eta gehiago dira aurrekontuaren indarraldia baino bizitza luzeagoa 

duten ekonomia-planak eta inbertsio publikoak, eta horrek printzipioaren interpre-
tazioa malgua izatera behartu du. 

 
 
 
2.3.3. Ekonomiaren printzipioak 

 
Finantza-filosofia klasikora estu-estu loturik daude, eta lau printzipio hauetan 

laburbilduko ditugu: 
 

1. Gastu publikoaren muga. Uste honetan datza: aurrekontuak ahalik eta txikiena izan 
behar du. Printzipioa gastu publikoaren finantza-pentsamendu klasikoan oinarritzen 
da, eta, horren arabera, gastu publikoa beharrezko gaitza da, emankortasunik gabeko 
kontsumoa, alegia. Beraz, herrialde batek garapen-bidean sartu nahi badu, kontsumoa 
mugatu behar du eta aurrezkia sustatu. Aurrezkia, noski, inbertsio pribatura joango 
da. 

 
 Ildo beretik, estatuak gehiago gastatzeak, ikuskera klasikoaren arabera, 

enpresaburuak gutxiago inbertitzea dakar, eta, horrexegatik, gastua kontrolatu egin 
behar da.  

 
2. Zerga-neutraltasuna. Ezinbesteko gastu minimoak izaera neutrala duten zergen 

bidez finantzatu behar dira. Ikuskera klasikoaren ustez, zergak dirua biltzeko balio 
behar du soilik, eta ez da saiatuko gizabanakoen jarrerak aldarazten. Horregatik, 
zerga-sistemak zerga ezarri baino lehen zeukaten egoera erlatibo berdinean utzi 
behar ditu gizabanakoak. 

 
3. Urteko aurrekontu-orekaren printzipioa. Ogasun klasikoaren urrezko araua esaten 

zaio. Aurrekontu-gastuak oso-osorik finantzatu behar dira diru-sarrera arrunten 
bidez. 

 
 Printzipioak gastu publikoa kontsumo-gastutzat hartzen du, eta ez inbertsiotzat. 

Horren ondorioz, edozein murrizketa (gizarteak gastu publikoa finantzatzera 
bideratzen duena) aurrezturiko fondoaren ekonomiaren garapenerako eragozpentzat 
jotzen da. 
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 Dena dela, printzipioa krisian da egun, batez ere Keynesen teoria eta zerga-politika 
sortu ondoren. 

 
4. Zorraren autolikidazioaren printzipioa. Zorraren tronkoa itzuli eta interesak 

ordaintzeko nahiko baliabide sortzen direnean, sektore publikoaren aparteko 
zorpetzea inbertsio-gastu publikoak finantzatzeko erabili behar da. 
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2.4. AURREKONTU-MOTAK ETA -TEKNIKAK 
 
 

Historian aurrekontua egiteko era eta teknikek bilakaera nabarmena izan dute. 
Horrek guztiak aurrekontu-mota desberdinak eragin ditu. 

 
 
 

2.4.1. Gastuaren eremuari begiratuz gero, aurrekontu-kredituak ondoko hiru 
irizpideen arabera sailkatzen dira: 

 
Ekonomikoa: zertan gastatzen den azaltzen duena. 
Organikoa: nork gastatzen duen adierazten duena. 
Funtzionala: gastuaren helburua eta xedeak azaltzen dituena. 
 
2.4.1.1. Aurrekontuen egitura ekonomikoa22. Sailkapen ekonomikoa. 

 
Sailkapen ekonomikoak gastu publikoaren ekonomia-izaerari erantzuten dio. 

Sailkapenaren erabilgarritasuna oso handia da eta kontrol juridikoa indartzera dator, 
hots, administrazio-unitate bakoitzari esleituriko kredituak zein kontusailetan eta zein 
kontzeptutan gastatu behar diren zehazten du. Gainera, sailkapenak gastu publikoa 
ekonomia-kategoriatan taldekatzen du; horiek, geroxeago, nazio-kontabilitatea osatuko 
duten kontu publikoak egiteko erabiltzen dira. 

 
Ekonomia-egiturak, xedeen arabera, honela bereizten ditu gastu publikoak: 
 
a) Eragiketa arruntak: pertsonala, ondasun eta zerbitzu arruntak, finantzarioak, 

transferentzia arruntak. 
 
b) Kapitalaren eragiketak: inbertsio errealak, kapital-transferentziak. 
 
c) Finantza-eragiketak: finantza aktiboak, finantza pasiboak. 

 
Egitura operatibo horretaz gainera, gastuak ere maila hauetan bereiziko ditugu: 
 

1. Kapituluak (atalburuak). Gastuen arlo nagusiak hartzen dituzte (finantzak, 
pertsonala, inbertsioa, etab.). 

 

                                                 
22 Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua, 1996ko maiatzaren 13koa (1996ko ekainaren 14ko 

BOE). Agindu horretan, 1997. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrak egiteko arauak ezartzen dira. 
II. eta III. eranskinetan diru-sarreren eta gastuen sailkapena jasotzen da bere izaera ekonomikoaren 
arabera, kapituluka, artikuluka, kontzeptuka eta azpikontzeptuka garatuta. 
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2. Artikuluak (atalak). Kapituluen banaketak dira eta antzekotasunak dituzten gastuak 
biltzen dituzte. 

 
3. Kontzeptua. Gastuak izaeraren arabera biltzen dira. 
 
4. Azpikontzeptua. Kontzeptu batean bildutako gastuen espezifikazioa da. 
 
 
 
Adibidea: 

 1. Kapitulua: pertsonalaren gastuak. 
  12. Artikulua: funtzionarioak. 
   120 Kontzeptua: oinarrizko ordainsariak 
    122 Azpikontzeptua: D taldeko soldatak. 
 

 
 

Laburbilduz, ekonomia-sailkapenaren baitan, gastuak aplikazioaren arabera ordena-
tzen dira, eta diru-sarrerak diruaren jatorriaren arabera (ikus 3.1 koadroa) 
 
 

Espainiako estatuko sailkapen ekonomikoa 

Kapitulua23 Diru-sarrerak Gastuak 

I Zerga zuzenak eta kotizazio 
sozialak 

Pertsonal-gastuak 

II Zeharkako zergak Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak 

III Tasak, prezio publikoak eta beste 
zenbait diru-sarrera 

Finantza-gastuak 

IV Transferentzia arruntak Transferentzia arruntak 

V Ondarearen diru-sarrerak Kapitulu hau izendapenik gabe uzten da, 
Gizarte Segurantzaren aurrekontuarekin bate-
ratzeko doikuntza batzuk jasotzeko asmoz 

VI Inbertsio errealen inorentzea Inbertsio errealak 

VII Kapital-transferentziak Kapital-transferentziak 

VIII Finantza aktiboak Finantza aktiboak 

IX Finantza pasiboak Finantza pasiboak 

                                                 
23 1, 2, 3, 4, 5 kapituluak: eragiketa arruntak dira 
  6, 7 kapituluak: kapital-eragiketak 
  1, 2, 3,  4, 5, 6, 7 kapituluak: eragiketa ez finantzarioak 
  8, 9 kapituluak: finantza-eragiketak 
 Aurrekontu Lege Orokorrak dioenez, gastu arruntek kapital-gastuetatik bereizirik agertu behar dute. 
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Gastu-orrietan aplikatzen den sailkapen ekonomikoaren kapituluak edo atalak 

 
I. Pertsonal-gastuak. Enplegatu publikoei ordaindu beharreko ordainsariak eta kalte-ordainak, 
kotizazioak eta gizarte-prestazioak. 
 
II. Ondasunetako eta zerbitzuetako gastu arruntak. Estatuak edo administrazioak normal 
funtzionatzeko beharrezko ondasunen eta zerbitzuen erosketa, eta kapitalaren gehikuntza ez 
dakarrena (errentamenduak, konponketak, bulego-materiala, prentsa...). 
 
III. Finantza-gastuak. Estatuak hartutako zorren interesen ordainketa. 
 
IV. Transferentzia arruntak. Estatuak hainbat eragileri (erakunde autonomoei, enpresa 
pribatuei...) egindako ordainketak, kontrapartida zuzenik gabe eta eragiketa arruntak 
finantzatzeko.  
 
VI. Inbertsio errealak. Kapital-ondasunak edo zerbitzuak erosteko egindako inbertsio 
zuzenak: orubeak, azpiegiturak, makinak... 
 
VII. Kapital-transferentziak. Estatuak egindako ordainketak, kontrapartida zuzenik gabe, 
kapital-eragiketak egiteko. 
 
VIII. Finantza aktiboak. Hainbat finantza aktibo erosteko egindako ordainketak: baloreak, 
obligazioak eta bonoak, maileguak ematea...  
 
IX. Finantza pasiboak. Estatuak edo administrazioak hartutako zorrak amortizatzeko fondoak: 
zor publikoa, maileguak... 
 

 
 
 
2.4.1.2. Administrazio-aurrekontua24 edo aurrekontu organikoa 
 

Gastuen egituraketan administrazio-antolamendua hartzen du oinarritzat; horregatik, 
aurrekontu-mota horri administrazio-aurrekontua esaten zaio. 
 
 

Espainiako estatuko atalak 1999. urtean 

01 Errege Etxea 

01 Gorte Nagusiak 

03 Kontu Auzitegia 

                                                 
24 Gaur egungo aurrekontuen abiapuntua da. 
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04 Konstituzio Auzitegia  

05 Estatu Kontseilua 

06 Zor Publikoa 

07 Klase Pasiboak 

08 Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia 

12 Atzerri Arazoetarako Ministerioa 

13 Justizia Ministerioa 

14 Defentsa Nazionaleko Ministerioa 

15 Ekonomia eta Ogasun Ministerioa 

16 Barne Ministerioa 

17 Sustapen Ministerioa 

18 Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa 

19 Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa 

20 Industria eta Energia Ministerioa 

21 Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa 

22 Herri-administrazioetarako Ministerioa 

23 Ingurumen Ministerioa 

25 Estatuko Burutza Ministerioa 

26 Osasun eta Kontsumo Ministerioa 

32 Lurralde Erakundeak 

33 Lurralde arteko Konpentsazio Fondoa 

34 Europako Erkidegoekiko finantza-harremanak 

 
 

Aurrekontu-sailkapen horrek gastua egiten duten organoak zehazten dizkigu, hau da, 
gastatzeko baimena duten agenteen berri ematen digu. Estatuaren Aurrekontu 
Orokorretan, adibidez, aurrekontu-kredituak gastu publikoaren zentro kudeatzaileak 
deiturikoen artean banatzen dira. Zentro banatzaile horiek, aurrekontu-kontuetan, 
sekzioak edo atalak dira. 

 
Sailkapena, hortaz, gastuak zehatz-mehatz harremanetan jartzeko pentsatuta dago: 

administrazioak, administrazio-unitateen bidez, egin ditzakeen gastu guztiak 
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(pertsonala, material-erosketa, inbertsioak, diru-laguntzak...) harremanetan jartzeko. 
Halaber, diru-sarreren aurreikuspen zehatza biltzen du, gutxi gorabehera. 

 
Aurrekontu hori egitea oso erraza da. Berebat, funtsean gastua fiskalizatzeko tresna 

da. Izan ere, hasieran aurreikusitakoak ez diren beste xede batzuetan diru publikoa ez 
gastatzeko kontrolatzen du. Dena dela, kontrol hori ez da nahikoa, batez ere lorturiko 
emaitzez informazio gehiago bilatu nahi denean, edota gastuaren eragimenaz25 
galdetzen denean. 
 
2.4.1.3. Aurrekontu funtzionala26 
 

Aurrekontu funtzionala kontrol-ideiatik eraginkortasun-ideiara igarotzean sortu da. 
 
Teknika horrek ekarpen nagusi bat du: administrazioak dituen zereginekin bat 

datozen gastuak taldekatzea, administrazio-organoak kontuan hartu gabe. Horrek 
administrazioaren organigrama estua gainditzea dakar, hau da, administrazio-atalen 
gastuak kategoria berean taldekatzea. Horrekin guztiarekin ikuspegi garbiagoa 
eskuratzen da lortu beharreko helburuez, kostuez eta gauzatze-mailaz. 

 
Kasu horretan, betiere gobernuaren politika-jarduerak lortu nahi dituen helburuen 

arabera, kredituak aplikatzen dira. Horrela, hiritarrari, ordaintzen dituen zergen truke, 
eskura dituen ondasun eta zerbitzu publikoen ikuspegi ulerterrazagoa eskaini nahi zaio. 

 
Munduan hainbat sailkapen funtzional erabiltzen dira. Adibide gisa, ondoko bi 

kasu hauek ikusiko ditugu: 
 

A- Nazio Batuen Erakundea  
 
  
1) Zerbitzu orokorrak: administrazio orokorra, defentsa-gastuak eta justizia- eta polizia-
-gastuak. 

2) Zerbitzu komunak: errepideak eta beste komunikazio-bide batzuk, ur-hornikuntza, 
saneamendua, sute-itzalketak... 

3) Gizarte-zerbitzuak: hezkuntza, osasungintza, Gizarte Segurantza eta beste zerbitzu batzuk. 

4) Zerbitzu ekonomikoak: nekazaritza eta mineralak ez diren baliabideak, garraioak, 
komunikazioak eta beste zerbitzu batzuk. 

5) Sailkatu gabeko gastuak. 
 

                                                 
25 Iturria: Administrazio- eta prozedura-hiztegia (HAEE/IVAP, 1999). 
26 Bere abiaburua 1910ekoa da Estatu Batuetako Administrazio Federalaren eremuan. Estatu 

espainiarrean 1967an hasi zen erabiltzen. 
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B- Espainiar estatuaren aurrekontu orokorra. Ondoko hamar talde hauek aurki 
ditzakegu: 

 
 
1. Izaera orokorreko zerbitzuak. 
2. Defentsa, babes zibila eta hiritar-segurtasuna. 
3. Segurtasuna, babesa eta gizarte-sustapena. 
4. Gizarte-izaerako ondasun publikoen ekoizpena. 
5. Ekonomia-izaerako ondasun publikoen ekoizpena. 
6. Izaera orokorreko ekonomia-erregulazioa. 
7. Ekoizpen-sektoreen ekonomia-erregulazioa. 
9. Nazioko eta nazioaz gaindiko beste herri-administrazioei egindako transferentziak. 
10. Zor publikoa. 
 
Talde horiek, gainera, funtzioetan azpizatitzen dira. Funtzioak, halaber, azpifuntzioetan zatitzen 
dira, eta horiek programetan. 
 
Adibidez: 

Funtzio-taldea 1. Izaera orokorreko zerbitzuak. 
 Funtzioa 1.1. Estatu eta gobernuaren goi-zuzendaritza. 
  Azpifuntzioa 1.1.1. Estatuaren goi-zuzendaritza. 

   1.1.2. Gobernuko goi-zuzendaritza. 
   Programa 1.1.1.A. Estatuko burutza. 

    1.1.1.B. Jarduera legegilea. 
    1.1.1.C. Sektore publikoaren kanpo-kontrola. 
    1.1.1.D. Konstituzio-kontrola. 
 

 
 
 
2.4.2. Aurrekontua egiteko beste teknika batzuk 
 

Urteak joan urteak etorri, aurrekontua egiteko teknika berriak sortu dira, 
aurrekontuaren kudeaketa hobetzeko asmoz. Hiru teknika berri aipatuko ditugu: 

 
2.4.2.1. Exekuzio-aurrekontua 27 edo helburuko aurrekontua  
 

Estatu Batuetako Aurrekontu-bulegoak definitzen du. Helburuak, kostuak, obratzeak 
eta lanak neurtzeko datu kuantitatiboak erakusten dituen aurrekontu-mota dugu (fondo 
publikoak eskatzeko helburuak, lortzeko proposaturiko jardueren kostuak, eta egindako 
obratzeak eta lanak). Ildo horretatik, haren interes nagusia zuzendaritzaren kontrola da. 
Kontrol horren bidez efikazia handienaz ari daitezen bilatzen du, eta aurrekontuaren 
administratzaileei administrazio-unitateen diseinuan laguntza ematea. 

 

                                                 
27 Estatu Batuen Gobernu Federalari 1948. urtean egitea gomendatu zitzaion. 



 
Administrazio publikoa 

 

160 

Aurreko definizioaren arabera, hiru eragiketa seinalatuko ditugu: 
 
1) Sektore publikoaren administrazio-unitate bakoitzak jarraituriko helburuak 

erakustea, sailkapen funtzional baten bitartez. Sailkapenak honako hauek bereizi 
behar ditu: 

 
a) Zeregin edo funtzio publikoak. Estatuak egindako eragiketa-multzo handiena 

osatzen dute. 
 
b) Programak edo egitarauak. Herri-administrazioaren funtzio bakoitzak dituen 

elementuak dira. 
 
c) Jarduerak edo lanak. Programa baten ekintza uniformeak dira. 

 
2) Finantza-administrazioa antolatzea eta kontabilitate-sistema hartzea. Aurreko 

sailkapen funtzionalarekin erabat ados dago. Hortaz, kudeaketa eta kontabilitate-
-metodoek baliagarri izan behar dute gauzatze-aurrekontuak duen helburua lortzeko: 
estatuak prestaturiko jarduerez arduratzeaz gain, haien zaintza eta kostua 
txikiagotzea. 

 
3) Aurrekontuaren exekuzioa edo betetzea ebaluatzen duten neurriak ezartzea. Neurri 

horiek administrazio-unitate jakin baten produktibitatea baloratzeko asmoa dute, 
unitate horri esleituriko jardueran eta lanetan. Balorazio horretan, kostuak eta 
eskainitako zerbitzuak agertu behar dira. 

 
Aurrekontuak dituen onuren artean, honako hauek azpimarratuko ditugu:  

 
- Gastuen ekonomia-sailkapena erakustea. 

 
- Erakunde publiko baten helburuak argiro erakustea. 

 
Aurrekontuak dituen eragozpenen artean, aldarrikaturiko helburuak argiro 

definitzeko beharra eta zailtasuna azpimarratuko ditugu bereziki (betiere, eskaturiko 
finantza- eta giza baliabideak kontuan hartuta). Bi dira funtsezko arazoak: batetik, 
benetako helburu edo jarduera esanguratsuak hautatzea; bestetik, eskaini nahi den azken 
ondasuna zehatz-mehatz islatzea. 
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2.4.2.2. Programako aurrekontua. PPBS (Planning Programing Budgeting System)28 
 
Ereduak aurrekontu funtzionalean gastuaren eraginkortasunaren eta arraziona-

lizazioaren ideia29 indartzen du. Izan ere, epe ertaineko gastu-politikaren formulazioa 
urteko baliabideen aurrekontu-esleipenarekin osatzeko asmoa du. 

 
 Aurrekontu-teknikaren ideia edo azken xede nagusia arrazionalizazioari laguntza 

ematea dugu (kudeaketa publiko orok berarekin dakartzan hautaketetan). Hots, azken 
asmoa sektore publikoaren hautaketen arrazionalizazioa da. (Arrazionalizazioa: 
aurrekontuaren estrategia-plangintza). 

 
PPBSk etapa hauek ditu: 

 
1. Lortu nahi dituen helburuak formulatzea (plangintza). 
 
2. Aipatutako helburuak lortzeko alternatiba edo programak identifikatu eta ebaluatzea 

(programazioa). 
 
3. Aukeraturiko programetarako baliabideak esleitzea (aurrekontua egitea). 
 
4. Egindako aurrerakuntzak direla medio, programak berrikustea (ebaluaketa). 
 
PPBSren ezaugarriak eta xedeak hauexek dira: 
 
1. Organismo publiko orori eta alor bakoitzari (eskumenak banaturik daudela) xede eta 

helburuen identifikazio arduratsua exijitzea. 
 
2. Programaren emaitza aztertzea azken xedeak ere kontuan hartuta, eta ez bakarrik 

bitarteko xedeak soilik (definitzen zailagoak, oro har). 
 
3. Alternatiba bakoitzaren kostu osoa neurtzea, hau da, zuzeneko kostuak eta gastu 

errepikakorrak ere kontuan hartzea, programak funtzionatzen duen epealdi osoan. 
 
4. PPBSk bultzaturiko azterketek epe ertainean arreta jartzea, gastuaren oinarrizko 

erabakien azterketak urte anitzeko proiekzioa behar baitu (edozein erakunde 
publikotan). Hortaz, urteko aurrekontu-erabakiak epe luzeagoko egitasmoekin 
harremanetan jarri nahi ditu. 

                                                 
28 1953. urtea hartzen da programako aurrekontuaren abiapuntutzat. Hala ere, enpresa batzuetan antzeko 

teknikak erabiltzen ziren 1920ko hamarkadan, Estatu Batuetako administrazioan Kennedy lehendakari 
zela (1963). Gaur egun partzialki erabiltzen da hainbat herrialdetan, Espainian barne.  

29 Ahalik eta emaitza onena lortzea (ondasuna, zerbitzua), ahalik eta baliabide gutxien erabiliz, hori da 
eraginkortasunaren (arrazionalizazioaren) xedea ekonomian. 

 Aldiz, efikazia beste zerbait da, hots, finkaturiko helburua(k) lortzea, baina erabilitako baliabide-
-kopurua kontuan hartu gabe. Hau da, batzuetan efikazia egongo da eraginkortasunik gabe. 
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5. Helburu bera eskuratu nahi duten alternatibetan etengabeko eztabaidaren beharra 
plazaratzea. Horrekin, ahal den neurrian, gehienezko segurtasuna bilatzen da, 
finkaturiko helburuak lortzeko hautatu den alternatiba egokiena izan dadin. 

 
6. Prozedura analitikoak ezartzea, hautaturiko alternatiba berrikusteko, erabakia 

sustatzeko eta gastuaren proposamenekin alderatzeko aurrez definituriko 
programetan.  

 
2.4.2.3. Zero-oinarria aurrekontua30  
 

Aurreko ereduak bezala, zero-oinarria izeneko aurrekontuak fondo publikoen 
kudeaketaren eraginkortasunean jartzen du indarra. Izan ere, baliabideak aurrezteko 
oso eredu egokia da. 
 

 
Definizioa31: Egitasmo operatiboa eta aurrekontu-prozedura da, erabaki-unitate baten 

zuzendari edo arduradun bakoitzari –hau da, zenbateko bakoitzaren ardura edo 
betebeharra bereganatzen duenari– exijitzen zaiona. Zuzendari edo arduradun horrek 
aurrekontu-erabaki guztiak zehatz-mehatz justifikatu behar ditu. Prozedura horrek 
jarduera eta eragiketa guztiak identifikatzen ditu erabaki-multzoetan; horiek ebaluatu 
eta ordenatu egingo dira, garrantzia azpimarratzen duen lehentasunezko ordenaren 
arabera, eta aurrez egindako azterketa sistematikoaren bidez. 

 
 
Zertan dira desberdin zero-oinarria aurrekontua eta beste aurrekontu-eredu 

tradizional bat? 
 
Aurrekontuak egiteko, eredu tradizionalean aurreko urtekoa hartzen da abiapuntu, eta 

hor agertzen diren gastuei gehikuntza aplikatzen zaie, inflazioa konpentsatzeko eta 
proiektu berriei ekiteko. Teknika hori inkrementalista da. Azkenean, ondorio gisa, 
teknika horren bitartez, gastu publikoan hazkunde neurrigabea sortzeko arriskua handia 
da eta zerga-presio eta defizit publiko handiagoak ere ager litezke. 

 
Zero-oinarria izeneko aurrekontuak, aldiz, ez du ziurtzat jotzen aurreko 

aurrekontuetako programen ontasuna eta beharra. Horiek ere eztabaidagai jartzen ditu 
berriekin batera: kudeatzaile bakoitzari, lehenengo eurotik, gastuaren proposamen 
guztiak justifikatzeko eskatzen dio, aurreko urtekoa kontuan hartu gabe. Horrek ez 
dakar, inolaz ere, urtero aurrekontu berria egitea, aurrekoaren zenbatekoak kontuan 

                                                 
30 Eredu hori Estatu Batuetako administrazioan hasi zen erabiltzen 1970eko hamarkadan, Jimmy 

Carterren eskutik: lehendabizi Georgia estatuan (1972), hango gobernadore zenean, eta bost urte 
geroago eremu federalean, presidentziara heldu zenean. 

31 Peter Phyerren arabera. 
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hartu gabe, ezen hori ezinezkoa baita: batetik, konpromiso juridikoak baztertu ezin 
direlako eta, bestetik, urtebeteko epe laburrean egiten oso lan zaila delako. 

 
Horrekin guztiarekin erabaki unitateburu bakoitzari bere eskaeren justifikazio 

zehatzaren eta osoaren aurkezpena exijitzea bilatzen da (beste aurrekontuen 
inertziarekin apurtzen duela). Hortaz, ez da inolaz ere onartuko aurreko epealdiko 
kontusailen gehikuntzak bakarrik eztabaidatzea, besterik gabe. Hau da, aurreko 
epealdietan esleituriko gastuak aztertzeari ekingo zaio, haiei eutsi egin behar zaien ala 
ez egiaztatzeko, haien eraginkortasun-maila aldatu gabe dagoenean. 

 
Ondoren, proposamenak erabaki-multzotan antolatuko dira, baita lehentasunaren 

arabera ordenatu ere. Multzo horiek ez dira oso murritzak izan behar (gehiegizko 
berrikuspen-lanik sortzen dutelako aitzakia erabil ez dadin), ezta oso zabalak ere 
(garrantzi handiko hausnarketak egin gabe utz bailitezke). 

 
Beraz, teknika bi urrats hauetan oinarritzen da: 

 
1. Erabaki-multzoen prestakuntzan. 
 
2. Erabaki-multzoen sailkapenean. 
 

Zer da erabaki-multzoa? Erabaki-multzoa jarduera jakin bat identifikatu eta 
deskribatzen duen agiria da. Horren bidez, baliabideak lortzeko lehian, jarduera hori 
beste batzuen aldean era homogeneoan ebaluatu eta sailkatuko da, baita onartu ala 
errefusatzen den erabaki ere. 

 
Erabaki-multzo bakoitzak ondoko informazioa eduki behar du, gutxienez: 

 
1. Dagokion saila identifikatzeko erreferentzia-datuak. 
 
2. Unitatearen helburuak eta exekuzioa neurtzeko deskribapen laburra. 
 
3. Egingo diren jardueren deskribapena, baita beharrezko baliabideena eta alternatiba 

horren bidez lortzekoak diren mozkinena ere. 
 
4. Emaitza berdinak edo antzekoak lortzeko beste alternatiba batzuk. 
 
5. Jarduera-maila hori ez onartzearen ondorioak. 
 

Erabaki-multzoa prestatzean, bi puntu hauek bereziki aipatu behar ditugu: 
 
1. Helburu bat lortzeko alternatibak analitikoki zehaztu beharra, egokiena hautatzeko. 
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2. Jarduera bat egiteko ahalegin-maila32 identifikatzea. 
 
 Ahalegin-mailak gastuaren aukerak aurkezteko ahalbidea erakusten du. Hartara, 

eskaturiko finantza-baliabide guztiak eskuratu ezin direnean, jarduera bat ez da oso-
-osorik ezabatuko, baldin eta jarduera horren zati batek beste batzuen aurrean 
lehentasuna badu. Beraz, ebaluaketa horren ondorioz, erabaki-multzo bakoitza, 
zenbaitetan, aurrekontutik ezabatu egingo da, eta, beste zenbaitetan, eutsi egingo 
zaio. 

 
Oinarrizko hiru ahalegin-maila hauek kontuan hartzekoak dira:  

 
a) Gutxieneko maila edo minimoa. Ezabatua izan ez dadin, ezinbesteko finantzaketa 

minimoa ematen zaio (eta bere helburuak, partzialki, ezinbestean lortzen ditu). Maila 
horrek zenbatekoa behar du: maila arruntean erabilitako baliabideen (edo beharrezko 
gastuen) % 50 eta % 75 bitartekoa. 

b) Maila arrunta. Gaur egungo egoerari dagokio, eta dagoeneko erabiltzen dituen 
baliabideen kostuetan daude eguneraturik. Aurreko urteko jarduerak berriro egiteko, 
maila horri aldaketa handirik gabeko finantzaketa ziurtatzen dio. Hala eta guztiz ere, 
dagoeneko baditugun baliabideak erabili arren, emaitzak hobetzeko alternatibak 
aztertuko dira. 

c) Hobesteko maila. Gaur egun (edo normalean) dugun baino baliabide-kopuru 
handiagoa erabiltzen da; horren bidez, zeregin edo jardueretan kalitate handiagoa 
lortu nahi da. Hobesteko mailak metatu ahal dira, eta hobesteko maila berri bakoitza 
aurrekoaren gehigarria izango da. Horrek aurreko mailan izandako kantitatean edo 
kalitatean hobekuntza ekarri behar du, eta hobekuntza hori dagokion adierazlean 
islatuko da. 

 
Lan egiteko era horrek arduradun bakoitza gaur egunean duena baino gastu-maila 

txikiagoa kontuan hartzera eta ebaluatzera behartuko du, baita alternatibak ezabatzera 
edo ahalegin-maila batzuen artean erabakitzera ere, eta antolakuntza-unitateen mailetan 
alternatiba eta aldaketa-kopuru handiaz baliatzera ere. 

 
Hauek dira zero-oinarria izeneko aurrekontuan ahalegin-maila horien txertaketa 

justifikatzeko arrazoiak: 
 
1. Baliabideak mugatuta dauden egoera batean, ahalegin-maila bakarra identifikatuz 

gero, proposaturiko alternatibaren bat oso-osorik ezaba daiteke. 
2. Murriztekoak diren jarduerei buruzko erabakia ez da finantza-agintariaren eskuetan 

soilik uzten; aitzitik, gastuaren organo kudeatzailearekin partekatzera behartzen da. 
 

Askotan, aurrekontu-ereduetatik hainbat elementu hartzen dira, aurrekontu hibrido 
bat osatzeko, ezen ikusi ditugun aurrekontu-ereduak ez baitira elkarrekin bateraezinak. 

                                                 
32 Aurrekontu-motaren berezko kontzeptua. 
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2.5. DIRU-SARRERA PUBLIKOAK 
 
 

Gastu publikoa egin ahal izateko, administrazio orok gutxieneko Sarrerak izan behar 
ditu, aurrekontuetan ezarritako betebeharrei aurre egiteko. Kasu batzuetan, aurrekontuak 
defizitarioak dira, eta, orduan, gastuak finantzatzeko moduak bilatu behar izaten dituzte; 
adibidez, zor publikoko tituluak jaulki (Estatuaren Obligazio eta Bonoak, Altxorraren 
Letrak...). 

 
Diru-sarrera publikoak zenbait iturritatik etorriko dira; alabaina, ohikoenak zergak, 

kotizazio sozialak, tasak eta ondarearen errentak dira. 
 
 
 
2.5.1. Diru-sarrera publikoen sailkapena 
 

Erabilitako irizpidearen arabera, hainbat sailkapen ditugu: 
 
2.5.1.1. Aurrekontu-motaren arabera 
  

Bi kategoriotan sailkatzen dira: 
 
1) Sailkapen organikoa. Diru-sarrerak zein eragileri egozten zaizkion adierazten du. 

(Adibidez, estatua, erakunde autonomoak, estatu-sozietateak eta beste erakunde 
publiko batzuk). 

 

Espainiako estatuaren sailkapen organikoaren azpisektoreak 

1) Estatua. 

2) Administrazio-izaerako erakunde autonomoak: Trafikoaren Goi Buruzagitza, Liburutegi 
Nazionala, Kirolen Goi Kontseilua, Estatistika Institutu Nazionala (INE)...  

3) Erakunde autonomoak (merkataritza, industria eta finantzak).  

4) Gizarte Segurantza. 

5) Erakunde autonomoen antzeko aurrekontua duten erakundeak. 

6) RTVE, irrati-difusio eta telebistako estatu-sozietateak. 

7) Merkataritza-izaerako estatu-sozietateak: Hidrokarburoen Institutu Nazionala (INH), 
Kreditu Ofizialen Institutua (ICO)... 

8) Estatu-sektore publikoko gainerako erakundeak: Kanpo Merkataritzaren Institutua 
(ICEX), Ondare Nazionala... 
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2) Sailkapen ekonomikoa. Diru-sarreren xedea edo izaera zein den adierazten du, eta 
kontabilitate-egozpenerako erabiltzen da. Bederatzi kapitulu edo atalburutan banatuta 
dago (ikusi 3.1 koadroa: I-VII, finantzaz kanpoko diru-sarrerak; VIII-IX, finantza eta 
diru-sarrerak). 

 
2.5.1.2. Finantzaz kanpoko diru-sarrerak 
 

Honela banatzen ditugu: 
 
1) Zergak diren diru-sarrerak (fiskalak) eta kotizazio sozialak. 
 
2) Zergak ez diren diru-sarrerak. 
 

¾ Zergak diren diru-sarrerak eta kotizazio sozialak 
 
Zergak gastu publikoei aurre egiteko moneta-prestazioak dira, herri-administrazioak 

gizabanakoei edo enpresei eskatutakoak. Gainera, estatuaren diru-iturri nagusia dira. 
Ondoko banaketa egin dezakegu: 
 

a) Zuzeneko zergak. Zergadunek33 dituzten errenten gaineko zergak eta dituzten 
ondareen gaineko zergak dira. Norberak ordaindu behar ditu, egoeraren arabera. 
Horrela, honako hauek aipa ditzakegu: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zerga, Ondarearen gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga, Ondorengotza eta 
Dohaintzaren gaineko Zerga, beste batzuk (Aduanen gaineko Zergak...). 

 
 
Zuzeneko zerga-motak. Errenta-mailaren gainean aplikatzen den ehunekoaren 
arabera kalkulatzen dira. Honako hauek ditugu: 
 
- Zerga gehikorrak: errenta handitu ahala, ordaindu beharreko ehunekoa 

handiagoa da. 
 
- Zerga gutxikorrak: errenta handitu ahala, ordaindu beharreko ehunekoa 

txikiagoa da. 
 
- Zerga proportzionalak: errenta handitu ahala, ordaindu beharreko ehunekoa 

aldaezina da. 
 

 
b) Kotizazio sozialak. Langileek eta enpresek Gizarte Segurantzari eta Langabezia 

Aseguruari eginiko kotizazioak dira. Fondo horiekin gastu batzuk ordaindu nahi 

                                                 
33 Zergadunak pertsona fisikoak edota juridikoak (elkarteak, sozietateak...) dira. 
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dira: pentsioak, langabezia-sariak eta beste zenbait prestazio (familia- eta 
sorospen-prestazioak). 

 
c) Zeharkako zergak. Kasu honetan, ondasun eta zerbitzuen kontsumoa (egintza 

jakin batzuk) zergapetzen dira, norberaren egoera eta zirkunstantzia zein den 
kontuan hartu gabe. Kontsumo-gaien arabera, aurrez finkaturiko zerga-tasa batzuk 
izaten dituzte; adibidez, Balio Erantsiaren gaineko Zerga, Ondare-eskualdatzeen 
eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga... 

 
d) Tasak edo prezio publikoak. Administrazioek gizabanakoei (zergadun edo 

subjektu pasiboei) exijitzen dizkieten zergak dira, erabilitako ondasun eta zerbitzu 
publikoen eta jasotako onuren truke; adibidez, honako hauek ditugu: tasa 
akademikoak, udal-tasak (zaborra biltzeagatik, jokoarengatik, kalean 
saltzeagatik...) eta abar. 

 
e) Kontribuzio bereziak34. Sektore publikoak –beharrizan kolektibo batzuk 

betetzeagatik– sortzen dituen zergak dira, zenbait gizabanakok beste batzuek 
baino onura handiagoa ateratzen dutenean soilik; adibidez, herri bateko kale 
batean espaloiak egiten direnean. 

 
f) Beste zenbait diru-sarrera. Zerga-izaerako isunak... Horiek ezin dira aurreko 

ataletan txertatu. 
 
¾ Zergak ez diren diru-sarrerak 
 

Lau multzo bereiziko ditugu: 
 

a) Transferentzia arruntak. Beste erakunde batzuetatik-edo jasotzen direnak, baina 
kontrapartidarik gabe. Loteriak, adibidez. 

 
b) Ondarezko diru-sarrerak. Estatuaren edo administrazioaren ondasunek sortzen 

dituzten errentak dira, adibidez, enpresa publikoen dibidenduak, ondasun 
higiezinen errentak... 

 
c) Inbertsio errealak inorentzearengatik sortutako diru-sarrerak. Estatuaren edo 

administrazioaren ondasunen salmentarengatik sortutako diru-sarrerak dira; hau 
da, kapital-ondasunen salmenta; (orubeak, eraikuntzak, teknologia... ondasunak 
dira). Mota horretako sarrerek, azken urteotan batez ere, berebiziko garrantzia 
hartu dute enpresa publikoen salmenta dela-eta. 

 

                                                 
34 Diru-iturri gisa gero eta gutxiago erabiltzen dira, sortzen duten istilu soziala dela eta. 



 
Administrazio publikoa 

 

168 

d) Kapital-transferentziak. Inbertsio-proiektuak garatzeko beste erakunde 
batzuetatik-edo jasotzen direnak, baina kontrapartidarik gabe. Adibidez, Europako 
Batasunetik datozen egiturazko fondoak (FEDER, FEOGA...) 

 
2.5.1.3. Finantza eta diru-sarrerak 

 
Bi multzotan bereiziko ditugu: 
 
a) Finantza aktiboak. Finantza aktiboak inorentzeagatik sortutako diru-sarrerak 

(estatuaren esku dauden enpresa pribatuen obligazio eta bonoen salmentak) eta 
maileguen itzulketak dira.  

 
b) Finantza pasiboak. Zor publikoaren jaulkipenak lorturiko baliabideak (estatuak 

jaulkiriko obligazioen eta bonoen salmentak...) eta eskuraturiko maileguak dira. 
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2.1. Zer da aurrekontu publikoa? 
 
2.2. Zertan datza baliabideak esleitzeko aurrekontuen zeregina edo funtzioa? 
 
2.3. Zein dira administrazio-aurrekontuaren onurak? 
 
2.4. Zein da aurrekontu funtzionalaren ezaugarri nagusia? 
 
2.5. Identifika ezazu zero-oinarria izeneko aurrekontuaren ideia nagusia. 
 
2.6. Azal itzazu aurrekontuak dituen mugak gastu publikoei egokitzean. 
 
2.7. Zein dira aurrekontuak dituen aldeak diru-sarrerak eta gastuen tratamendua 

kontuan hartuta? 
 
2.8. Azal ezazu zer den zeharkako zerga eta jarri adibideren bat. 
 
2.9. Estatuaren Aurrekontu Orokorretan, zein kapitulutan agertzen dira pertsonal-

-gastuak? 
 
2.10. Aipa itzazu Estatuaren Aurrekontu Orokorren gastuen kapituluak. 
 
2.11. Nola egiten da Estatuaren Aurrekontu Orokorren sailkapena, funtzioaren arabera 

ala atalka? Zein dira sailkapenen arteko ezberdintasunak? 
 
2.12. Zein dira tasaren eta zergaren arteko ezberdintasunak? 
 
2.13. Aipa itzazu lau udal-tasa, gutxienez. 
 
2.14. Zer dira eta zertarako dira baliagarri kotizazio sozialak? 
 
2.15. Defini ezazu kutxako batasunaren printzipioa eta koka ezazu aurrekontu-

-printzipioen barruan. 
 
2.16. Identifika ezazu aurrekontu gordineko printzipioaren esanahia. 
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2.17. Administrazioaren zergak gastuak baino txikiagoak direnean, zer dauka 
administrazioak aurrekontuetan? 

  a) Superabita. 
  b) Defizita. 
  c) Oreka. 
 
2.18. Erlaziona ezazu ondoko gastu bakoitza dagokion ekonomia-sailkapenaren 

kapituluarekin: 
 
 a) Papera erostea Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalerako. 
 b) ARAMIS sozietateari diru-laguntza ematea, instalakuntzak modernizatzeko eta 

ekoizteko ahalmena handiagotzeko, industria modernizatzeko planaren 
esparruan. 

 c) Karmele Gardoki andrearen semea jaiotzeagatik subsidioa (diru-laguntza) 
ematea. Karmele Gardoki Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko 
funtzionarioa da. 

 d) Lanbide arteko gutxieneko soldata baino bi bider errenta txikiagoa duten 
familiei seme-alabengatik emandako laguntzak. 

 
2.19. Diru-sarreren balioespenak, diru-sarreren sailkapen ekonomikoari dagokion 

kapituluan, non diren zehaztu. 
 
 a) Dirujale, S.A. sozietateak egin beharreko diru-sarrera. Sozietateak joko-aretoak 

ustiatuko ditu, eta bingo-aretoaren irekidura-baimenaren kontzeptua ordaindu 
behar du. 

 b) Etxeorratz Inmobiliaria, S.A.k egin beharreko autolikidazioa Gasteizen bulego 
bat erosteagatik. Sozietateak ondasun higiezina bigarren transmisioan erosi du. 

 c) Nekazaritza Sailak Nekane Lartategi andreari emandako maileguaren itzulketa, 
lehorteak eragindako nekazaritza-ustiategiei emandako laguntzen programaren 
esparruan. 

 d) Garapenerako Europako Bankuak egindako 10.000 milioi euroko mailegua 
ematea, gainbeheran dauden industriaguneetan azpiegiturak hobetzeko. 

 e) Haizete, S.A. sozietateari titularitate publikoko lursail bat saldu zaio hotela 
egiteko, eta horrek diru-sarrera sortu du. 
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3.1. SARRERA 
 
 

Aurrekontua onartu ondoren gauzatzen hasten da, urtarrilaren lehenengo egunetik 
aurrera. 

 
Sail edo administrazio-unitate bakoitzak, une horretan, badaki zenbat diru daukan 

gastatzeko eta zenbat diru sartu behar duen kutxan. 
 
Dakigunez, diru-sarreren aurrekontua aurreikuspena besterik ez da, eta gerta liteke 

sail edo administrazio bakoitzarentzat finkaturiko diru-kopurua ez biltzea. 
 
Hala ere, programa baten arduradunak ezin du hitzartuta daukana baino diru-kopuru 

handiagoa gastatu; hori eginez gero, bere erantzukizunpean legoke. 
 
Beraz, administrazio-unitate batek ezin du gastatu esleituriko diru-kopurua baino 

gehiago. Baina, hala ere, gerta liteke administrazio-unitate batek gastatuko ez duen diru-
-kopururen bat esleituta edukitzea, eta beste bat dirurik gabe egotea. Kasu horretan, 
erabat justifikatuak diren beharrezko egoeretan, aurrekontua onartzen duen legeak edo 
araudiak aurrekontu-aldaketak egiteko bideak eta arauak ezartzen ditu. 

 
Aurrekontu-aldaketa horiek kontrol zorrotz-zorrotza dute; izan ere, gastuaren 

kudeatzaileak dirua kontusailez aldatzea lortu ahal izateko, espediente bat egin beharko 
du. Horrela, diruaren aldaketa ez da egongo sailaren arduradunaren esku soilik; ogasun-
-arduradunaren baimena ere beharko du. 
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3.2. ESTATUAREN AURREKONTU OROKORREN ALDAKETAK 
 
 

Aurrekontuen aldaketak, Aurrekontu Orokorren Legean hasieran onetsitako 
kredituen zenbatekoan, helburuan edo denboran egindako aldaketak dira. 

 
Botere legegileak kredituetan onarturiko edozein aldaketa indarrean dagoen legeriara 

egokitu beharko du; bestela, aldaketa hori erabat deuseza izango da, hots, egin izan ez 
balitz bezalakoa. 
 

 
Aurrekontu Lege Orokorraren 59. eta 60. artikuluek hau diote kredituei eta horien aldaketei 

buruz: 
 

 59. artikulua: gastuetarako kredituak, lege horren arabera, esklusiboki Aurrekontu Oro-
korren Legeak edo aldaketek onartutako helburu jakinetara bideratuko dira. 

 60. artikulua: ezin izango da gastu-konpromisorik hartu gastu-orrietan baimenduriko 
kredituen zenbatekoen gainetik. Horrela, aipatutako araua hausten duten 
administrazio-egintzak eta legearekiko behe-mailako xedapen orokorrak 
erabat deusezak izango dira, erantzukizunak egon ahal izango badira ere. 

 

 
 

Aurrekontu Lege Orokorrak 67. eta 69. artikuluetan ezartzen du ondoko organo hauei 
dagokiela aurrekontu-aldaketak egiteko eskumena (betiere, izaeraren arabera): Ministro 
Kontseiluari, Ekonomia eta Ogasun Ministerioari, eta ministerio-sailen titularrei. 

 
Ministro Kontseiluak, Ekonomia eta Ogasun ministroak proposaturik eta, kasu 

bakoitzean, ministerio-sailen ekimenez, eginkizun hauek ditu: 
 
a) Kreditu-transferentziak baimentzea zeregin edo funtzio berean sartuta dauden 

programen artean. Programa horiek ministerio-sailen zerbitzu edo erakunde 
autonomoei dagozkie. 

 
b) Kreditu-transferentziak baimentzea zeregin edo funtzio berean sartuta ez dauden 

programen artean. Programa horiek ministerio-sailen zerbitzu edo erakunde 
autonomoei dagozkie, eta administrazio-berrantolaketak Eskualde Garapenerako 
Europako Fondotik edo Europako Fondo Sozialetatik datozen baliabideen 
aplikazioak eraginda daude. 

 
c) Kreditu-transferentziak baimentzea aurrekontuaren hainbat atal edo sekzioren 

programetan erabili gabeko zuzkiduretatik aurreikusi gabeko eta sailkatu gabeko 
programen zenbait kontzeptutara. 
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Ekonomia eta Ogasun Ministerioari eskumen hauek dagozkio, ondoko gai 
hauetarako: 

 
a) Aurrekontu-aldaketak erabakitzea, dagokion ministerioaren eta kontu-

-hartzailetzako (interbentzioa) ordezkariaren txostenaren artean bestelako iritziak 
daudenean. 

 
b) Kreditu-transferentziak kasu hauetan baimentzea: 

 
- Pertsonalaren kredituetan, protokolo- eta ordezkaritza-eginkizunetan, ezkutuko 

gastuetan eta diru-laguntza izendatuetan eragina dutenean. 
 
- Zeregin edo funtzio berean sartuta dauden edo ez dauden programen artean, baina 

programa horiek ministerio-sailaren beraren zerbitzu edo erakunde autonomoei 
dagozkienean. 

 
- Aurreikusi gabeko eta sailkatu gabeko zereginen programetatik gastuaren 

gainerako programen kontzeptuetara, artikuluetara edo ataletara igortzen direnean. 
 

c) Kreditu-sorrera, -txertaketa eta -zabalkuntza jakin batzuk bideratzea. 
 
Ministerio-sailen titularrek, kontu-hartzailetzako ordezkariak aurrez egindako 

txostenaren arabera, ondoko aurrekontu-aldaketak baimen ditzakete: 
 
- Programa beraren kredituen arteko transferentziak, ondorengo hauetan eraginik ez 

dutenean: pertsonalaren kredituetan, protokolo- eta ordezkaritza-eginkizunetan, 
ezkutuko gastuetan, diru-laguntza izendatuetan eta ministerio-sailaren zerbitzu 
edo erakunde autonomoari berari edo beste batzuei dagozkienean. 

 
Bestalde, aurrekontuen urteko legeek, aurrekontu-aldaketaren gaian, berariazko 

eskumenak ezartzen dituzte eta urte horretako indarraldia dute. 
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3.3. AURREKONTUEN ALDAKETA-MOTAK. Espainiaren kasua 
 
 

Aurrekontu-aldaketen sailkapena gastu publikoaren aldaketen irizpide hauetan 
oinarritzen da: kuantitatiboa, kualitatiboa eta denborarena. 
 
 
 
                                                                                                             
 
 
           
        
 

 

 
Aurrekontu-aldaketak 

 
 
 
3.3.1. Muga kuantitatiboaren aldaketak (zenbatekoaren muga) 
 

Muga kuantitatiboaren aldaketak kredituen zenbatekoetan egindako aldaketak dira. 
Aldaketa horiek Aurrekontu Orokorren Legean aurreikusi ez ziren gastuak 
finantzatzera bideratzen dira eta, gainera, gastu horiek egitea ezin da atzeratu hurrengo 
ekitaldira arte. 

 
Kredituaren gehigarriaren bidez, urria eta ez handigarria den hasierako kreditu bat 

gehitu egiten da. 
 
Kasu guztietan, gastuaren beharrizana eta premia justifikatu behar dira. Halaber,  

proposaturiko gehikuntza gauzatzeko finantza-baliabideak adierazi behar dira, eta 
handiagotzekoa den aurrekontu-kontusaila zehaztu. 

 
Muga kuantitatiboaren aldaketa garrantzitsuenak honako hauek dira: 
 
- Aparteko kredituak. 
- Kredituaren gehigarria. 
- Kredituaren gehikuntzak. 
- Kredituaren sorrerak. 

 
 
 

ZENBATEKOA edo 
KUANTITATIBOA 

AURREKONTU-    
-ALDAKETAK KUALITATIBOA 

DENBORARENA 
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3.3.2. Muga kualitatiboaren aldaketak 
 

Muga kualitatiboaren aldaketak aurrekontuan sartutako kreditu baten zenbateko osoa 
edo partziala beste kreditu batera lekuz aldatzeagatik sortzen diren aldaketak dira. 
Beraz, ez dute aurrekontu-gastuen gehikuntzarik ekartzen. Aurrekontuen kontusailen 
doikuntzak besterik ez dira. 
 

Muga kualitatiboaren aldaketa garrantzitsuenak honako hauek dira: 
 
- Kreditu-transferentziak. 
- Kredituak adskribatzeak. 
- Bestelako helburu bat lortzeko emandako kredituen gastu-egozteak. 

 
 
 
3.3.3. Denbora-mugaren aldaketak 
 

Aldaketa horiek abian jartzen diren ekitaldian zenbateko osoa hitzarturik duten gastu 
jakin batzuei aplikatzen zaizkie, baina gauzatzeko iraunaldia epealdi handiago batera 
zabaltzen denean. 
 

Aldaketa-mota hauetan, gaineratikoak edo soberakinak, hau da, aurreko ekitaldietan 
bete gabeko kredituak, barnean hartzen dira. 

 
- Kreditu-txertaketak. 
- Urte askotako izaerako gastuaren konpromisoa. 
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Aurrekontu-aldaketa nagusiak 

Aldaketa-erak Definizioa Mugaketa-mota 

Aparteko kredituak Aurrekontu-baimena ematea da, Aurrekontu 
Orokorren Legean aurreikusi gabeko beharrizan 
bati erantzuteko, eta hori gauzatzea hurrengo 
ekitaldirako geroratu ezin denean. 
*Gastu-gehikuntza dakar berarekin. 

Zenbatekoaren 
muga eta muga 
kualitatiboa 

Kredituaren 
gehigarriak 

Aurrekontu-baimena ematea da, Aurrekontu 
Orokorren Legeetan eskas hornituta dagoen 
beharrizan bati erantzuteko. 
*Gastu-gehikuntza dakar. 

Zenbatekoaren 
muga 

Kredituaren 
gehikuntzak 

Aurrekontu-baimena ematea da, zehaztu gabeko 
aurrekontu-baimena duten kredituen gainean 
baina kredituak zehazgarriak direnean, legean 
bertan ezarritako irizpideen arabera. 
*Gastu-gehikuntza dakar. 

Muga kualitatiboa 

Kredituaren sorrerak Aurrekontu-baimena ematea da, hasieran 
aurreikusi ez diren aurrekontu ezohikoen diru-
-sarreren ondorioz. Diru-sarrera horiek emandako 
baimenetatik datozen gastu-gehikuntzak finantza-
tzen dituzte. 
*Gastu-gehikuntza dakar. 

Zenbatekoaren 
muga 

Kreditu-transferentziak Aurrekontu-esleipenetan aldaketak egiten dira; 
kreditu baten edo batzuen zuzkiduretan 
gehikuntza dakarte eta, aldi berean, beste kreditu 
batean edo batzuetan zenbateko berdineko 
gutxitzea. Horrela, baten gehikuntzak bestea 
gutxitzea dakar. 
* Ez dakar gastu-gehikuntzarik. 

Muga kualitatiboa 

Kreditu-txertaketak Aurrekontu-esleipenak dira, aurrekontu-
-zuzkiduren gehikuntza ematen den ekitaldian 
aurreko ekitaldiko erabili gabeko kredituetatik 
datozenak. 
*Ekitaldian gastu-gehikuntza dakar, baina gastu 
horrek ez dauka urte askotako izaera. 

Denbora-muga 
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3.4. AURREKONTU-ALDAKETEN PROZEDURA. Espainiaren 
kasua 

 
 

Kredituak aldatzeko prozedura kreditu-aldaketaren espedientea irekitzen denean 
hasten da. Espediente horiek ondorengoak alda ditzakete: estatuaren kredituak, 
erakunde autonomoen kredituak, sektore publikoaren gainerako erakundeen kredituak 
(Aurrekontu Legeak onarturiko aurrekontuak dituztenak) eta estatuaren sozietateen 
kredituak. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 

 

Kredituen aldaketa-espedientea 

 
 
 
3.4.1. Aldaketaren lehenengo kasua 
 

Estatuko ministro edo goi-organismo baten presidentearen eskumeneko kreditu bati 
dagokionenean egiten den aldaketa. Aldaketaren proposamena ondoko agiriekin batera 
joango da: 

 
a) Memoria. Espedientearen oinarrizko agiria izango da, eta honako osagai hauek izan 

beharko ditu: 
 

- Proposatutako aldaketa-mota. 
- Beharrezko kredituak eta dagozkien aldaketak kuantifikatuko dituen ekonomia-

-azterketa. 
- Sailaren edo organismoaren programetan proposaturiko aldaketaren eragina. 
- Proposaturiko aldaketak hurrengo ekitaldietan izan lezakeen garrantzia. 

 
b) Txostenak. Ondoko txostenak derrigorrezkoak dira: 
 

- Aurrekontu-bulegoaren txostena. 

ALDAKETAREN 
ESPEDIENTEA 

MEMORIA 

TXOSTENAK 

BESTE AGIRI BATZUK 
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- Kontu-hartzailetzako ordezkariaren txostena. 
- Kasu bakoitzean eskumeneko txosten egokiak. 

 
c) Beste agiri batzuk. Aurrekontu-aldaketa helburuaren araberakoa izango da. 
 
 Ministro edo presidentearen ebazpena aurrekontu-lehendakaritza orokorrera igortzen 

da gauzatzea presta dezan. Izapide hori bete ondoren, aurrekontu-bulegoari 
jakinarazten zaio, eta zentro kudeatzailearen kontabilitate-bulegotik pasatutako 
kreditua aldatzeko agiria (KA)35 sortzen da.  

 
 Aldaketaren proposamenek I. kapituluaren (pertsonal-gastuak) kredituen gainean 

eragina dutenean, Ekonomia eta Ogasun Ministerioak, berriro ere, Herri-
-administrazioetarako Ministerioari jakinarazi behar dio. 

 
 
 
3.4.2. Aldaketaren bigarren kasua 
 

Ekonomia eta Ogasun ministroaren eta Ministro Kontseiluaren eskumeneko kreditu 
bati dagokionean. Espedienteari zuzendaritza orokorretan, organo edo unitateetan 
emango zaio hasiera, dagozkion programen arduradunak izanez gero, edo kredituak 
horien kargura edukiz gero. Aldaketaren proposamena ondoko agiriekin batera joango 
da: 

 
a) Memoria. Espedientearen oinarrizko agiria izango da, eta horren osagaiak aurreko 

kasuan bezalakoak dira: 
 

- Proposatutako aldaketa-mota. 
- Beharrezko kredituak eta dagozkion aldaketak kuantifikatuko dituen ekonomia-

-azterketa. 
- Sailaren edo organismoaren programetan proposaturiko aldaketaren eragina. 
- Proposaturiko aldaketak hurrengo ekitaldietan eduki lezakeen garrantzia. 

 
b) Txostenak. Ondoko txostenak derrigorrezkoak dira: 
 

- Aurrekontu-bulegoaren txostena. 
- Kontu-hartzailetzako ordezkariaren txostena. 
- Kasu bakoitzean eskumeneko txosten egokiak. 

 
c) Beste agiri batzuk. Aurrekontu-aldaketa helburuaren araberakoa izango da. 

 

                                                 
35 KA, Kreditu Aldaketaren agiria. 
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Sailaren Aurrekontu-bulegoak Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren lehendakaritza 
orokorrari espedientea igorriko dio. 

 
Aurrekontuen Zuzendaritza Orokorrak espedientea ebazteko beharrezko txostenak, 

datuak eta agiriak eskatuko ditu. 
 
Aurrekontuen Zuzendaritza Orokorrak proposamena Ekonomia eta Ogasun 

ministroen edo Ministro Kontseiluaren esku jarriko du, indarrean dagoen legeriak 
ezarrita duen eskumen-mailaren arabera. 

 
Espedientea ebatzi ondoren, bi egoera hauek ager daitezke: aldekoa ala kontrakoa 

(ez aldekoa). 
 

a) Ebazpena aldekoa bada (programa, zerbitzua edo organismo publikoa, artikulua eta 
kontzeptua adierazirik), Aurrekontuen Zuzendaritza Orokorrak egin beharko du 
kontabilitate-agiria (KA), eta dagokion aurrekontu-bulegoari igorriko dio; horrek, 
berriz, kontabilitate-bulegoari igorriko dio kontabilitate-idazpena egin dezan. 
Aurrekontu-bulegoak, halaber, tarteko unitateei eta organismoei jakinaraziko die. 

 
b) Ebazpena kontrakoa (ez aldekoa) bada, aurrekontuen lehendakaritza orokorrak 

espedientea itzuliko dio dagokion ministerioaren aurrekontu-bulegoari, ezezkoaren 
arrazoien azalpenarekin. Unitate eta organismo interesdunei berdin-berdin 
jakinaraziko zaie. 
 
Aldaketaren proposamenek I. kapituluari (pertsonal gastuak) dagozkion kredituetan 

eragina dutenean, Ekonomia eta Ogasun Ministerioak, berriro ere, Herri-
-administrazioetarako Ministerioari jakinarazi behar dio. 
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3.1. Zer da aurrekontu-aldaketa? 
 
3.2. Zein dira aurrekontuak aldatzeko zioak edo zergatiak? 
 
3.3. Bila itzazu aurrekontuak aldatzeko hiru arrazoi. 
 
3.4. Zer dio Aurrekontu Lege Orokorrak aurrekontu-aldaketei buruz? 
 
3.5. Nori dagokio aurrekontu-aldaketen espedienteei buruz erabakitzea? 
 
3.6. Aipa itzazu aurrekontuen aldaketa-erak. 
 
3.7. Zer nolako edukia izan behar du aurrekontu-aldaketak? 
 
3.8. Zer agiri aurkeztu behar dira aurrekontuak aldatzeko proposamenarekin batera? 
 
3.9. Adieraz ezazu zein den jarraitu beharreko prozedura, aurrekontu-aldaketaren 

espedientea aldekoa den kasuan. 
 
3.10. Ondoko aurrekontu-aldaketetatik, zein da kuantitatiboa? 
 
 a) Aparteko kredituak eta kredituaren gehigarriak. 
 b) Kreditu-txertaketak. 
 c) Kredituak adskribatzeak. 
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GASTU PUBLIKOA 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gai-zerrenda . 
 
 4.1. Sarrera 
 
 4.2. Gastu publikoa 
 
 4.3. Gastu publikoaren sailkapena 
 
 4.4. Gastuen aurrekontua gauzatzea 
 
 4.5. Gastu publikoaren gauzatze-prozedura 
 
 4.6. Gastu publikoaren printzipio orokorrak 
 
 4.7. Ariketak 
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4.1. SARRERA 
 
 

Aurrekontuetan, estatuaren eta beste zenbait erakunde publikoren finantza-egitasmoa 
edo finantza-plana aurkituko dugu. Egitasmo horretan alderdi bi aurkituko ditugu: diru-
-sarrera publikoarena eta gastu publikoarena. 

 
Halaber, estatuaren finantza-jardueran bi maila aztertuko ditugu: positiboa, batetik, 

eta arau-emailea edo normatiboa, bestetik. 
 
Gastu publikoa estatuak egiten duen ordainketa da, beharrizan publikoak asetzeko. 

Orobat, gastu publikoa diru-baliabideak erabiltzea da; administrazioak egiten du, eta 
helburua erabilgarritasun publikoan zehazten da. Gainera, aurrekontuetan kuantitatiboki 
eta denbora baterako mugatuta dago. 

 
Ekonomia-ikuspegitik, gastu publikoak eskariaren gain ondorio biderkatzailea dauka, 

hau da, gastu publikoaren moneta-unitate bakoitzaren gehikuntzak eskari erantsia 
handitzen du, moneta-unitate horrek baino gehiago balio duena gainera. 

 
Ildo horretatik, estatuaren aurrekontuen gehikuntzak orekatuak izateaz gain 

hedakorrak dira. Gastaturiko eta, aldi berean, zerga bidez bildutako moneta-unitate 
bakoitzak unitate berean gehitzen du eskari erantsia. Haatik, gastuak, sistematikoki, 
diru-sarrerak baino handiagoak direnean, arazoa azaltzen da: defizita. Egoera horrek 
sektore publikoa finantza-merkatuetan lehiatzera bultzatzen du, eta zor publikoa 
jaulkitzen du. Horren ondorioz, diruaren prezioa igoarazi ahal izango du. 
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4.2. GASTU PUBLIKOA 
 
 

Estatuak bere ondasunekin egiten duen aplikazio orori, arrazoia edozein delarik ere, 
gastu publikoa esan ohi zaio; horrela, Espainiako estatuan aurrekontu bateratutzat har 
ditzakegu honako gastu hauek: 

 
a) Estatuaren aurrekontuak. 
b) Gizarte Segurantzaren aurrekontuak. 
c) Erakunde autonomo eta erakunde publikoen aurrekontuak. 
 
Kontzeptua zehaztekotan, gastu publikoa zenbait alderditatik aztertzea beharrezkoa 

da; hots, kontabilitate-alderdia, ekonomikoa, finantzarioa, juridikoa... 
 
 
 
4.2.1. Gastu publikoa kontabilitate-erlazio ekonomiko bezala 
 

Gastu publikoa erosteko ahalmenaren transferentzia da. Ondoren zehazten diren 
kutxa-batasunaren eta aurrekontuen parametroetara egokitu beharko da. 

 
1. Aurrekontu-batasunaren printzipioa. Ogasun publikoaren diru-sarrera eta gastu 

guztiek aurrekontu bakar batean egon behar dute. 
 
 2. Kutxa-batasunaren kontabilitatearen printzipioa. Ogasun publikoaren diru-sarrera 

eta gastu guztiak aurrekontu bakar batean egoteaz gain, horiek guztiak kutxa bakar 
batetik bideratu behar dira. 

 
3. Herri-administrazioaren kutxa-zerbitzu guztiak altxortegi publikoaren eskutik 

bideratzen dira. Altxortegi horrek ondoko zereginak ditu, Aurrekontu Lege 
Orokorraren V. Idazpuruaren arabera: 

 
a) Estatuaren eskubideak (diru-sarrerak) biltzea eta betebeharrak (gastuak) 

ordaintzea. 
b) Kutxa-batasunaren printzipioari zerbitzua ematea, aurrekontuarenak diren eta ez 

diren eragiketek sortutako fondo eta balore guztien zentralizazioaren bidez. 
c) Denboran eta lurraldean diru-kopuru erabilgarriak banatzea, estatuaren 

betebeharrak betetzeko unean. 
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Estatuak altxortegi publikoaren ageriko kontu-korrontea mantenduko du 
Espainiako Bankuan. Halaber, altxortegi publikoak kontuak ireki ahal izango ditu, 
eurotan edo dibisatan, Espainiako Bankuarenak ez diren beste kreditu-entitate 
batzuetan. 
 
 
 
 
4.2.2. Gastu publikoa erlazio juridiko-finantzario bezala 
 

Gastu publikoa beharrizan publikoa asetzea bermatuko duen arau juridiko-
-finantzarioaren menpe dago. 

 
1. Gastu publikoa zeregin juridiko gisa. Gastu publikoa egitean, administrazioaren eta 

beste eskubidedun subjektu baten artean sortzen den betebeharrezko lotura da. 
 
 Harreman juridikoa herri-lan edo zerbitzu bat kontratatzea izango litzateke. Egintza-

-mota juridiko horretan ondoko elementuak agertuko lirateke, zerga-harremanekin 
dituen antzekotasunak direla eta: 

 
a) Subjektu aktiboa. Gastua egiteko beharrezko kontratua da. 
b) Subjektu pasiboa. Estatuko administrazioa, autonomia-erkidegoetako adminis-

trazioa, toki-administrazioa eta abar. 
c) Objektua. Diru-betebeharrak dira, hau da, euro-kopurua. 
d) Kausa. Gastu publikoaren beharrizan soziala da. 

 
2. Gastu publikoa finantza-zeregin gisa. Gastu publikoa zenbait fasetan zehar 

gauzatzeko administrazio-prozesua behar da. Prozesu horrek fase hauek ditu: 
 

a) Gastua baimentzea. Egintza horren bidez, organo eskudunak (ministerioa, saila...) 
aurrekontuan esleitutako kreditu jakin bat bideratzea erabakiko du, bere 
osotasunean edo zati batean, aurrekontu-betebeharra ordaintzeko. 

 
b) Gastua likidatzea (kitatzea). Administrazioaren kontabilitate-organoek behin eta 

berriro egiten dituzten azterketak eta egiaztapenak dira, egin beharreko 
gastuarekin batera datozen izenburu eta agirien gainean egiten direnak, gastuaren 
benetako zenbatekoa zehazteko. Titulu eta agiri horiek hartzekodunaren 
eskubideak egiaztatzen dituzte. 

 
c) Ordaintzeko manamendua edo agindua. Bulego eskudunaren ahalmena da. 

Ahalmen horren bitartez, estatuko altxortegira zuzentzen da, eta administrazioaren 
hartzekodunari zor zaion diru-kopurua ordaintzeko agintzen da.  
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d) Ordainketa. Gastu publikoaren gauzatze-prozeduraren amaierak dakarren egintza 
da. 

 
Gastu publikoaren faseak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastuaren baimena Gastuaren likidazioa 
Ordainketaren 

manamendua edo 
agindua 

Ordainketa 
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4.3. GASTU PUBLIKOAREN SAILKAPENA 
 
 

Gastu publikoak, izaeraren arabera, ondoko irizpideetan oinarrituz sailkatuko dira. 
 
 

Gastu publikoaren sailkapena 

Ekonomia-irizpidea 
Gastuaren ondorioaren 

irizpidea 
NBEren36 irizpidea 

Gastu arruntak Gastu errealak Zerbitzu orokorrak 
Aparteko gastuak Transferentzia-gastuak Zerbitzu komunak 
Kapital-gastuak  Gizarte-zerbitzuak 
  Ekonomia-zerbitzuak 
  Sailkatu gabeko gastuak 
 
 
 
4.3.1. Ekonomia-irizpideak 
 

Hiru gastu-mota bereiziko ditugu: 
 

a) Gastu arruntak. Administrazioaren jarduera arruntean oinarritzen dira. 
 
b) Aparteko gastuak. Noizean behin agertzen diren gastuak dira. 
 
c) Kapital-gastuak. Inbertsioetan egindako gastuak dira. 
 
 
 
4.3.2. Kontsumoan egindako gastuan eragina duten irizpideak 
 

Bi gastu-mota bereiz ditzakegu: 
 

a) Gastu errealak. Sektore publikoak gizarteari ematen dizkion zerbitzuen ondorio gisa 
egindako gastuak dira. 

 
b) Transferentzia-gastuak. Enpresek eta gizabanakoek hutsaren truke jasotzen dituzten 

laguntzak dira, hau da, kontraprestaziorik gabeak. 
 
 
 

                                                 
36 NBE (Nazio Batuen Erakundea). 
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4.3.3. Nazio Batuen Erakundearen irizpidea 
 

Nazioetan gastu publikoen sailkapena homogeneizatu nahian NBEk ezarritako 
irizpidea da. 

 
a) Zerbitzu orokorrak. Administrazio orokorraren, defentsaren, justiziaren eta 

poliziaren gastuak dira. 
 
b) Zerbitzu komunak. Errepideetan eta beste komunikazio batzuetan, ur-horniketan eta 

saneamenduan, su-itzalketetan eta beste zenbait zerbitzutan egindako gastuak dira. 
 
c) Gizarte-zerbitzuak. Hezkuntzarekin, osasungintzarekin, gizarte-segurantzarekin eta 

beste zenbait gizarte-zerbitzurekin zerikusia duten gastuak dira. 
 
d) Ekonomia-zerbitzuak. Nekazaritzari eta mineralak ez diren baliabideei emandako 

laguntzetan, erregaietan eta energian, baliabide mineraletan, industrian, 
manufakturan, eraikuntzan eta beste zenbait ekonomia-zerbitzutan egindako gastuak 
dira. 

 
e) Sailkatu gabeko gastuak. 
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4.4. GASTUEN AURREKONTUA GAUZATZEA 
 
 

Lehendabizi botere legegileak Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legea onartu, gero 
Erregeak berretsi eta, ondoren, Estatuko Aldizkari Ofizialean agertuko da. 
Administrazioak, azkenik, gauzatze-fasea (urtarrilaren batetik aurrera normalean) 
hasiko du. 

 
Aurreko horrek erabat baldintzatuko du gastu publikoa gauzatzeko administrazio-

-prozedura, hau da, Estatuaren Aurrekontu Orokorretan esleituriko kredituek, egin eta 
estali beharrekoek, duten izaera mugatzaile eta loteslea. Muga hori ondorengo hiru arlo 
hauetan jarri ohi da agerian. 
 
 
 
4.4.1. Denbora-muga 
 

Aurrekontuko kredituak indarreko urtearen barruan benetan egindako gastuak 
estaltzeko erabili behar dira. 

 
 
 

4.4.2. Muga kualitatiboa 
 

Gastuentzako kredituak berariazko xedeetara zuzenduko dira, soil-soilik. Xedeak 
Aurrekontu Orokorren Legeak baimendurikoak edo legearekin ados dauden aldaketen 
bidez onarturikoak izango dira. 
 
 
 
4.4.3. Muga kuantitatiboa 
 

Aurrekontu Lege Orokorrak, 60. artikuluan, hauxe dio: Ezin izango da gastu-
-konpromisorik hartu gastu-orrietan baimenduriko kredituen zenbatekoen gainetik. 
Horrela, aipatutako araua hausten duten administrazio-egintzak eta legearekiko behe-
-mailako xedapen orokorrak erabat deusezak izango dira, egon daitezkeen 
erantzukizunak baztertu gabe. 

 
Dena dela, botere exekutiboak, nahi izanez gero eta gastua kontrolatzeko asmoz, 

legeak finkaturiko kontrolaz gain, gastu publikoaren beste kontrol batzuk sortzeko 
ahalmena du. Gobernuaren ahalmen horrek, 1996ko maiatzean, gobernuko 
lehendakaritzaren menpe dagoen Aurrekontu-bulegoaren sorrera ahalbidetu zuen. 
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4.5. GASTU PUBLIKOAREN GAUZATZE-PROZEDURA 
 
 

Gastuaren gauzatze-prozedura elkarren ondotik datozen bi etapa hauetan egiten da: 
gastuaren etapa eta ordainketaren etapa. Etapa horien bidez, estatuaren eta beste 
zenbait erakunde publikoren ekonomia-betebeharrak asetzen dira. 
 
 
 
4.5.1. Gastuaren etapa 
 

Gastuaren etapa ekonomia-betebeharra zuzen-zuzenean aitortzera bideraturik dago, 
eta gastuaren organo kudeatzailearen esku dago. Honako fase hauek ditu: 
 
4.5.1.1. Baimena ematea 
 

Organo eskudunak, aurrekontuko kredituen kargura, gastua egin dezan onartzen duen 
administrazio-egintza da. Egintza horrek gastuaren benetako zenbatekoa zehaztuko du, 
eta, hala ezin denean, zenbateko horretara ahalik eta gehien hurbiltzen saiatuko da. 
Helburu horretarako, gainera, aurrekontuko kredituaren zatia edo kreditua bere 
osotasunean gordeko du. 

 
Baimena eman baino lehen, ondoko ekintza hauek egin behar dira: 
 

a) Gastu-proposamena. Gastuen aurrekontu-gauzatzearen finantza-izapidea abian 
jartzen duen egintza da. 

 
 Proposamena kudeatzailearen eta gastuaren menpe dauden zerbitzuek aurkeztuko 

dute, eta gastuaren zenbatekoa, aurrekontu-egozketa, asetzeko beharrizana eta gastua 
babesten duten legezko xedapenak eduki behar ditu. 

 
b) Kredituaren existentziaren ziurtagiria, kontabilitate-zerbitzuak egina. 
 
c) Kontu-hartzailetzako ordezkariak eginiko gastuaren aurretiko fiskalizazioa. 
 
4.5.1.2. Erabilera edo konpromisoa 
 

Hirugarren batekin herri-lanak, zerbitzuen eskaintza edo ondasunen erosketa 
kontratatzea adosten duen administrazio-egintza da. 

 
Une horretatik aurrera, gastua barneko kontua ez ezik, administrazioak hirugarren 

batekiko erantzun beharreko konpromiso ere bihurtzen da; printzipioz, hirugarren 
horrek bere kargura egindako prestazioa bete ondoren. 
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4.5.1.3. Betebeharraren onarpena edo kontratazioa 
 

Administrazio-egintza horren bidez, agintari eskudunak formalki onartzen du, 
estatuko aurrekontuen kargura, hirugarren baten aldeko zorra. Bi kasutan gertatuko da: 
lehenengoan, zerbitzu egina printzipioaren arabera, hirugarren horrek bere gain 
hartutako prestazioen konpromisoa bete ondoren; bigarrenean, berriz, indarreko 
legediaren arabera, (eta ez elkarrekiko betebeharren kasuan) legeak edo administrazio-
-egintzak hirugarren horri, sortu ondoren, emango dio eskubidea. 
 
4.5.1.4. Ordainketa-proposamena 
 

Egintza horren bitartez, eta indarreko legediari jarraituz, betebeharra onartu duen 
gune kudeatzailearen ordezkariak Altxor Publikoaren zuzendari orokorrari (ordainketen 
agintari nagusi gisa) hartzekodunaren aldeko eskaera egiten dio, ordainketa buru dadin. 
 
 
 
4.5.2. Ordainketa-etapa 
 

Ordainketaren etapak aldez aurretik harturiko ordainketaren betebeharra betetzea du 
helburu. Bestalde, etaparen ardura ordainketaren organo kudeatzailearena da. 

  
Hau litzateke ordainketa-agindua: Altxor Publikoak kitatutako, onartutako edo 

hartutako betebeharraren zorra ordaintzeko erabakia hartzea. Administrazioak hartutako 
betebeharraren gauzatzea da, eta honako fase hauek ditu: 

 
¾ Ordainketa-agindu formala. Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Altxor Publiko 

eta Finantza Politikaren zuzendari orokorrak erabakita. 
 
¾ Ordainketa-agindu materiala. Fondoen aurretiko banaketa edo esleipena egin 

ondoren, ordainketa gauzatzea da, txeke bidez edo Altxor Publikoak Espainiako 
Bankuan duen kontu-korrontearen kontra egindako banku-transferentzia bidez.  

 
 

Gastu publikoaren gauzatzea 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gastua gauzatzea Ordainketa-agindua Ordainketa 
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4.6. GASTU PUBLIKOAREN PRINTZIPIO OROKORRAK 
 
 

Herri-administrazioak, legeari eta zuzenbideari erabateko mendekotasunez, ondoko 
printzipio hauen arabera jarduten du: efikazia, hierarkia, deszentralizazioa, 
deskonzentrazioa eta koordinazioa. 
 
 
 
4.6.1. Legezkotasunaren printzipioa 
 

Konstituzioaren 133.4 artikuluak hau ezartzen du: Herri-administrazioek, legeen 
arabera, finantza-betebeharrak har ditzakete eta gastuak egin. Horrek gaiarekiko 
legezko erreserba eta legearekiko prozeduraren mendekotasuna dakartza. 
 
 
 
4.6.2. Kontrolaren printzipioa 
 

Parlamentu-kontrola aurrekoa nahiz ondokoa da. Aurreko kontrola Gorte Nagusiek 
onarturiko Estatuaren Aurrekontu Orokorren bidez egiten da. Ondoko kontrola, berriz, 
Parlamentuaren menpe dagoen Kontu Auzitegiari dagokio. 

 
Gastuaren gauzatzeari aurretik egindako barne-kontrola estatuko administrazioaren 

kontu-hartzailetzari dagokio. 
 
 
 
4.6.3. Aurrekontuen batasunaren printzipioa 
 

Printzipioak Ogasun Publikoaren diru-baliabide eta gastu guztiak aurrekontu bakar 
batean jasota egotea eskatzen du. 
 
 
 
4.6.4. Kutxa-batasunaren kontabilitate-printzipioa 
 

Printzipioak Ogasun Publikoaren diru-baliabide eta gastu guztiak aurrekontu bakar 
batean jasota egotea ez ezik, kutxa bakar batetik zuzentzea ere eskatzen du. 
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4.1. Zer da gastu publikoa eta zertarako balio du? 
 
4.2. Zer alde dago gastu publikoen eta diru-sarrera publikoen artean? 
 
4.3. Zer da gastuen aurrekontu bateratua? 
 
4.4. Zein da, ondokoen artean, gastu publikoaren sailkapenaren irizpidea? Ekonomia-

-sailkapena, kontsumoan egindako gastuaren ondorioa, Nazio Batuen Erakun-
dearena. 

 
4.5. Zerk baldintzatzen du gastu publikoa gauzatzeko administrazio-prozedura? 
 
4.6. Aipa itzazu herri-administrazioaren printzipio orokorrak. 
 
4.7. Egin ezazu gastu publikoaren elementuen eskema. 
 
4.8. Zein dira gastu publikoaren erakunde- eta denbora-eremuak? 
 
4.9. Zein erakunderi dagokio ordainketa-agindua ematea? 
 
4.10. Egin ezazu herri-administrazioan ordainketa-agindua gauzatzeko jarraitu 

beharreko urratsen eskema. 
 
4.11. Zein etapa ditu gastu-aginduak? 
 
4.12. Ordena itzazu gastuaren ondoko etapak: ordainketa-proposamena, betebeharraren 

onarpena, baimena eta erabilera. 
 
4.13. Zein fase hartzen ditu gastuaren gauzatzeak? 
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4.14. Zer da denbora-muga? 

 a) Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak baimendutako gastuetarako kredi-
tuak bideratuko dira, eta onartutako xedeetara bakarrik, aurrekontuaren 
indarreko urteko lehenengo sei-hilekoan. 

 
 b) Aurrekontu-kredituak erabiliko dira aurrekontuaren indarreko urteko lehenengo 

sei-hilabetearen barruan egindako gastuak ordaintzeko. 
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5.1. SARRERA 
 
 

Herri-administrazioek, enpresa pribatuek bezala, moneta-eragiketak, diru-sarrerak, 
ordainketak, erosketak, finantza-egoerak eta abar kontrolatzeko eta adierazteko, 
kontabilitatea arautuko duen kontabilitate-normalizazioa behar dute. Alegia, diru-
-sarrerak eta gastuak gauzatzeko prozesuak eta, eskuarki, herri-administrazioen 
ekonomiaren finantza-jarduerak taxuz erregistratuta eta ebaluatuta egon behar dute, 
xede ugari betetzekotan. Horretara bideraturik dago kontabilitate publikoa. 

 
Espainiar estatuko sektore publikoaren kontabilitate-araudian, 1981eko urriaren 14ko 

Aginduak onetsitako Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorrarekin hasi zen. Planak, 
bere aplikazio-eremuan, kontabilitate-normalizazioaren saioa ekarri zuen. Izan ere, 
Enpresetarako Kontabilitate Plan Orokorrarekin (1973an onetsitakoa, 1990. urteko 
urtarrilean berrikusia eta plan berri batek ordezkatua) hasitako normalizazio-
-prozesuaren zati bezala hartu izan da.  

 
Enpresetarako Kontabilitate Plan Orokorraren eta Europako Batasunaren arteko 

beharrezko egokitzapenak Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorra berrikustea eta 
ordezkatzea ekarri du, 1994ko maiatzaren 6ko Aginduaren arabera. 
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5.2. KONTABILITATE PUBLIKOAREN KONTZEPTUA 
 
 

Honela defini genezake kontabilitate publikoa: subjektuaren ekonomiaren finantza-
-egoera ezagutu nahi duen prozedura- eta teknika-multzoa, helburu horri buruzko 
informazio garrantzitsu guztien erregistroaren bidez eta ondoko azterketaren bidez. 
Kontabilitate publikoaz zehatz-mehatz hitz egingo dugu, azterturiko subjektua sektore 
publikoaren entitatea denean. 
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5.3. KONTABILITATE PUBLIKOAREN HELBURUAK ETA 
XEDEAK 

 
 

Herri-administrazioei XX. mendean esleituriko xedeek eta, horren ondorioz, 
aplikaturiko kontabilitate-metodoek bilakaera sakona jasan dute azken urteetan. Horrela, 
aurrekontuak gauzatzean, kontabilitate publikoari buruz ordura arte zegoen iritzi eskasa 
gainditu da, legezkotasun-kontrolaren zerbitzura zegoen tresnatzat hartzen baitzen. 

 
Gaur egun, legezkotasun-kontrolaren xede garrantzitsu hori inolaz ere baztertu gabe, 

xede zabalago batzuei erantzunez diseinatzen da kontabilitate publikoa. Horien artean 
ondoko hauek aipatuko ditugu: 
 
1. Efikaziarako37 eta eraginkortasunerako38 kontrol-sistemak garatzea (gastuak eta 

mozkinak alderatu). 
2. Eskatzen duten subjektuei informazioa ematea: 

a) Kudeatzaile publikoak: erabakiak askoz egokiago har ditzaten. 
b) Organo fiskalizatzaileak: barnekoak zein kanpokoak (Kontu-hartzailetza, Kontu 

Auzitegia, Legebiltzarra). 
c) Nazioz gaindiko organismoak: Europako Batasuna, ELGE39, NBE, Nazioarteko 

Moneta Fondoa. 
d) Ekonomiaren ikertzaileak. 
e) Normalean, hiritarrak zergen jomuga ezagutzeko eta kontrolatzeko gero eta 

kontzientziatuago daude. 
 

Dena dela, Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorraren xede nagusia kontabilitate-
-normalizazioa da, hau da, herri-administrazio guztiek beren kontabilitatea egokiro 
finkatzea ezarritako araudietan eta arau orokorretan. Normalizazioaren bidez, legegileak 
kontabilitate-arauak finkatu nahi ditu, administrazio guztien eta sektore pribatuaren 
arteko informazio homogeneoa eta alderagarria lortzeko. Izan ere, Kontabilitate 
Publikoaren Plan Orokor (KPPO) berria 1990. urtean enpresetarako onetsitako 
Kontabilitate Plan Orokorrean (KPO) oinarrituta baitago, eta hori, halaber, Europako 
Batasunaren arteztarauetan. 

 
Bestalde, Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorraren helburuak honako hauek 

ditugu: 
 

1. Herri-administrazio guztiek (estatuaren administrazio orokorra, autonomia-
-erkidegoetako administrazioa, toki-erakundeak) kontabilitate-informazioa modu 
homogeneoan aurkeztea. 

                                                 
37 Efikazia: eragimena (aurreikusitako helburuak zenbateraino bete diren). 
38 Eraginkortasuna: efizientzia (gastuen kostu eta mozkinak alderaturik). 
39 ELGE (Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundea). 
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2. Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorra (KPPO) araudi pribatura hurbiltzea, 
kontabilitate-printzipio, -termino eta -adierazpide berberak, ahal den neurrian, 
erabiliz: esate baterako, kontusail bikoitza metodoaren ezarpena. 
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5.4. KONTABILITATE PUBLIKOAREN METODOAK 
 
 

Kontabilitate publikoak, xedeak zabaltzeaz gain, aldi berean, bere kontabilitate-
-metodoak eraberritu ditu. Horri dagokionez, bi aurrerapauso hauek aipatzea 
beharrezkoa da: 

 
1. Kontusail bikoitza metodoa orokortzea. Sistema hori (sektore pribatuko edozein 

entitatetan aspalditik erabilia) oinarrizkoa da kudeaketara bideraturiko 
kontabilitaterako. Zertan datza, bada, metodo hori? Honako ideia honetan: 
kontabilitate-egintza orok jatorria (baliabideen iturria) eta xedea (baliabide horien 
erabilera) ditu. Kontusail bikoitzak, orduan, ikuspegi bikoitz hori jasotzen du 
kontabilitate-idazpen bakoitzean, eta betiere biak batera hartzen ditu kontuan. 

 
2. Kontabilitate-informazioaren tratamendurako sistema informatikoa40 ezarriko da 

bulego publiko kudeatzaile guztietan. Sistema horrek kontabilitate-prozesuen 
arrazionalizazioa eta integrazioa ahalbidetuko ditu. 

 
 
 
 

                                                 
40 SICOP eta SICAI deituriko sistemen ezarpenak xede honi erantzuten dio. 
 SICOP sistema estatuko administrazio orokorrean aplikatzen zen, eta SICAI sistema administrazio 

instituzionalean. Biak SIC,2 sistemak ordezkatu ditu. 



 
Administrazio publikoa 

 

206 

5.5. KONTABILITATE PUBLIKOAREN PLAN OROKORRAREN 
APLIKAZIO-EREMUA 

 
 

Kontabilitate publikoaren aplikazio-eremua Aurrekontu Lege Orokorraren 122tik 
133ra arteko artikuluek (1091/1988 Errege Dekretua, irailaren 23koa, Kontabilitate 
Publikoaren VI. tituluan) ordenatzen dute. 

 
Ekonomia-ikuspegitik eta kolektibitatearen beharrizanak asetzeko asmoz, KPPOren 

aplikazioaren menpe daude ondoko erakunde hauek: fondo publikoek finantzatzen 
dituzten eta kontraprestaziorik ez duten zerbitzuen ekoizpenean oinarrizko jarduera 
duten erakundeak, irabazteko asmorik ez dutenak eta haien jarduerarako titularitate 
publikoaren baliabideak erabiltzen dituztenak. 

 
Oro har, administrazio-zuzenbidearen menpeko herri-administrazio guztiak KPPOri 

atxikirik daude, horien finantza-jarduera aurrekontu mugatuari lotuta baitago; baita 
legezkotasunaren, finantzaren eta eragiketen efikaziaren kontrolari ere.  

 
Laburbilduz, KPPOk estatuaren administrazioan erabilera zuzena du, eta, aldi 

berean, gainerako administrazioetarako marko gisa sortu da, ezen herri-administrazio 
guztien datuak bateratzeak kontabilitate-berdintasun edo -uniformetasun minimoa 
eskatzen baitu. 

 
Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorra aplikatzekoa da, beraz, ondoko sektoreetan: 
 

1. Estatuko sektore publikoan: 
 

a) Konstituzio-organoak. 
b) Estatuko administrazio orokorra. 
c) Administrazio-erakunde autonomoak eta merkataritza-, industria- edo finantza-

-izaera edo antzekoa duten organoak. 
d) Berariazko araudia indarrean duten erakunde publikoak. 
e) Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileak eta zerbitzu arruntak. 

 
2. Autonomia-sektore publikoan: 
 

a) Administrazio orokorra. 
b) Erakunde autonomoak. 
c) Estatu juridiko bereziko erakunde publikoak. 
d) Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileak eta zerbitzu arruntak. 
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3. Tokiko sektore publikoan: 
 

a) Toki-erakundea bera. 
b) Toki Ogasunen Lege Arautzailearen 145.2 artikuluan deskribaturiko erakunde 

autonomoak, hau da, toki-administrazioen menpe dauden administrazio-izaera 
duten erakunde autonomoak eta merkataritza-, industria- edo finantza-izaera edo 
antzekoa duten organoak. 

 
Azken sailkapen horretan, ikusten denez, ez dago enpresa publikorik. 
 
KPPOren ezarpena pixkanaka eta etengabe suertatu da. Lehendabizi, estatuko 

administrazioan ezarri zen, eta geroxeago, gainerako herri-administrazioetan. 
 
Hala, Kontabilitate Publikoaren Plan Orokor berria 1995eko urtarrilaren 1ean jarri 

zen indarrean ondoko erakundeetan: 
 
a) Estatuko administrazioan. 
b) Estatuko erakunde autonomoetan. 
c) Estatuko erakunde publikoetan, beren araudietan esaten denaren arabera. 
 
Kontabilitate Publikoaren Plan Orokor berri hori oraindik aplikatzen ez duten 

erakundeek, pixkanaka-pixkanaka, horrekin bat egingo dute. 
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5.6. KONTABILITATE PUBLIKOAREN PLAN OROKORRAREN 
EZAUGARRIAK ETA EGITURA 

 
 

KPPOren ezaugarri nagusia 1990. urteko enpresarako Kontabilitate Plan Orokorrera 
egokiturik egotea da. 

 
Halaber, besteak beste, ondoko ezaugarri hauek ditu: 
 
� KPPO irekia da, hau da, etorkizunean aldaketak egin daitezen uzten du, aldaketa 

arau-emailearen, teknikoaren edo zientifikoaren eta abarren araberakoa, betiere. 
 
� KPPO malgua da, hau da, aplikatu behar duten organismoen beharrizanetara 

egokitzeko gai da. 
 
 
 
5.6.1. Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorraren egitura 
 

Enpresen Kontabilitate Plan Orokorrarekin duen antzekotasunari jarraituz, KPPO 
osatzen duten zatiak honako hauek dira: kontabilitate-printzipioak, kontu-taula, 
kontabilitate-definizioak eta harremanak, urteko kontuak, balorazio-arauak eta 
terminoen hiztegia. 
 
5.6.1.1. Kontabilitate-printzipioak 
 

KPPOren aurreneko zatiak kontabilitate-printzipioak jasotzen ditu, hau da, urteko 
kontuak egitea xedetzat duten kontabilitate-printzipioak. Horiek ahalbidetzen dute irudi 
zintzoa adieraztea, hau da, ondarearen, finantza-egoeraren, aurrekontua gauzatzearen eta 
erakunde publikoaren emaitzen irudi zintzoa. 

 
Baina, zer dira kontabilitate-printzipioak? Kontabilitate-printzipioak kontabilitate 

publikoaren garapenean kontuan hartu behar diren agindu edo arauak dira. 
 
Aipatu bezala, KPPOren aurreneko zati horrek jasotzen dituen arauak aplikatzen 

direnean, urteko kontuek elementu horien irudi zintzoa adierazten dute. 
 
Horregatik, printzipio horiek erakunde publikoaren kontabilitate-egoerari buruz iritzi 

objektiboa emateko erreferentzia baliagarria izan behar dute. 
 
KPPOren kontabilitate-printzipioak enpresetarako KPOren printzipioen antzekoak 

dira, honako taula honetan ikusten denez: 
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Kontabilitate-printzipioak 

1. Kontabilitate-entitatearen printzipioa 

2. Etengabeko kudeaketa-printzipioa 

3. Berdintasun-printzipioa 

4. Garrantzi erlatiboaren printzipioa 

5. Erregistro-printzipioa 

6. Zuhurtasun-printzipioa 

7. Sortzapen-printzipioa 

8. Transakzioaren egozpen-printzipioa 

9. Erosketa- (eskuraketa-)prezioaren printzipioa 

10. Diru-sarrera eta gastuen korrelazio-printzipioa 

11. Konpentsazio-ezaren printzipioa 

12. Desafektazio-printzipioa 

 
 
1. Kontabilitate-entitatearen printzipioa 
 

Nortasun juridikoa du, eta gastu eta diru-sarreren aurrekontu propioaz zuzkituriko 
edozein subjektu publikok kontabilitate-entitatea osatuko du; antolaketa-egiturek eta 
kudeaketa- edo informazio-beharrek eskatzen dutenean, menpeko kontabilitate-
-entitateak sortu ahal izango dira, horien kontabilitate-sistema zentralaren 
sistemarekin egokiro koordinatuta dagoenean. 

 
2. Etengabeko kudeaketa-printzipioa 
 

Jarduerek denbora mugagabez jarraitzen dutela suposatzen da. Beraz, printzipio 
horien aplikazioa ez da ondarearen balio likidatzailea zehazteko izango. 

 
3. Berdintasun-printzipioa 
 

Printzipioek irizpidea zehaztu ondoren, denboran eta espazioan era uniformean 
eutsi behar zaio, irizpide horren aukeraketa eragin duten hipotesiak alda ez daitezen. 

 
Erabilitako irizpideen aldaketa (aldaketa frogatua) beharrezkoa bada, hori aipatu 

beharra dago, eta arrazoiak nahiz aldizkako kontabilitatearen egoera-orrietan duen 
eragin kuantitatiboa eta, bidezko denean, kualitatiboa azaldu behar dira. 
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4. Garrantzi erlatiboaren printzipioa 
 

Garrantzi erlatiboaren printzipioak ondoko helburu nagusia du: bai printzipioak 
aplikatzeak, bai, aldizka, horietatik ondorioztatzen diren aukerako irizpideak 
aplikatzeak eragindako ondorioek izan dezaketen garrantzi erlatiboa aintzat hartzea. 
Ondorioz, printzipio baten aplikazioa, zorrotza ez izan arren, onargarria izango da; 
betiere, izan den aldaketaren garrantzi kuantitatibo erlatiboa oso adierazgarria ez 
bada, eta, beraz, ekonomia-subjektuaren ondarearen egoerak eta emaitzak duten irudi 
zintzoa aldatzen ez badute. Garrantzi erlatiboaren printzipioaren aplikazioak ez du 
inoiz lege-arauen haustura ekarriko. 

 
5. Erregistro-printzipioa 
 

Kontabilitate-egintza guztiak dagokien orden kronologikoan erregistratu beharko 
dira, informazioan hutsunerik edo etenik egin gabe, eta aipatzeko ezer utzi gabe. 
Egintzen erregistroa kontabilitate-entitatea antolatzeko egokienak diren prozedura 
teknikoen bidez egingo da; horrela, informazioaren barne-koherentzia bermatzen da. 

 
6. Zuhurtasun-printzipioa 
 

Diru-sarreretatik, ekitaldia ixtean benetan jasotakoak bakarrik kontabilizatu 
beharko dira; ez dira kontabilizatuko balizkoak direnak edo nolabaiteko 
baldintzapean daudenak. Gastuetatik, berriz, benetan egindakoak ez ezik, azken 
ekitaldian edo aurreko ekitaldian egindakoak ere kontabilizatu beharko dira, haien 
berri jakiten denetik, aurreikus daitekeen arriskua edo balizko galera dakartenean. 
Ondorio horietarako, balizkoak edo egindakoetatik itzulgarriak diren galerak eta 
egindakoak (edo itzulezinak) bereizi behar dira.  

 
Alabaina, jadaneko aurrekontu-araudiaren arabera, gastu kontabilizatu horiek 

(baina benetan egin ez direnak) ez dute aurrekontuan eraginik izango, ondare 
ekonomikoaren emaitza kalkulatzeko izan ezik. 

 
7. Sortzapen-printzipioa 
 

Diru-sarreren eta gastuen aldi baterako egozpena horiek adierazten duten ondasun 
eta zerbitzuen egiazko jario edo korrontearen arabera egin beharko da, eta ez 
eragindako moneta- edo finantza-korrontea (jarioa) ematen den unean. 

 
Administrazio-egintzak izan ondoren, aurrekontuaren exekuziotik sortzen diren 

gastuak eta diru-sarrerak egotzi behar dira, kasuan-kasuan ezarritako prozeduraren 
arabera.  
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Alabaina, ekitaldiaren amaieran, administrazio-egintzak izan ez badira ere, 
entitateak aintzat hartu behar ditu, ekonomia-ondarearen emaitza-kontuan, data 
horretara arte egindako benetako gastuak. 

 
Egiazko ondasun eta zerbitzuen jarioa edo korrontea identifikatu ezin bada, 

gastuak edo diru-sarrerak egin direla ulertuko da, betebeharren edo eskubideen 
gehikuntzak edota ondarearen elementuetan eragina duten balorazio-zuzenketak 
aintzat hartuak direnean. 

 
8. Transakzioaren egozpen-printzipioa 
 

Transakzioen edo kontabilitate-egintzen egozpena egingo zaie urteko edo urte 
askotako aktiboei, pasiboei, gastuei edo diru-sarrerei, betiere, finkatutako arauen 
arabera. Ondorio horietarako araudiak Kontabilitate Plan Orokor Publikoan emango 
dira. 

 
Gastuen edo diru-sarreren aurrekontuei aplikatu behar zaien eragiketen egozpena 

ondorengo irizpideekin bat etorriko da: 
 

a) Aurrekontu-gastuak eta diru-sarrerak horien ekonomia-izaeraren arabera egotziko 
dira, eta gastuak, gainera, lortu nahi den helburuaren arabera. Aurrekontu-gastuak 
eta diru-sarrerak, bidezko denean, horiek kudeatzen dituen organo arduradunak 
sailkatuko ditu. 

b) Aurrekontu-betebeharretatik eratorritako erosketak, obrak edo lanak, zerbitzuak, 
prestazioak eta, oro har, gastuak, horiek guztiak egiten diren ekitaldiko 
aurrekontuari egotziko zaizkio, bakoitzari dagokion kredituaren kontura; 
eskubideak aitortzen zaizkien edo likidatzen diren ekitaldiko aurrekontuari 
egotziko zaizkio. 
 
Transakzioaren egozpen-printzipioaren eta bestelako kontabilitate-printzipioen 

arteko gatazka sortuko balitz, kontabilitate-printzipioak nagusituko dira, batez ere, 
erregistroaren eta sortzapenaren printzipioak. 

 
9. Erosketa-prezioaren printzipioa 
 

Arau orokor gisa, ondasun, eskubide eta betebehar guztiak bere erosketa-prezioaz 
edo ekoizpen-kostuaz agertuko dira. Dena den, betebeharrak beren itzulketa-balioaz 
kontabilizatuko dira. 

 
Erosketa-prezioaren printzipioa beti errespetatu beharko da, lege-xedapenen bidez 

zuzenketak baimentzen direnean izan ezik; horrelakoetan, informazio zehatza eman 
beharko da. 
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10. Diru-sarreren eta gastuen korrelazio-printzipioa 
 

Kontabilitate-sistema batek azaldu beharko du entitate batek egindako gastuen eta 
horiek finantzatzeko beharrezkoak diren sarreren arteko erlazioa. 

 
Sistema horrek ekitaldi bateko ekonomia-emaitza osatuko du, diru-sarreren eta 

aldi horretarako eragiketa arruntek eragindako gastuen arteko kendurak, alegia. 
Hartara, kalkulatutako emaitzak aurrezki gordin positiboa edo negatiboa adieraziko 
du. 

 
11. Konpentsazio-ezaren printzipioa 
 

Aktiboa eta pasiboa osatzen duten kontusailetako elementuak bereizirik baloratu 
beharko dira. Baina inoiz ez dira konpentsatuko elementu hauek: batetik, urteko 
kontuen ereduetan finkatutako balantzearen aktiboko eta pasiboko kontusailak; 
bestetik, emaitza-kontua osatzen duten gastuen eta diru-sarreren kontusailak; eta, 
hirugarrenik, aurrekontu lotesleko erregimenera loturiko entitate publikoentzat 
aurrekontuaren likidazioa osatzen duten gastuak eta diru-sarrerak.  

 
12. Desafektazio-printzipioa 
 

Oro har, aurrekontu-izaera duten diru-sarrerak izaera bereko gastu guztiak 
finantzatzeko erabiliko dira; batzuen eta besteen artean ez dago harreman zuzenik.  

 
Aurrekontuko zenbait gastu horietan eragina duten aurrekontuko diru-sarrera 

espezifikoez finantzatzen direnean, kontabilitate-sistemak jakinarazi egin beharko 
du eta horren segimendua ahalbidetu egin beharko du. 

 
5.6.1.2. Kontu-taula 
 

Ondoren, KPPOk kontabilitate-eragiketetan erabili beharreko kontu-taula garatzen 
du.  

 
KPPOren kontu-taularen barruko kontu guztien sailkapena sistema hamartarrean 

oinarritzen da. Kontu guztiak ondoko zortzi talde hauetan bilduta daude: 
 

1. taldea Oinarrizko finantzaketa 
2. taldea Ibilgetua 
3. taldea Izakinak 
4. taldea Hartzekodun eta zordunak 
5. taldea Finantza-kontuak 
6. taldea Izatez, erosketak eta gastuak  
7. taldea Izatez, salmentak eta diru-sarrerak  
0 taldea Aurrekontu-kontrolaren kontuak 
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Talde bakoitza bi digituz izendatutako azpitaldetan garatzen da, eta horiek, halaber, 
hiru digituko lehen mailako kontutan. Azken horiek, kasu batzuetan, lau digituko 
bigarren mailako azpikontuak garatzera ere heltzen dira. 

 
1.etik 5.era arteko taldeek ondare-izaera duten balantzearen kontuak dauzkate bere 

baitan, hau da, horien saldoak, ekitaldiaren amaieran, egoera-balantzearen zatiak dira. 
 
6. eta 7. taldeek kudeaketaren kontuak dauzkate beren baitan, eta ekitaldi baten 

ekonomia-emaitza kalkulatzen dute kontu batzuen eta besteen arteko saldoen kendura 
gisa, gastuak, diru-sarrerak eta emaitzaren gainerako osagaiak adieraziz. 

 
0 taldeak aurrekontu-kontrolaren kontuak dauzka bere baitan. 
 
Balantzearen kontuek (1., 2., 3., 4., 5. taldeek) eta kudeaketaren kontuek (6. eta 7. 

taldeek) Enpresen Kontabilitate Plan Orokorraren moduko egitura dute, salbuespenak 
salbuespen. 

 
0 taldearen kontuak kontabilitate publikoarenak dira. 

 
5.6.1.3. Kontabilitate-definizioak eta harremanak 
 

Atal honek KPPOren taldeen, azpitaldeen eta kontuen definizioak dauzka. Kontuen 
arteko harremanei dagokienez, kontuak zorpetzeko eta abonatzeko zio arruntenak 
adierazten dira. 
 
1. taldea: Oinarrizko finantzaketa 
 

Kontabilitate-subjektua den entitatearen baliabideek eta epe luzerako inoren 
finantzaketak osatzen dute, oro har, aktibo finkoa finantzatu eta aktibo zirkulatzailearen 
arrazoizko zatia ordaintzen dutenak; adibidez, ondarea, erreserbak, epe luzerako 
zorrak... 
 
2. taldea: Ibilgetua 
 

Kontabilitate-subjektua den entitatearen ondarearen elementu iraunkorrek osatzen 
dute. Elementu iraunkor horiek ez daude salmentara bideratuak. Hainbat ekitalditan 
banatzeko gastuak ere barnean hartzen dira; adibidez, lurrak, eraikuntzak, azpiegiturak, 
jabetza industriala eta intelektuala... 
 
3. taldea: Izakinak 
 

Industria- zein merkatu-jarduerak dituzten entitateetara zuzendutako honako 
elementu hauek dira osagai: komertzialak edo salgaiak, lehengaiak, bideko produktuak, 
produktu bukatuak eta azpiproduktuak, hondarrak eta material berreskuragarriak. 
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4. taldea: Hartzekodunak eta zordunak 
 

Hirugarren batekiko eragiketek osatzen dute, haien izaeraren arabera; 1., 2. eta 5. 
taldeetan sartuta dauden kontuak izan ezik; adibidez, betebehar onartuengatiko 
hartzekodunak, eskubide onartuengatiko zordunak, kaudimen gabeziagatiko 
hornidurak... 
 
5. taldea: Finantza-kontuak 
 

Finantza-eragiketengatik epe laburreko hartzekodunak eta zordunak, baliabide likido 
erabilgarriak eta kontabilitate-erakunde deszentralizatuen berariazko loturako kontuak 
dira; adibidez, epe laburreko obligazioak eta bonoak, epe laburreko zorrak, epe 
laburreko ezarpenak... 
 
6. taldea: Izatez, erosketak eta gastuak 
 

Talde hori, bere izate edo xedearen arabera, ekitaldiko gastu arruntak eta aparteko 
galerak biltzen dituzten kontuek osatzen dute, baita emandako transferentziek eta diru-
-laguntzek (subentzioak) ere; adibidez, erosketak, zergak, pertsonal-gastuak (langileen 
gastuak), finantza-gastuak, transferentziak eta diru-laguntzak (arruntak zein 
kapitalekoak)... 
 
7. taldea: Izatez, salmentak eta diru-sarrerak  
 

Entitatearen zerga-ahalmenetik eta jardueraren ekitaldiko etekinetatik datozen 
baliabideak dira, baita jasotako transferentzietatik edo diru-laguntzetatik (arruntak zein 
kapitalekoak), eta aparteko diru-sarrera eta mozkinetatik datozenak ere. Adibidez, 
salgai-salmentak, zuzeneko eta zeharkako zergak, tasak eta prezio publikoak, 
transferentziak eta diru-laguntzak (arruntak nahiz kapitalekoak), finantza eta diru-
-sarrerak... 
 
0 taldea: Aurrekontu-kontrolaren kontuak 
 

Aurrekontu-kontrolaren kontuak kredituen (gastuen) eta aurreikuspenen (diru-
-sarreren) mugimenduak islatzen ditu aurrekontuan eta altxortegiaren aurrerakinetan, 
hau da, eskubidea edo betebeharra ezagutu baino lehen dauden faseetan. Eskubideak eta 
betebeharrak ezagutu ondoren 4. taldean jasoko dira. 

 
Hortaz, 0 taldearen bidez, hasieran onetsitako aurrekontuko kredituen zenbatekoaz 

gain, aldaketak, aparteko kredituak eta baimentzeko edo konprometitzeko bidean 
dauden gastuak, diru-sarreren hasierako aurreikuspenak eta beren aldaketak ezagutu 
ahal dira. 
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5.6.1.4. Urteko kontuak 
 

Urteko kontuen prestaketari eta egiturari dagozkien arauez ari da. 
 
Zein dira urteko kontuak? 
 
Urteko kontuak osatzen dituzten agiriak honako hauek dira: balantzea, ekonomia-

-ondarezko emaitzen kontua, aurrekontuaren likidazioaren egoera-orria eta memoria.  
 
Agiri horiek unitate bat osatzen dute, argi idatzita egon behar dute, eta, KPPO horren 

arabera, ondarearen, finantza-egoeraren, ekonomia-ondarezko emaitzaren eta aurrekon-
tuaren exekuzioaren irudi zintzoa eskaini behar dute.  

 
Nola formulatzen dira urteko kontuak? 
 
Erakundeek, ezarritako epean, urteko kontuak formulatuta izan behar dituzte, 

indarreko araudiaren arabera.  
 
Balantzea, ekonomia-ondarearen emaitzen kontuak, aurrekontuaren likidazioaren 

egoera-orriak, eta memoria identifikatuta egon beharko dute; agiri bakoitzean, argi eta 
garbi, izendapena eta dagozkion entitatea eta ekitaldia adierazita egongo dira. 

 
Zein da urteko kontuen egitura? 
 
Entitateen urteko kontuak KPPO horretan ezarritako eredura moldatu beharko dira. 
 

1. Balantzea: balantzeak, bidezko bereizketekin, bere barnean biltzen ditu entitatearen 
aktiboa osatzen duten eskubideak eta ondasunak nahiz balizko gastu geroratuak, 
batetik, eta bere pasiboa osatzen duten betebeharrak eta fondoak, bestetik. Ondoko 
puntu hauek kontuan izanik formulatuko da:  

 
a) Kontusail bakoitzean, ixtera doan ekitaldiko zenbatekoez gain, horren aurreko 

azken ekitaldiari dagozkionak ere agertu beharko dira. Ondorio horietarako, 
balantzearen egituran, aldaketaren bat nahiz egozpen-aldaketaren bat izan delako, 
aurreko kontusailen zenbatekoak aurtengoekin konparatu ezin direnean, aurreko 
ekitaldiko zenbatekoak moldatzeari ekin beharko zaio ekitaldi arruntean aurkez 
daitezen. 

b) Ekitaldi batetik bestera ezingo dira kontabilitate-irizpideak aldatu, memorian 
azaldu eta frogatuko diren kasuetan izan ezik. 

c) Azken ekitaldian edo aurrekoan, zenbatekorik ez duen kontusailik ez da agertuko. 
d) Ekitaldi batetik bestera ezingo dira aldatu kontabilitate-irizpideak, memorian 

azalduko diren salbuespeneko kasuetan izan ezik. 
e) Ereduan aurreikusitako kontusailei beste batzuk, berriak, gehitu ahal izango 

zaizkie, dauden kontusailetan horien edukia aurreikusita ez badago. 
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f) Ereduan agertzen diren kontusailen banaketa zehatzagoa egin ahal izango da. 
g) Aurretik zenbaki arabiarrak dituzten kontusailak multzotan bildu ahal izango dira, 

baina irudi zintzoa emateko garrantzirik gabeko zenbatekoa adierazten dutenean 
edo argitasunari mesede egiten diotenean bakarrik. 

h) Epe luze eta laburraren arteko sailkapena egingo da, eta mugaeguna ezartzeko, 
besterenganatzeko edo kitapenerako aurreikusitako epea kontuan hartuko da. Epe 
luzetzat hartzen da, ekitaldia ixten den datatik zenbatzen hasi eta urtebetekoa 
baino luzeagoa denean. 

i) Urtebete baino luzeagoa ez den epemuga duten finantza-inbertsioak aktiboaren 
Aldi baterako finantza-inbertsioa C. III tituluan agertuko dira. 

j) Finantza-inbertsio iraunkorrak osatzen dituzten akzioen gainean egin beharreko 
ordainketak, galdatu gabe badaude ere, baina epe laburrean galdagarriak badira, 
Sozietate Anonimoen Legearen Testu Bateginaren 42. artikuluak xedatutakoaren 
arabera, balantzearen pasiboaren D. III. 5 zatian agertuko dira. 

k) Urtebete baino luzeagoa ez den epemuga duen besteren finantzaketa pasiboaren D 
multzoan agertuko da. (D multzoa: “epe laburreko hartzekodunak”). 

l) Urtebete baino luzeagoko epemuga duen C. II idazpuruko zorraldeko 
kontuetarako, aktiboaren A. VI idazpurua sortuko da, epe luzerako zordunak, ez 
aurrekontukoak; eta behar den banakatzea egingo da. 

 
 
Laburbilduz, balantzeak, bidezkoa den bereizketarekin eta zehazpenarekin, 

erakundearen ondasunak, eskubideak eta gastu geroratuak (aktiboa), betebeharrak eta 
fondo propioak edo berezko fondoak (pasiboa) biltzen ditu bere barnean. Kontusail 
bakoitzean, ixten den ekitaldiko zenbatekoekin batera, aurreko ekitaldikoak ere adierazi 
behar dira, ekitaldi batetik bestera kontabilizazio-irizpideak aldatu gabe. 

 
 

2. Ekonomia-ondarezko emaitzen kontua. Ekonomia-ondarezko emaitzen kontuak, 
bidezko den bereizketarekin, ekitaldiko diru-sarrerak eta irabaziak, gastuak eta 
galerak eta, kenduraz, emaitza, aurrezkia eta desaurrezkia biltzen ditu bere barnean. 
Ondoko hau kontuan izanik formulatuko da: 

 
a) Kontusail bakoitzean, ixtera doan ekitaldiko zenbatekoez gain, horren aurreko 

azken ekitaldiari dagozkionak ere agertu beharko dira. Ekonomia-ondarezko 
emaitzen kontuaren egituran aldaketaren bat izan delako zein egozpen-aldaketaren 
bat izan delako, aurreko kontusailen zenbatekoak aurtengoekin konparatu ezin 
direnean, aurreko ekitaldiko zenbatekoak moldatzeari ekin beharko zaio ekitaldi 
arruntean aurkez daitezen. 

b) Azken ekitaldian edo aurrekoan zenbatekorik ez duen kontusailik ez da agertuko. 
c) Ekitaldi batetik bestera ezingo dira kontabilitate-irizpideak aldatu, memorian 

azalduko diren salbuespen-kasuetan izan ezik. 
d) Ereduan aurreikusitako kontusailei beste batzuk gehitu ahal izango zaizkie, horien 

edukia kontusailetan aurreikusita ez badago. 
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e) Ereduan agertzen diren kontusailen banaketa zehatzagoa egin ahal izango da. 
f) Aurretik zenbaki arabiarrak dituzten kontusailak multzotan bildu ahal izango dira, 

baina irudi zintzoa emateko garrantzirik gabeko zenbatekoa adierazten dutenean 
edo argitasunari mesede egiten dionean soilik. 

g) Epe laburreko epemuga duten epe luzerako zorren finantza-gastuak, zorraldeko 
“finantza-gastuak eta antzeko gastuak (asimilatuak)” idazpuruaren barruan 
agertuko dira. 

 
 Ekonomia-ondarezko emaitzen kontuak bi eredu ditu; bata, administrazio-

-eginkizunak dituzten erakundeetarako; eta, bestea, industria- zein merkatu-arloko 
eragiketak dituzten erakundeetarako. 
 
 
Laburbilduz, ekonomia-ondarezko emaitzen kontuak, bidezko den bereizketarekin, 

ekitaldiko diru-sarrerak eta irabaziak, gastuak eta galerak, eta horien arteko kendurak 
emaitzaren barnean biltzen ditu. Balantzean bezala, aurreko ekitaldiko zenbakiak 
adieraziko dira. Bi eredu daude: bata, administrazio-eginkizunetan aritzen diren 
erakundeetarako; bestea, merkatu-erakundeetarako. 

 
 

3. Aurrekontuaren likidazio41 egoera-orria. Aurrekontuaren likidazioaren egoera-
-orriak, bidezkoa den bereizketarekin, erakundearen gastuen aurrekontuaren eta diru-
-sarreren aurrekontuaren likidazioa edo kitapena eta aurrekontuaren emaitza biltzen 
ditu barnean. Gainera, aurrekontu-araudiak hala exijitzen duen erakundeentzat, 
merkatu-eragiketen egoera-orria hartzen du barnean. 

 
 Halaber, erakundearen gastuen eta diru-sarreren aurrekontuaren likidazioa edo 

kitapena aurkeztuko da, hasieran. Likidazio hori onetsitako aurrekontuaren bereizte-
-mailarekin azalduko da, eta berorren ondorengo aldaketekin. 

 
 Gastuen aurrekontuaren likidazio edo kitapenean, ordainketak izeneko zutabearen 

barnean betebeharra iraungitzeko edozein era agertuko da. 
 
 Diru-sarreren aurrekontuaren likidazio edo kitapenean, eskubide kitatuak izeneko 

zutabearen barnean egindako kobrantzak agertuko dira. 
 
 Aurrekontuaren emaitzan, onartutako eskubide garbia izeneko zutabeak barnean 

hartzen ditu ekitaldian zehar onartutako eskubide osoak, zenbateko batzuk kendu 
ondoren: ezeztatutako eskubide osoen zenbatekoa, kaudimen-gabezia eta eskubide 
kitatuen zenbatekoa ez diren beste batzuk eta eskubide kitatuen zenbatekoa. 

 
 

                                                 
41 Likidazioa: Kitapena. 
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Laburbilduz, aurrekontuaren likidazio egoera-orriak gastuen eta diru-sarreren 

likidazioa hartzen du barnean, hau da, aurrekontuaren emaitza. Hasieran onetsitako 
aurrekontuaren bereizte-maila berberarekin aurkeztuko da. 

 
 
4. Memoria. Memoriak, hain zuzen, balantzeak, ekonomia-ondarezko kontuak eta 

aurrekontuaren likidazioaren egoera-orriak ematen diguten informazioa osatzeaz 
gain, zabaldu eta iruzkinak egiten ditu. Ondoko hau kontuan izanik formulatuko da: 

 
a) Memoria-ereduak bildu beharreko gutxieneko informazioa jasoko du. Dena den, 

eskatutako informazioa adierazgarria ez bada, horri dagokion atala ez da beteko. 
b) Memoria-ereduan aurkezpenaren xede diren urteko kontuak ulergarriago egiten 

dituen beste edozein informazio azaldu beharko da, memoria-ereduaren barnean 
bilduta ez izan arren, irudi zintzoa azaltzeko asmoarekin; bai ondarearen irudi 
zintzoa bai finantza-egoerarena, ekonomia-ondarezko emaitzarena edota 
erakundeak aurrekontua gauzatzearena. 

c) Memoriaren puntu gehienen ondoan orientatzeko koadroak agertzen dira 
eskatutako informazioa aurkezteko. 

d) Aurrekontuaren likidazioaren egoera-orriari buruz memorian dagoen informazioa 
aurrekontuaren bereizte-maila berberarekin aurkeztuko da. 

 
 
Laburbilduz, memoriaren aurreko hiru agiriak osatzen, zabaltzen eta komentatzen 

dituen agiria da. Araututako eduki minimo batzuez gain, urteko kontuak ulertzeko 
beharrezko edozein informazio hartu behar du barnean, horietan ondarearen eta 
finantza- eta aurrekontu-egoeraren irudi zintzoa isla dadin. 

 
 
Memoriaren zati bezala, Finantzaketa Taula daukagu. Horretan, lorturiko 

baliabideak, horien jatorria eta aplikazioa (ibilgetuan zein zirkulatzailean42) adierazten 
dira. 
 
5.6.1.5. Balorazio-arauak 
 

Azkenik, KPOOk ezinbestez aplikatu behar diren arau-multzoa du. Arau horiek 
hasieran ezarritako kontabilitate-printzipioen garapena dira. 

 
Horrela, kontabilitate-printzipio horiek bere baitan dituzte ekonomia-eragiketa edo 

egintzetan eta ondarezko aldaketetan aplikatzeko irizpideak eta arauak. Zenbait 
elementu baloratuko dituzte: 

 
                                                 
42 Zirkulatzailea: Ibilkorra. 



 
Administrazio publikoa 

 

  
219

a) Ondarezko elementuak (ibilgetu material eta ez-materiala, hainbat ekitalditan 
banatzeko gastuak, balore negoziagarriak, kredituak, zorrak, izakinak). 

b) Erosketak eta salmentak. 
c) Atzerriko monetarekin egindako eragiketek sorturiko truke-diferentziak. 
d) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren kontzeptuan, jasandako eta bildutako 

zenbatekoak. 
 
5.6.1.6. Terminoen hiztegia 
 

Atal horretan, testuan zehar agerturiko hitz esanguratsuenak definitzen dira. 
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5.7. KONTABILITATE PUBLIKOAREN PLAN OROKORRAREN 
KONTU-TAULA 

 
 

KPPOren bigarren zatia kontuen taularen edukiaz ari da. Kontuen taula hori 
sailkapen hamartarrean oinarriturik dago. Kontu-planaren egitura dela eta, lehen 
aipaturiko zortzi taldeetan sartzen dira kontuak. 

 
Taldeak antzeko ekonomia-zantzuak dituzten kontu-multzo handi gisa agertzen dira. 

Talde horiek azpitaldetan banatzen dira, eta ekonomia-zeregin bera duten azpimultzoak 
dira; horietariko bakoitzak kontuak ditu, eta, batzuetan, azpikontuak. 

 
KPPOren hirugarren zatian kontu-talde guztien definizioak aurkituko ditugu, baita 

hainbat azpitalde, kontu eta azpikonturenak ere. Berebat, kontu eta azpikontu ugariren 
arteko harremanei buruzko azalpenak ditu, eta zordunketaren eta abonatzearen 
mugimendu arruntenak definitzen ditu. 

 
KPPOren eta KPOren artean dauden alde edo diferentzia nagusiak, kontu-taulari 

dagokionez, izaera publikoko ondoko elementuetan jasotzen dira: 
 

a) KPOn ez dago 0 taldea; KPPOn, ordea, bai, aurrekontu-kontrola egiteko. 
b) KPPOren urteko kontuen taulan, aurrekontuak egiteko eta likidatzeko berariazko 

kontuak txertatzen dira. 
c) KPPOn ez daude KPOn agertzen diren kontu batzuk: 13, 37, 38, 42, 46, 51 eta 53 

zenbakiak, hain zuzen. 
 
Adibidea 
 

Erakunde publiko bat legezko ebazpen zehatzaren bitartez sortzen da. Sorrera 
horrekin batera dator ondasun jakin batzuk eta ekonomia-ekitaldian zehar bere 
eragiketei ekiteko aurrekontua ematea edo uztea. 

 
“XX” erakunde autonomoaren sorrera eta bere eragiketen hasiera onartzen da, 

gazteen artean musikaren inguruko kultura sustatzeko asmoz. 
 
Ondoko ondare hau ematen zaio: Bilboko Lutxana kalean dagoen eraikuntza bat, 20 

milioi euro balio duena, eta altzariak (mahaiak, aulkiak...), 5 milioi euroko balioa 
dutenak. 

 
Halaber, bederatzi funtzionario atxikitzen zaizkio (A taldeko bat, B taldeko bi, C 

taldeko lau, D taldeko lau eta E taldeko bat). 
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Hasierako aurrekontua urteko 11 milioi eurotan zenbatetan da, modu honetan 
bananduta: 

 
-1. kapitulurako 6,8 milioi (pertsonal-gastuak). 
-2. kapitulurako 3 milioi (gastu arruntak). 
-6. kapitulurako 1,2 milioi (inbertsioak). 
 

Aurrekontuak uneko legediaren arabera transferituko dira: 1. eta 2. kapituluak 
hilabete aurreratuetan eta 6. kapitulua hiruhilabete aurreratuetan. 

 
Erakunde autonomo horrek, beste administrazio-kudeaketa batzuen artean, 

kontabilitate propioari ekingo dio, ondasun higiezina jasoko duen idazpenarekin 
gainera. 
 
 
(22) Material higiezinak 
 
(221) Eraikuntzak 20.000.000 
(226) Altzariak  5.000.000 
 
  (10) Ondarea  25.000.000 
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5.1. Aipa itzazu kontabilitate publikoaren helburuak. 
 
5.2. Deskriba itzazu Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorraren helburuak. 
 
5.3. Azter ezazu Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorraren egitura. 
 
5.4. Konpara ezazu Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorraren egitura Enpresetarako 

Kontabilitate Plan Orokorraren egiturarekin. 
 
5.5. Deskriba ezazu Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorraren aplikatze-eremua. 
 
5.6. Zein dira kontabilitate publikoaren urteko kontuak? 
 
5.7. Konpara itzazu Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorraren kontabilitate-

-printzipioak Enpresetarako Kontabilitate Plan Orokorraren kontabilitate-
-printzipioekin. 

 
5.8. Egin ondoko kontabilitate-idazpenak: 
 
 a) Altzariak 4.000 eurotan (BEZa barnean) erosi dira. 
 b) Prestakuntza-ikastaroak langileentzat, enpresa espezializatu baten bitartez, 

5.000 euro ordaindu dira. 
 
5.9. Zein da kontabilitate publikoaren xedea? 
 
 a) Kontabilitatearen azterketa. 
 b) Sektore publikoaren ekonomia-jardueraren isla. 
 c) Herri-administrazio guztien kontabilitate-normalizazioa. 
 
5.10. Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorra ez da betebeharrezkoa: 
 
 a) Tokiko sektore publikoan. 
 b) Estatuko sektore publikoan. 
 c) Enpresa publikoetan. 
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5.11. Zenbat taldek osatzen dute Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorra? 
 
 a) 8 
 b) 7 
 c) 10 
 
5.12. Nolako kontuak dituzte beren baitan 1etik 5era bitarteko taldeek? 
 
 a) Kudeaketarenak. 
 b) Balantzearenak. 
 c) Aurrekontu-kontrolarenak. 
 
5.13. Kontu hauek bere baitan al dituzte 0 taldeak? 
 
 a) Oinarrizko finantzaketarenak. 
 b) Izatez, salmentarenak eta diru-sarrerarenak. 
 c) Aurrekontu-kontrolarenak. 
 
5.14. KPPOren zenbat kontu ez dira KPOn aurkitzen? 
 
 a) 2 
 b) 4 
 c) 0 
 
5.15. Zertan datza eraginkortasun-kontrola? 
 
5.16. Azal ezazu, laburki, zer adierazi nahi duen batasun-printzipioak. 
 
5.17. Adieraz ezazu ondoko elementuak zein kontabilitate-talderen barruan sartu behar 

diren: 
 
 a) Defentsa Ministerioaren eraikuntza. 

 b) Hartz inurrijalearen elikadura publikazioaren 100 ale, Ingurumen 
Ministerioaren inprimategian saltzeko gordeta daudenak. 

 c) Errioxako Autonomia Erkidegoan kontabilitate-kudeaketarako programa 
informatikoa. 

 d) Andaluziako Juntak 10 urtera jaulkitako bono amortizagarriak. 

 e) Espainiar estatuak Ruandari emandako mailegua garapenerako laguntzatzat, 20 
urte barru itzulgarria. 
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 f) Galiziako Xuntaren zorra Irmo Eraikuntzak, S.L.rekin, administrazio-
-eraikuntza batean egindako berritze-lanengatik. Betebeharra onartua izan da, 
eta hiru hilabete baino lehen ordaindu behar da. 

 
 g) Laredoko Udalak egindako gastuak hiri-altzariak erosteko. Gastua onartua izan 

da, baina ez dago hitzartua. 
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6.1. SARRERA 
 
 

Herri-administrazioak egiten dituen kontratuez ari garenean, estatuaren administrazio 
orokorrak, autonomia-erkidegoetako administrazioek eta toki-erakundeek egiten 
dituztenei buruz ari gara hitz egiten. 

 
Horrela, herri-administrazioek, gizarteak enkargaturiko jarduera batzuk aurrera 

eramateko (errepideak egin eta konpondu, zabor-bilketa...), enpresekin edo gizabana-
koekin obra, hornikuntza edo zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuak egin beharko 
dituzte.  

 
Horietatik guztietatik ondorioztatzen da administrazioak enpresa pribatuekin 

ekonomia-harremanak izan beharra. Baina nolakoak dira harreman horiek? Zer-nolako 
arauek eratzen dituzte kontratu publikoak?  

 
Administrazioak gizabanakoa edo enpresa kontratatzen duenean, era askotara egin 

dezake: kontratu zibilez (bulego baten alokamendua), merkatu-kontratuz (ekoizkin-
-erosketa), lan-kontratuz (enplegatu baten kontratazioa) edo administrazio-kontratuz. 

 
 
Administrazio-legediak administrazio-kontratuak arautzen ditu. Izan ere, herri-

-administrazioen jarduerak kasu batzuetan zerbitzu publikoen funtzionamendua ziurtatu 
nahi du, beste pertsona batzuek sortu eta kontratuen bidez eskuratutako ondasun eta 
zerbitzuak onura publikoa lortzera bideratzen dituenean. Jarduera hori administrazio-
-kontratuen bitartez egiten da. 

 
 
 

Administrazioaren kontratu-motak 

Administratiboak Pribatuak 

Lanen exekuzioa Salerosketa 

Zerbitzu publikoen exekuzioa Dohaintza 

Hornikuntzak Trukea 

Aholkularitza eta laguntza  Errentamendua 

Zerbitzu eta lan espezifikoak eta jakinak (ezohikoak)  

Bereziak (xede publikoa dutenak edo legeak ezartzen dituenak)  

 
Administrazio-kontratuak ez-betetzea administrazioarekiko auzi-prozesuaren menpe 

dago. Jurisdikzioa berezia da, eta hainbat prozesu ditu; betiere, horietan parte hartzen 
dutenetariko bat administrazioa denean. 
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Oinarrizko baldintzak. Administrazioak kudeatzen dituen kontratuak dira, eta 
oinarrizko bi baldintza hauek bete behar dituzte: 

 
a) Administrazio-organo kontratatzaileak kontratatzen dituen gaietan eskumenak 

izatea. 
b) Kontratatzeko aldez aurretik ezarritako prozedura zehatz-mehatz jarraitzea. 
 
Kontratuen baliozkotasuna. Administrazio-kontratua baliozkotzat jotzeko, 

hurrengo baldintza hauek bete behar dira: 
 

* Alderdien adostasuna. Honako hauetan datza, aldi berean: beste alderdiak 
proposatutakoari jarraituz, administrazioak onestea eta kontrataturiko gizabanakoak 
edo enpresak onestea. 

 
 Adostasunak ez du inolako bizio edo akatsik izan behar, ezta errakuntza, dolo edo 

iruzurrik ere. 
 
* Alderdien gaitasuna. Pertsona orok egin dezake administrazioarekin kontratua, 

baldin eta epai judizial batek ez badu ezgaitzat jo eta inolako ezgaitasunik ez 
badauka. 
 

 
Administrazioaren aldetik, betiere, administrazio-organo eskudunak kontratatu 

beharko du. Adibidez, autonomia-erkidegoetako administrazioen sailburuordeek edo 
alkateek. Horiek dira beren lurralde-eremuan kontratatzeko gaitasuna dutenak. 

 
 

* Helburua. Hau da, kontratuaren edukia: zehatza, gertagarria eta legezkoa. Adibidez, 
erregaiak hornitzeko kontratu baten helburua administrazio horri saltzen zaion 
gasolina da. 

 
* Kausa. Kontratua izenpetzeko arrazoia da. Herri-administrazioarentzat beti interes 

publikoa da kausa. 
 

Administrazio-kontratuen baliozkotasuna 
 

      
    +   +                     +           = 
 
   
 
 
 

Alderdien 
adostasuna 

Kontratugileen 

gaitasuna 
Helburua Kausa Kontratuen 

baliozkotasuna 
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6.2. ADMINISTRAZIOEK EGINDAKO KONTRATUAK 
 
 

Kontratua betebeharrak sortzen dituen borondateen akordioa da. 
 
Administrazioak egindako kontratuen artean honako hauek bereizi behar ditugu: 
 
a) Administrazio-kontratuak berak. 
b) Administrazioak erabakitako zuzenbide pribatuko kontratuak. 
 
Administrazio-kontratua egon dadin, ondoko betekizun hauek behar dira: 
 

1. Subjektua. Pertsona juridiko publiko batek erabaki behar du kontratua: estatuak, 
erakunde autonomoak, autonomia-erkidegoetako administrazioak, toki-
-administrazioak, erakunde publikoak eta abar. 

 
2. Objektua. Kontratuak zerbitzu publiko baten antolaketa edo funtzionamendua izan 

behar du helburu; kolektibitate publiko batek erabaki eta bereganatu duen jarduera 
oro zerbitzu publikotzat hartu behar da, interes orokorrerako, hori egitea beharrezko 
dela uste duelako. 

 
3. Erregimen juridiko berezia. Neurriz gaineko klausulak izeneko irizpideak sortua 

da. Administrazioa botere publikoaren pribilegio edo eskubidez jantzita agertzen 
bada eta horiek kontratuan txertatzen badira, zuzenbide pribatuaren neurriz gaineko 
klausulak bezala, administrazio-kontratu baten aurrean gaude. 

 
4. Forma. Administrazio-agiriz egiten da, eskuarki. Idatziz formalizatu behar da, 

administrazio-agiriz, edozein errolda edo erregistro publikotan sartzeko. Horrez gain, 
eskritura publikoan formalizatu ahal izango da, kontratistak eskaturik eta bere 
kargura. 

 
5. Jurisdikzioa. Sor daitezkeen auzietan aginpidea izateko administrazioarekiko auzi-

-jurisdikzioa sortu da. Kontratuen prestaketa, esleipena, ondorioak eta iraungipena 
arautzeko, Herri-administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginaz eta 
horren arauzko xedapenez osaturiko erregimen edo araubide juridikoa dugu. 
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6.3. ADMINISTRAZIOAREN KONTRATU-MOTAK 
 
 

Administrazioak eskua sar dezakeen kontratu guztien artean bi kategoria hauek 
bereiz ditzakegu: administrazio-kontratuak eta kontratu pribatuak. 
 
 
 
6.3.1. Administrazio-kontratuak 
 
a) Tipikoak (beren objektu zuzenarengatik): lanak edo obrak, zerbitzu publikoen 

kudeaketa, hornikuntzak, aholkularitza eta laguntza, zerbitzu eta lan espezifikoak eta 
jakinak (ezohikoak). 

 
b) Mistoak: zenbait kontraturen elementuak dituztenean, ekonomia-ikuspegitik 

elementu garrantzitsuenen arabera sailkatuko dira. 
 
c) Bereziak: lege batek aldarrikatu dituelako, administrazio kontratatzailearen trafiko 

espezifikoari lotuta daudelako eta xede publiko bat betetzen dutelako. 
 
 
 
6.3.2. Kontratu pribatuak 
 

Gainerakoak kontratu pribatuak dira, eta hauek bereziki: ondasun higiezinen 
gainekoak, maileguaren gainekoak, gordailuaren gainekoak, garraioaren gainekoak, 
errentamenduaren gainekoak eta beste batzuen gainekoak. Arau orokor bezala, 
jurisdikzio zibilak kontratu pribatuaren gaineko aginpidea izango du. Atal horretan 
ondoko kontratu hauek ditugu: salerosketa-kontratuak, dohaintza-kontratuak, truke-
-kontratuak, errentamendu-kontratuak eta gainerako ondasun higigarrien antzeko 
negozio juridikoak, ondasun ukiezinak eta balore negoziagarriak. 
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6.4. ADMINISTRAZIO-KONTRATUEN ELEMENTUAK 
 
 

Administrazio-kontratuetan esku hartzen duten elementuak honako hauek dira: 
elementu subjektiboak, elementu objektiboak, kausaren elementuak eta formaren 
elementuak. 
 
6.4.1. Elementu subjektiboa 
 

Administrazio-kontratuen subjektuak administrazioa eta kontratista dira. 
 

* Administrazioak, subjektu kontratugile gisa, bi alderdi ditu: lehena, kontratatzeko 
gaitasuna; bigarrena, kontratuak egiteko administrazioaren organoen eskumena. 

 
* Kontratista deitzen zaio administrazioak behar duen obra edo zerbitzua exekutatzeaz 

arduratzen den parte kontratugileari. 
 

 
Kontratistak. Herri-administrazioekin lanak edo zerbitzuak eskaintzeko 

betebeharra onartuz, kontratazioak egiten dituzten enpresaburu edo profesionalak 
dira. Alabaina, administrazioek beren artean kontratuak ere egin ditzakete, hots, elkar 
kontrata dezakete, nahiz eta beren arteko erlazioak konbenioen bidez egin ohi diren 
gehienetan. Azken horiei ez zaie kontratuen arautegia ezartzen. Oro har, 
administrazioarekin kontratuak egiten dituztenak enpresaburuak edo profesionalak 
dira. 

 
 
Administrazioak kontratatzen dituen pertsonek (kontratistak) honako betekizun 

hauek izan behar dituzte: 
 

1. Jarduteko gaitasuna. 
 
2. Ezgaitua ez egotea. Ondoko kontratuen esleipenak erabat deusezak izango dira: 

jarduteko beharrezko gaitasuna ez duten pertsonen aldekoak edo beherago aipatuko 
diren debekuetan erori direnenak. Horretaz gain, kontratazio-organoak 
enpresaburuak kontratuaren exekuzioarekin jarraitzea adostu ahal izango du, klausula 
berekin eta ezinbesteko denboraz, dagokion interes publikoari kalteak saihesteko. 
 
Ezgaitasunaren kausak honako hauek dira: 
 
a) Honako delitu hauengatik kondenatua izatea: faltsutasunagatik edo jabetzaren 

kontra egindako delituengatik, funtzionario-eroskeriagatik, dirutza publikoa 
bidegabeki erabiltzeagatik, influentzia-trafikoarengatik, funtzionarioei debeka-
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tutako negoziazioengatik, sekretuak jakinarazi edota informazio pribilegiatua 
erabiltzeagatik edo Ogasun Publikoaren aurka egindako delituengatik. 

b) Porrotean aitortzea, edozein prozeduratan hartzekodun edo kaudimengabeen 
konkurtsoa egotea, ordainketa-etenduraren espedienteari hasiera ematea eta 
hartzekodun konkurtsoaren eskaera judiziala aurkeztea, birgaituak ez diren 
bitartean. 

c) Administrazioarekin, hobenez, egindako edozein kontraturen amaiera irmoari 
bidea eman izana. 

d) Merkatu-diziplinaren gaian irmo zehatua izatea; edo beste gai jakin batzuetan: 
lanean edo laneko segurtasunean eta higienean. 

e) Pertsona fisikoa edo pertsona juridikoaren administratzaileak legalki ezarritako 
bateraezintasun-kausa batean izatea. 

 Debekua berdin-berdin heltzen zaie ezkonlagunei, benetako elkarbizitzaren 
antzeko harremanarekin lotuta dauden pertsonei eta beren lege-ordezkaritza izan 
dutenen oinordekoei. 

f) Behar den moduan sailkatuta ez egotea, kasu bakoitzean, legeak xedatzen 
duenaren arabera, edo ekonomia-, finantza- eta teknika-kaudimen nahikoa ez 
akreditatzea. 

g) Zerga-betebeharretan edo Gizarte Segurantzari egin beharreko betebeharretan 
egunean ez egotea. Betebehar horiek indarreko xedapenek ezarrita daude. 

h) Faltsutasun larrian erortzea administrazioari aitorpen galdagarriak ematen 
zaizkionean, lege-xedapenen edo horiek garatzeko arauen aplikazioan. 

i) Errolda edo Erregistro profesionalean inskribatuak ez egotea, hala dagokionean, 
herrialde bakoitzeko legediak aurreikusitako baldintzen baitan. 

 
3. Estatuaren kontratista gisa sailkatua izatea. Sailkapena bi aldagai hauen arabera 

egiten da: kontratu-mota eta zenbatekoa. Adibidez, obra kontratuetan 120.202,42 
euroko aurrekontua berdindu edo gainditu egin behar da. Aholkularitza- eta laguntza-
-kontratuetan edo zerbitzu-kontratuetan eskaturiko kopurua, berriz, 60.101,21 
eurokoa da; hori berdindu edo gainditu egin behar da. 

 
 
 
6.4.2. Elementu objektiboa 
 

Administrazio-kontratuen objektuak zehatza eta prezio ziurrekoa izan beharko du. 
 
 
 
6.4.3. Kausaren elementua 
 

Herri-administrazioaren kausa interes sozialean dago; beharrizan publikoa 
benetakoa, legezkoa eta egiazkoa izan behar da. 
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6.4.4. Formaren elementua 
 

Kontratu publikoak administrazio-agiriaz formalizatuko dira, kontratistak haren 
formalizazioa eskritura publikoaz egitea exijitzen duenean izan ezik. 
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6.5. ADMINISTRAZIO-KONTRATUAK EGITEKO 
BETEKIZUNAK 

 
 

Administrazio-kontratuak printzipio orokor batzuei eta, nolanahi ere, errespetatu 
behar diren betekizun batzuei lotuta daude.  

 
 
Printzipio orokorrak. Herri-administrazioek publikoki iragarri behar dituzte 

kontratuak, eta eskaintzaileei lehiatzeko aukera eman behar diete, legeak ezartzen dituen 
salbuespen-kasuetan izan ezik. Horrela, administrazioak, kontratuak egiteko orduan, 
berdintasuna eta diskriminaziorik eza bermatzen ditu. 

 
 
Herri-administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginaren Lehenengo 

Liburuko 11. artikuluak, ekainaren 16ko 2/2.000 Errege Dekretu Legegileak, ondoko 
era honetan ezartzen ditu kontratuen betekizunak. 

 
Herri-administrazioen kontratuak publizitate-, konkurrentzia- edo lehiaketa-

-printzipioetara egokituko dira, lege horrek ezarritako salbuespenak izan ezik, eta, 
nolanahi ere, berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioetara. 

 
Administrazio-kontratuak gauzatu beharreko betekizunak ondoko hauek dira: 
 
a) Kontratazio-organoaren eskumena. 
b) Kontratista esleipendunaren (adjudikaziodunaren) gaitasuna. 
c) Kontratuaren helburua zehaztea. 
d) Prezioa finkatzea. 
e) Kreditua egokia eta nahikoa izatea, baldin eta administrazioarentzat kontratutik 

ekonomia-edukia duten betebeharrak eratortzen badira. 
f) Espedientearen izapideak egitea. Espediente horri ondoko pleguak atxikitzen 

zaizkio: administrazioak egin beharreko kontratua zuzenduko duten klausulez 
gain, gastuaren aurrekontuaren zenbatekoa ezartzen dutenak. 

g) Kontratuei dagokienez, ekonomia-edukia duten administrazio-egintzen aurretiko 
fiskalizazioa, Aurrekontu Lege Orokorraren arabera edo lege horri loturik dauden 
herri-administrazioen aurrekontu-arauen arabera. 

h) Gastua onestea, organo eskudunaren bitartez. 
i) Kontratua sinatzea. 
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6.5.1. Gaitasuna 
 

Ordenamendu juridikoak adierazten du kontratatzeko gaitasuna ez dela lan egiteko 
gaitasunaren arau orokorren menpe egongo soilik; gaitasun hori kontratistaren finantza- 
eta teknika-gaitasuna egiaztatzen duten betekizunen baitan ere egongo da. 

 
Pertsona fisikoen lanerako gaitasuna eta, beraz, kontratatua izateko ontzat ematen da 

adin-nagusiko izatea Nortasun Agiriaren bidez egiaztatzen da. 
 
Enpresaburuen lanerako gaitasuna, pertsona juridikoak direnez gero, Merkataritzako 

Erregistroan emandako izenaren eraketa- edo aldaketa-idazkiaren bidez egiaztatzen da.  
 
Beharrezkoa da enpresaburu kontratugileak egunean egotea, bai zergetan bai Gizarte 

Segurantzari ordaindu beharrekoetan. 
 
Horrekin, azkenean, administrazioak kontratatzeko arriskua saihestu nahi du, 

kontratua normaltasun osoz egiteko beharrezko bermeak eskaini bide ez dizkionarekin. 
 
Horrela, administrazioarekin kontratua egiten duten pertsona natural edo juridikoek, 

lanerako gaitasun osoa izateaz gain, kaudimena akreditatu behar dute, kaudimen 
ekonomikoa, finantzarioa, teknikoa zein profesionala. 
 
 
 
6.5.2. Kaudimena 

 
 Administrazioarekin kontratua egiten duten pertsonen kaudimen ekonomikoa, 

finantzarioa eta teknikoa egiaztatzeko, honako bitarteko hauek ezartzen dira: 
 

a) Espainiako eta Europako Batasuneko enpresaburuei sailkapena eskatzen zaie 
kontratu jakin batzuetarako; enpresaburu atzerritarrek dagokion herrialdean estatuak 
duen Misio Diplomatiko Iraunkorrak egindako txostenaren bidez justifikatuko dute. 

 
b) Finantza-erakunderen baten txostena edo lanbide-arriskuen kalte-ordainetarako 

asegururen bat, kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa ziurtatzeko. Sozietateak 
badira, balantzeak edo balantzeen laburpenak exijituko zaizkie.  

 
c) Azken hiru ekitaldietan enpresak egindako negozio, lan, hornikuntza edo zerbitzuen 

zifra edo zenbateko orokorraren aitorpena. 
 
Kaudimen-egiaztapen horiek beste batzuez ordezka daitezke, aurreko erreferentziak 

aurkeztu ezin diren kasuetan, eta, betiere, administrazioak aski irizten badie. 
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6.5.3. Enpresen sailkapena 
 

Enpresa guztiak taldetan sailkatzen dira, egiten duten jarduera-motaren arabera. 
Adibidez, enpresa batzuk etxeak edo errepideak eraikitzen ari dira, beste batzuk, aldiz, 
ekipo informatikoak konpontzen. Horri jarraituz, talde batean edo bestean sailkatzen 
dira. 

 
Halaber, talde bakoitzean zenbait kategoria dago, enpresa bakoitzak duen 

garrantziaren arabera (fakturazioa, langileak eta abar). 
 
Administrazioaren lehiaketa batean parte hartu ahal izateko, enpresek ezaugarri jakin 

batzuk eta sailkapen jakin bat izan behar dituzte. Horrekin guztiarekin jarduera-sektore 
egokia ez duten enpresak edo zerbitzu hori prestatzeko zein obra hori egiteko 
beharrezko kaudimena ez dutenak lehiaketara aurkeztea saihesten da. 

 
Horren helburua da bolumen jakin bateko kontratu bati aurre egiteko kontratistaren 

gaitasun tekniko eta finantzarioa ziurtatzea. Horretarako, Ekonomia eta Ogasun 
Ministerioak edo eskumena duen erkidegoko organoak banakako azterketa egiten du. 

 
Enpresen sailkapenak eman ondoren, horiek Ekonomia eta Ogasun Ministerioen 

Kontrataziorako Aholkularitza Batzarrak daraman Enpresa Sailkatuen Erregistro 
Ofizialean ematen dute izena. Autonomia-erkidegoetako administrazioek ere beren 
erregistroak sor ditzakete. 

 
Kontratazioa errazteko asmoz, administrazioak enpresa sailkatuen erregistroa edo 

errolda sortzen du. Errolda horretan inskribatu ahal izango dira, dagokien sailkapena 
lortzeko, administrazioarekin kontratua egin nahi duten enpresaburu guztiak, 
120.202,42 euroko aurrekontua edo handiagoa duten obra edo zerbitzu kontratuentzat, 
legeak ezarritako salbuespenetan izan ezik. 

 
Enpresen sailkapena bi urterako egingo da; eskatutako jarduerarako elementu 

pertsonal, material, ekonomiko eta teknikoen arabera eta, hala dagokionean, azken bost 
urteetan egindako lanetan hartutako esperientziaren arabera. 

 
Adosturiko sailkapenak berrikusi ahal izango dira interesatuek edo administrazioak 

ofizioz eskatuz gero; adibidez, enpresen sailkapenak ezartzeko harturiko oinarriak 
eguneratuak ez direnean. Dena dela, prezioa 60.101,21 eurokoa edo gehiagokoa denean, 
sailkapena ezinbestekoa da aholkularitza- eta laguntza-kontratuetarako, ezohiko zerbitzu 
edo lan espezifiko edo jakinen kontratuetarako. 

 
Errolda horretan enpresaburuen datuak zein enpresarenak egon behar dira, aritzen 

den merkatu-sektorea eta enpresaren sailkapen ofiziala, besteak beste. 
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6.6. KONTRATUEN ESLEIPENA 
 
 

Herri-administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginaren Lehenengo 
Liburuko III. idazpuruko VII. kapitulua kontratuen esleipenei buruzkoa da. 

 
Kontratu publikoen esleipena ondoko prozedura hauetako baten bidez egin daiteke: 

prozedura irekia, prozedura murriztua edo prozedura negoziatua. 
 

a) Prozedura irekian, enpresaburu interesdun guztiek aurkeztu ahal izango dute 
proposamena. 

 
b) Prozedura murriztuan, proposamenak administrazioak hautatutako enpresaburuek 

soilik aurkeztu ahal izango dituzte, aurretik eskatuz gero. 
 
c) Prozedura negoziatuan, administrazioak bidezki hautatutako enpresaburuari 

esleituko zaio kontratua, haren kontratuaren terminoak enpresaburu batekin edo 
batzuekin aldez aurretik kontsultatu eta negoziatu badira. 
 

 

Kontratu publikoen esleipena 

Prozedura Kontratista 

Irekia Enpresaburu orok aurkez dezake proposamena 

Murriztua Enpresaburu aukeratuek soilik aurkezten dute proposamena  

Negoziatua Kontsultatu eta negoziatu ondoren, enpresaburu aukeratuari esleitzen 
zaio 

 
 
 
6.6.1. Enkantea eta lehiaketa 
 

Nola prozedura irekian hala prozedura murriztuan, esleipena enkante edo 
lehiaketaren bidez egin ahal izango da. 
 
6.6.1.1. Enkantea 
 

Enkantea diruz adierazitako aurrekontu- edo proiektu-tipo43 batez arituko da, eta 
horren neurria gainditu gabe, prezio txikiena eskainiko duen eskaintzaileari esleituko 
zaio. 
 

                                                 
43 Aurrekontu edo proiektu tipo. 
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6.6.1.2. Lehiaketa 
 

Esleipena lehiaketan proposamen onuragarriena egingo duen eskaintzaileari 
egokituko zaio, baldintza-orrietan ezarri diren irizpideak kontuan hartuz. 
Administrazioak prezioaz gain beste irizpide batzuk ere hartu ahal izango ditu kontuan 
proposamena aukeratzerakoan, eta lehiaketa bete gabe uzteko eskubidea ere izango du. 

 
* Epeak. Legeak epeak markatzen ditu, eta horiek egun naturaletan oinarritzen dira, 

berariaz lanegunak direla adierazten denean izan ezik. 
 
* Prezioa. Kontratu publikoaren prezioak Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) 

barnean hartzen du. Kontratuak esleitzeko prozedura guztiak, prozedura negoziatuak 
izan ezik, Espainiako Aldizkari Ofizialean (BOE44) iragarriko dira. Prozedura 
negoziatuak, zenbateko jakin bat gaindituz gero, Europako Erkidegoen Aldizkari 
Ofizialean (EEAO45) ere iragarriko dira. 
 
Autonomia-erkidegoetako administrazioek eta udalek beren aldizkarietan kaleratu 

ahal izango dituzte kontratuak, kontratu horien zenbatekoak direla-eta BOEn iragarri 
behar ez direnean. 

 
Administrazioarekin kontratatzeko enpresa interesdunen proposamenak sekretuak 

dira, eta sekretu hori bermatuko duten bitarteko neurriak hartuko dira eskaintza publikoa 
egiteko unera arte. 

 
Proposamenak gutun-azal berezian agertuko dira, ondoko agiriekin batera: 
 

a) Enpresaburuaren nortasun juridikoa eta, dagokionean, haren ordezkaritza egiaztatzen 
dutenak. 

b) Enpresaren ekonomia-kaudimena egiaztatzen dutenak. 
c) Behin-behineko bermea egiaztatzen duena. 
 Atzerriko enpresei, administrazio espainiarrarekin kontraturen bat egitekotan, 

Espainiako auzitegien eskumenean jarriko diren aitorpena eskatzen zaie. 
d) Ogasun Publikoarekin eta Gizarte Segurantzarekin zorrik ez dutela egiaztatzen 

dutenak. 
 
Administrazioak, eskaintzaile posibleei parte hartzeko deia egin ondoren, 

administrazioarentzat modurik onuragarrienean egiteko eskaintza egiten duenari fase 
horretan lana edo zerbitzua esleitzeko konpromisoa hartzen du.  

 
Esleitzeko hiru prozedura daude: irekia, murriztua eta negoziatua. 

 

                                                 
44 BOE. (Espainiako Aldizkari Ofiziala). 
45 EEAO (Europako Erkidegoen Aldizkari Ofiziala). 
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Esleitzeko prozedurak 

Prozedura-mota Ezaugarriak 

Irekia Edonork har dezake parte. 

Murriztua Administrazioaren gonbita jasotzen duten enpresek soilik har dezakete 
parte. 

Negoziatua Hiru enpresaburu, posible denean, ekaintza egin dezaten eskatzen zaie. 
Esleipenean, egokia dirudien enpresa aukeratzen da. 

 
 
 
6.6.2. Derrigorrezko arauak esleipen guztietan 

 
Edozein administrazio-kontratu formalizatzean, beharrezkoa da arau batzuk kontuan 

hartzea. Arau horiek epeak, publizitatea, eskaintzaileen harrera, esleipena eta 
kontratuaren izenpetzea arautzen dituzte.  

 
a- Epeak. Epe guztiak egun naturaletan direla ulertuko da, baldin eta lanegunez ari dela 

zehazten ez bada. 
 
b- Zenbatekoa. Kontratuen zenbatekoa aipatzean, BEZa barne dela ulertu behar da 

beti. 
 
c- Publizitatea. Kontratuen esleipenerako prozedura guztiak, prozedura negoziatuak 

salbu, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira. Zenbateko handikoak 
direnean, Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean ere bai. 

 
 Autonomia-erkidegoetako administrazioek, toki-erakundeek, horien erakunde 

autonomoek eta zuzenbide publikoko erakundeek iragarkia BOEn argitaratu ordez 
aldizkari ofizialetan egin ahal izango dute, zenbatekoa dela-eta EEAOn argitaratu 
beharrik ez dutenean. 

 
d- Interesdunen proposamenak. Interesa duten eskaintzaileek ekonomia-

-proposamenak dagozkien epeetan aurkeztu beharko dituzte, baldintza-orrian 
ezarritako ereduaren arabera. 

 
 Eskaintzaile bakoitzeko proposamen bat baizik ez da onartuko. Eskaintzek honako 

agiri hauekin batera joan beharko dute, aparteko gutun-azal batean:  
 

1. Izaera juridikoaren egiaztapena. 
2. Kaudimenaren egiaztapena. Kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa 

(edo profesionala).  
3. Behin-behineko bermearen ordezkagiri akreditatua. 
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4. Enpresa atzerritarren kasuan espainiar epaitegi eta auzitegien eskumenean izateko 
konpromisoa.  

5. Zerga-biltzearen eta Gizarte Segurantzaren betebeharren jakitun diren 
egiaztapena.  

 
e- Esleipen-proposamenak. Kontratazio-mahaiak aurkeztutako dokumentazioa aztertzen 

du parte hartzeko eskariekin eta proposamen ekonomikoarekin batera. 
 
 Txosten teknikoak eta eskaintzaileen proposamenak ikusita, esleipen-proposamena 

egiten da. 
 
 Enkanteetan, esleipen-proposamena ekonomikoki errentagarriena denarentzat izango 

da. 
 
 Lehiaketan, kontratazio-mahaiak baldintza-orrian adierazitako esleipen-irizpideak 

aztertu beharko ditu. 
 
 Esleipen-proposamenak ez du inolako eskubiderik sortzen proposatutako 

enpresaburuarentzat kontratazio-organoak erabakitzen duen arte. 
 
f- Esleipen-akordioa. Kontratuaren esleipena kontratazio-organoari dagokio. Horrek, 

hala erabakiz gero, alde batera utz dezake kontratazio-mahaiak egindako 
proposamena, betiere bere erabakia arrazoitzen badu.  

 
 Enkantearen prozeduran, esleipena mahaiaren proposamenetik alden daiteke, 

ondorengo kasuetan: 
 

1. Ordenamendu juridikoan arau-haustea denean. 
2. Neurrigabeko beherakada edo ausarkeria denean. 

 
 Enkantean, kontratazio-organoak kontratua proposamen onuragarrienari esleitzeko 

eskumena du, ekonomia-irizpideari derrigorrez erreparatu gabe, eta baldintza-orrian 
zehaztutako irizpideei erreparatuta.  

 
 Mahaiaren erabakiz, lehiaketa bete gabe ere utz daiteke. 
 
g- Esleipena jakinaraztea eta argitaratzea. Esleipenaren berri eskaintzaile guztiei 

ematen zaie. 
 
 Emaitza EEAOra bidaltzen da honako kasu hauetan: 
 

1. Kontratua EEAOn argitaratzera derrigortuta badago. 
2. Kontratuak zenbateko jakin batekoak edo handiagoak badira. 
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 BOEn argitaratuko da honako kasu hauetan: 
 

a) EEAOra bidaltzea derrigorrezkoa denean. 
b) Esleipenaren zenbatekoa 30.050,61 eurokoa edo gehiagokoa denean. 
c) Zerbitzu publikoen kudeaketarako lehenengo ezarpeneko kontratuaren 

aurrekontua 30.050,61 eurokoa edo gehiagokoa denean edo kontratuaren epea 
bost urtetik gorakoa denean. 

 
 Azkeneko bi kasuetan, BOEn argitaratu ordez, posible da autonomia-erkidegoetako 

administrazioen aldizkari ofizialetan iragartzea. 
 
 Iragarkia kontratua gauzatu ondoko 48 eguneko epearen barruan bidali beharko da 

EEAOra, BOEra edo dagokion aldizkarira. 
 
h- Kontratua formalizatzea. Esleipenaren biharamunetik 30 egunera kontratua 

administrazio-agiri bezala formalizatuko da; aldez aurretik behin betiko bermea 
ezarri beharko du esleipendunak. 

 
 Kontratistaren erruagatik kontratua epe horretan formalizatzen ez bada, 

administrazioak ebatzi ahal izango du, eta, gainera, behin-behineko bermea 
bereganatu eta kalte-ordainak eskatu. 

 
 Administrazioaren erruagatik formalizatu ez bada, kontratistari kalte-ordainak 

ordainduko zaizkio. 
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6.7. KONTRATAZIOAREN PROZEDURA OROKORRA 
 
 
Edozein kontratu formalizatzeak izapide batzuk eta zenbait agiri eskatzen ditu, 
kontratazio-espedientea deritzona osatzen dutenak. Espediente horrek honako hauek 
hartzen ditu bere baitan: gastua, klausula administratibo partikularren orria, preskripzio 
teknikoen prestaketa eta onespena, kredituaren ziurtagiria eta esku-hartzearen 
fiskalizazioa.  
 
Kontratazio-espedienteek zenbait izapide-modu edo -modalitate dituzte: ohikoa, 
presazkoa eta larrialdikoa. 
 
a- Ohiko izapidea. Aurreko paragrafoan aztertutako fase guztiak betetzea dakar. Dena 

dela, kasu jakin batzuetan onartu egiten da beharrezko izapideak denbora-epe 
laburragoan egitea, edota arrazoi bereziengatik, izapideren bat albora uztea.  

 
b- Presazko izapidea. Modalitate honen barruan atzeratu ezin diren kontratuak sartzen 

dira, edota, horien esleipena interes publikokoa delako, bizkortu behar direnak. 
 
 Espedientean argi eta garbi azaldu beharko da kontratatzen duen organoaren 

presazko adierazpena, kontratazio-mota horren erabileraren zergatiekin batera. 
 
c- Larrialdiko izapidea. Modalitate honen barruan, administrazioak berehala egin 

behar dituen kontratazioak sartzen dira; katastrofe batengatik, arrisku larri batengatik 
edo defentsa nazionalari dagozkion gaiengatik bizkortu beharrekoak dira.  
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6.8. KONTRATUEN IRAUNGIPENA 
 
 

Kontratuak iraungi egiten dira betetzen edo bertan behera uzten direnean. 
 
Kontratistak, kontratuaren baldintzen arabera eta administrazioaren onerako, bere 

objektuaren osotasuna burutu duenean, kontratua bete egin duela ulertuko da. 
 
Kontratua bertan behera ondoko kasu hauetakoren bat denean uzten da: 
 

1. Kontratista indibidualaren bat-bateko heriotza edo ezgaitasuna, edo sozietate 
kontratistaren nortasun juridikoaren iraungipena. 

2. Porrotaren aitorpena, ordainketa-etenduraren aitorpena, hartzekodunen konkur-
tsoaren aitorpena edo huts egindako kaudimengabearen aitorpena. 

3. Administrazioaren eta kontratistaren arteko akordioa. (elkarren arteko akordioa). 
4. Kontratistaren partetik, behin betiko bermearen prestaziorik eza. 
5. Kontratistaren partetik, epeak betetzeko berandutza. 
6. Administrazioak zortzi hilabetean ez ordaintzea. 
7. Kontratuan ageri diren beste betebehar batzuek ez betetzea. 
8. Hirugarrenei kontratuak uztea, baldin uztailearen kalitate teknikoak eta pertsonalak 

izan badira kontratua esleitzeko arrazoi erabakitzaileak. 
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6.9. KONTRATUEN EXEKUZIOA ETA ALDAKETA 
 
 

Kontratistak derrigorrean bete beharko du kontratua, hori burutzeko epe osoaren eta 
partzialaren barruan. APKLk atzerapen eta kalte-galeren kalte-ordainen kasu 
gertagarriak zehazten ditu. 

 
Kontratistak, bere betebeharrak bete eta administrazio-izapideak egin ondoren, 

kontratuan ezarritako baldintzetan egin duen prestazioaren ordainketa jasotzeko 
eskubidea izango du. 
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6.10. AHOLKULARITZA- ETA KONTRATAZIO-ORGANOAK 
 
 

Beste edozein kontratutan bezala, administrazio-kontratuetan ere bi atal bereizten 
dira, argi eta garbi: batetik, herri-administrazioa eta, bestetik, administrazioarentzat lan 
egingo duen edo zerbitzua eskainiko duen pertsona fisiko edo juridikoa. 
 
 
 
6.10.1. Kontratazio-organoak 
 

 
Kontratazio-organoak administrazioaren izenean akordioak egiteko eskumena duten 

administrazio-agintariak dira. Administrazio-agintari horiek organismo publiko 
kontratatzaileen ordezkariak izan ohi dira; bata edo bestea izan daitezke, tartean dagoen 
administrazioaren arabera. 

 
 
Honako hauek ditugu: 

 
a) Estatuko administrazio orokorrean, ministroak eta estatu-idazkariak dira kontratazio-

-organoak. 
b) Erakunde autonomoetan eta estatu-erakunde publikoetan, beren legezko ordezkariak 

(presidenteak, zuzendari orokorrak) dira kontratazio-organoak, araudiak finkaturiko 
mugen arabera. 

c) Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaile eta zerbitzu arruntetan, dagozkien 
zuzendari orokorrek kontratatzeko gaitasuna dute, erakunde autonomoek duten muga 
berberarekin. 

d) Autonomia-erkidegoetan, kontratazio-organoak egongo dira, autonomiaren araudiak 
xedatzen duenaren arabera. 

e) Toki-administrazioetan, Osoko Bilkura (Udalbatza, Batzar Nagusiak...) edota 
presidentea izango dira kontratazio-organoak, kontratu-motaren eta zenbatekoaren 
arabera. 

 

Kontratazio-organoak 

Herri-administrazioa Kontratazio-organoak 

Estatuko administrazio 
orokorra 

Ministroak eta estatu-idazkariak 

Autonomia-erkidegoa Kontseilariak 

Toki-administrazioa Udaletako alkate-presidenteak, edo Foru Aldundiko 
presidentea 
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6.10.2. Kontratazio-batzordeak 
 

 
Kontratazio-batzordea Estatuko administrazio orokorraren, haren erakunde 

autonomoen eta estatuko gainerako erakunde publikoen organo espezifikoa da 
administrazio-kontratazioari dagokionez. Ekonomia eta Ogasun Ministerioari atxikirik 
dago. 

 
 
Legeak organo horri esleitzen dizkion eskumenak ugari dira: kontratuen eta 

kontratisten erregistroa edo errolda egitea, kontratisten sailkapena eta prezioak 
berrikusteko adierazle ofizialak proposatzea, arauzko xedapenak lantzea eta 
proposatzea, kontratazio-sistema hobetzeko jarraibideak eta bitarteko orokorrak lantzea, 
ikerketa eta inkestak egitea eta abar. 

 
Autonomia-erkidegoek, beren lurraldeetarako, eskumenetan baliokideak diren 

organoak ere sortu ahal dituzte. 
 
Ministerioaren sailetan eta haien erakunde autonomoetan kontratazio-batzordeak 

eratu ahal izango dira. Kontratazio-organoek bezala, horiek ere muga kuantitatiboa dute 
eta ondoko kontratu hauek egin ahal izango dituzte: 

 
a) Konponketa errazak eta kontserbazio- eta mantentze-lanetarako obra-kontratuak. 
b) Ondasun suntsigarrien edo, erabileraren erabileraz, erraz narriatzen direnen 

hornikuntza-kontratuak. 
c) Aholkularitza eta laguntza eman, eta ezohiko zerbitzu eta lan espezifiko eta 

jakinak egiteko kontratuak. 
 
Kontratazio-batzordeen osaketa46 ondoko hau da: 
 

1. Ministerio-sailen kontratazio-batzordeak organikoki idazkariordetzaren menpe 
egongo dira, eta presidente batek eta ministerioak dituen zuzendaritzaguneetako 
beste batzordekideek osatuko dituzte. Ministroak batzordeko partaideak izendatuko 
ditu idazkariordearen eta zuzendaritzaguneetako titularren proposamenaren arabera. 

 
2. Gainera, kontratazio-batzordea ezinbestez osatuko dutenak, batzordekide gisa, 

honako hauek dira: kontratazio-organoen aholkularitza juridikoa, legez edo arauz, 
egotzita dutenen artean funtzionario bat eta kontu-hartzaile bat. Batzordeak egin 
beharreko kontratuen arabera, beharrezko funtzionario teknikoak ere egongo dira 
kontratazio-batzordean, batzordekide gisa. 

 
 

                                                 
46 Martxoaren 1eko 390/1996 Errege Dekretua. 
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6.10.3. Kontratazio-mahaiak 
 

Administrazioaren kontratazio-organoak kontratazio-mahaiaren laguntza izango du. 
Presidenteak, arauek finkaturiko batzarkideek eta kontratazio-organoak izendatutako 
idazkari batek eratuko dute mahaia. Kontratazio-mahaiak behar beste txosten tekniko 
eskatuko ditu. Organo kontratatzaileak kontratua kontratazio-mahaiak formulaturiko 
proposamenaren arabera esleituko ez balu, erabaki hori zergatik hartu duen azaldu 
beharko luke. 

 
Esleipenaren jakinarazpena eskaintzan emango zaie parte-hartzaileei, eta gero 

Kontratazio Erregistro edo Errolda Publikoari jakinaraziko zaio. 
 
Esleipenaren zenbatekoa 60.101,21 eurokoa baino gehiagokoa denean, BOEn 

argitaratuko da. 
 
Kontratazio-mahaiaren osaketa47 honako hau da: 
 
Kontratazio-organoak izendaturiko presidenteak, gutxienez hiru batzarkidek eta 

idazkari batek eratuko dute kontratazio-mahaia. Idazkaria kidegoko funtzionarioen 
artean izendatuko da edo, halakorik ezean, haren zerbitzupean dagoen pertsonalaren 
artean. 

 
Izendapena espezifikoa (kontratu bakarra esleitzeko) edo iraunkorra (bat baino 

gehiago esleitzeko) izan daiteke. Iraunkorra bada edo kontratu anitzen zereginak ematen 
bazaizkio, osaketa BOEn argitaratu beharko da. Autonomia-erkidegoek eta toki-
-administrazioek dagozkien egunkari eta buletinetan egingo dituzte beren argitalpenak. 

 
Estatuko administrazio orokorrean, haren erakunde autonomoetan eta gizarte-

-segurantzaren erakunde kudeatzaile eta zerbitzu arruntetan, batzarkideen artean 
ezinbestez egon beharko da kontratazio-organoen aholkularitza juridikoa, legez edo 
arauz, egotzita dutenen artean funtzionario bat eta kontu-hartzaile bat. 
 
 
 
 

                                                 
47 Martxoaren 1eko 390/1996 Errege Dekretua. 
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6.11. KONTRATUEN ERREGISTRO EDO ERROLDA PUBLIKOA 
 
 

Kontratuen Erregistro edo Errolda Publiko bat badago. Errolda hori, administrazioen 
jardueren gardentasuna bermatzeko, Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren 
Administrazio Kontratazioaren Aholkularitza Batzordearen menpe dago. Administrazio-
-kontratuak erregistratzeko betebeharra herri-administrazioei dagozkien organoek ere 
badute. Erregistro horiek, estatu-xedeetarako, kontratazio publikoen estatistika-
-euskarria eratuko dute. 
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6.1. Aipa itzazu hiru zio, gutxienez, administrazio-kontratuak izateko eta jar ezazu 

adibide bana. 
 
6.2. Autonomia-erkidegoek Herri-administrazioaren Kontratuaren Legea izan behar 

dute gida? Arrazoitu zure erantzuna. 
 
6.3. Aipa itzazu kontratazio-espediente batek bete behar dituen faseak. 
 
6.4. Azter itzazu enkantearen eta lehiaketa publikoaren arteko aldeak. 
 
6.5. Nolako prezioa izan behar dute administrazio-kontratuek? 
 
 a) Gehienezkoa. 
 b) Gutxienekoa. 
 c) Ziurra. 
 
6.6. Kontratu publikoak zein printzipiotara egokitzen dira? 
 
 a) Publizitatea, konkurrentzia edo lehiaketa, ezberdintasuna eta diskriminaziorik 

eza. 
 b) Publizitatea, berdintasuna, askatasuna eta diskriminaziorik eza. 
 c) Publizitatea, konkurrentzia edo lehiaketa, berdintasuna eta diskriminaziorik 

eza. 
 
6.7. Enkantean zein eskaintzaileari ematen zaio esleipena? 
 
 a) Prezio baxuena eskaintzen duenari. 
 b) Prezio altuena eskaintzen duenari. 
 c) Dirutan, prezio baxuena eskaintzen duenari. 
 
6.8. Kontratu publikoen prezioaren barnean dago Balio Erantsiaren gaineko Zerga 

(BEZa)? 
  
 a) Bai. 
 b) Ez. 
 c) Batzuetan. 
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6.9. Aipa itzazu administrazio-kontratuen betekizunak. 
 
6.10. Zein dira kontratu publikoen elementuak? 
  
6.11. Zein eskakizun bete behar dituzte pertsona fisiko eta juridikoek administrazioak 

kontrata ditzaten? 
 
6.12. Adieraz itzazu zein diren kontratu publikoak esleitzeko erabil daitezkeen 

prozedurak. 
 
6.13. Armadan lapurreta-delitu batengatik kondenatuta dagoen enpresaburu batek 

formaliza dezake obra-kontratu bat autonomia-erkidego batekin? Arrazoitu zure 
erantzuna. 
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ADMINISTRAZIO-KONTRATUAK 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gai-zerrenda . 
 
 7.1. Sarrera 
 
 7.2. Obra-kontratua 
 
 7.3. Zerbitzu publikoko kudeaketa-kontratuak 
 
 7.4. Hornikuntza-kontratua 
 
 7.5. Aholkularitzako eta laguntzako kontratuak, eta zerbitzuen eta 

administrazioan ezohikoak diren lan espezifiko eta jakinen kontratuak 
 
 7.6. Ariketak 
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7.1. SARRERA 
 
 

Administrazio publikoek enpresa partikularretara jotzen dute gizarteak eginarazitako 
hainbat jarduera aurrera eramateko (adibidez, obra edo lan publikoak, osasun-
-zerbitzuak, hezkuntza-zerbitzuak eta abar), zerbitzuen edota hornikuntza-kontratuen 
bidez. 

 
Administrazioak errepideak, dikeak, urtegiak, ospitaleak, unibertsitateak eta abar 

eraikitzen ditu, enpresa partikular zein publikoekin obra-kontratuak eginez. 
 
Gizarteak administrazioei eginarazitako beste zenbait zerbitzu ere –zabor-bilketa, 

hondartzen garbiketa eta eskola-jantokiak, esaterako– zerbitzu-enpresen kontratazioen 
bidez egiten dira. 

 
Lehen aipaturiko kontratu guztiek betekizun partikular batzuk dituzte erantzun nahi 

dioten beharrizan publikoarekin bat etorrita. 
 
Ohiko administrazio-kontratuak honako hauek dira: obra-kontratua, hornikuntza-

-kontratua, zerbitzu publikoen kudeaketa-kontratua, eta aholkularitza, laguntza, zerbitzu 
eta administrazioan ezohikoak diren lan espezifiko edo jakinetarako kontratuak. 

 
Kontratazio-espedienteak hiru atal izan ohi ditu: teknikoa, juridikoa eta finantzarioa. 

 

Kontratazio-espedientearen atalak 

Teknikoa Obraren proiektua egitea, gainbegiratzea edo ikuskatzea, onartzea eta 
zuinkatzea. 

Juridikoa Administrazio-klausulen orria egitea eta onartzea. 

Finantzarioa Gastuen espedientearen izapideak egitea eta onartzea. 
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7.2. OBRA-KONTRATUA 
 
 

Kontraturik garrantzitsuena, duen bolumen ekonomikoa dela eta, obrena da. 
 
 
Kontzeptua. Administrazioak obra-kontratua egiten du, prezio baten truke helburu 

hauek dituenean: ondasun higiezinen eraikuntza, berrikuntza, konponketa, 
kontserbazioa edo eraispena, eta  lurzoruaren eta zorupearen eraldaketa-lanak. 

 
  
Hortaz, obra-kontratutzat hartzen da helburu jakin batzuk dituen administrazioaren 

eta enpresaburuaren arteko kontratua. Helburuak hauek dira: 
 

a) Ondasun higiezinak eraikitzea: errepideak, trenbideak, portuak, ubideak, urtegiak, 
eraikuntzak, gotorlekuak, aireportuak, itsas armaden baseak, kostaldearen defentsa, 
itsas seinaleztapena, monumentuak, beste hainbat instalazio edo ingeniaritza 
zibilaren antzeko lanak. 

 
b) Lurzoruaren eta zorupearen eraldaketa-lanak: dragatzeak, zundaketak, prospek-

zioak, txertaketak, ingurumenean eragindako kalteen zuzenketak, hondartzak 
berreskuratzeak eta hirigintzako antzeko jarduerak. 

 
c) Aurreko bi puntuetan aipatutako edozein konponketa-, kontserbazio- edo eraispen-

-lan.  
 
 
 
7.2.1. Obra-kontratua esleitu 
 

Obra-kontratua esleitu aurretik, dagokion proiektua landu, ikuskatu edo gainbegiratu 
eta, batzuetan, onetsi eta zuinkatu48 egin behar da. 
 
7.2.1.1. Proiektua gainbegiratu edo ikuskatzea 
 

Proiektua onartu aurretik, horren zenbatekoa 300.506 eurokoa edo gehiagokoa 
denean, kontratazio-organoek proiektuen gainbegiraketarako unitateen edo bulegoen 
txostenak eskatu beharko dituzte. 

 
Proiektuaren zenbatekoa arestian aipatutakoa baino txikiagoa denean, txostenak 

aukerako izaera edukiko du, proiektuak obra orokorraren egonkortasunari edo 

                                                 
48 Zuinkatu: Paperean egindako proiektu baten planoa tokian bertan markatu eta trazatzeko lana da. 
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segurtasunari eragiten dionean izan ezik. Kasu horretan, gainbegiraketaren txostena 
derrigorrezkoa izango litzateke. 
 
7.2.1.2. Kontratazio-organoa onartzea 
 

Kontratazio-organoak, proiektua onartzea ebatzi orduko, zenbait urrats ematen ditu. 
Proiektuen gainbegiraketa-unitatearen txostenaz gain, obrak burutzean, eta, 
beharrezkotzat joz gero, ebazpenaren aurretik, eragina izan dezaketen faktoreei buruzko 
edozein organoren txostenak aztertzen dira. 
 
7.2.1.3. Obren zuinketa 
 

Materialki frogatzen da, tokian bertan, proiektua egitea posible den ala ez. 
 
7.2.1.4. Gastuaren espedientea 
 

Kredituaren atxikipenaren ziurtagiriak, fiskalizazioak eta gastuaren onarpenak 
osatzen dute. 
 
7.2.1.5. Prozedurak 
 

Kontratazio-organoak obra-kontratuak eslei ditzake ondoko prozeduren bitartez: 
 
a) Prozedura irekia. 
b) Prozedura murriztua. 
c) Prozedura negoziatua. 
 
Ohiko prozedurak prozedura irekia eta murriztua dira; prozedura negoziatuak 

salbuespenezkoak edo ohiz kanpokoak dira, eta publizitatearekin edo publizitaterik 
gabekoak izan daitezke. 

 
a- Prozedura irekia. Edozein enpresak aurkez dezake proposamena. 
 
b- Prozedura murriztua. Administrazioak berariaz hautatutako enpresaburuek soilik 

aurkeztu ahal izango dituzte proposamenak, enpresaburuek prozedura horretan parte 
hartzea eskatu ondoren.  

 
c- Prozedura negoziatua. Aukeratutako enpresaburuari kontratua esleituko zaio, 

administrazioak, arrazoiturik, aurretik kontratuaren baldintzak enpresaburu batekin 
edo zenbaitekin eztabaidatu eta negoziatu ondoren. Prozedura hori ezohikoa da. 
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* Prozedura negoziatua publizitatearekin. 
 
 Kontratazio-organoak ondoko kasu hauetan erabil dezake prozedura hori, aldez 

aurretik espedientean justifikatuta dagoenean: 
 

a) Ekonomia-eskaintzak, prozedura irekian eta murriztuan, irregularrak edo 
ezohikoak direnean; betiere, kontratuaren jatorrizko baldintzak funtsean aldatzen 
ez badira. Aurreko prozedura irekian ala murriztuan onartu diren eskaintzaile 
guztiak barne hartu beharko dira. 

b) Obrak ikertzeko asmoz bakarrik egiten direnean. 
c) Salbuespen-kasuetan, obren izaerak edo arriskuek aldez aurretik prezio osoa 

zehazten uzten ez dutenean.  
 
* Prozedura negoziatua publizitaterik gabe. 
 
 Kontratazio-organoak, aldez aurretik espedientean justifikatuta dagoenean, prozedura 

hori erabiliko du ondoko kasuetan: 
 

a) Kontratua prozedura ireki edo murriztuan esleitu ez denean, eskaintzaileen 
faltagatik edo aurkeztu direnak eskaintzan onartu ez direlako; betiere, 
kontratuaren jatorrizko baldintzak aldatzen ez badira, prezioa izan ezik, prezio 
horrek ezin baitu % 10 baino gehiagoko igoerarik izan. 

b) Espezialitate teknikoa edo artistikoa dela eta, edo esklusibotasun-eskubideen 
babesari dagozkion zioak direla medio, obren exekuzioa enpresa jakin baten esku 
utz daitekeenean bakarrik. 

c) Premia larri batek, aurreikusi gabeko gertakizun baten ondorioz, obra azkar-azkar 
egitera behartzen duenean. 

d) Proiektuan agertzen ez diren obra osagarriak gauzatu edo exekutatu behar 
direnean, aurreikusi gabeko zirkunstantzien ondorioz; betiere, prezioak aipaturiko 
osagarrizko obrak onartu diren unean zeukan kontratuaren prezioaren % 20 
gainditzen ez badu. Bestalde, exekuzioaren ardura obra nagusiaren kontratistari 
ematen bazaio, hasierako kontraturako indarrean dauden prezioekin bat etorriko 
da. 

e) Gainerako kasu hauetan: prozedura ireki edo murriztuaren bitartez esleitu izan 
diren antzeko obren errepikapena denean, obra horiek oinarri-proiektuarekin bat 
datozenean, aipaturiko prozedura ireki edo murriztuaren iragarkiaren barnean 
daudenean eta, azkenik, kontratuaren balio osoa finkatzeko zenbatekoa neurtu 
denean. 

f) Obrak sekretutzat aitortzen direnean edo estatuaren segurtasunak berme bereziak 
exijitzen dituenean, edo segurtasun-neurri bereziak behar direnean. 

g) 60.101,21 euro baino aurrekontu txikiagoa dutenak. 
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7.2.2. Esleipenetarako formak 
 

Esleipena enkante edo lehiaketaren bidez egin daiteke. 
 
 
Enkantea, kontratazio-forma bezala, balio txikia duten obretan bakarrik erabili ahal 

izango da. Egin beharreko obrek erabat zehaztuta egon behar dute, beren 
normalizazioaren ondorioz. Obra horiek prezioan soilik izan ditzakete aldeak, eta inola 
ere ez kalitatean edo forman. Prozedura irekian eta murriztuan, prezioa erabil daiteke 
irizpide bezala. Kasu horretan enkantea izango da. 

 
 
Gainerako kasuetan obra-kontratua lehiaketaren bidez egingo da. 
 
Hainbat irizpide erabiltzen ditugunean, irizpide horiek aldatu egingo dira 

kontratuaren arabera. Esan ohi da, kasu horretan proposamen onuragarrienari dagokiola 
esleipena, hots, prezioa ez da aztertuko den aldagai bakarra izango. Kasu horretan 
lehiaketa izango litzateke. Esleipenaren irizpideak administrazio-klausula partikularren 
orrian azaldu beharko dira derrigorrean. 

 
Kontratazio-organoak ezartzen du kontratua enkante edo lehiaketaren bidez izateko 

irizpidea. Kontratatuko diren obren beharrezko publizitatea bermatzeko, kontratuen 
esleipenerako prozedura guztiak, negoziatuak salbu, Estatuko Aldizkari Ofizialean edo 
autonomia-erkidegoko agintaritzaren aldizkarian iragarriko dira. Zenbatekoaren arabera, 
derrigor argitaratu beharko dira Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean49 (5.358.153 
eurotik gorako zenbatekoa duten kontratuak). 

 
 
 

7.2.3. Kontratuaren formalizazioa 
 

Kontratua administrazio-organo eskudunak emandako esleipenaren bitartez 
formalizatuko da. Esleipen horren bidez, enpresa esleipendunari fede emango zaio, eta 
kontratuaren formalizazioa jakinarazi. 

 
 
Kontratuaren formalizazioa administrazio-agirian egingo da, edo eskritura publikoan 

kontratistak hala eskatuz gero, esleipena jakinarazi eta ondorengo 30 eguneko epean. 
 
 

                                                 
49 EEAO (Europako Erkidegoen Aldizkari Ofiziala). 
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Kontratazio-organoak behin betiko bermea finkatuko du kasu bakoitzean, 
eskaintzaren aurrekontuaren arabera. Beraz, enpresaburuek fidantza edo behin betiko 
bermea osatu izana egiaztatu behar dute. 

 
Kontratua formalizatu ondoren hasiera eman dakieke obrei. Arau horretatik kanpo 

daude presazko edo larrialdiko obrak. Horiei kontratua formalizatu orduko eman 
dakieke hasiera. 
 
 
 
7.2.4. Kontratistari exijitzen zaizkion agiriak 
 

Eskaintzaileen proposamenak administrazio-klausula partikularretan adierazitako 
ereduari lotuta egongo dira, eta proposamena aurkezteak enpresaburuak horietan 
azaltzen diren klausula guztiak onartzen dituela esan nahiko du.  

 
 
Proposamenak sekretuak izango dira eta jarri beharreko baliabide guztiak jarriko dira 

hori bermatzeko, enkante publikoa egiten den arte. Eskaintzaileek eskaintza bakarra 
aurkeztu ahal izango dute. 

 
 
Bi gutun-azal aurkeztuko dira, bata proposamen ekonomikoarekin eta bestea 

administrazioak eskatzen duen dokumentazioarekin. Bata zein bestea dagokien epearen 
barruan aurkeztu behar dira horretarako iragarritako lekuan, edo, bestela, postaz bidal 
daitezke. 
 

Beharrezko administrazio-agiriak 

Agiria Edukia 
NAN Pertsona fisikoen kasuan, izaera eta gaitasuna egiaztatzen 

ditu. 

Merkatu Erregistroko eraketa eta 
izen-ematearen idazkia. 

Pertsona juridikoen kasuan, izaera eta gaitasuna egiaztatzen 
ditu. 

Behin-behineko fidantza-ordezkagiria. - Aurkeztutako fidantzaren seriotasuna egiaztatzen du. 
- Eskaintzaren aurrekontuaren % 2 suposatzen du. 
- Dirutan, balore publikotan edo banku, aurrezki-kutxa edo 
aseguru-etxe batek emandako abalaren bitartez egin daiteke. 

Gizarte Segurantzaren diruzaintzako 
ziurtagiria. 

Gizarte Segurantzaren kotizazioen ordainketak eguneratuta 
dituela egiaztatzen du. 

Ogasunaren ziurtagiria. Zerga-betebeharren ordainketak eguneratuta dituela 
egiaztatzen du. 

Espainiako epaitegien menpe jarriko diren 
onarpena. 

Atzerriko enpresei eskatzen zaie, administrazio 
espainiarrarekin kontraturen bat egiteko. 
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7.2.5. Obren sailkapena 
 

Kontratu horien bidez egin beharreko obra publikoak honako taldeotan sailkatuko 
dira, helburuaren eta izaeraren arabera. 
 

Obren proiektuen sailkapena 

Mota Obraren helburua 

Hastapena Higiezin bat sortzea. 

Eraberritzea Dagoeneko badagoen higiezin batean egindako handitze-, hobekuntza-, 
egokitze- edo sendotze-lanak. 

Konponketa Ustekabeko arrazoi batek sortutako kalteen konponketa-lanak. 

Kontserbazioa Erabilera arruntak sortutako kalteen konponketa-lanak. 

Eraispena Ondasun higiezin baten eraispena. 

  
 

Hastapeneko obrek ondasun higiezinak sortzea dakarte; eraberritze-obrak, berriz, 
dagoen ondasun higiezina handitzeko, hobetzeko, berritzeko, egokitzeko, moldatzeko 
edo sendotzeko obrak dira. 

 
Konponketa errazeko obrak ustekabeko kausengatik ondasun higiezin batean 

eragindako narriadura konpontzeko egin beharreko obrak dira. 
 
Kontserbatzeko eta mantentzeko obrak denboraren joanak eragindako narriadura 

denean obrak kontserba daitezen egiten direnak dira. 
 
Eraispen-obrak ondasun higiezinak apurtu eta eraisteko egindako obrak dira. 
 
 
 

7.2.6. Obra-kontratuaren exekuzioa eta aldaketa 
 

Esleipena kontratazio-mahaiak egiten du, ondoren kontratua egin eta obrak 
gauzatzen dira. 

 
 
Obra-kontratuaren exekuzioa, kontratuan ezarritako epearen barruan, obraren 

zuinketarekin hasten da. Horretarako, hilabeteko epea dago kontratua formalizatzen 
denetik kontatzen hasita. 

 
 
Obrak kontratuaren eta proiektuaren klausulen orriak dauzkan hitzarmenei zorrotz 

lotuta exekutatu edo gauzatuko dira. 
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Obra egiten den bitartean eta bermearen epea betetzen den arte, kontratista da 
eraikitze-lanetan ikus daitezkeen akatsen arduraduna. 

 
Kontratistak kobratu ahal izateko, administrazioak denboraldi horretan obrak 

exekutatu edo gauzatu direla akreditatzen duten ziurtagiriak egingo ditu hilero. 
 
Administrazioak hilabete bakoitzaren amaieran ordainduko dio kontratistari obren 

zenbatekoa, gauzatutako obra-unitateen arabera; gainera, zuzeneko kostuekin eta 
zeharkakoekin, baldin eta aurretik bien arteko beste akordiorik ez balego behintzat. Hala 
izanez gero, kontratuaren administrazio-klausulen orrian agertu beharko da. 

 
Obra-kontratuetan egindako aldaketak Herri Administrazioen Kontratu Legean 

bilduta daude, eta obraren eskumeneko zuzendariaren menpe, obra aldatzeko 
espediente baten beharrean. Espediente hori, gutxienez, ondoko jarduerek baldintzatzen 
dute. 

 
a) Proiektua egitea eta onartzea. 
b) Kontratistari entzutea. 
c) Kontratazio-organoak espedientea onartzea. 

 
 
 
7.2.7. Kontratazio-mahaia 
 

 
Kontratazio-mahaia kontratua esleitzeaz arduratzen den organo kolegiatua da. 

Presidenteak, idazkariak, bi batzordekidek, funtzionario batek (kontratazio-organoaren 
laguntzaile gisa) eta kontu-hartzaile batek osatzen dute mahaia. 

 
 
Mahaiak, lehenengo urrats bezala, administrazio-dokumentazioa aztertzen du. 

Akatsik aurkituz gero, gehienez hiru eguneko epea luzatuko da horiek zuzentzeko. 
Akatsok zuzenduko ez balira, proposamenak atzera botako lirateke. Ekitaldi hori ez da 
publikoa. 

 
Kontratazio-mahaiak bigarren ekitaldi publikoan proposamen ekonomikoak irekitzen 

ditu. Ekitaldi horretan egingo da esleipenerako proposamena: preziorik baxuena 
eskaintzen duenarentzat, enkantearen bidez baldin bada. 

 
Lehiaketa baldin bada, berriz, kontratazio-mahaiak kontratazio-organoari igorriko 

dizkio eskaintzak, aktarekin eta egokien iritzi dion proposamenarekin batera. Betiere, 
administrazio-klausula partikularren orrietan datozen irizpideekin bat etorri beharko da. 
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7.2.8. Kontratua izenpetzea 
 

Kontratua kontratistak administrazioan behin betiko fidantza jarri ondoren 
izenpetzen da. Fidantza hori aurrekontuaren % 4koa izango da50. Administrazioak 
bermea edukitzea da fidantzaren helburua, kontratistak bere obrak zuzen egingo 
dituelako bermea.  

 
Bukatzeko, administrazioak eta kontratistak administrazio-agiri batean kontratua 

izenpetzen dute esleipena ezagutarazten denetik 30 eguneko epearen barruan. Eskritura 
publikoa ere egin ahal izango da kontratistak hala eskatzen duenean. 
 
 
 
7.2.9. Obra-kontratuaren iraungipena 
 

Kontratuak betetzen direnean edo bertan behera uzten direnean iraungiko dira obra-
-kontratuak. 
 
7.2.9.1. Kontratua betetzea 
 

Obra amaitutakoan, proiektuak finkaturiko betekizunak biltzen dira; hala, 
administrazioak izendaturiko funtzionario teknikoak obra hartutzat joko du, dagokion 
akta jasoko du eta, une horretatik aurrera, bermearen epeari emango zaio hasiera. 
 
  

Obra-kontratua betetzeko mekanismoa 

Faseak  

Obra hartutzat jotzea Obra amaitu ondorengo bi hilabetetan egingo da, eta obrak egoera 
onean daudela egiaztatu ondoren, horretarako akta jasoko da. 

Bermearen epea Obra hartzen den unetik hasiko da kontatzen. Kontratuan ezarriko 
da, obraren izaera eta konplexutasuna kontuan hartuz, eta ezin 
izango da urtebete baino gutxiagokoa izan, kasu berezietan salbu. 

Likidazioa eta ordainketa Sei hilabeteko epearen barruan, hartu den unetik zenbaturik, adostu 
beharko da, enpresaburuari obraren amaierako likidazioa jakinaraziz 
eta ondoriozko saldoa ordainduz. 

Bermea itzultzea Obra hartutzat jo eta likidazioa onartu ondoren, administrazioak 
behin betiko fidantza itzuli beharko du eta emandako abala kitatzea 
baimendu. 

 

                                                 
50 Caja General de Depósitos-en, estatuaren kasuan; edozein kutxa baliokidetan, autonomia-erkidegoen 

edo toki-erakundeen kasuan. 
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Obrak proiektuan finkaturiko ezaugarriak biltzen ez dituen kasuan, administrazioko 
funtzionarioak akatsen akta jasoko du, eta kontratistari epe bat emango dio konpon 
ditzan. Bermearen epea ezingo da urtebete baino txikiagokoa izan. 

 
Obran ezkutuko akatsak detektatzen badira, eta artean 15 urte igaro ez badira, 

kontratistak akats horien aurrean erantzun egin beharko du. 
 
7.2.9.2. Kontratua bertan behera uztea 
 

Lehenengo zortzi kausa orokorrez gain51, obra-kontratua honako kausa hauengatik 
ere utz daiteke: 

 
1. Zuinkatzea beranduegi egiaztatzean bada. 
2. Administrazioaren erruz, obra hasteko sei hilabete baino gehiagoko etenaldia 

gertatzen bada. 
3. Administrazioak onartutako obra zortzi hilabete baino gehiagoz eten edo uzten 

bada. 
4. Administrazioak egindako proiektuak errakuntzak baditu, gutxienez, obraren 

aurrekontuaren % 20an eragiten dutenean. 
5. Aurrekontuan egindako aldaketek, elkarren segidan izan arren, kontratuaren 

prezioan (BEZa kanpo) gutxi gorabehera % 20ko aldaketa eragiten badute, edo 
hasierako proiektuaren funtsezko aldaketa sortzen badute. 

 
Kontratua suntsitzeak proiektuaren arabera egindako obrak egiaztatzea, neurtzea eta 

kitatzea (edo likidatzea) ekarriko du, eta kontratistaren aldeko edo aurkako saldo 
egokiak finkatuko ditu. 

 
Kontratua ebaztea kontratazio-organoak erabakiko du, ofizioz edo kontratistak 

eskatuz gero. 
 
Kontratazio-espedientearen amaiera kontratazio-organoak eraginda kontratua 

suntsitzen denean amaitzen da. Aurretik, honako agiri hauek gehitu zaizkio 
espedienteari proiektuaren aurreko zuinketarekin: administrazio-klausula partikularren 
orria, kredituaren atxikipena eta gastuaren fiskalizazioa. 
 
 
 
 

                                                 
51 Ikusi kontratu publikoen gaia. 
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7.3. ZERBITZU PUBLIKOEN KUDEAKETA-KONTRATUAK 
 
 

Zerbitzu publikoak administrazioak berak, zuzenean, kudea ditzake; edo, bestela, 
zerbitzu horien zeharkako kudeaketa pertsona bati edo enpresa bati agin diezaioke. 

 
Zerbitzu publiko baten zeharkako kudeaketara jo aurretik, argi eta garbi azaldu 

beharko dira, batetik, zein diren administrazioak bere gain hartzen dituen funtzioak, eta, 
bestetik, kontratistak egin beharko dituenak. Halaber, hiritarrek enpresa pribatu 
horretatik zein motatako eta kalitateko zerbitzu publiko jasotzeko eskubidea duten ere 
azaldu beharko da.  

 
 
Kontzeptua. Kontratu hauen bitartez, herri-administrazioak aginpidea ematen dio 

pertsona naturalari edo juridikoari zerbitzu publiko baten kudeaketa egin dezan; hori da 
bere benetako prestazioa. 

 
 
Zerbitzu publikoen kudeaketa-kontratuak izendapenaren barruan sartzen dira helburu 

gisa zerbitzu publiko bat kudeatzea duten kontratuak. Kontratu-mota hau praktikan 
administrazio-emakida da. Administrazioak, kontratu bidez, bere eskumeneko 
zerbitzuak zeharka kudeatu ahal izan ditzan.  

 
Enpresa partikularrek lehiaketa publikora joko dute, baldin eta zerbitzuaren 

ustiaketak enpresa pribatuei irabaziak sortuko badizkie. Era berean, herri-
-administrazioek behar besteko ahalmena gordeko dute kontratuaren helburu diren 
zerbitzuak bide onetik doazela ziurtatzeko. 

 
 
 

7.3.1. Sailkapena eta iraupena 
 

Lau dira ohiko modalitate gisa har daitezkeenak: 
 

a) Emakida: enpresaburuak zerbitzua kudeatzen du, arrisku eta zoriaren arabera. 
 
b) Kudeaketa interesatua: enpresaburuak administrazioarekin zerbitzua partekatzen 

du, eta administrazioak parte hartzen du, kontratuan ezarritako proportzioaren 
arabera. 

 
c) Kontzertua pertsona natural edo juridikoarekin: Zerbitzua, berez, delako zerbitzu 

publiko horren prestazio baliokideak egiten aritzen den pertsona juridiko edo 
naturalaren bitartez eskaintzen da. 
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d) Ekonomia mistoko sozietateen eraketa: administrazioak berak, edo erakunde 
publikoen bidez, parte hartzen du pertsona natural edo juridikoekin batera. 
 
Kontratu horien iraupena pertsona horietan finkatuko da. Kontratuek luzapen 

automatikoko klausulak zehaztu ohi dituzte, alderdi kontratugileren batek kontratua 
salatzen ez badu behintzat. Kontratu betiereko edo mugagabe gisakorik ezin da ezarri. 
Beraz, kontratuaren iraupena eta eduki ditzakeen luzapenak ezinbestez finkatu behar 
dira. Epe osoa, luzapenak barne, ezin da 75 urte baino luzeagoa izan. 
 
 

Zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketa, modalitateak eta ezaugarriak 

Modalitatea Ezaugarriak 

Emakida Enpresaburuak kudeatzen du zerbitzua, eta emaitza ekonomikoak 
lortzen ditu. 

Kudeaketa interesatua Administrazioa eta enpresaburua zerbitzuaren ustiapenaren emaitza 
ekonomikoetan batera doaz, kontratuan ezarritako proportzioaren 
arabera. 

Kontzertua Zerbitzua (zerbitzu publikoa) horren prestazio baliokideak egiten 
aritzen den pertsona juridiko edo natural baten bidez eskaintzen da. 

Ekonomia mistoko 
sozietatea 

Administrazioak eta enpresaburuak, biek, parte hartzen dute 
zerbitzu publikoaren kudeaketan, bai eta horren emaitzetan ere. 

 
 
 
7.3.2. Esleipena 
 

Zerbitzu publikoen kudeaketa-kontratuak prozedura irekien edo murriztuen bidez 
esleitzen dira, eta, betiere, lehiaketaren bitartez. Hortaz, inoiz ezin da enkante bidez 
egin. 

 
Prozedura negoziatua aldez aurretik justifikatuta dagoenean soilik egin ahal izango 

da, hain zuzen ere ondoko kasu hauetan: 
 
a) Eskaintzan lehiaketa eragin ezin denean. 
b) Premia larriaren aurrean, ustekabeko gertakizunen ondorioz. 
c) Estatuaren segurtasunak berme bereziak exijitzen dituenean, horien espedienteak 

sekretutzat aitortuak direnean edo segurtasun-neurri bereziak behar dituztenean. 
d) Zerbitzu-kudeaketarako kontratuen hastapeneko gastuen aurrekontua 30.050,61 

euro baino gutxiagokoa izatea aurreikusita dagoenean, eta, aldi berean, 5 urte 
baino gutxiago irauten duenean (muga horiek arauetan alda daitezke). 

e) Lehiaketarako iragarriak izan diren esleitu gabeko kontratuen eskaintza falta 
delako edo aurkezturiko proposamenak ez-onargarritzat hartu direlako. 
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f) Osasun-laguntzaren prestazioari dagozkionak besteen baliabideekin itaunduak, 
herri-administrazioen artean egindako hitzarmenetik eratorriak edo esparru-
-kontratu batetik, betiere berori legearen52 arauei lotua izan bada. 

 
Zerbitzu publikoaren kontratuen kudeaketaren esleipena BOEn53 argitaratuko da, edo 

dagozkion egunkari edo buletin ofizialetan, hastapeneko gastuaren aurrekontua 
30.050,61 euro baino handiagoa denean edota bere iraunaldia bost urte baino 
gehiagokoa denean. 
 
 
 
7.3.3. Esleipena, formalizazioa eta behin betiko bermea 
 

Kontratua administrazio-organo eskudunak egindako esleipenaren bidez egiten da; 
organo horrek enpresa esleipendunari fede-emanez jakinaraziko dio. 

 
Kontratuaren formalizazioa administrazio-agirian egingo da, edo eskritura 

publikoan kontratistak hala eskatuz gero, esleipena jakinarazi ondoko 30 eguneko 
epean. 

 
Kontratazio-organoak behin betiko bermea finkatuko du kasu bakoitzean, 

kontratistak bete behar duen zerbitzuaren arabera, eta horretarako 15 eguneko epea 
izango du kontratua jakinarazten denetik kontatzen hasita.  
 
 
 
7.3.4. Exekuzioa eta aldaketa 
 

Exekuzio-fasean, kontratista, obra jakinak gauzatzera behartuta egoteaz gain, 
kontratuan ezarritako ezaugarriei zorrotz lotutako zerbitzua antolatzera derrigortuta 
dago, adierazitako epeen barruan. 

 
Kontratistak, eskuarki, ondoko betebeharrak ditu: 

 
a) Lan jakin batzuk gauzatzea, eta, kontratuan ezarritako ezaugarriei zorrotz lotuta, 

zerbitzua antolatzea, kontratuan adierazitako epeen barruan. 
 
b) Adostutako jarraitutasunez zerbitzua ematea eta partikularrei erabiltzeko eskubideak 

bermatzea, ezarri diren baldintzetan eta onarturiko tarifez osaturiko kontraprestazio 
ekonomikoaren ordainketaren bidez, hala dagokionean. 

 

                                                 
52 Herri-Administrazioen  Kontratu-Legearen Testu Bateginean. 
53 BOE: Espainiako Aldizkari Ofiziala. 
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c) Zerbitzuaren ordena ona zaintzea, jarraibide egokiak emanda. 
 
d) Hirugarrenei sorturiko kalteak ordaintzea, zerbitzuaren garapenak behar dituen 

eragiketen ondorioz. Dena dela, administrazioari egotz dakizkiokeen kasuak 
salbuetsita daude, sorturiko kalteak berak eragindakoak direnean. 

 
e) Gai horretan dauden akordioak errespetatzea; adibidez, Europako Batasunaren 

partaideekin erlazionaturikoak. 
 

 
Administrazioak, interes publikoaren zioak direla medio, zerbitzuen ezaugarriak eta 

erabiltzaileek ordaintzeko tarifak alda ditzake. Administrazioak kontratistari 
konpentsatuko dio aldaketek kontratuaren finantza-erregimenari eragiten diotenean. 

 
 
 
 
7.3.5. Iraungipena 
 

Iraungipena, gainerako kontratuetan bezala, kontratua betetzeak edo suntsitzeak 
eragingo du. 
 
7.3.5.1. Kontratua betetzea 
 

Kontratua amaitu ondoren, zerbitzua administrazioaren eskura itzuliko da. Izan ere, 
kontratista, kontratuaren arabera, obrak eta instalazioak ematera behartuta dago. 
 
7.3.5.2. Kontratua ebaztea 
 

Kausa orokorrez54 gain, kontratu-mota honek ondoko kausa hauek ditu propioak: 
 

1. Administrazioaren partetik, bai kontratistari kontraprestazioaren entregan, bai bitarte 
laguntzaileen entregan (behartu zena eta kontratuaren arabera), sei hilabete baino 
gehiagoko berandutzea denean. 

2. Administrazioaren partetik, zerbitzuaren erreskatea egiten denean. 
3. Zerbitzuaren ezabapena denean, interes orokorraren zioak direla eta. 
4. Zerbitzua ustiatzeko ezintasuna denean; kontratua egin ostean administrazioak 

harturiko akordioen ondorioz. 
 
Zerbitzu publikoen kudeaketa-kontratuak ezingo dira 75 urte baino gehiagokoak 

izan, luzapenak kontuan hartuta. 
 

                                                 
54 Ikusi kontabilitate publikoaren gaia: 1-4 eta 7eta 8 puntuak. 
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Zerbitzu publikoen kudeaketa-zerbitzuak prozedura irekiaren edo murriztuaren 
bitartez esleitu ohi dira, proposamen onuragarriena kontuan hartuz, hots, lehiaketa 
bidez. Izan ere, preziorik baxuena ez da onartzen irizpide bezala. 
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7.4. HORNIKUNTZA-KONTRATUA 
 
 

 
Kontzeptua. Administrazioak egindako edozein produktu edo ondasun higigarri 

erosi, errentan hartu edo eskuratzea hornikuntza-kontratua da, ondasun ukiezinen eta 
balore negoziagarrien erosketa izan ezik –enpresa baten akzioak, adibidez–. 

 
 
Hornikuntza-kontratuak produktu edo ondasun higigarrien erosketa eta 

errentamendua ditu helburu, eta ondoko hiru talde hauetan sailkatzen dira: 
 

a) Enpresaburuak ondasun ugari, elkarren segidan eta unitateko halako prezioan 
entregatzeko hitza ematen duenean egiten diren kontratuak dira, horniduren 
entregaren balio osoa eta iraunaldia zehatz-mehatz definitu gabe. Entrega hori 
administrazioaren beharrizanen baitan dago. 

b) Informazioaren tratamendurako ekipo eta sistema informatikoak erosi eta errentan 
hartzen direnean, hala nola neurrira egindako ordenagailuetarako programen 
kontratuak. 

c) Fabrikazioarenak. Enpresaburuak entregatu beharreko gauzak edo gauzek 
administrazioak aldez aurretik finkaturiko ezaugarri berezien arabera landutakoak 
izan behar dute. Administrazioak beharrezko materialak edo gaiak, osorik edo 
partzialki, jartzeko konpromisoa hartzen du. 
 
 
 

7.4.1. Esleipena 
 

Esleipena enkante, lehiaketa edo prozedura negoziatuaren bidez egin daiteke:  
 

 
Esleipen-prozedura. Hornikuntza-kontratua lehiaketa bidez esleitu ohi da. Enkantea 

zenbateko txikiko erosketetan bakarrik erabili ahal izango da, eta lortu beharreko 
produktuak, normalizatuta egoteagatik, guztiz zehaztuta dauden kasuetan. 

 
 
7.4.1.1. Enkantea 
 

Kontratazio-forma hau balio txikiko erosketetan bakarrik erabili ahal izango da. 
Erosteko produktuak zeharo definituak dira beren normalizazioaren ondorioz, eta 
prezioa bakarrik alda daiteke, inolaz ere ez kalitatea edo forma. 
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7.4.1.2. Lehiaketa 
 

Hau da hornikuntzak kontratatzeko forma arrunta. Lehiaketa erabiltzen den 
bakoitzean, kontratua esleitzeko, espedientearen prestaketan aldez aurretik zehaztutako 
irizpideak kontuan hartuko dira: prezioa, entrega-epea, erabilera-kostua, 
errentagarritasuna, kalitatea, ezaugarri estetikoak eta funtzionalak, balio teknikoa, 
salmenta ondoko zerbitzua, laguntza teknikoa eta antzeko beste batzuk. 
 
7.4.1.3. Prozedura negoziatua (zuzeneko kontratazioa) 
 

Ekonomia-eskaintzak, enkante- edo lehiaketa-prozeduretan, irregularrak edo 
ezohikoak direnean soilik ados daitezke; betiere kontratuaren jatorrizko baldintzak 
funtsean aldatzen ez badira. Prozedura hori publizitatearekin izan daiteke, 
proposamenak edo eskaintza ekonomikoak, prozedura ireki eta murriztuetan, 
irregularrak edo ezohikoak direnean; ala publizitaterik gabe, espedientean behar den 
moduan justifikatuta dagoelarik, ondoko kausa hauetakoren bat gertatzen denean: 
 
a) Prozedura ireki ala murriztuari erantzunez proposamenik aurkezten ez denean, 

eskaintzaile faltagatik edo aurkeztu direnak eskaintzan onartu ez direlako; betiere 
kontratuaren jatorrizko baldintzak aldatzen ez badira. Prezioa alda daiteke, baina 
igoerak ezin du % 10ekoa baino handiagoa izan. 

b) Kontratuaren helburu diren produktuak esperimentu gisa fabrikatzen direnean soilik. 
c) Espezializazio teknikoaren edo artistikoaren arrazoiengatik, hornitzaile bati soilik 

eman ahal zaionean agindua. 
d) Aurreikusi gabeko premiazko beharrizanengatik. 
e) Administrazioak ezaugarri teknikoak dituen materiala erosten duenean –hornitzaile-

-aldaketak behartuta– baina ondasunen entrega osagarriak, hornidurak edo 
instalakuntzak birjartzeko artikuluen parte direnean. 

f) Esparru-hitzarmen batetik eratorritako esleipenean, betiere, azken hori esleitua izan 
denean eta legearen arauei lotuta dagoenean. 

g) Administrazioak ondasunen berdintasuna beharrezkotzat jo duenean, haien erabilera 
komunari begira, betiere dagokion esleipena, aldez aurretik eta independenteki, 
lehiaketan hartua izan bada. 

h) Sekretu edo isilpeko gisan aitortuak izan direnak, edo exekuzioa segurtasun-neurri 
bereziekin lagunduta joan behar denean. 

i) 12.020,24 euro baino gutxiagoko balioa duten ondasunen kasua. Muga hori 
18.030,36 eurotara igotzen da fabrikazio-kontratuetarako (arauetan zenbateko horiek 
aldatu egiten dira). 

j) Ondare historiko espainiarra osatzen duten ondasun higigarrien erosketa, Ondare 
Historiko Espainiarraren Ondasunen Kalifikazio, Balorazio eta Esportazio 
Batzordeak edo autonomia-erkidegoetako administrazioetan onartutako organismoek 
aldez aurretik baloratuta. 
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7.4.2. Esleipena, behin betiko bermea eta formalizazioa 
 

Kontratua administrazio-organo eskudunak egindako esleipenaren bidez egiten da, 
zeinak enpresa esleipendunari fede-emanez jakinaraziko dion. 

 
Kontratua esleitu ondoren, eta 15 laneguneko epearen barruan, kontratista behartuta 

dago kontratuaren aurrekontuaren % 4ko behin betiko bermea jartzera. 
 
Ondoko hornikuntza-kontratu hauek ez dute bermerik aurkeztu beharrik: 
 

a) Enpresaburuak ondasun ugari, elkarren segidan eta unitateko halako prezioan 
entregatzeko hitza ematen den hornikuntza-kontratuak, zerbitzu publikoko enpresa 
emakidadun harekin hitzartuak direnak. 

b) Prozedura negoziatuaren erregimenean berehala entregatzen dituen kontratuak; 
kontratistak ondasun kontsumigarriak edo narriadura errazekoak, prezioa ordaindu 
baino lehen, bermearen epea dagoen kasuan izan ezik. 

c) Enpresa hornitzailea atzerritarra denean eta kontratua betetzea bermatzen duenean. 
Eratzen diren kontratuak nazioarteko merkatu-praktiken arabera egin behar dira. 
 
Kontratuaren formalizazioa administrazio-agirian egingo da, edo eskritura publikoan 

kontratistak hala eskatuz gero, esleipena jakinarazi ondorengo 30 eguneko epearen 
barruan. 
 
 
 
7.4.3. Exekuzioa, aldaketa eta berrikuspena 
 

Kontratista behartuta dago hornikuntzaren helburu diren ondasunak finkaturiko 
denboran eta lekuan ematera, manamendu teknikoen eta administrazio-klausulen 
arabera. 

 
Hornikuntza-mota edozein izanik ere, esleipendunak ez du kalte-ordainaren 

eskubiderik edukiko matxura edo kalteengatik. Administrazioak ondasunak jasotzean, 
berandutzan erori ez bada (ondasunetan sorturiko galerak administrazioari eman baino 
lehen). 

 
Ondasunak hartzeko egintza formala, baldintza-orriaren arabera, entregaren 

ondorengoa bada, bata eta bestearen artean dagoen denbora-tarte horretan ondasunen 
zaintzaren arduraduna administrazioa izango da. 

 
Prezioa dirutan ordainduko da eta esleipendunak diru hori jasotzeko eskubidea 

izango du, behin zerbitzuak entregatu eta administrazioak formalki jaso ondoren. Kasu 
bakan batzuetan, ordainketa ondasunetan jaso daiteke, baina betiere kontratatutako 
balioaren % 50 gainditu gabe. 
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Kontratua aldatzea kontratazio-organoaren pribilegioa da interes publikoagatik egiten 
bada, betiere kontratistari aldez aurretik entzun ondoren. 

 
Sei hilabete baino gehiago irauten duten hornikuntza-kontratuetan prezioa berrikus 

daiteke. Dena dela, ez dago kontratua berrikusteko eskubiderik bere zenbatekoaren      
% 20 gauzatu edo exekutatu den arte, eta betiere, esleipen formala egin zenetik sei 
hilabete igaro badira. 

 
Berrikuspena adierazleen edo formula ofizialen bidez praktikatuko da. 
 
 
 

7.4.4. Iraungipena 
 

Iraungipena, gainerako kontratuetan bezala, kontratua betetzen edo suntsitzen denean 
gertatzen da. 
 
7.4.4.1. Betetzea 
 

Betetzea ondoko faseetan isla daiteke: 
 
1. Hornitutako gauza edo gauzak entregatzea. 
2. Bermearen epea: enpresaburuak hornikuntza egin orduko, kontratuan adierazitako 

bermearen epea hasiko da. 
3. Likidazioa eta ordainketa: bermearen epea amaitu ondoren, administrazio-organo 

eskudunak egiaztatuko ditu bidezko likidazioak. 
4. Bermearen itzulketa: horri ekingo zaio enpresaburuak erantzukizunik ez badauka. 
 
7.4.4.2. Suntsitzea 
 

Lehenengo zortzi kausa orokorrez gain55, kontratu-mota honek ondoko kausa hauek 
ditu: 
 
1. Hornikuntza hasteko etena dagoenean, administrazioari egindako kausa 

egozgarriagatik, betiere entregarako kontratuan adierazitako datatik sei hilabeteko 
epea baino luzeagorako; kontratuak epe laburragoa adierazten duen kasuan izan ezik. 

2. Hornikuntzaren etendura dagoenean, betiere, administrazioak hitzartutako urtebeteko 
epea baino luzeagorako; kontratuak epe laburragoa seinalatzen duen kasuan izan 
ezik. 

3. Hornikuntzaren aldaketek, elkarren segidan izan arren, eta elkarrekin edo bakarka, 
kontratuaren prezioan % 20ko aldaketa, gutxi gorabehera, eragiten dutenean; edo, 
hasiera batean itaundutako prestazioan, funtsezko aldaketa sortzen dutenean. 

                                                 
55 Ikusi kontratu publikoen gaia. 
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7.4.5. Kontratazio-espedientea 
 

Normalki, hornikuntza-kontratuak administrazio-atala eta finantza-atala baino ez du. 
 
Atal teknikoa erantsiko zaio hornigaiak berak hala eskatzen duenean, kontsumorako 

osasun-materiala, adibidez. 
 
Hornikuntza-espedienteak izapide arruntak, presazkoak edo larrialdikoak izan 

ditzake. 
 

 
 
7.4.6. Prezioaren ordainketa 
 

Administrazioak kontratuan ezarritako baldintzen arabera ordainduko da hornigaien 
prezioa. Hornigaiak entregatu eta formalki jasoko dira. 
 
 
 
7.4.7. Bermearen epea 
 

Bermearen epearen barruan hornitutako ondasunetan akatsik agertuko balitz, 
administrazioak eskubidea izango luke kontratistari akastun materialak berriz jar ditzala 
eskatzeko.  

 
 
Kontratu informatikoak. Informazioaren tratamendurako ekipoen kontratazioan 

lehiaketa bi ataletan ebatzi ahal izango da: 
 

� Lehenengo atalean, kontratazio-mahaiaren ustez administrazioarentzat 
onuragarrienak diren eskaintzak aukeratuko dira. 

 
� Bigarren atalean, arestian aukeratutakoen artean egokiena hautatuko da eta horri 

kontratua esleituko zaio, betiere klausulen orrian aurreikusten diren lanei erantzuten 
diela egiaztatu ondoren. 

 

 
 
 
 



 
Administrazio publikoa 

 

  
275

7.5. AHOLKULARITZA- ETA LAGUNTZA-KONTRATUAK. 
ZERBITZUETAN ETA ADMINISTRAZIOAN EZOHIKOAK 
DIREN LAN ESPEZIFIKO ETA LAN JAKINEN 
KONTRATUAK 

 
 

Aholkularitza- eta laguntza-kontratuak eta zerbitzuetan eta administrazioan 
ezohikoak diren lan espezifiko eta jakinen kontratuak honako hauek dira: 

 
Administrazioarekin elkarlanean eta horren gainbegiraketarekin, ondorengo 

prestazioak eskaintzea: datu-bilketa, edozein lan tekniko egiteko ikerketak, ondasun 
publikoen kudeaketarako aholkularitza, proiektuen idazketarako azterketak eta laguntza; 
horiez gain, arestian aipatutakoekin zerikusia izan dezakeen izaera intelektuala duen 
edozein lan, prestazioak nagusi dituena. 
 
 
 
7.5.1. Aholkularitzako eta laguntzako kontratuaren kontzeptua 
 
Teknika, antolakuntza, ekonomia- edo gizarte-izaera duten txostenak, ikerketak, planak 
eta proiektuak, baita aurreproiektuak ere, aztertzea eta lantzea. Halaber, obren edo 
instalakuntzen zuzendaritza, gainbegiraketa eta gauzatzearen kontrola, edota 
antolakuntza-sistemen ezarpena.  
 
 
 
7.5.2. Zerbitzuen kontratuaren kontzeptua 
 

Honako xede hauek dituzten kontratuak zerbitzukoak dira: 
 

1. Izaera teknikoa, ekonomikoa, industriala, merkataritzakoa edo antzeko beste edozein 
dutenak. 

2. Administraziorako osagarria dena. 
3. Ondasunak mantentzea, kontserbatzea, garbitzea eta konpontzea (ekipoak eta 

instalazioak). 
4. Administraziorako neurrira garatutako ordenagailuetarako programak. 
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7.5.3. Lan ezohiko, espezifiko eta jakinen kontratuen kontzeptua 
 

Aurreko bi ataletan ez daudenak dira, eta administrazioak salbuespenez egiten ditu 
kontratu hauek, administrazio-organoek xedeei jarduera arrunten bidez erantzun ezin 
dienean. 

 
 

 
7.5.4. Elementu partikularrak 
 
a) Kontratu hauetan, APKLk exijitutako baldintza orokorrez gain, enpresa 

esleipendunek pertsona fisikoak edo juridikoak izan behar dute. Horien xedeek edo 
jarduerek kontratuaren helburuarekin zerikusi zuzena eduki behar dute. Estatutu edo 
arau eratzaileetatik ondorioztatzen dira, eta behar bezala akreditatu behar dira. Behar 
adina elementu pertsonal eta antolakuntzako eduki behar dituzte, kontratua behar 
bezala gauzatu edo exekutatzeko. 

 
b) Aholkularitza- eta laguntza-kontratuek, baita zerbitzukoek ere, ezin izango dute bi 

urte baino gehiago iraun, herri-administrazioen aurrekontuari dagozkion arauetan 
ezarritako baldintza eta muga guztiekin. Hala ere, kontratua amaitu aurretik bertan 
aurreikusi ahal izango da haien aldaketa eta luzapena, alderdien arteko akordioaren 
bidez. Kontratuak, luzapenak barne, inoiz ezingo du lau urte baino gehiago iraun, 
legeak ezarritako salbuespenak izan ezik. 

 
c) Lehiaketa izango da kontratu hauek esleitzeko ohiko formaren, prozedura irekiaren 

edo murriztuaren bidez. Enkantea edo prozedura negoziatuak, publizitatearekin edo 
publizitaterik gabe, kasu jakin batzuetan bakarrik erabili ahal izango dira. 
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7.1. Defini ezazu zer den obra-kontratua. 
 
7.2. Zer da enkantearen prozedura murriztua? 
 
7.3. Kontratazio-mahaiari buruz, 
 a) Deskriba ezazu parte hartzen duen ekitaldi bakoitzean duen zeregina. 
 b) Mahaiaren osaketa zein den adierazi. 
 
7.4. Hornikuntza-kontratuari buruz, adieraz itzazu hornikuntza-kontratuaren espedien-

tearen atalak. Beharrezkoa da beti atal teknikoa? Arrazoitu zure erantzuna. 
 
7.5. Zein da hornikuntza-kontratua esleitzeko forma arrunta? Zenbat forma daude? 
 
7.6. Zenbat denbora iraun dezake, gehienera jota, hornikuntza-kontratuak? 
 
7.7. Zein da aholkularitza- eta laguntza-kontratuaren gehienezko iraupena? 
 
7.8. Aipa itzazu obra-kontratuaren faseak. 
 
7.9. Deskriba itzazu obra bat esleitzeko prozedura irekiaren, murriztuaren edo 

negoziatuaren arteko aldeak. 
 
7.10. Zein dira zerbitzu publikoen kudeaketa-kontratuen modalitate ohikoenak? 
 
7.11. Azter itzazu zerbitzu publikoen kontratistaren betebeharrak. 
 
7.12. Zerbitzu publikoen kudeaketa-kontratuak mugarik ba du? Arrazoitu erantzuna. 
 
7.13. Zer hartzen da hornikuntza-kontratutzat? 
 
7.14. Zein dira hornikuntza-kontratuaren betebeharrak? 
 
7.15. Azter itzazu hornikuntzaren, zerbitzuen eta obra publikoen kontratuen zergatiak. 
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 7.16. Obra-kontratuak hauxe dauka helburutzat: 
 
 a) Hondartzak garbitzea. 
 b) Ondasun higiezinak eraikitzea. 
 c) Ministerioen segurtasun-zerbitzuak. 
 
7.17. Obra-kontratuaren bermearen epea ez da sekula izango... 
 
 a) Hamabost urte baino gutxiagokoa. 
 b) Urtebete baino gutxiagokoa. 
 c) Hamar urte baino gutxiagokoa. 
 
7.18. Hornikuntza-kontratuak hauxe dauka helburutzat: 
 
 a) Ondasun higiezinak erostea. 
 b) Portuak konpontzea. 
 c) Informazioaren tratamendurako ekipo eta sistema informatikoak erosi eta 

errentan hartzea. 
 
7.19. Nola formalizatu behar da zerbitzu publikoen kontratua? Arrazoitu zure 

erantzuna. 
 
7.20. Gehienez zenbat denbora iraun dezake zerbitzu publikoen kudeaketa-kontratuak? 
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Aurrekontu, gastu publiko, kontabilitate publiko eta kontratu publikoen gaiak egiteko 
erabilitako materialaren zerrenda honako hau da: 
 
• Espainiako Konstituzioa. 
• Plan General de Contabilidad Pública. 1.995, orden 6 de mayo de 1.994. 
• Abenduaren 1eko 124/1992 FORU DEKRETUA, Toki-erakundeen Aurrekontuei 

buruzko Araudia onesten duena (Bizkaiko Foru Aldundia). 
• Texto Refundido de la Ley de las Administraciones Públicas. Real Decreto 

Legislativo 2/2.000. 
• Real Decreto 390/1.996 de 1 de marzo de desarrollo parcial de la Ley de Contratos 

Públicos. 
• Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. Real Decreto legislativo de 23 de 

septiembre de 1988. 
• INMACULADA ESPINOSA. Principios de Gestión Administrativa Pública. Ed. 

Santillana.  
• JOSE ANGEL ARCE BLANCO, CARMEN MONTES PAZ, AGUSTÍN MOZO MARTÍNEZ, 

ARMANDO TEIXEIRO FEIJOO.Administración Pública. Ed. EDITEX. 
• MIGUEL JIMÉNEZ BLANCO, JUAN ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SOLEDAD LÓPEZ 

BARRA, EUGENIO RUIZ OTERO. Administración Pública. Ed. Mc Graw Hill. 
• JUAN F. CORONA, AMELIA DÍEZ. Introducción a la Hacienda Pública. Ed. Ariel 

economía.  
• FRANCISCO MOCHÓN MORCILLO. Economía. Ed. Mc Graw Hill. 
• VICENTE DEL VALLE, JOSÉ L. GÓMEZ DE AGÜERO. Elementos de Derecho. Ed. Mc 

graw Hill.  
 
Aipamen berezia merezi dute Iurretako Lanbide Heziketako Administrazio Saileko 
irakasleek ere, pasatutako euskarazko apunteengatik, zenbaitetan gida moduan erabili 
baititut. 
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1.1. ZUZENBIDE PUBLIKOA: ESTATUA ETA ADMINISTRAZIOA 
 
 

Gaur egun, gure gizarteak eskaintzen dituen elkartzeko erak, pertsonen arteko erlazio 
pribatuak zein publikoak edo pertsonaren eta Estatuaren arteko erlazioak, ia guztiz 
araututa daude. 

 
Herriek, barne-antolamendua eta herritarren arteko harremanak eratu beharra zegoela 

eta, zuzenbidea sortu zuten; hau da, herri batek sortzen duen arau-multzoa. 
  
Estatu bakoitzak bere ordenamendu juridikoa du: batetik, pertsonen arteko erlazioa 

mugatzen eta definitzen duen zuzenbide zibila; eta bestetik, barne-antolaketa, estatuen 
arteko harremanak eta Estatuak berak bertako herritarrekin dituen erlazioak bideratzen 
dituen zuzenbide publikoa. 

 
Aurrekoa kontuan hartuta, erlazio bat zuzenbide publikokoa izateko, Estatuak 

subjektu gisa hartu behar du parte erlazio horretan, agintari edo botere gorenaren izaera 
duen neurrian. 

  
Zuzenbide publikoaren arlo garrantzitsuenetako bat administrazio-zuzenbidea dela 

esan dezakegu. Horrek administrazio publikoen jardueraren antolaketa, behar diren 
baliabideak eta exekutatzeko erak ditu helburu; baita, horren ondorioz, administrazio 
publikoen eta beste hainbat subjekturen artean sortzen diren erlazio juridikoak ere. 

 
Horregatik, administrazio-zuzenbidea administrazio publikoen antolaketa eta 

jokabidea zuzentzen duten arau eta printzipioen multzoa da. 
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1.2. ESPAINIAKO KONSTITUZIOA 
 
 
Kontzeptua 
 

Espainiako Konstituzioak, konstituzionalismo liberalaren tradiziorik onenari 
jarraituz, eduki materialez gain, haien moldeak eta balio etikoak ere jasotzen ditu. 
Konstituzioa, bere arau-izaera dela eta, arau juridiko bat dela esatea ez da nahikoa; arau 
osatuena da, eta zuzenbidea betetzeko ardura duten botere publikoek, auzitegiek hain 
zuzen ere, eskura dute hori aplikatzea. 

 
Beraz, ordenamendu juridikoak biltzen duen zuzenbide osatuena da Konstituzioa, eta 

den bezala aplikatu behar da, horren aginduetako bakoitzaren izaera propioak eskatzen 
duenez. 

 
 

Konstituzioa eta lege-ordenamendua 
 

Konstituzioaren 9. artikuluaren 1. paragrafoak honela dio: “Herritarrak eta botere 
publikoak Konstituzioaren eta gainerako ordenamendu juridikoen menpe daude”. 

 
Artikulu horrek garbi adierazten du Konstituzioak ordenamenduaren barruan duen 

nagusitasuna. Beraz, denok gaude Konstituzioa betetzera beharturik, baita gainerako 
ordenamendu juridikoa betetzera ere. 

 
Konstituzioak ordenamendu juridikoan lege gorenaren tokia du. Toki hori hartu du, 

burututako lehen arau bakarra izan delako; alegia, botere konstituziogilearen eskutik 
zuzenean sortua delako, eta, beraz, izaera horrek ematen dio bere funtsezko balioa. 

 
 

Konstituzioaren garapena 
 

Konstituzioak, ordenamendu juridikoaren arau nagusia denez, benetako arau-agindu 
zehatzak jasotzen dituzten aginduak ditu eta berehalakoan aplika daitezkeenak, gainera. 
Adibidez: oinarrizko eskubideak, organo konstituzionalak egituratzen dituztenak eta 
abar. 

 
Hala ere, Konstituzioak agindu orokor gehiago ere baditu:  

 
• Batetik, lortu beharreko helburuei dagozkien aginduak, hau da, zenbait helburu 

(juridiko, sozial edo politiko) lortzeko aginduak; beren baliabideak zein izango 
diren ere azaltzen da. 
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• Bestetik, printzipio eta balio moralak adierazten dituzten aginduak, aitorpen 
moduan eta ordenamendu guztian mamitu behar direnak. 

 
•  Eta azkenik, lege jakinak garatzera bideratutako aginduak. 
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1.3. KONSTITUZIO-LEGEAREN EGITURA 
 
 

 Konstituzioa 1978ko abenduan onartu zen, erreferendum bidez; Parlamentuak onetsi 
egin zuen eta Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratu zen. 

 
Ordenamendu juridikoan Konstituzioak lege gorenaren tratamendua duenez, 

gainerako lege eta arauen iturburu da; herritarrak eta botere publikoak haren mende 
daude. 

 
Lege goren horrek honako egitura du: 
 

• lehenengo Atariko Titulua, Estatuaren printzipioak aitortzen dituena;  
• bigarren, 10 titulu, 169 artikulutan banaturik eta lege horren arautegiaren 

mamia adierazten dutenak; 
• eta azkenik, 4 xedapen gehigarri eta 9 xedapen iragankor, lurralde-

-ordenamenduari buruzko zehaztapenak dituztenak. 
 

Konstituzioan azaltzen den puntu garrantzitsuenetakoa Atariko Titulua da. Agindu 
horrek sarrerako atariaren lana egiten dio titulu osoari, pertsonek eta horien eskubideek 
duten oinarrizko izaera azpimarratzen da bertan; ondoren, oinarrizko eskubideak 
interpretatzeari buruzko arau jakin batzuk ezartzen dira. 

 
Konstituzioaren Atariko Tituluan azaltzen diren aginduak honela labur daitezke: 

 
a) Lehen atalburua: “Espainiarrak eta atzerritarrak”. Oinarrizko eskubideak 

exekutatu ahal izateko behar diren baldintzak arautzen ditu, nahiz eta baldintza 
horietako batzuk, bere baitan, eskubide ere badiren. 

 
b) Bigarren atalburua: “Eskubideak eta betebeharrak”. Benetako eskubide-aitorpena 

jasotzen da. 
 
c) Hirugarren atalburua: “Politika sozial eta ekonomikoaren gida-printzipioak”. 

Eskubide subjektiboak baino areago, botere publikoen ekintzak aurrera 
eramateko behar duten gida-printzipioak aitortzen ditu. 

 
d) Laugarren atalburuak, oinarrizko eskubideen eraginkortasuna osoro segurtatzen 

duten bermeak erregulatzen ditu. 
 
e) Bosgarren atalburuak, salbuespenezko edo krisialdietako egoeretan, oinarrizko 

eskubideen etenaldia erregulatzeko argibideak ematen ditu. 
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Laburki, Konstituzio-legearen egitura ondorengo puntuetan azalduko dugu: 
 

 
 

Espainiako Konstituzioa 

Atariko Titulua: 9 atalburuz osaturik dago eta Estatuak dituen garrantzizko printzipioez 
dihardu. 

1. titulua Oinarrizko eskubideak eta 
betebeharrak. 

1. kapitulua: espainiarrei eta atzerritarrei buruzkoa. 
2. kapitulua: eskubideei eta askatasunei buruzkoa:  

- 1. atala: oinarrizko eskubide eta askatasun 
publikoei buruzkoa; eskubide pertsonalak eta 
eskubide politiko eta sozialak. 

- 2. atala: herritarren eskubideei eta 
betebeharrei buruzkoa. 

3. kapitulua: politika sozial eta ekonomikoen 
oinarrizko printzipioei buruzkoa. 

4. kapitulua: askatasunaren eta oinarrizko 
eskubideen bermeei buruzkoa. 

5. kapitulua: eskubide- eta askatasun-gabetzeari 
buruzkoa. 

2. titulua Erregetza. Erregetzaren esanahia, funtzioak eta 
oinordekotzari buruzkoa. 

3. titulua Gorte Nagusiak: botere 
legegilea. 

1. kapitulua: ganberei buruzkoa. 
2. kapitulua: lege-sorkuntzari buruzkoa. 
3. kapitulua: nazioarteko hitzarmenei buruzkoa. 
 

4. titulua Gobernua eta Administrazioa: 
botere exekutiboa. 

Botere exekutiboaren azalpena eta 
Administrazioaren egitura. 

5. titulua Gobernuaren eta Gorte 
Nagusien arteko harremanak. 

Gorteek Gobernuaren eginkizunak eta 
betebeharrak zuzendu eta kontrolatzen dituzte. 

6. titulua Botere judiziala. 
 

Legea betearazten eta zuzentzen duen boterea. 

7. titulua Ekonomia eta Ogasuna. 
 

 

8. titulua Estatuaren lurraldetasun-
-antolamendua. 

1. kapitulua: printzipio orokorrak. 
2. kapitulua: udal-administrazioa. 
3. kapitulua: autonomia-erkidegoen 
antolamendua. 

9. titulua Konstituzio Epaitegia. Epaitegi Gorenaren definizioa eta haren 
betebeharren azalpena. 

10. titulua Konstituzio-erreformei 
buruzkoa. 

Lege hori aldatzeko prozedura eta zehaztapenak 
adierazten dira. 

Xedapen gehigarriak 

Xedapen iragankorrak 
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1.4. ARAUEN HIERARKIZAZIOA 
 
 
Arau idatzia botere legegiletik eta exekutibotik etor daiteke. Lehenengoak lege-

-esanahi hertsikoak dira, botere legegiletik baitatoz; bigarrenak, botere exekutiboaren 
zenbait xedapen, berriz, legearen parekoak izango dira. 

 
 

Legea: botere legegiletik sortua 
 
a) Legea herri-borondatearen adierazpen gisa: 
 
 Botere legegileak herriaren ordezkaritza du eta hauteskunde-prozesuaren ondoren 

egiten du legea. Arau-mailan, Konstituzioaren pean, hori baita arau-iturri, eta 
ordenamendu juridikoa osatzen duten beste guztiak bere mende hartzen ditu 
(Espainiako Konstituzioa: 117. art. 1. paragrafoa). 

 
b) Legea arau-kategoria gisa: 

Legea ordenamenduaren oinarrizko iturria dela esan dezakegu. Legeek ondorengo 
sailkapena dute: 
• Organikoak: Konstituzioak berak aurretiaz finkatutako gai jakin batzuei buruz 

dihardute, eta onetsi ahal izateko, arau nagusian espreski aurreikusitako 
prozedura berezia jarraitu beharra dute. 

• Arruntak (hau da, lege-izena dutenak): organikoak ez diren gainerako guztiak 
dira, bai Estatuak sortzen dituenak bai autonomia-erkidegoek eurei dagozkien 
eskumenei esker egiten dituztenak. Ganbera bakoitzean dauden kideen 
gehiengoz onets daitezke. 

 (Espainiako Konstituzioa: 81. art.) 
 

Artikulu horretan bi ikuspegi aipa ditzakegu: 
 

1) Materiala: lege organikoak, “oinarrizko eskubideak eta askatasun 
publikoak” garatzeko jarrita daudenak, Autonomia Estatutua eta Hauteskunde 
Erregimen Orokorra onesten dutenak. Konstituzioak lege organikoen egiturak 
erabiltzen ditu gai jakin eta berezi batzuk garatu eta bermatzeko. 

 
2) Formala: lege organikoek, onetsi ahal izateko, prozedura bereziari jarraitu 

behar diote. Proiektu osoari buruzko azken botazioan gehiengo absolutua lortu 
beharko da Kongresuan. Egoera berezi horri “botazio kualifikatua” deritzo. 

(Espainiako Konstituzioa: 81. art) 
 
Lege organikoek eta arruntek lege aldetik izaera eta lerrun bera dute; baina 

inoiz lege bat beste baten eremuan sartuko balitz, horrek ez luke lege-izaerarik 
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izango, akastua geldituko bailitzateke, eta horren ondorioz, baliogabetu egingo 
litzateke. 

 
 

Lege-izaerako araua: botere exekutibotik sortua 
 

Legea ordenamenduko arau-kategorian oinarrizko zutabea den arren, beste arau 
batzuk ere onesten ditu Konstituzioak. Lege izan gabe eta Gorteetatik etorri gabe, 
legearen lerrun eta izaera bera duten arauak dira. 

 
Gorteek Gobernuari funtzio legegilearen hainbat ahalmen esleitzen dizkiote; hala ere, 

finkatutako kasuetan soilik eta Parlamentuaren kontrol zorrotzaren menpe erabiliko dira. 
Hau da, kasu batzuetan botere exekutiboak botere legegilearen papera betetzen du, 
baina beti egoera jakinetan (lege-dekretuak) edo aparteko boterearen eskuordetzearen 
ondorioz (legegintzako dekretuak). 

 
a) Legegintzako dekretuak: lege-izaera duten arauak dira. Gorteek espreski eman 

dioten lege-eskuordetze izeneko baimen bati esker Gobernuak sortuak dira 
(Espainiako Konstituzioa 82. art.). Dekretu legegile horiek bi motatakoak izan 
daitezke: 
• Lege-oinarriak: Parlamentuak argibide eta gidak ematen ditu, gero, pertsona 

jakin batzuen bitartez (Gobernuko arlo horretako ministroak edo Gobernuko 
batzorde-ordezkariak), Gobernuak testu legalak, azterketa sakona eta teknika 
handiagoa behar dutenak, sor ditzan. 

• Testu bateratuak: Gobernuak, bere eginkizun legegilean, legealdietan zehar 
sortutako testu legalen batura eta egokitzapena berrantolatzen du, indarrean 
daudenak sailkatuz eta baliorik gabe direnak kenduz. 

 
b) Lege-dekretuak: lege-izaerako arauak dira, presazko egoeran Gobernuak ematen 

dituenak (Espainiako Konstituzioa: 86. art.) “… aparteko eta presazko premia 
dagoen kasuetan, Gobernuak behin-behineko legegintza-xedapenak eman 
ditzake; horiek dekretu-forma hartuko dute eta Estatuaren oinarrizko erakundeen 
ordenamenduari I. tituluan araututako herritarren eskubide, betebehar eta 
askatasunak, autonomia-erkidegoen erregimena eta Hauteskunde Orokorraren 
Zuzenbidea ezin izango dituzte ukitu”. 
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Botere exekutiboaren arauak: lege-izaerarik ez dutenak 
 

Gobernuak, funtzio exekutiboa eta botere-erregulatzailea duenez, betearazte-
-eginkizun horretan zenbait molde formal ditu; ondorengoak dira garrantzitsuenak: 
 

• Arautegia: lege-maila ez duen arau-multzoa da. 
 
• Gobernuak berak, ministerio jakin batek, edo autonomia-erkidego zein toki-

-administrazioek sor dezakete. 
 
• Arautegiaren hierarkia datorren instituzioaren arabera ezartzen da: 

 
n Dekretua: Ministroen Kontseilua. 
n Agindua: Gobernuaren Ordezkaritzaren Batzordea. 
n Ministerio-agindua: Gobernu Ministerioa. 
n Zirkularrak, ebazpenak, argibideak eta zerbitzu-aginduak: organo sortzailearen 

arabera sailkatuko dira. 
 
 
Arauen hierarkiaren organigrama 
 
 

 Espainiako Konstituzioa 

Nazioarteko itunak 

Legeak 
(Gorte Nagusietatik sortuak) 

Lege organikoak 
 
 
Lege arruntak 
 

Legeak 
(Gobernutik sortuak, ahalmen 
legegilea erabiliz) 
 

Errege Lege Dekretua 
 
Errege Dekretu Legegilea 

Arautegia 
(Lege-izaerarik ez duen araua) 

Dekretuak 
Gobernuaren Ordezkaritza Batzordearen 
aginduak 
Ministerioko aginduak 
Zirkularrak, barne-komunikazioak... 
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2.1. ESTATUAREN ANTOLAMENDUA 
 

 
Kontzeptua 
 

Kontzeptuaren inguruan eman diren hainbat eta hainbat teoria aipatzea lan zaila 
litzateke. Horregatik, Estatu kontzeptuak dituen elementuak aipatu eta deskribatuko 
ditugu. Batetik, eta teoria ezagunenei jarraituz, biztanleria, lurraldea eta botere 
subiranoa dira estatuaren elementu osagarriak; bestetik, ordea, egun, laugarren 
elementu bat ere gehitzen da, ordenamendu juridikoa, hain zuzen ere. Horien guztien 
arteko lotura zuzenbidearen bidez egiten da, hau da, arauen eta erakundeen bidez. 

 
Gaur egun, ezagutzen dugun estatuaren definizioa honako hau izan daiteke: gizartea 

gidatzen duen erakunde instituzionalen multzoa. Estatuaren eraketa eta betekizunak hiru 
boteretan (legegilea, exekutiboa eta judiziala) antolatzen eta aldarrikatzen dira. 

 
Estatuaren antolamenduaren organigrama: 

 

Parlamentua 

Gorte Nagusiak 
(Botere legegilea) 

Senatua 

  

Gobernua 
(Botere 

exekutiboa) 
------------- 
Gobernuko 
Presidentzia 

Ministroen 
Kontseilua 

 
------------ 
Estatuko 

Kontseilua 

Gobernuaren 
Ordezkaritza 

Batzordea 
Ministroak 

Autonomia-
-erkidegoetako 

Gobernu-
-ordezkaria 

Gobernu-
-ordezkariordea 

(lehen 
Gobernadore 

zibila) 

Auzitegi 
Gorena 
(Botere 

judiziala) 

Entzutegi 
Nazionala 

Autonomia-
-erkidegoetako 

Justizia 
Epaitegi 
Nagusia 

Probintzia-
-entzutegiak Epaitegiak  

Erregetza 
Estatuko 

buruzagitza 

Konstituzio 
Epaitegia 
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2.2. ERREGETZA 
 
 
Monarkia Parlamentarioa Estatuaren forma politiko gisa 

 
Estatua “Zuzenbideko Estatu sozial eta demokratiko” gisa definitu, eta 

“subiranotasun nazionala Espainiako herriak duela” aldarrikatu ondoren, 
Konstituzioak 1. artikuluan “Estatuaren forma politikoa monarkia parlamentarioa 
dela” zehazten du. 

 
Definizio horrek Erregea oinordetzako eta biziarteko estatuburu dela aitortzen du; 

hala ere, ez du gobernatzen, ez baitu botere exekutiborik (Espainiako Konstituzioa: 56. 
artikulutik 65. artikulu arte). 

 
 

Erregearen funtzioak 
 

Espainiako Konstituzioaren 56. artikuluan Erregeari dagozkion arau eta funtzioak 
zehazten dira. Horrek definitzen ditu Erregearen posizio konstituzionala eta beteki-
zunak. Konstituzioak berak eratutako organo bat da, legeek espreski esleitzen dizkioten 
ahalmenez horniturik dago eta erakunde autonomoaren funtzioak eduki behar ditu. 

 
Zuzenbidez, beste organo konstituzionalen parekoa bada ere, Erregeari, estatuburua 

den neurrian, duintasun formaleko, ohorezko eta protokolozko posizioa dagokio. 
 
Erregearen funtzioak Espainiako Konstituzioaren 62. artikuluan aipatzen dira. Horien 

arabera, ondorengo sailkapena egin dezakegu: 
 
 

Gorte Nagusiak 
Legegintzaldiaren hasiera eta bukaera aldarrikatzen 
ditu. 
Legeei onespen gorena ematen die. 

Gobernua 

Hauteskunde-prozesu baten ondoren, aukeratutako 
gobernu, presidente eta kideen proposamena eta 
izendapena aditzera ematen ditu. 
Gobernuaren proposamena onetsi ondoren, 
herritarrei erreferendum batera dei diezaieke. 

Nazioarteko 
harremanak 

Estatuaren ordezkaritzarik gorenena du nazioarteko 
harremanetan, horiek sendotu eta hitzarmenak 
sinatu egiten baititu. 

Botere judiziala 
Auzitegi Goreneko presidenteak izendatu eta 
onesten ditu (Gorte Nagusiek edo Gobernuak 
proposamena aztertu ondoren). 

Erregearen 
funtzioak 

Armada 
Estatuaren ordenaren bermatzaile gorena da eta 
aginte osoa du. 
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Erregetzaren oinordetza 
 

Konstituzioak gobernu-forma monarkiko eta oinordetzazkoa ezarri du, baina ez du 
dinastiarik ezarri, Espainiako Konstituzioaren 57. artikuluan dinastia historikoaren 
legezko oinordekoa Joan Karlos I.a erregea dela adierazten baita. 

 
Ondorengotza-ordena premutasun- eta ordezkotza-printzipioetan oinarritzen da. 

Horiek Erregearen seme-alaben artean aurrena jaiotakoa lehenestea defendatzen dute, 
eta aurrena jaiotakoa hilko balitz, horren seme-alaben lehentasuna: 

 
n Gradu berean, emakumezkoaren aurretik gizonezkoa lehenesten da. 
n Sexu berean, zaharrena aukeratzen da. 
n Erregetzaren oinordetza duena hilko balitz, haren zuzeneko oinordeko semeak 

izango du lehentasuna. 
 
 
 

Erregea 

  

Erregearen lehenengo semea 
(edo horren ondorengoak, gizonezkoari lehentasuna emanez) 

  

Erregearen gainerako semeak 
(eta horien ondorengoak) 

  

Erregearen alabak, zaharrenetik gazteenera 
(eta horien ondorengoak) 

  

Erregearen anai-arrebak, zaharrenetik gazteenera 
(eta horien ondorengoak) 
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2.3. GORTE NAGUSIAK: botere legegilea 
 
 

Monarkia parlamentarioaren forma politikoa duen Estatu batean, Parlamentuak 
garrantzizko zeregina du sistemaren egituran. Espainiako Parlamentuak Gorte Nagusiak 
izena hartu izan du historian zehar. 

 
Gorte Nagusien funtzioaren garrantzia argi eta garbi azaltzen da Konstituzioaren 66. 

artikuluan; hor, Espainiako herriaren ordezkari bezala egituratzen dira eta zeregin 
batzuk esleitzen zaizkie: legegintza, aurrekontu orokorren kontrola, Gobernuaren 
jarraipen zuzena eta abar. 

  
 
 

 
GORTE NAGUSIAK 

 

 
 
 

DIPUTATUEN KONGRESUA 
(Beheko Ganbera) 

350 diputatu 

SENATUA 
(Goiko Ganbera) 

208 senadore 

 
 
 

Gorte Nagusien aurreneko ezaugarria ganberetan biltzea da; bi ganberaz osaturik 
daude: Diputatuen Kongresua eta Senatua. 

 
 
 

• DIPUTATUEN KONGRESUA (Beheko Ganbera) 
 

Alderdi politikoek gune hori eztabaida politikorako erabiltzen dute, Gobernuko 
presidentea hor izendatzen da, eta konfiantza-mozioa edo zentsura-mozioa ere 
eztabaidatzen dira. 

 
Diputatuen Kongresua 300 edo 400 diputatu inguruk osatzen dute, zuzeneko 

hauteskunde-prozesuaren bidez hautatzen dira eta lau urtez behin berritzen da. 
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Diputatuen kongresuaren funtzioak 
  

1. Botere legegilea Legegintzaren ekimena. 
Legeak egin eta onartzea. 
Lege-dekretuak onetsi edo deuseztatzea. 

2. Finantza-boterea 

 

Estatuaren Aurrekontu Orokorrak 
onartzea. 

3. Botere exekutiboaren kontrola Gobernuko presidentearen botazioaren 
onarpena. 
Zentsura-mozioa eta konfiantza-mozioa 
adieraztea. 
Gobernuaren betekizunen kontrola. 

4. Botere konstituzionala Konstituzio-legea aldatu eta berritzea. 

 
 

• SENATUA (Goiko Ganbera) 
 
Senatua, Konstituzioaren arabera, Lurralde-ordezkaritzekin eta Diputatuen 

Kongresuarekin batera botere legegilea partekatzen duen ganbera da. Hau da, 
autonomia-erkidego bakoitzak bere ordezkaritza du, eta gune horretan erkidegoen 
interesak aldarrikatu eta defendatu egiten dira. Gobernuaren eta autonomia-erkidegoen 
arteko desberdintasunak, eztabaiden bidez, konpontzeko eta Gobernuko lege-
-proposamenak (autonomia-erkidegoei zuzenduak) onetsi edo deuseztatzeko ahalmena 
ere badu.  
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Gorteen funtzio nagusiak 
 
a) Funtzio legegilea 
 

Sistema konstituzionaletan, Estatuaren ordezkapen-organo gisa sortzen da 
Parlamentua. Konstituzioak Gorte Nagusiei esleitzen die Estatuaren funtzio legegilea, 
hau da, ordenamendu juridikoaren arau nagusiak eratzeko zeregina. 

 
Konstituzioaren 87. artikuluaren arabera, Gobernuari, Diputatuen Kongresuari eta 

Senatuari bakarrik esleitzen die, osoro eta zuzenean, ekimen legegile arrunta. 
 
Gainera, autonomia-erkidegoetako legebiltzarrei proposamenak egiteko ahalmena 

ematen die; eta azkenik, parlamentuko kideen babesa lortzen badu, herri-ekimenek ere 
aurkez ditzakete lege-proposamenak (lege arruntak bihurtuko direnak). 

 
Prozedura legegilea Konstituzioak berak arautzen du eta, gero, bi ganberetako 

araudiek osatzen dute lege-proposamenen izapideak egitea. Lege-testu bati buruz 
ganberak hainbat fasetan egiten du eztabaida: lehenengo, zuzenketak aurkezten dira; 
ondoren, txosten horien azterketa eta eztabaida egiten da; gero, dagokion batzordeei 
zuzenketa-txostena azaltzen zaie; eta azkenik, Osoko Bilkuran irakurri eta botatu egiten 
da. 

 
b) Finantza-funtzioa 

 
Gorteek Estatuaren diru-sarrera eta gastuen egitura finkatzeko ahalmena dute. 

Finantza-funtzioa bi eratara uler daiteke:  
• Batetik, Estatuaren zerga-ahalmen gisa, Gorteek zergak arautzeko legeen bidez 

betearazten dutena. 
• Eta bestetik, Estatuaren kontuak urtero aurrekontu-legearen bidez onesteko 

ahalmen gisa; bertan honakoak jasotzen dira: indarrean dauden zergak, 
aurreikusitako gastuak zein izango diren, eta diru-sarrerak non eta zertan 
aplikatuko diren. 

 
c) Gobernuaren kontrol parlamentarioa 
 

Sistema parlamentarioa Parlamentuaren eta Gobernuaren arteko konfiantzazko 
harremanean oinarriturik dago. Konfiantzazko harreman horren ondorioz, Parlamentuak 
berez esleiturik ditu Gobernuaren jarduera kontrolatzeko funtzioak. 

 
Kontrol-funtzio horiek Gobernuaren erantzukizun politikoa zehazki betetzen dute, 

baita juridikoki formalizatu ere. Horregatik, Gobernuak, inbestidura-botazioan jasotako 
konfiantza parlamentarioa izan eta mantendu behar du, hau da, Ganberen kontrolpean 
egon behar du. 
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Konstituzioaren 66. artikuluaren 2. paragrafoak adierazten duenez, Gobernuaren 
jokabidea Gorte Nagusiek kontrolatzen dute, eta Ganberetako Araudietan espreski 
azaltzen da kontrol-prozedura. 

 
Beraz, edozein parlamentariok Gobernuari edozein informazio eta haren jardunen 

azalpena eska diezaioke. Hala ere, kontrol parlamentarioaren lana eta informazioa 
eskuratzea ez dira gauza bera: 

 
• Informazioa eskatzeak iritzi kritikoa, negatibo edo positiboa, sortzen du. 
 
•  Eta Gobernua kontrolatzea ez da haren jokabidea azaldu eta arrazoitze hutsa, 

Parlamentuak jokabide hori erreferentziazko irizpideekin konparatzen baitu 
(alderdiaren programarekin, alegia); eta konparazio horrek Gobernuaren jokabidea 
egokia, ona edo txarra, den aztertzeko aukera ematen du. 

 
Kontrol parlamentarioaren baliabiderik berariazkoenak galderak eta interpelazioak 

dira. 
 
• Galdera horien berezitasuna helburu jakin eta zehatza edukitzea da: egitate, egoera 

edo informazio bat, Kongresuko araudiaren arabera, edozein parlamentariok eska 
diezaioke Gobernuari, bai idatziz bai Parlamentuan bertan ahoz. 

 
• Interpelazioak, galderak bezala, ahoz egin daitezke Ganberako Osoko Bilkuran; 

baina zehaztasun-mailari dagokionez ez dira galderak bezalakoak: galderek 
objektu zehatz eta berariazkoa dute interpelazioa, berriz, autoa izaten da, “politika 
orokorreko arazoetan Exekutiboak daraman politikaren zio eta asmoei buruzkoa” 
(Kongresuko Araudiaren 181. artikuluaren 1. paragrafoa). Osotasun handiagokoak 
direnez, eztabaidarako denbora gehiago izaten da eta kontrola ere ez da hain 
zorrotza izaten. 

 
Kontrol-instrumentu horietatik at, Parlamentuak egoera jakin batzuetan mozio 

bereziak egin ditzake; ondorengoak dira ezagunenak: 
 
• Gobernuko presidentearen inbestidura onestea: Gorteek hauteskunde-prozesuaren 

ondorioz sortutako alderdiburu garaileari, gehiengo absolutua behar duen 
lehenengo botazioan edo gehiengo erlatiboa nahikoa duen bigarrenean, konfiantza 
esleitzen dio Gobernua osa dezan (Espainiako Konstituzioa: 99. art.). 

 
•  Zentsura-mozioa: Gobernuaren erantzukizunen eskaera da, eta, gutxienez, 

Kongresuaren hamarren batek aurkeztu behar du. Mozio honek ondorio positiboa 
dakar, izan ere mozioarekin batera presidente berriaren proposamena aldarrikatzen 
da. Osoko Bilkurak, mozioaren eztabaida egin ondoren, botazioa egiten du eta 
mozioa onartu ahal izateko gehiengo absolutua beharrezkoa izango da (Espainiako 
Konstituzioa: 13. art.). 
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• Konfiantza-mozioa: Gobernuko presidenteak berak aurkezten du konfiantza-
-mozioa, Ministroen Kontseiluan eztabaidatu ondoren. Gobernuaren programa 
politikoa edo kudeaketa orokorraren arazoari buruzko konfiantza baiezta dezan 
eskatzen zaio Parlamentuari. Diputatuen gehiengo erlatiboa nahikoa da 
konfiantza-mozioa onartu ahal izateko (Espainiako Konstituzioa: 112. art.). 

 
 
Gorte Nagusien menpe dauden beste zenbait organo 
 
Kontu Epaitegia 
 
Estatuko kudeaketa ekonomikoaren jardueraren kontrolaz eta fiskalizazioaz arduratzen 
da, eta, espreski, Gorteen menpe dagoen instituzioa da. Kontu Epaitegiaren 
eginkizunetako batzuk honako hauek dira: Gobernuaren eta Administrazioaren jarduera 
ekonomikoaren kontrola, azterketa eta onespena. Estatuko lurralde guztietan eskumen 
osoa du eta urtean behin bere eginkizunen berri ematen die Gorteei. 
 
Herriaren Defendatzailea 
 
Instituzio honek herritarren oinarrizko eskubide eta askatasunen babesle eta begirale 
zuzena izatea du helburu nagusia. 
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2.4. GOBERNUA ETA ADMINISTRAZIOA: botere exekutiboa 
 
 

Konstituzioak, bere IV. atalean Gobernuari eta Administrazioari buruz ari denean, 
Gobernuaren egitura eta funtzioak arautzen ditu; hori organo konstituzional bereizitua 
eta entitate propiokotzat hartzen du. 

 
Arautegi konstituzionalak jarraipena egiten die, bai Gobernuaren egiturazko alderdiei 

(horren osaera, eraketa eta iraungipena, eta kideen estatutua), bai bere funtzioei (botere 
exekutiboa, administrazio-zuzendaritza, arautzeko ahalmena). Arautegia bera oso 
murritza da, eta, funtsean, Espainiako Konstituzioaren 97-102 bitarteko artikuluetan 
(biak barne) zehazten da. 

 
 

Gobernuaren eta Administrazioaren arteko lotura eta desberdintasunak 
  

Gobernuari eta horren organoei eginkizun eta funtzio ugari, eta gai desberdinei 
buruzkoak, gomendatzen dizkio Konstituzioak. Hala ere, eginkizun horiek Espainiako 
Konstituzioaren 97. artikuluan jasoak daude. Funtzio horiek hiru ataletan biltzen dira: 

  
• Barne- eta kanpo-politikaren gidaritza, administrazio zibila eta militarra, eta 

Estatuaren defentsa. 
• Funtzio exekutiboaren egikaritza. 
• Ahalmen araugilea. 

 
Gobernua administrazio publikoak osatzeaz eta eratzeaz arduratzen da, baina ezin 

dugu ahaztu Administrazioa botere handia eta autonomoa duen entitate juridiko osokoa 
dela (Administrazio Publikoetako eta Administrazio Prozedura Arrunten Erregimen 
Juridikoko Legearen 3.4. artikulua: “Administrazio publiko bakoitzak, bere helburuak 
betetzearren, izaera juridiko bakarrez jokatzen du”). 
 
 
Gobernuko presidentearen hautaketa-prozesua 
 

• Hauteskunde-prozesua igaro ondoren, boto gehien lortu duen alderdi politikoak 
edo koalizioak gobernuaren osaera-prozesua hasten du. 

• Erregeak Kongresuari presidentegai dena proposatzen dio. 
• Kongresuan presidentegaia botazio bidez onesten da; konfiantza ematea ere 

botazio bidez egiten da. 
Gehiengo absolutua behar da botazioan, eta hori lehenengo botazioan lortzen 
bada, presidentetzat onesten da eta Erregeak bere izendapena egiten du. 
Lehenengo botazioan gehiengo absolutua lortzen ez bada, bigarren botazioa egiten 
da, eta hor nahikoa da gehiengo erlatiboa. Gehiengo erlatiboa lortzen bada, 
presidentetzat onesten da eta Erregeak izendapena egiten du. 
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Gehiengoa lortzen ez bada, eta bi hilabeteko epean, Kongresuan presidentegai 
diren hautagaiak azaldu eta horien artean aukeraketa egiten da. Epe horren 
amaieran gehiengo erlatiboa inork lortu ez badu, Erregeak Ganberak deuseztatu 
egin behar ditu eta hauteskunde berriak dei ditzake. 

 
 
Gobernuaren osaera 
 

Konstituzioak oso labur tratatzen du Gobernuaren osaera (Espainiako Konstituzioa: 
98. artikuluaren 1. paragrafoa): “Gobernua honako hauek osatzen dute: presidenteak, 
presidenteordeak (edo presidenteordeek, hala dagokionean), ministroak eta legeak 
xedatzen dituen beste zenbait kidek”. 

 
Aurreikusten da, beraz, kide batzuek derrigor egon beharko dutela bertan –hala nola, 

presidenteak eta ministroak– eta posible dela (ez derrigorrezkoa, alegia) bertan egotea 
presidenteordea(k), dagokionean, eta legeak xedatzen dituen beste zenbait kide. 

 
Ministro-kopuruari eta izendapenari, eta presidentearen presentziari (edo presen-

tziarik eza) dagokienez, malgutasun handia uzten du arautegi konstituzionalak. Ez da 
numerus clausus-ik inposatzen, eta, gainera, Konstituzioak libre uzten du ministro- eta 
presidenteorde-kopurua arautegi-mailan finkatzeko (Espainiako Konstituzioa: 98. art.). 

 
Gobernuaren osaera eta eraketa hainbat organotan oinarritzen da; horiek pertsona 

bakarrekoak edo anitzekoak izan daitezke: 
 
a) Gobernuaren elkargo-organoak: 
n Ministroen Kontseilua: Gobernuko kideen batzar nagusia da. 
n Gobernuko Batzorde Ordezkariak: ministerio batzuen arteko batzarra da, 

horien artean sortzen diren arazoak konpontzeko. 
 
b) Organo pertsonalak: presidentea, presidenteordea eta ministroak. 

 
 
Gobernuaren funtzioak 

 
Espainiako Konstituzioaren 97. artikuluak Gobernuari gomendatzen dizkion 

zereginak (barne- eta kanpo-politikaren gidaritza, administrazioa eta Estatuaren 
defentsa) eta beste agindu konstituzional batzuek esleitzen dizkioten berariazko 
ahalmenak (legegintza-ekimena, aurrekontuak…) ondorengo funtzioetan azaltzen dira: 

 
a) Barne-politikaren gidaritza 

Horretan, Gobernuaren gidaritza agertzen da, Konstituzioak Estatuko beste botere 
batzuei ematen dizkion eskumenetan: 
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• Botere legegileari dagokionez, Gobernuari dagokio Ganberak desegitea, eta 
horretarako hauteskunde-deia aldarrikatzea. 

• Ekimen legegilea, hau da, lege-proiektuak egitea eta horiek Ganberen aurrean 
aurkeztea. 

• Aurrekontu Orokorrak egitea eta Ganberen aurrean azaltzea. 
• Autonomia-erkidegoei dagokienez, Konstituzioak Gobernuari ahalmena 

ematen dio, erkidegoei buruz behar diren neurriak har ditzan (horien arteko 
erlazioak, eskumenak, lege-betetzeak eta abar zuzentzeko). 

 
b) Kanpo-politikaren gidaritza 

Kanpo-harremanak elementu garrantzitsuak dira, gaur egun, alor guztietan. 
Espainia Europako Batasunean dago eta instituzio horretako partaidetzan 
Gobernuaren eskumenak mugaturik daude.  
Estatuaren kanpo-ekintzaren agerpenen artean ezagunena honako hau da: 
Estatuen arteko Ituna. Gobernuak nazioarteko ituna egiteko eta sinatzeko 
ahalmena du; baina, ondoren, Ganberak bere onespen ofiziala eman beharko dio, 
barne-ordenamenduaren parte izan dadin. 

 
c) Estatuaren defentsa 

Konstituzioaren arabera (149. art.), Estatuaren defentsa espreski Gobernuari 
dagokion zeregina da, eta Estatuko erakundeen artean, Gobernuaren gidaritzari 
esleiturik dago (Espainiako Konstituzioa: 97. art). Eskumen hau beste bi 
Gobernu-funtzioekin lotuta dago: kanpo-politikaren gidaritzarekin eta adminis-
trazio militarraren zuzendaritza-ardurarekin. 

 
d) Administrazio zibila 

Administrazioaren gidaritzak honako hau esan nahi du: helburu politiko-
-administratiboak finkatzea, aktibitate administratiboen arteko lehentasun-ordena 
ezartzea, aktibitate horiek egin ahal izateko baliabideak aurreikustea eta horiek 
lortzeko baliabideak banatzea. 

 
Administrazioaren gidaritza hori ziurtatzeko, ohiko piramide-erako teknika 

erabiltzen da, Gobernuaren jarraibideak transmititu eta horien betetzea zaindu behar 
baita. 

 
Piramidearen aurreneko maila politikoa ministroek osatzen dute. Horien karguak 

izaera politiko-administratiboa dute: batetik, Gobernuko kideak dira, eta, bestetik, 
Estatuko Administrazioa egituratzen duten ministroen saileko buruzagiak dira. Gainera, 
Ministerio bakoitzaren barruan, lege-proposamenak eta erregelamenduzko araudiak 
egin, eta konfiantzazko kargu politikoak ere izenda ditzakete. 
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2.5. BOTERE JUDIZIALA 
 
 
Kontzeptua 
  

Botere judiziala Estatuaren funtzio bat esleiturik duen organo-multzoa da. Bere 
helburu nagusia herritarren artean, edo horien eta botere publikoen artean, sortzen diren 
gatazkak konpontzea da, betiere zuzenbide-arauak aplikatuz. 

 
Botere judiziala osatzen dutenak dira, beraz, Konstituzioari eta legeei jarraituz, 

eskumeneko funtzioa esleiturik duten organoen multzoa. (Espainiako Konstituzioa: 117. 
art.) 

 
 
Botere judizialaren ezaugarriak 
 

Hona hemen, laburki, botere judizialaren ezaugarriak: 
 
a) Eskumeneko funtzioa, esklusiboa eta integratzailea: epaile eta epaitegiek epaitu 

eta epaiketa-ebazpena betearazteko berariazko ahalmena dute. Beraz, jarduera 
hori prozesuaren barruan bakarrik bete daiteke, epaiketa-ebazpena exekutatzeko 
ahalmena, hau da, erabaki judiziala gauzatzeko ahalmena bere baitan baitu. 
Horrek beharrezko ahalmenak edukitzea eskatzen du, horrela, erabakiak benetan 
betetzea lortzeko. 

b) Eskumeneko batasuna: auzitegien antolamenduaren eta funtzionamenduaren 
oinarria eskumeneko batasunaren printzipioa dela esan nahi du. Epaileek eta 
magistratuek kidego bakarra osatuko dute, hau da, eskumeneko ordena guztiak 
�zibila, penala, administrazioarekiko auzi-prozesua, soziala…�, arlo bakoitzak 
bere ezaugarriak dituen arren, botere judizial baten barnean daude. 

c) Lurraldetasunaren batasuna: botere judizialaren eragina pertsona guztiengana, gai 
guztietara eta Espainiako lurralde osora zabaltzen da. Autonomia-erkidego 
bakoitzak Auzitegi Goreneko botere eta eskumen judizial batzuk beregana 
ditzake, betiere autonomia-estatutuan esleitzen bada eta autonomia-erkidegoaren 
lurraldean aplikatzeko bada. Baina botere judiziala bakarra da Espainian, eta 
eskumen-egituratik kanpo egongo den inolako auzitegirik ez da onartuko. 

d) Epaileen autogobernua: epaile eta magistratuen Botere Judizialaren Kontseilu 
Orokorra da gobernu organoa. 

e) Herritarren partaidetza epaitegietan: zinpekoen legearen bidez, herritarren 
presentzia eta partaidetza finkatzen eta bermatzen da. 
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Botere judizialaren egitura 
 
 Auzitegi Konstituzionala 
 
* Auzitegi Konstituzionalaren eginkizun nagusia Konstituzioaren interpretatzaile 

gorena izatea dela esan dezakegu. Organo independentea da eta Konstituzioaren eta 
horren Lege Organikoaren mendean dago, soilik. 

 
* Auzitegi Konstituzionala 12 lagunek osatzen dute; Estatuko hiru botereen partaidetza 

ziurtatzen du, baina nagusitasun berezia ematen dio botere legegileari, herri-
-borondatetik sortua baita. Magistratu horien izendapena ondoko organo hauek 
adierazten dute: 

 
- Lau magistratu Diputatuen Kongresuak proposaturik. 
- Lau magistratu Senatuak proposaturik. 
- Bi magistratu Gobernuak proposaturik 
- Bi magistratu Botere Judizialeko Kontseilu Orokorrak proposaturik. 
 
Izendapena egin ondoren, Erregeak onetsi egiten du. 

 
* Auzitegi Konstituzionalak eskumen-sail handia du, baina, laburbilduz, honako hauek 

dira aipagarrienak:  
 
a) Lege-izaera duten arauen konstituzionaltasun-kontrola egitea eta nazioarteko 

itunen aurretiazko kontrola, konstituzioaren kontrako helegiteen bidez. 
b) Espainiako Konstituzioaren 14-30 artikuluetan aitortzen diren askatasun-

-eskubideak babestea, babes eskeko helegitearen bidez. 
c) Boterearen lurralde-banaketa bermatzea, Estatuak eta autonomia-erkidegoek 

beren artean edo horiek beren artean dituzten eskumen-gatazken bidez. 
d) Autonomia-erkidegoetako organoen xedapen eta erabakien konstituzionaltasun-

-kontrola egitea. 
e) Estatuko botereen artean botere-banaketaren kontrola egitea, organo konstitu-

zionalen artean sortzen diren eskumen-gatazken bidez. 
 

 



 
Administrazio publikoa 

 

312 

Botere judizialaren egitura hierarkikoa 
 

1. Justizia Auzitegi Gorena  
Eskumen goreneko organoa da. 

Estatu osoan du ahalmen judiziala, eta 
ondorengo areto hauek osatzen dute: 
1.a zibila, 2.a penala, 3.a 
administrazioarekiko auzietarakoa, 4.a 
soziala eta 5.a militarra. 

2. Entzutegi Nazionala 
Egoitza Madrilen du eta eskumena 

Estatu osoan du. Ondorengo aretoak 
ditu: penala, administrazioarekiko 
auzietarakoa eta soziala. 

 7. Fiskaltza 
Espainiako Konstituzioaren 124. 

artikuluak dioenez, Ministerio Fiska-
laren egitekoa da legezkotasuna, 
herritarren eskubideak eta legeak 
babestutako interes publikoa defen-
datzen justiziak egiten duen lana 
sustatzea. 

Ministerio Fiskala ez da botere 
judizialaren parte, autonomia fun-
tzionalari esker botere judizialaren 
barnean dagoen organoa baizik. 

3. Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Nagusia 
Autonomia-erkidego bakoitzeko 

organo gorena da, eta bere ahalmena 
erkidegoetako lurraldetasun-eremura 
mugatzen da. Areto hauek ditu: zibila, 
penala, administrazioarekiko auzietara-
koa, soziala eta militarra. 

4. Entzutegi Probintziala 
Probintzia bakoitzeko hiriburuan du 

egoitza, eta bere eskumen-ahalmena 
probintzia-lurraldetasunaren eremura 
mugatzen da. Ondorengo aretoak ditu: 
administrazioarekiko auzietarakoa, 
soziala, penala eta zibila. 

 

5. Lehen mailako Instrukzio 
Epaitegia 

Probintzia bakoitzeko eskumeneko 
eskualdearen buruan dago egoitza. 

6. Epaitegiak 
Egoitza udalerri bakoitzean du, 

udaletxean hain zuzen ere. Epaile 
horiek ez dira profesionalak eta Udal 
Kontseiluak izendatzen ditu. 
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ADMINISTRAZIO ZENTRALAREN 
EGITURA 
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3.1. ADMINISTRAZIO PUBLIKOA: Kontzeptua 
 
 

Estatuaren botereek baliabide pertsonal eta materialak behar izaten dituzte, 
Konstituzioak esleitutako funtzioak betetzeko. Funtzio horiek betetzeko behar diren 
tresna eta baliabide material eta pertsonalak administrazio publikoak eskaintzen ditu. 

 
Beraz, administrazio publikoa organizazio konplexua da, eraentza juridiko bereziari 

jarraituz, Estatuaren jarduera kudeatzea helburu duena. Konstituzioak eginkizun asko 
ezartzen dizkie botere publikoei: “…gizabanakoaren eta horrek sortzen dituen taldeen 
askatasuna eta berdintasuna benetakoak eta eraginkorrak izan daitezen, baldintzak 
sustatu; hori betetzea eragozten edo zailtzen duten trabak kendu, eta bidea erraztu 
bizitza publiko, ekonomiko, kultural eta sozialean herritar guztiek parte har dezaten.” 
(Espainiako Konstituzioa: 9. art). 

 
 

Administrazio publikoaren egitura 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

  

Estatuko Administrazio Orokorra (*) 
Autonomia-
-erkidegoko 

administrazioa 
Toki-administrazioa 

       

Zentrala Periferikoa Nazioartekoa 
Instituzio 
publikoak 

 Probintzia Udala 

 
 
(*) Estatuko Administrazio Orokorraren egitura  
 

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRA 

  
 

ZENTRALA PERIFERIKOA NAZIOARTEKOA INSTITUZIO PUBLIKOAK 

      
 

  

GOBERNUA: 
• Presidentea 
• Presidenteordea 
• Ministerioak 

• Gobernu-
-ordezkariak 

 

• Enbaxadorea 
• Ordezkari 

iraunkorrak 

• Organismo autonomoak 
• Enpresa publikoak 
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3.2. ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN JARDUERAREN 
PRINTZIPIO KONSTITUZIONALAK 

 
 

Espainiako Konstituzioaren 103-107 artikuluek administrazio publikoaren organiza-
zioaren eta funtzionamenduaren oinarrizko printzipioak ezartzen dituzte. Laburki 
ondorengo hauek azal ditzakegu: 
 

a) Administrazioak ordenamendu juridikoaren mende egon beharra: administrazioa 
legearen eta zuzenbidearen mende dago. 

 
b) Eraginkortasun-printzipioa: administrazioaren antolamendua eta ekintza, 

juridikoki arautzean, zehaztu egin behar da beti. Horrela izango dira eraginkorrak 
ekintza administratiboak. 

 
c) Hierarkia-printzipioa: administrazio-egituraren funtsezko ezaugarria piramide-

-itxurako antolamendu hierarkikoa da. Gobernua lerrun gorenean dago eta 
Estatuko administrazioa gidatzen du; hortik aurrera, hainbat adarretan banatzen 
da administrazioa: ministerioak. 

 
d) Deszentralizazio-printzipioa: administrazio publiko bakoitzak egitura-

-printzipioak ditu. Administrazioen arteko harremanetan oinarritzen da, eta 
autonomia-erkidegoko estatutuetan antolamendu deszentralizatuaren eskumena 
onesten da. 

 
e) Deskontzentrazio-printzipioa: deszentralizazio-printzipioak administrazio publiko 

desberdinak egotea onartzen duen bezala, deskontzentrazio-printzipioak adminis-
trazio bakarra izatea ahalbidetzen du. Horren helburua honako hau da: 
administrazio-sarean, ekintza administratiboa gauzatzeko garaian, administra-
tuengandik hurbilen dagoen instituzioa izatea. 

 
f) Koordinazio-printzipioa: administrazio-antolamenduko elementuen arteko erla-

zioak ezin murritz daitezke hierarkia-printzipio orokorrera soilik; erakundeen 
arteko koordinazioa aurrera eramatea ere eskatzen du. Administrazio publikoari 
dagozkion funtzioak betetzea eskatzen du; agintarien aginduez gain, beste 
instrumentu batzuk egon daitezen, eta horiek guztiak arrazionalizatu eta era 
eraginkorrean jardutea eta partekatzea guztiz beharrezkoa da. 
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3.3. ADMINISTRAZIO ZENTRALAREN EGITURA 
 

 
Estatuko administrazio zentrala hainbat organok osatzen dute. Horien artean, organo 

gorenak honako hauek dira: Ministroen Kontseilua, Gobernuaren Ordezkaritza 
Batzordea, Gobernuko Presidentea eta Ministroak (Espainiako Konstituzioa: 97. art). 

 
Konstituzioaren araudiak Gobernuaren osaerako alderdiak eta haren eginkizunak ere 

zuzentzen ditu. Arautegia oso murritza da eta funtsean Espainiako Konstituzioaren 
97-102 artikuluetan (biak barne) oinarritzen da. 

 
 

Gobernua 
(Administrazio zentralaren organo gorena) 

  

Presidentea Presidenteordea Ministroak 

 
(Bilerak antolatzen dira) 

 

Ministroen Kontseilua 
 

Gobernuaren Ordezkaritza 
Batzordea 

 
  
Ministroen Kontseilua 
 

Konstituzioak oso labur tratatzen du Gobernuaren osaera (98. art.): “Gobernua 
honako hauek osatzen dute: presidenteak, presidenteordeak (edo presidenteordeek, 
behar denean), ministroek eta legeak xedatzen dituen beste zenbait kidek”. 

 
Sistema konstituzionalean garrantzi nagusia duen organo gisa konfiguratzen da 

Gobernua, hau da, berari espezifikoki esleitzen zaizkion eginkizunak betetzen ditu, eta, 
gainera, beste organo batzuen lana sustatu eta bultzatzeko funtzio orokorra bete behar 
izaten du.  

 
Hala ere, Gobernua definitzean pertsona anitzeko organo gisa egituratzen dela esaten 

da, eta berariazko ezaugarriak ditu: 
 
• Gobernuak talde gisa dituen egitekoekin batera, Gobernuko kideek ere berariazko 

zereginak izaten dituzte. 
• Administrazio zentralaren egituran derrigorrezko izaera juridikoa du. 
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• Organo eragile eta exekutiboa da: erabakiak eztabaidatu ondoren, kideen 
borondateak adostu eta handik ateratzen dena guztiz eta zuzen betearaz daiteke. 

 
 
Gobernuaren Ordezkaritza Batzordeak 
 

Ministroen Kontseiluaren antzera, Gobernuaren Ordezkaritza Batzordea organo 
politikoa da. 

  
Honako ezaugarri nagusi hauek ditu: 
 
• Gobernuaren egituran, kide anitzeko organoa da.  
• Ministerioen artean gaiak ikertzea, koordinatzea eta, bukaeran, adostasunera 

iristea da bere eginkizun nagusia. 
 
 
Ministerioak 
 

Ministroak Administrazioko Departamentu bateko buru edo zuzendari gisa definitzen 
dira. Estatuaren Administrazio Zentralaren Organizazio Legea (EAZOL), Estatuaren 
antolamendua eta egitura zehaztean, ministerioetan oinarritzen da.  

 
Ministroek bi izaera dituzte aldi berean: 
 
• Izaera administratiboa: ministerioko buru denez, betearazte administratiboa 

gidatzea eta zuzentzea izango da bere helburuetako bat. 
• Izaera politikoa: Gobernuko kidea denez, herrialdearen gidaritza politikoan parte 

hartzea izango da bere beste eginkizuna. 
 

Ministroak izendatzea Erregeari dagokio, betiere Gobernuko presidenteak proposa-
tutakoan soilik, eta formalki, Errege Dekretu bidez egiten da. Ministroak kargugabetzea 
ere presidenteak proposa dezake soilik. 
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Ministerioaren egitura hierarkikoa honako hau izan daiteke: 
 

MINISTERIOA 
(Organo politiko-administratibo gorena) 

Ministroa 

Estatuko Idazkaritza Nagusia 
(Zuzendaritza-organoa) 

Idazkaritza Orokorra Idazkaritzaordeak 

Zuzendaritza Orokorra Idazkaritza teknikoa 

Zuzendaritzaordea 

(Beste zenbait menpeko organo) 
Zerbitzuak 
Sekzioak 

Negoziatuak 
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3.4. ESTATUKO ADMINISTRAZIO PERIFERIKOAREN EGITURA 
 
 
 
 

Gobernu-ordezkaria 
(autonomia-erkidegoetan) 

Estatuko administrazio periferikoa 
Gobernu-ordezkariordea 

(probintzietan) 

 
 
 

Estatuaren lurralde-antolamendu berriak beste esparru politiko-administratiboa sortu 
du: administrazio autonomikoa, hain zuzen ere, Estatuko administraziotik eta toki-
-administraziotik bereizten dena.  

 
Izan ere, esparru autonomikoan honako hauek biltzen dira: batetik, administrazio 

zentrala, Espainiako Konstituzioaren 154. artikuluaren arabera Gobernuak izendatutako 
ordezkariak (Gobernu-ordezkaria eta -ordezkariordea) zuzentzen duena; bestetik, 
administrazio autonomikoa, autonomia-erkidegoaren eskumen legegile eta exekuti-
boaren ardura duena; eta azkenik, toki-administrazioak (probintziakoa, uhartekoa edo 
udalekoa). 

 
Administrazio periferikoaren presentzia eta lotura administrazio autonomikoen edo 

toki-administrazioen ordezkaritzako bi organok eratzen dute: 
 
• Gobernu-ordezkaria: organo hau kargu politikoa da eta eskumen propioak ditu 

esleituak, Espainiako Konstituzioaren 154. artikuluak adierazten duen bezala: 
autonomia-erkidegoan Estatuko Administrazioaren ordezkaria eta bi instituzio 
horien arteko koordinatzailea da. 

• Gobernu-ordezkariordea: autonomia-erkidegoen eskumen-garapena eman 
ondoren, figura honek eztabaida politikoak sortu du. Honen eskumenak dira, 
besteak beste, probintzia bakoitzeko Estatuko segurtasunaren ardura eta 
administrazio zentralaren ordezkaria izatea.  
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  AUTONOMIA-ERKIDEGOAK 
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AUTONOMIA-ERKIDEGOEN 
ANTOLAMENDUA 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gai-zerrenda . 
 
 4.1. Autonomia-erkidegoen sorrera 
 
 4.2. Autonomia Estatutuaren Legea 
 
 4.3. Autonomia-erkidegoen eskumenak 
 
 4.4. Autonomia-erkidegoen antolamendua 
 
 4.5. Autonomia-erkidegoen arautegia 
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4.1. AUTONOMIA-ERKIDEGOEN SORRERA 
 

 
 
 
Nazionalitate eta eskualdeen autonomia 
 

Konstituzioaren ondoren eratutako Estatuaren elementurik nagusiena “nazionalitate 
eta eskualdeen” autonomia-eskubidea aitortzea izan da. Konstituzio bideaz eratutako 
autonomiak oinarrizko lau ezaugarri ditu: 
 

a) Autonomia, eskubide gisa: erabilgarritasun-printzipioa 
 

Autonomia eskubide bat da, eta halakotzat hartzeko (edo ez) aukera zegoen 
Konstituzioa eratzean; bestela esanda, Konstituzioaren aukeretako bat da 
autonomia, eta inolaz ere ez ezarpen bat. Espainiako nazionalitate eta eskualdeek, 
bakoitzak bere autonomia-estatutuak onetsiz, gauzatu egin dute eskubide hori. 
Espainiako Konstituzioaren 143. artikuluaren 1. paragrafoan nazionalitate eta 
eskualde horiek finkatzeko irizpideak aipatzen dira: “… probintzia mugakideak, 
ezaugarri historiko, kultural eta ekonomiko komunak dituztenak, uharteetako 
lurraldeak eta eskualde-izaera historikoa duten probintziak (…)”.  
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b) Autonomiaren eduki politikoa 
 

Izatez, ez da batere erraza autonomiaren izaera politiko horrek zer esan nahi duen 
zehaztea. Funtsean, dena den, autonomiaren titularrak politika propio bat egiteko 
gaitasuna baduela esan nahi du, hau da, bere autogobernuaren esparruan sartzen 
diren gai guztiei buruz erabakitzeko ahalmena duela. 

 
c) Autonomia botere mugatu gisa 
 

Konstituzioak nazionalitate eta eskualdeetako autonomiaren izaera espreski 
mugatzen du, horren esparrua definitzean: Konstituzioak, zerrenda-sistema 
bikoitzaren bitartez, autonomia-erkidegoek beregana ditzaketen eskumenak eta 
Estatuaren botere zentralei dagozkienak ezartzen ditu. 

 
d) Autonomia-edukiaren eratze ez homogeneoa 
 

Konstituzioak berak bereizi zituen bi autonomia-erkidego mota: batetik, 
autonomia-estatua eratzeko unean autonomia-mailarik gorena har zezaketenak 
(betiere, zenbait baldintza bete ondoren); bestetik, prozesu luze eta hainbat aldi 
igaro ondoren, autonomia-lurraldetasuna eskura zezaketen lurraldeak. 

 
 
Autonomiarako prozesuak 
 

Konstituzioan autonomia eskubide gisa aurreikusita egoteak ez du esan nahi, 
eskubide den neurrian, exekutatu egin behar denik. Baina autonomien maparik ez zen 
zehaztu, eta, horregatik, autonomiara iristeko, beharrezkoa zen estatutugintzako 
prozedura Konstituzioak berak erregulatzea. 

 
Konstituzioak oinarrizko bi autonomia-erregimen mota aurreikusten ditu: 
 
a) Autonomiara iristeko bide arrunta (bide luzea): 
 

Espainiako Konstituzioaren 143. artikuluak ezartzen du autonomiarako bide luzea 
edo ez-osoa aukeratzen dutenek egin beharreko bide arrunta. Honako hauek dute 
horretarako aukera: 

 
n Mugakide diren probintziak eta historia, kultura eta interes ekonomiko 

komunak dituztenak. 
n Uharteetako lurraldeak. 
n Eskualde entitate historikoak dituzten probintziak 

(Espainiako Konstituzioa: 143. art) 
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b) Autonomiara iristeko bide berezia (bide lasterra): 
 

Espainiako Konstituzioaren 151. artikuluak autonomiara iristeko modu lasterra 
arautzen du. Hala ere, prozedura horrek bide desberdinak ditu: 

 
n Prozedura orokorra: zenbait organo ordezkariren autonomia-prozeduraren 

eskaera azaldu ondoren, bertako biztanleei prozesu autonomikoa erreferendum 
bidez onartzea eskatzen zaie. Adibidez, Andaluziaren kasua (Espainiako 
Konstituzioaren 1. xedapen iragankorra). 

n Lurralde historikoetako prozedura: historikotzat hartzen diren autonomia-
-erkidegoek (Katalunia, Euskal Autonomia Erkidegoa, Galizia) jarraitu duten 
prozedura da: “... iraganean autonomia-estatutuko proiektuen plebiszituetan 
baiezkoa jaso zuten lurraldeetarako (...)” (Espainiako Konstituzioaren 2. 
xedapen iragankorra). 

n Nafarroaren kasu berezia: erkidego honek, foru-lurralde denez, Konstituzioaren 
4. xedapen iragankorrari jarraitu dio. 

 
 

Autonomia-estatuaren printzipioak 
 
Egungo Estatuaren antolamenduan oinarritzen direla esan daiteke: batetik, botere 

zentralaren eta autonomia-erkidegoen artean eskumen-banaketa egitean; eta bestetik, 
eskumen-banaketa hori zenbait printzipiotan oinarritzean. Printzipio horien artean 
honako hauek aipa ditzakegu: 

 
• Elkartasuna: Konstituzioak nazionalitate eta eskualdeen artean behar den 

elkartasunari buruzko aipamena egiten du (Espainiako Konstituzioa: 138. art.) 
“…Espainiako lurraldeen artean oreka ekonomikoa egokia eta zuzena izan dadin 
(...)". 

• Autonomia-erkidegoen arteko berdintasuna: printzipio honek autonomia-
-erkidegoen artean berdintasun politiko-instituzionala behar dela adierazten du, 
hau da, organo instituzionalen antolamendu parekatua (Parlamentua, Gobernua, 
Diputazioak…) bultzatu behar dela. 

• Herritarren eskubide eta obligazioen berdintasuna: Estatuak adierazten duen 
batasunak derrigorrean bermatzen ditu herritarren eskubide eta obligazioen 
berdintasuna: hau da, lurralde guztietan herritarren oinarrizko eskubide eta 
obligazioak berdin ulertu eta bete beharko dira (Espainiako Konstituzioa: 138. 
artikulua). 
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4.2. AUTONOMIA ESTATUTUAREN LEGEA 
 
 
Kontzeptua 
 

Konstituzioak, 147. artikuluan, autonomia-estatutuaren definizioa, sorrera, antola-
mendua eta eskumenen esleipenerako funtsezko oinarria ezartzen ditu. 

 
Autonomia-erkidego bakoitzak berariazko estatutua onetsiz lortzen du izaera juridiko 

autonomikoa. Izan ere, autonomia-estatutua lortzeko zenbait bide dauden arren, 
lehendik erakunde historiko, kultural edo ekonomikoa izateak ez du esan nahi halako 
autonomia-erkidegoa izan behar duenik. 

 
Egoera legal hori estatutuarekin (Parlamentuak lege organiko gisa onetsi eta 

publikatu ondoren) sortzen da. 
 
 

Estatutuaren ezaugarriak 
 
Autonomia-estatutuen sorreran derrigorrean azaldu beharrekoak dira ondorengo 

ezaugarriak: 
 
n Izena, lurraldearen nortasun historikoarekin bat egiten duena. 
n Lurraldearen mugak. 
n Antolamendu autonomikoaren nondik norakoa: autonomia-erakundearen deitura, 

eraketa eta egoitza. 
n Eskumenen eskuratze-prozesua: Konstituzioan ezarritako esparruaren barruan 

bere gain hartutako eskumenak eta horiei dagozkien zerbitzuen eskualdaketa 
egiteko oinarriak sartzea. 



 
Administrazio publikoa 

 

  
329

4.3. AUTONOMIA-ERKIDEGOEN ESKUMENAK 
  
 

Autonomia-erkidegoak nortasun propioa duten erakunde historiko eta kulturalak edo 
interes ekonomiko komunak dituztenak dira. Horregatik, nortasun hori bermatu 
beharrak prozedura juridiko sorta bat egokitu eta prestatzea eskatzen du. 

 
Prozedura juridiko horiek bi motatakoak dira nagusiki: lehenengoa, autonomia-

-erkidegoek botere eta eskumen-multzo bat hartu beharra interesak babesteko eta 
bermatzeko (eskumenen banaketa); bigarrena, erakunde sistema propioa ezartzea, botere 
eta eskumena horiek exekutatzeaz arduratuko dena. 

 
Egun, eskumenen banaketa zatiketa funtzionalean oinarrituta dago gai askotan; 

Estatuak beretzat hartzen ditu funtzio batzuk (legegilea, adibidez) eta beste batzuk 
autonomia-erkidegoentzat uzten ditu (legedia garatzea, botere exekutiboa). Batzuetan, 
funtzio bera partekatu egiten da: Estatuak gai horren oinarrizko legedia hartzen du eta 
erkidegoentzat uzten da garapeneko legedia. 

 
Konstituzioaren VIII. tituluaren 3. atalburuan, hain zuzen ere, ondorengo aipamenak 

egiten dira: batetik, Estatuarentzat esklusiboki utzitako gaiak eta erkidegoentzat 
esleitutako eskumen propioak direnak; bestetik, eskumen eskuragarriak direnak; eta 
azkenik, Estatuaren eta erkidegoen artean partekaturiko eskumenak direnak. 

 
Lehenengo eta behin, gaiaren eta eskumenaren definizioa eta horien arteko 

desberdintasunak aipa ditzakegu: 
 

• Eskumena. Gai batez ezartzen den botere legegilea eta exekutiboa da. Eskumen 
legegilea deritzo legea eta araudiak egin eta estatu-arautegia garatzeko 
ahalmenari. 
Eskumen exekutiboa, berriz, arautegia betearazteko ahalmenari deritzo. 

• Gaia. Eskumenek garatzen dituzten jokabide-eremuak dira; adibidez, Osasungin-
tza, Justizia, Hezkuntza, Nekazaritza... 

 
Autonomia Estatutuaren Legea, Espainiako arautegiko hierarkiaren 

barruan, lege organikoa da; eta hartatik sortutakoak autonomia-legeak dira.  
 

Espainiako Konstituzioa 
 
Lege Organikoak                    Autonomia Estatutua  
 
   

Autonomia Legeak 
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Estatuaren eta erkidegoen eskumenen banaketa 
 
 
 
 

Estatuarenak: Estatuak eskumen 
legegile eta exekutibo batzuk 
bereganatu ditu, espreski. 
(Espainiako Konstituzioa: 149. 
art.) 

Bakarkakoak 

Erkidegoarenak: Konstituzioak, 
148. artikuluan, autonomia-
-erkidegoei esklusiboki eskumen 
batzuk esleitzen dizkio. 
 
Hala ere, erkidegoak berariazko 
zenbait eskumen bereganatzen ez 
baditu, Estatuak berak bere gain 
hartzen ditu eskumen horiek. 
(Espainiako Konstituzioa: 149. 
art.) 

Partekatuak 

Estatuak eta autonomia-erkidegoek 
gai bera partekatzen dute, eta 
horren eskumenen banaketa egiten 
dute. 
 Horrela, bakoitzak eginkizun 
jakin bat duenez, ez diote elkarri 
oztoporik jarriko. 
(Espainiako Konstituzioa: 149. 
art.) 

Eskumenen 
sailkapena 

Elkarturikoak 

Estatuak eta autonomia-erkidegoek 
gai bera partekatzen dute, baina 
eskumen-banaketa osagarria izaten 
da. 
(Espainiako Konstituzioa: 148., 
149., eta 150. art.) 
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4.4. AUTONOMIA-ERKIDEGOEN ANTOLAMENDUA 
 
 

PARLAMENTUA (Legebiltzarra) 

GOBERNU AUTONOMIKOA  
(Gobernu Kontseilua) 

• Presidentea 
• Presidenteordea 
• Kontseilariak AUTONOMIA-ERKIDEGOEN 

INSTITUZIOAK 
AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN 
JUSTIZIA EPAITEGI NAGUSIA 
Aretoak:  
• Zibila 
• Penala 
• Administrazioarekiko auzitegia 
• Soziala 

 
 

 
Autonomia-erkidego guztietako estatutuek Espainiako Konstituzioaren 152. 

artikuluan aipatzen den erakunde-eredua hartu dute oinarri. Beraz, erkidego gehienetan 
antolamendu-eredua ia berdina dela esan daiteke.  

 
Horren funtsezko elementuak honako hauek dira: Parlamentua edo Legebiltzarra, 

botere exekutiboaren ordezkariak diren presidentea eta Gobernu Kontseilua, eta Justizia 
Epaitegi Nagusia. 

 
Autonomia-estatutuetako xedapenetan oinarrituta, erkidego guztiek zehaztu dute 

erregimen instituzionala. Parlamentuko arautegiaren Gobernu eta Administrazioaren 
Lege eta Hauteskunde Lege Organikoaren bidez, agindu guztietan (zenbait kasu berezi 
aparte utzita) erkidego gehienek arau berdinak aplikatzen dituzte. 

 
 

Botere legegilea: Parlamentua (Legebiltzarra) 
 

Autonomia-erkidego gehienek Parlamentua, neurri handi batean, Estatuko Diputa-
tuen Kongresuaren arabera antolatzen dute. 

 
Hala ere, erkidego bakoitzak bere Parlamentua hautatzeko duen hauteskunde-

-sistemari buruz, denek oinarri komun bati jarraitu beharra ezartzen du Konstituzioak: 
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Hauteskunde Erregimen Orokorreko Lege Organikoak (1985) hauteskunde-prozedura 
guztientzat berdinak diren elementuak ezarri ditu. 

 
Horren ondorioz, autonomia-erkidego bakoitzeko Parlamentuak, Hauteskunde 

Orokorreko Lege Organikoaren mamia garatuz eta xedapenei jarraituz, berari dagokion 
Hauteskunde Autonomia Legea egin du; hauteskundeetako administrazioa, barrutien 
finkatzea, hauteskundeetako formula, alderdi eta hautagaiei buruzko arauak, etab. ezarri 
ditu. Dena den, hori guztia bi araudik erregulatzen dute: araudi estatalak eta 
autonomikoak. 

 
Parlamentu horren funtzio nagusiak ondorengo hauek dira: 
 
• Autonomia-estatutuak eragindako eskumen propioen ondorioz, botere legegilea 

gauzatzea. 
• Botere exekutibo autonomikoa (Gobernu Kontseilua) kontrolatzea. 
• Estatuko legeen aurka Konstituzioaren kontrako helegiteak ezartzeko ahalmena 

izatea. Estatuko legeak autonomia-estatutuaren edo erkidegoko eskumenen aurka 
doazenean, gatazka juridiko hori gainditzeko, Parlamentuak Konstituzioaren 
kontrako helegitea bideratzeko ahalmena du. 

• Senatuan autonomia-erkidegoen ordezkari izango direnak onestea. 
 

 
Botere exekutibo autonomikoa: Gobernu Kontseilua 

 
Konstituzioaren 152. artikuluan eredu parlamentarioa aurreikusten den bezala, botere 

exekutiboari buruz honakoa ezartzen da: “… funtzio exekutiboak eta administratiboak 
dituen Gobernu Kontseilu bat eta presidentea, bertako kideen artetik Parlamentuak 
aukeratu eta Erregeak izendatu duena (…)”. 

 
Botere exekutiboko kideen izendapenaren erregulazioa, haren estatutua, funtzioak eta 

botere legegilearen arteko erlazioak xedapen estatutarioen eta berariazko lege 
autonomikoetan (Gobernu Legea) jasota daude. 

 
Gobernu Kontseilua ondoko kideek osatzen dute: presidenteak eta kontseilariak, eta 

presidenteordeak, beharrezkoa ikusten bada. 
 
Gobernu Kontseiluaren egiteko nagusiak ondoko hauek dira: 
 
• Legebiltzarretik sortutako lege autonomikoak garatu eta betearaztea. 
• Legebiltzarrak esleitutako botere legegilea erabilita, estatutuan agertzen diren 

eskumenak garatzea. 
• Estatuak erkidegoan duen ordezkaria izatea. 
• Autonomia-administrazioaren zuzendari izatea. 
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Botere legegile autonomikoa: Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioa 
 
Aurreko ikasgaian ikusi den bezala, Konstituzioak eskumeneko batasunaren 

printzipioan oinarritzen du auzitegi-antolamendua. Horren ondorioz, Estatuak du, soilik, 
Justizia Administrazioaren eskumena.  

  
Hala ere, autonomia-erkidegoek konpetentzia judizial batzuk lor ditzakete: Justizia 

Administrazioaren zerbitzuko funtzionarioen izendapena, autonomia-lurraldeko barruti 
judiziala antolatzeko ahalmena eta Justizia Auzitegi Nagusiari buruzko eskumenak 
autonomia-lurraldeko gaietan. 

 
 

Autonomia-erkidegoen finantza-sistema 
 
Espainiako Konstituzioaren 156. eta 157. artikuluetan erkidegoek “beren eskumenak 

garatu eta betearazteko” duten autonomia finantzarioa aitortzen da. Autonomia 
finantzario horrek honako hau adierazten du: batetik, sarrera-iturriei dagokionez, horiek 
erabili ahal izateko ahalmena (zerga-autonomia); eta bestetik, gastuak kudeatzeko 
ahalmena (aurrekontuen autonomia). 

 
a) Autonomia-erkidegoetako sarrera-iturriak:  
 
n Zerga estatalak: zenbait zerga-bilketa erkidegoen esku uzten da (errenta-

-aitorpena, ondorengotza-zerga, …) 
n Estatuko Aurrekontuetako transferentziak: Estatuak urteko aurrekontu 

orokorretatik kopuru bat erkidegoetara igortzen du. 
n Lurralde arteko Konpentsazio Fondoa: elkartasun-printzipioan oinarrituz, 

lurraldeen arteko desoreka ekonomikoak zuzentzeko da. 
  
b) Autonomia-erkidegoetako gastu-ahalmena: 
 

Urtero, autonomia-erkidegoek gastu eta sarreren aurrekontua egin behar dute. 
Aurrekontu hori Gobernu Kontseiluak prestatzen du eta Parlamentuan aurkezten 
da. Aurreproiektua eztabaidatu ondoren, onartu eta indarrean jartzen da; baina, 
onartzen ez bada, aurrekontu-proiektua berriro Gobernuaren esku gelditzen da, 
izan ditzakeen akats edo desadostasunak zuzentzeko.  
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4.5. AUTONOMIA-ERKIDEGOEN ARAUTEGIA 
 
 

Autonomia-erkidegoek, beren estatutuen eskumenei esker, legeak egiteko ahalmena 
dute. Lege horiek Estatuak egiten dituenen parekoak dira eta arautegi-hierarkian lerrun 
bera dute. Hala ere, Parlamentu autonomikoaren eskumenei dagozkien legeak soilik 
egin ditzakete. Estatuko legeen eta erkidegoen legeen artean gatazka gertatzen denean, 
Estatuko legea erkidegoaren gainetik geratuko da beti. 

 
Arauen hierarkia eta lotura Estatuko eta erkidegoetako legeen arteko egituran, 

honako hau da: 
 

 

Konstituzioa 

Lege organikoa Autonomia Estatutua 

Lege arruntak Parlamentuko lege autonomikoak 

Lege Dekretua  

Dekretu Legegilea  

Dekretua 
(Gobernuak egina) 

Dekretua 
(Gobernu Kontseiluak egina) 

Gobernuaren 
Ordezkaritza Batzordeak egindako 

Agindua 
 

Ministerio Aginduak Gobernu Kontseiluaren ebazpenak 

Estatu Administrazioaren Arautegia Autonomia Administrazioaren Arautegia 
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ANTOLAMENDUA 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gai-zerrenda . 
 
 5.1. Euskal Zuzenbide Forala 
 
 5.2. Euskal Estatutuaren hastapenak 
 
 5.3. Euskal Estatuaren Legea 
 
 5.4. Autonomiaren botere legegilea: Eusko Legebiltzarra 
 
 5.5. Autonomiaren botere exekutiboa: Lehendakaria eta Gobernu Kontseilua 
 
 5.6. Autonomiaren botere judiziala: Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 

Nagusia 
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5.1. EUSKAL ZUZENBIDE FORALA 
 
 
Hastapen historikoak 
 

Historian zehar, Euskal Herriak lurralde historikoetan oinarrituriko botere politiko 
zabala, eta penintsulako beste herriek ez bezalakoa, finkatu zuen. Euskal botere politiko 
hori foru-sisteman oinarritu zen urteetan. 

 
Antzinatik, foru-lege publikoa autogobernu-ereduaren ezaugarri bereziak hartzen 

hasi zen, eta ezaugarri horien bitartez, Espainiako monarkia bateratzailetik desberdindu 
egin ziren euskal lurraldeak. 

 
Foru-sistema erakunde politiko-administratiboen multzoa zela esan daiteke, eta 

espreski, euskal lurraldeetan aplikatzen zela, Nafarroan 1841 arte eta Araba, Gipuzkoa 
eta Bizkaian 1876 arte. 

 
Foruaren garrantzia, euskal testu zaharrek diotenez, ‘berezko eskubide izatetik, ez 

eskaintza batetik, etorri ohi zaio’. Euskal Foruak, usadiotik, jokaera batetik sortu dira. 
Gerora, politikoen mila gorabeheren artean iraun ahal izateko, idatziz finkatu ziren Lege 
Zaharrak. 

 
Foru-erregimenak herrialde baten berjabetasuna esan nahi du, eta egokien zaizkion 

legeak eratzeko eskubidea du. Foruak, izatez, euskaldunek beraiek onartutako eta 
ezarritako lege-bilduma dira. 

 
Foruez hitz egitean, bi kontzeptu aipa daitezke: foru-erregimenak burujabetza, legeak 

arautzeko eskubidea eta zuzenbidea esan nahi du; udal-forua, aldiz, eskubide berezi bat 
da, errege batek jaun bati, eta egoera jakin bategatik udalerri (hiribildu, unibertsitate, 
etab.) bati, eskainitako eskubidea, hau da, fabore bat. 

 
Euskal Herriko lurralde historikoak gorpuzteko eta sendotzeko prozesua bilakaera 

baten ondorio da. Prozesu horretan, talde-antolamendua aldatuz joan zen, eta integrazio-
-mekanismoen araberako harremanak biztanleen artean zehaztu ziren. Hala ere, IX.-XII. 
mendeetan Nafarroako erresuma izan zena, ikuspegi politikotik, Euskal Herriaren 
bilgunea izan zela esan daiteke. 

 
XIII. mendetik aurrera eta XVI. mendera arte Euskal Herriaren mendebaldeko 

lurraldeak Gaztelako erresumari lotu zitzaizkion. Horren ondorioz, bi foru-erakunde 
sortu ziren: batetik, Nafarroako Gorteak; eta bestetik, Bizkaiko, Gipuzkoako eta 
Arabako Batzar Nagusiak. 
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Erdi Aroan euskal lurraldeek gobernu-erakundeak antolatu zituzten:  
 
• Nafarroako erresumak, Lege Zaharrean ohikoak ziren jokabideei jarraituz, 

noblezia eta elizako ordezkariak ziren Gorteetako partaideak aukeratu zituen. 
Baina, XVII. mendetik aurrera hirietako merkatariak izan ziren Gorteetako bizitza 
suspertu zutenak. 

• Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, ahaide nagusien arteko gerrak amaitu zirenean 
(XIV. eta XV. mendeak), ermandadeak sortu ziren eta ordezkaritzako instituzio 
bilakatu ziren: Batzar Nagusiak. 

 
Foru-erakundearen sistemak hainbat maila zuen: 

 
n Udala. Herri-, hiri- eta nekazari-lurretako erakundeak sortutako organizazio 

nagusiak ziren. Udal, biltzar eta kontzejuen bidez gobernatzen ziren. Hasieran, 
bizilagun guztiek hartzen zuten parte erakunde horietan, baina, pixkanaka, izaera 
zabaleko erakundeetatik itxietara igaro ziren; azken horietan, biztanle-talde batek 
baino ez zuen parte hartzen, hau da, mugatu egiten zen herritarren partaidetza. 

 
n Eskualdeko batzarrak. Eskualde batera mugatutako erakundeak ziren; 

Koadriletako Batzarrak Araban, Merindadeetako Batzarrak Bizkaian eta 
Nafarroan, eta Haranetako Batzarrak Gipuzkoan. Horietara biltzen ziren herri-
-erakundeetako ordezkariak. 

 
n Batzar Nagusiak. Herri-, hiri- edo eskualde-batzarretako ordezkariak biltzen 

zituzten erakundeak ziren. Kleroa eta nobleak ez ziren estamentuen ordezkari gisa 
biltzen Batzar Nagusietan. XVI. mendetik aurrera, sare burokratiko eta politiko 
bat sortu zuten. 
Batzar Nagusietatik ordezkarien organoak sortu ziren, hartutako erabakiak 
exekutatzeko. Batzarrak biltzen ez zirenean, Diputazioa zen ordezkarien organo 
kolegiatu nagusia. 

 
Dena den, foru-erakundearen sistemari buruz egindako zenbait ikerketari jarraituz, 

foru-sistemaren definizio deskribatzailea aipa dezakegu: batetik, autogobernuak 
(kudeaketa eta administrazioa) sostengatzen zuen instituzioaren egitura politiko 
administratiboa zen; eta bestetik, behar zen bezala babestuta zegoen (foru-baimena, 
kalte-ordainketarako bermea, organizazio militar propioa, aduana-zerga); gainera, 
berariazko administrazio-egitura sortu zuen, zerga-sistema propio eta berezia aplikatzen 
zuen; eta, azkenik, sistema judizial bat eta lurralde-eremu juridiko desberdina zituen. 
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Foru-sistemaren krisialdia 
 

XIX. mendean, Espainiako monarkiak estatu politiko-administratibo bateratzailea 
egiteari ekin zionean, Euskal Herriko lurraldeetako foru-sistema eta erakundeen 
gainbehera hasi zen. 

 
 Ipar Amerikako independentziaren eta Iraultza Frantsesaren ondoren, aro berria 

zabaldu zen Europan: iraultza liberalaren eta industria-iraultzaren garaia zen. Iraultza 
liberal burgesa gorpuzten hasi zen eta zenbait fenomeno sozio-politiko azaldu ziren: 
askatasuna eta guztientzako boto-eskubidea, demokrazia erakunde politikoetan, eta 
berria zen sentimendua: nazionalitateen eskubidea. 

 
 Euskal Herria herri edo nazio deituraz ezagutzen hasi zen, eta Espainiako 

erakundeek euskal auziari buruz hitz egiten zuten: aduanen kokalekua, foru 
tradizionaletan oinarrituriko erakunde publikoen balioa, autogobernu politikoa… 

 
 Iraultza liberalaren pentsamenduak aldakuntza politikoa eragin zuen; aldatu egin 

zen monarkia absolutuaren garaiko Estatua eta Konstituzio berriak hiru botere berri 
ezarri zituen: botere legegilea, botere betearazlea edo exekutiboa eta botere judiziala. 

 
 Espainiako estatu liberalaren sorreran garrantzi handikoa izan zen foruen 

inguruko arazoa, eztabaidan baitzegoen estatuaren eredu berria. Euskal Herrian, berriz, 
Batzar Nagusiek eta beren ordezko Diputazioek, aginte administratiboa eta legegilea 
sendotu egin zuten. 

 
a) Foru-sistemaren krisialdiaren eragileak 

 
• Monarkia absolutista. Garai horretan monarkiaren subiranotasuna Estatu osoan 

aldarrikatu zen, horregatik foru-erakundeek kontraforuen aurka jardun zuten. 
• Konstituzio-sistema. 1810ean liberalek Gorteak zabaldu zituzten; Espainiako 

nazioaren subiranotasuna Gorteetan bermatzea zen helburu nagusia. 1812an 
Konstituzioa aldarrikatu zen. Itun horretan, joera liberala nagusitu zen: 
gizabanakoaren askatasuna eta askatasun publikoak, berdintasuna legearen 
aurrean, botere-banaketa eta lurralde-antolamendu orokorra eta berdina 
aldarrikatu ziren; bestalde, baliorik gabe utzi ziren foru-sistema guztiak eta 
batasun administratibo zentralizatua ezarri zen. 

• Konstituzioaren zina egitea Euskal Herrian. Konstituzioaren ordenamendu 
juridikoan ez zen Batzar Nagusirik aurreikusi. Hala ere, Batzar Nagusiek 
Konstituzioaren zina egin zezaten dei egin zen. Batzarrek zin egin arren, aplika ez 
zedin erresistentzia bultzatu zuten. 1813an Konstituzioa aplikatzeko prozesua 
bete-betean zegoela, Estatuak herri guztiak behartu zituen Konstituzioaren zina 
egitera. Ondoren, aduanak lekuz aldatu zituzten eta zuzeneko zerga ezarri zuten. 
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b) Foru-sistemaren krisialdiaren bilakaera 
 

• Arrazionalismo-printzipioen aplikazioa. Estatuaren antolamendu administratiboa 
erabilgarritasunean eta erakundeetako botere-banaketan oinarritu zen. 1833an 
Javier de Burgos ministroak Espainiako mapa politiko-administratibo berria 
aurkeztu zuen; mapa horretan Estatua 49 probintziatan banaturik gelditu zen, eta 
horien artean zeuden euskal lurralde historikoak ere, probintzia bihurturik.  

• Monarkia absolutistaren aroa. 1823-1833 bitartean, erregimen absolutistan, 
gobernuak garbitze-sistema bideratu zuen esparru politikoan eta administratiboan. 
Absolutisten eta liberalen arteko gerra nagusitu zen. Euskal lurraldeetako 
diputazioek organo politiko-exekutiboaren boterea sendotu egin zuten, eta 
berariazko zenbait eskumen lortu zituzten (aduanak berriro barneko aldera 
eraman ziren, zergak jasotzeko eskubidea, lurraldeetako ogasunaren kontrola eta 
abar). Hala ere, eskumenak eta ahalmenak zirela tarteko, diputazioen eta 
ministerioen arteko gatazkak areagotu egin ziren. 

• 1839ko urriaren 25eko Legea. 1833an, dinastia-auziaren aitzakian, absolutis-
moaren aldekoak (Don Karlos errege izendatuz) eta liberalaren aldekoak (Isabel 
II.aren aldekoak) altxatu egin ziren, eta horien arteko gerra piztu zen. Estatu 
liberalaren barnean batzorde iraultzaileak antolatu ziren eta probintzia 
tradizionaletan agintaritza berriak izendatu ziren, Estatu ez zentralizatzailearen 
egitura berria ezartzeko. Bestalde, karlistek beren Estatua antolatu zuten. 1839an, 
gerrari bukaera emateko asmoz, karlistek eta liberalek Bergarako hitzarmena 
izenpetu zuten. Itun horretan Foru-sistemari eustea onartu zuten, baina erabili zen 
hizkuntza oso zalantzazkoa izan zen eta interpretazio ugari izan zituen. 
1839ko urriaren 25eko Legean azaldu zen euskal foruak konstituzio liberal 
berrian integratzearen aldeko asmoa. Lege horrek euskal erakundeetan bi 
interpretazio izan zituen: batzuentzat, foru-lege tradizionala deuseztatzeko legea 
izan zen, esparru konstituzionalaren barruan ezarri baitzuten; beste batzuentzat, 
ordea, legeak Foruen indarraldia bermatu eta euskal erakundeen balio politikoa 
berresten zituen. 
Euskal herrialdeen borondatea ezagutzeko xedearekin, 1839ko azaroaren 16an 
agindutako dekretuaren bidez, berriro osatu ziren Arabako, Bizkaiko eta 
Gipuzkoako Batzar Nagusiak. 

• 1841eko Nafarroako Lege Paktatua. Nafarroako kasua beste bat zen; 1839ko 
dekretuak indarrik gabe utzi zuen Nafarroako erakunde-sistema, eta Diputazio 
Probintziala zen lurralde horri onartutako eskumen politiko guztien jabea. Hala 
ere, Nafarroako politikoek foru-erakunde sistemari eutsi egin nahi zioten. 
Horregatik, Estatuko ordezkariek eta Nafarroakoek erresuma zaharreko Foru-
-aldaketari ekin zioten. 1841ean Lege Paktatua delakoa onartua zen; horren 
arabera, Nafarroa probintzia berezia izatera igaro zen, autonomia fiskalari eta 
administratiboari eutsi baitzion. 

• 1876ko uztailaren 21eko Legea. Bigarren karlistadaren amaierak Foruen 
deuseztatzea ekarri zuen. Madrilgo Gobernuak, Canovas presidentearen eskutik, 
1839ko dekretuaren xedapena aplikatu zuen eta Espainiako Gorteei foru-sistema 
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aldatzeko eskumena eman zien. Horren ondorioz, Gobernu zentralak Foruak 
erabateko balio politikorik gabe utzi zituen. 

• Foralismoa eta nazionalismoa. Foru-sistema desegin ondoren, bi urte geroago, 
hain zuzen, Gobernu zentralak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru 
Diputazioak indargabe utzi eta Diputazio Probintzialak ezarri zituen; halaber, 
Espainiako Kontzertu Ekonomikoaren eremuetara lotu zituen. Horregatik, 
1878ko Errege Dekretuan Euskal Diputazioen eta Estatuaren arteko harreman 
fiskalak eta administratiboak hitzartu ziren. Hala ere, Euskal Herriak foru-izaerari 
eutsi zion. XIX. mendearen bukaeran, nazionalismoa indartuz joan zen, eta 
estatuko zenbait herritan, Euskal Herria tarteko, formulazio politikoa aldarrikapen 
bihurtu zen. Sabino Aranak euskal nazionalismoaren oinarriak eta hastapenak 
ezarri zituen. 
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5.2. EUSKAL ESTATUTUAREN HASTAPENAK 
 
 

1876an, foru-instituzioak galdu ondoren, euskal lurraldeek Espainiako monarkiaren 
esparruan zegokien autogobernu-maila eskatu zuten etengabe. Urteak igaro, eta eskaera 
hori hutsean gelditu zen. 

 
Hala ere, XX. mendearen hasieratik aurrera, euskal lurraldeetako erakundeek 

autogobernuaren eskaera horri autonomia-estatutuaren itxura eman zioten. Euskal 
nazionalismoaren sektoreetan, foru-sistema aldarrikatzeaz gain, autonomiaren formu-
lazio berria gorpuztu zen. 

 
Euskal autonomiaren aldeko bidea luzea eta zailtasunez betea izan zen.  
 
Ondoren, autonomia-estatutuaren aurreproiektuen sailkapena egingo dugu: 
 
 

a) Lizarrako Estatutua 
 

Espainian, 1931ko apirilaren 14an II. Errepublika aldarrikatu zen. Haren ondoren, 
euskal lurraldeek Espainiako gobernuari autonomia-estatutuaren eskaera egin zioten. 

 
Alkate nazionalistak eta karlistak Lizarrako batzarrean bildu ziren eta Eusko 

Ikaskuntzari autonomia-proiektu bat egin zezan eskatu zioten. Eusko Ikaskuntzak 
estatutu-proiektu nazionalista eta konfesionala aurkeztu zuen. Lizarrako batzarrean, 
proiektu horrek eztabaida luze eta gogorrak izan zituen.  

 
Batzarrean, bi talde gorpuztu ziren: batetik, errepublikarrak eta ezkertiarrak, euskal 

autonomia handiagoa eskatu eta euskal erakundeen eta Elizaren arteko harremanak 
bereizi egiten zituztenak; bestetik, karlistak eta EAJko nazionalistak, horiek ere euskal 
autonomia eskatzen zutenak, baina, euskal erakundeen eta Elizaren arteko harremanak 
sendotu eta lotuago nahi zituztenak. Bigarren taldeak gehiengoa izan arren, ez zuen 
proiektua ateratzeko ahalmenik izan, ezadostasunak handiak izan baitziren. Horregatik, 
Lizarrako estatutua deituriko proiektua ezerezean gelditu zen. 
 
 
b) Batzorde Kudeatzaileen Estatutua 
 

Lizarrako estatutu-proiektuak porrot egin ondoren, euskal taldeek lau Diputazioetako 
Batzorde Kudeatzaileei beste estatutu-proiektu bat egiteko eskatu zieten. Proiektu 
horrek Konstituzioan aurreikusitako prozedura errespetatzen zuen, hala nola Batzordeek 
proiektua prestatu, udalek onartu, herriak erreferendum bidez berretsi eta, azkenik, 
Estatuko Gorteek onetsi. 
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1932an, Iruñean, proiektu horrek ez zuen adostasunik lortu eta talde gehienek onartu 
zuten gertaera hori, Nafarroako taldeek izan ezik. Horrek bigarren proiektu bat egitea 
ekarri zuen, baina proiektu horretan Nafarroa autonomia-estatutuaren esparrutik kanpo 
gelditu zen. 

 
Estatutu-proiektu hori aurrekoak baino demokratikoagoa zen eta autonomia-maila 

handiagokoa. Euskal lurraldeetan estatutu hori erreferendum bidez onartu zen. Hala ere, 
Espainiako Parlamentuan estatutuaren izapideak egiteko prozesua gelditu egin zen, 
eskuin espainiarra autonomiaren aurka zegoelako. 

 
 
c) 1936ko Estatutua 
 

1936ko otsailaren 11n, Frente Popular alderdiak Espainiako hauteskundeak irabazi 
zituen, eta Gorte berri horietan Euskal Autonomia Estatutua onartu egin zen. Estatutu 
horrek aurreko proiektuak guztiz aldatu zituen, Lizarrakoa batez ere. Euskal lurralde 
historikoetan indarrean egon zen testu autonomiko bakarra izan zen, Espainiako Gerra 
Zibilak haren eragina mugatu zuen arren. 

 
Estatutu horrek Foru Diputazioei garrantzizko eskumen politiko-administratiboak 

esleitu zizkien. Hala ere, 1937ko ekainaren 19an, Francoren armadak Bilbo hartu 
zuenean, euskal autonomiaren estatutua indarrik gabe gelditu zen. 
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5.3. EUSKAL ESTATUTUAREN LEGEA 
 
 

Franco jenerala hil ondoren, Espainiak instituzio politikoen aldaketa-prozesuari ekin 
zion: 1976ko abenduaren 15ean, erreferendum bidez, Estatuko Politikaren Erreforma 
Legea onartu zen. 1977an, hauteskunde-deialdia egin ondoren, Gorte berriak izendatu 
ziren; gero, Gorteko indar politikoek, garrantzizko adostasuna zela medio, 
konstituzioaren testua onetsi zuten. 

  
1978ko urtarrilean, Estatuko Gobernuak autonomia aurreko erregimena ezarri zuen 

Euskal lurraldeetarako (1978/01/04ko Errege Dekretua), aurreko urtean, Kataluniako 
aurreautonomia onartu ondoren. 

 
Lehen ere, autonomia-erakundeak izandako lurralde historikoetan, autonomia 

aurreko behin-behineko erregimena izan zen, eta Konstituzioak autonomia-instituzioak 
ezarri bitartean indarrean egon zen; horrela, Euskal Kontseilu Nagusia osatu zen eta 
autonomia aurreko erregimena onartu zuten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarentzat, 
Nafarroa kanpoan utzita. 

 
Autonomia aurreko garai horretan, Euskal Autonomia Estatutua onartu arte, bi etapa 

bereizten dira: 
 

1) 1977ko hauteskunde orokorretan izendatutako Euskal Autonomiaren ordezkariek 
Estatuko Gorteetan proposatutako autonomia aurreko erregimena onetsi zuten. 
Estatutu-proiektu horrek euskal lurralde historiko bakoitzaren nortasun politiko eta 
administratiboa errespetatzen zuen eta autogobernuaren aldeko asmo tradizionala ere 
bermatu nahi zuen. Garai horretan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Batzar Nagusiak 
berrezarri egin ziren. 

2) 1979ko udal-hauteskundeetan, euskal lurraldeetako Batzarrek autonomia aurreko 
erregimena berretsi zuten. Hala ere, egoera soziopolitikoak agerian utzi zuen 
estatutuaren garapen adostua lortzeko oztopoak handiak zirela. 

 
 
Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren sorrera 

 
Espainiako Konstituzioaren bigarren xedapen iragankorrak honako hau esaten du: 

“Iraganean autonomia-estatutuaren proiektuak plebiszitu-onespena izan zuten 
lurraldeek eta Konstituzio hau aldarrikatzen denean behin-behineko autonomia-
-erregimena dutenek berehalaxe egin dezakete eskaera, 148. artikuluko 2. atalean 
aurreikusten denaren arabera; horrela, gehiengo absolutuz adosten dutenean, 
autonomia aurreko organo gorenek Gobernuari aditzera emango diote. Autonomia 
aurreko organo kolegiatu batek, deialdia eginez, autonomia-estatutuaren proiektua 
egingo du, Konstituzioaren 151. artikuluak zehazten duenaren arabera”. 
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Euskal lurraldeek, aipaturiko autonomia aurreko egoera zutenez, Autonomia 
Estatutuaren proiektua lantzeari ekin zioten. Euskal lurralde historiko bakoitzeko Batzar 
Nagusien zenbait ordezkarik Euskal Kontseilu Nagusia osatu zuten, eta asmo horren 
berri eman zioten Madrilgo Gobernuari. 

  
Estatutuaren egite-prozesua honako hau izan zen: 
 
n Madrilgo Gobernuak euskal lurralde historikoetako ordezkariei (diputatu eta 

senadoreak) dei egin zien Autonomia Estatutuaren proiektua presta zezaten. 
1978ko abenduaren 29an, Gernikan, estatutuaren aurreproiektua onartu zen. 

n Egun berean, aurreproiektu hori Parlamentuko Batzorde Konstituzionalera igorri 
zen eta Euskal Parlamentarioen Batzordea izendatu zen, Gobernuarekin azken 
negoziaketak egiteko asmoz. 

n Adostasuna lortu eta gero, 1979ko urriaren 25ean erreferenduma egin zen euskal 
lurralde historikoek Autonomia Estatutuaren onespena lortzeko; ondoren, 
Espainiako Parlamentuak, lege organiko bezala, Euskal Autonomia Estatutua 
aldarrikatu zuen (abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa). 

 
 
Euskal Autonomia Estatutuaren egitura 

 
Lege organiko horrek ondorengo egitura du: 
 
• Atariko titulua (1-9 artikuluak, biak barne). 
• I. titulua: Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion eskumenak. 
• II. titulua: Euskal Autonomia Erkidegoaren botereak: 

- Atariko atalburua. 
- I. atalburua: Euskal Biltzarrak. 
- II. atalburua: Euskal Gobernua eta Lehendakaria. 
- III. atalburua: Justizia Administrazioa Euskal Autonomia Erkidegoan. 
- IV. atalburua: Lurralde historikoen erakundeak. 
- V. atalburua: Euskal Autonomia Erkidegoaren kontrol-ahalmena. 

• III. titulua: Ogasuna eta Ondarea. 
• IV. titulua: Estatutuaren erreforma. 
• Xedapen gehigarriak. 
• Xedapen iragankorrak. 

 
a) Atariko tituluan Estatutu-legearen esanahi eta mamia adierazten da; honela labur 

dezakegu: 
 

- Euskal Autonomia Erkidegoaren izena. 
- Euskal lurralde historikoen mugak. 
- Euskal Autonomia Erkidegoko instituzioen egoitza izendatzeko erak. 
- Euskal Autonomia Erkidegoko bandera (ikurrina). 
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- Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofiziala. 
- Euskal nortasun juridikoa. 
- Euskal herritarren oinarrizko eskubide eta betebeharrak. 

 
b) I. tituluak: Euskal Autonomia Erkidegoko botereen eskumenen-banaketa. Euskal 

Autonomia Erkidegoaren berezko eskumenak, Estatuarenak bakarrik diren 
eskumenak, estatuarekin partekatutakoak eta elkarturikoak direnak. 

 
c) II. tituluak: Euskal Autonomia Erkidegoko botereen egitura eta ezaugarriak. 

Legebiltzarra eratu eta biltzarkideak osatzea; Gobernuaren osaera eta betebeharrak; 
lehendakariaren irudia, Estatuko Justiziaren barne-egituran Euskal Justizia 
Administrazioaren tokia; euskal lurralde historikoen erakundeak. 

 
d) III. tituluak: Euskal Ondare eta Ogasunaren egitura eta kontrola. Estatuaren eta 

Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko zerga-mailako harremanak Kontzertu 
Ekonomikoan oinarrituko dira. 

 
e) IV. tituluak: euskal estatuaren erreforma egin ahal izateko, prozedura jakin bat bete 

behar da. 
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5.4. AUTONOMIAREN BOTERE LEGEGILEA: EUSKO 
LEGEBILTZARRA 

 
 
Euskal Autonomia Estatutuaren II. tituluan, Euskal Autonomia Erkidegoaren 

botereen azalpena eta egitura zehazten dira: 
 
n 1. atalburua: Eusko Legebiltzarra. 
n 2. atalburua: Euskal Gobernua eta lehendakaria. 
n 3. atalburua: Euskal Justizia Administrazioa. 
n 4. atalburua: euskal lurralde historikoen erakundeak. 

 
Lehenengo hiru atalburuetan Estatuko botereen banaketa eta ezaugarriak agertzen 

dira: botere legegilea, botere exekutiboa eta botere judiziala. Hala ere, esan beharra 
dago, egun, Euskal Autonomia Erkidegoak botere judizial propiorik ez duenez, Estatuko 
botere judizialaren esparru hierarkikoan kokaturik dagoela (Botere Judizialaren Lege 
Organikoa eta Euskal Herriko Estatutua, 34. artikulua). 

 
Laugarren atalburuan Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeen banaketa, egitura 

autonomoa eta haien arteko harremanak adierazten dira: probintzien eta udalen egitura, 
Foru Diputazioen eskuduntzak eta betebeharrak (Euskal Herriko Lurralde Historikoen 
Legea). 

 
 

Euskal Autonomia Erkidegoaren botere legegilea 
 

Botere legegileak politika autonomoaren eta deszentralizazioaren arteko aldea 
adierazten du; bidenabar, botere horrek Eusko Legebiltzarrari legeak egiteko ahalmena 
esleitzen dio.  

 
a) Lege autonomikoen nortasun juridikoa. Lege autonomikoak, Estatuko lege arrunten 

parekoak direnez, Konstituzioaren eta Estatuko beste zenbait legeren menpe daude. 
Lege autonomikoen arteko harreman juridikoa eskumenen banaketaren arabera 
aplikatzen da eta ez maila hierarkikoaren arabera. 

b) Botere legegilearen muga. Eusko Legebiltzarraren muga juridikoak bi motatakoak 
izan daitezke: 
• Lege autonomikoak Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan aplikatzekoak 

dira, eta Estatutuaren eskumenen arabera mugatzen dira. 
• Auzitegi Konstituzionalak lege autonomikoen egitura eta exekuzioa kontrolatzen 

ditu; Estatuko lege eta lege autonomikoen arteko gatazka sortzen denean, auzitegi 
horrek goreneko erabakia zuzentzen du. Hala ere, Eusko Legebiltzarrak Estatuko 
lege organikoen gaietatik ezin ditu lege autonomikoak sortu, Estatuko Gorteek 
soilik egin baititzakete horrelako legeak. 
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Eusko Legebiltzarra 
 
Autonomia Estatutuaren 25. artikuluak Eusko Legebiltzarraren kontzeptua eta egitura 

jasotzen ditu: erakunde ukiezina da eta botere legegilea du; erkidegoko aurrekontuak 
onartzen ditu, eta Euskal Gobernuaren exekuzioaren kontrola zuzentzen du, betiere, 
euskal erakundeen ekintza autonomikoa errespetatuz (Lurralde Historikoei buruzko 
Legea, azaroaren 25eko 28/1983 eta uztailaren 16ko 5/1993 legeek aldatua). 

 
a) Legebiltzarraren osaera 

 
Euskal lurralde historikoen ordezkaritza parekatua izan ohi da, eta hauteskunde-

-eremua lurralde horietara mugatzen da. Hauteskunde zuzenak, orokorrak eta 
askatasunez egindako prozesuaren ondoren, legebiltzarkideek lau urteko legealdia dute. 
Eusko Legebiltzarrak, Estatutuaren aginduz, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei 
buruzko Legea sortu zuen. Lege horrek Euskal Autonomia Erkidegoan hautetsien 
bateraezintasunari eta hautetsi izateko baldintzei buruzko agindu zehatzak ditu. 

 
b) Legebiltzarkideen estatusa 
 

Euskal Autonomia Erkidegoko legebiltzarkideen nortasun juridikoa ukiezina da, hau 
da, legebiltzarkideak ezingo dira zigortu eginkizun politikoengatik edo iritziengatik. 
Legealdia indarrean dagoen garaian, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako 
delituengatik ezingo dira atxilotu, baldin eta delitu goriaz akusatuta ez badaude; orduan, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak biltzarkideak epaitzeko ahalmena eta 
erabakia exekutatzeko eskumena ditu. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko 
esparrutik at eginiko legez kanpoko ekintzengatik, Estatuko Auzitegi Gorenak eska 
dezake erantzukizun penala (EHAEko 26. artikulua 6. idatz-zatian). 

 
c) Legebiltzarraren eraketa eta araudia 

 
Eusko Legebiltzarrak ganbera bakarra du. Osoko Bilkuran eta Batzordeetan 

oinarritutako egitura du. Bertako kideen artean, Legebiltzarreko lehendakaria, 
mahaikideak eta Diputazio Iraunkorra izendatzen dira. 

 
Halaber, legebiltzarkideek Legebiltzarraren barne-araudia onesten dute, baina 

horretarako gehiengo absolutua behar da botazioan; ondoren, gehiengo erlatiboa behar 
duen botazioan, ganberaren aurrekontuak eta pertsonal funtzionarioaren estatutua 
onartzen dira. 

 
Legebiltzarraren bilkurak arruntak eta ezohizkoak izan daitezke: 
 
- Arruntak. Osoko Bilkurak legebiltzarkideei dei egiten die. Legealdian, gutxienez, 

urtean zortzi hilabetetan egiten dira bilkurak; bertan, autonomia-legeak, 
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interpelazioak, galderak eta Euskal Gobernuko lege-proposamenak eztabaidatu, 
onetsi edo deuseztatu egiten dira. 

- Ezohizkoak. Euskal Gobernuak Legebiltzarreko Mahaiari egoera jakin bategatik 
eskatzen dizkion bilkurak dira; Legebiltzarreko Diputazio Iraunkorrak 
eskatutakoak, edota Legebiltzarren heren batek eskatutakoak bilkura ezohikoak 
dira. Bilkura horietan jorratu eta eztabaidatzen diren gaiak garrantzizkoak izan ohi 
dira: konfiantza-mozioa, zentsura-mozioa, erkidegoaren egoera soziopolitikoa eta 
abar. 

 
d) Legebiltzarraren funtzioak 
 

Legebiltzarraren funtzio garrantzitsuenetakoa botere legegilea izatea da. 
Konstituzioaren 152. eta 153. artikuluek erkidegoei esleitzen diete botere hori, eta 
Euskal Autonomia Estatutuak ahalmen legegilea zehazten du. 

 
Eusko Legebiltzarrak ekimen legegilearen eskumen osoa du; hala ere, Euskal 

Gobernuak, egoera jakin batzuetan, botere legegilea ere erabil dezake (Lurralde 
Historikoei buruzko Legeko 6. art.). 

 
Lehendakariak berak berresten ditu Legebiltzarrean sortutako eta onetsitako legeak; 

ondoren, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) eta Estatuko Aldizkari 
Ofizialean (BOE) aldarrikatuko dira (Autonomia Estatutuaren 27. artikulua 5. idatz-
-zatian). 

 
Era berean, Legebiltzarrak honako funtzio hauek bete ditzake: 
 
- Estatuko Senatuan Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkariak izango diren 

senadoreak izendatuko ditu.  
- Estatuko Gobernuari lege-proiektu bat eska diezaioke edo Kongresuko mahaiari 

lege-proposamen bat igorri, euskal biltzarkideek Estatuko Ganberan, proposamen 
hori defenda dezaten. 

- Konstituzioaren kontrako helegiteak jartzea. 
 
(Autonomia Estatutuaren 28. art.) 

 
e) Legebiltzarra desegitea 

 
Lehendakariak, bere erantzukizun osoz eta Gobernuko kontseilariekin eztabaidatu 

ondoren, Legebiltzarra deuseztea erabaki dezake, zentsura-mozioaren pean dagoenean 
izan ezik. 

 
Desegite-dekretuak, deuseztapenerako arrazoiak aipatzeaz gain, hauteskunde berrien 

deialdia zehaztuko du. 
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5.5. AUTONOMIAREN BOTERE EXEKUTIBOA: 
LEHENDAKARIA ETA GOBERNU KONTSEILUA 

 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan, botere exekutiboaren eskumena bi erakundetan 

oinarritzen da: Lehendakaria eta Gobernu Kontseilua. Legebiltzarrak Jaurlaritzaren 
Legea aldarrikatu zuen 1981eko ekainaren 30ean; erakunde exekutiboaren funtzioak 
finkatu, antolamendua eratu eta Legebiltzarrarekiko harremanak zehaztu ziren bertan. 

 
 

Lehendakaria 
 
Lehendakaria pertsona bakarreko erakunde politiko-administratiboa da; Autonomia 

Estatutuak eskumen exekutiboa esleitzen dio eta botere hori Gobernu Kontseiluarekin 
partekatzen du (Autonomia Estatutuaren 24. art.). 

 
Dena den, Jaurlaritzaren Legeak zehazten duenaren arabera, lehendakariak Euskal 

Gobernuaren zuzendaritza politikoa du bere gain, eta Euskal Administrazioaren buru da. 
 

a) Lehendakariaren izendapena 
 

Jaurlaritzaren Legeak agintzen duen legez, Legebiltzarrak ematen du aditzera 
lehendakaria zein izango den, kargu horretarako aurkezten diren hautagaien artean 
hautatu ondoren; Espainiako erregeak, Errege Dekretuaren bidez, lehendakaria izendatu 
egiten du. Ondoren, Eusko Legebiltzarreko lehendakariak berronetsi eta EHAA eta 
BOE aldizkarietan argitaratzen da.  

 
Hauteskunde autonomikoak egin eta Legebiltzar berria izendatu ondoren, Eusko 

Legebiltzarreko lehendakariak Osoko Bilkurarako deia egingo du lehendakaria 
izendatzeko. 

 
Alderdi politikoek hautagaiak aurkezten dituzte Ganberaren aurrean; gero, hautagai 

bakoitzak bere gobernu-programaren ildo politikoa agertuko du. Hautagaien programak 
eztabaidatu ondoren, botazioa egiten da. Azkenik, gehiengo absolutua lortzen duen 
hautagaia izango da lehendakari. Horrela gertatzen ez bada, bigarren botazioa egiten da 
eta gehiengo erlatiboa lortzen duena izaten da lehendakaria. 

 
Hala ere, bi hilabete igaro aurretik, hautagaien artean lehendakaria izendatzen ez 

bada, aurreko legealdiko lehendakariak Legebiltzarra deuseztatu egingo du eta berriz 
hauteskundeetarako deia egingo du (Jaurlaritzaren Legea, II. atalburua). 
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b) Lehendakariaren funtzioak 
 

Jaurlaritzaren Legeak lehendakariaren funtzioak bi egoeraren arabera zehazten ditu: 
lehendakariak Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkaritza gorena betetzen duenean, 
eta Gobernuko zuzendaritza hartzen duenean. 

 
• Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkaritza gorena du: 

a) Estatuko ohiko harremanetan, baita gainerako erkidego, lurralde edo udalekin 
sortutako harremanetan ere. 

b) Eusko Legebiltzarraren legeen eta dekretu legegileen aldarrikapenean eta 
argitara eman daitezen agintzean. 

c) Gobernu Kontseiluarekin eztabaidatu ondoren, Legebiltzarraren deuseztatzea 
erabakitzean. 

 
• Gobernuaren zuzendaritzari dagokio: 

- Gobernu-programaren definizioa. 
- Kontseilarien karguen aldarrikapena egin eta kargutik kentzea. 
- Legebiltzarraren aurrean konfiantza-mozioa aurkeztea. 
- Administrazioko sailaren arteko eskumen-arazoak konpontzea. 
- Gobernu Kontseiluaren bilkura-deialdia egitea. 
- Dekretuen izenpea eta argitara eman daitezen agintzea. 

(Jaurlaritzaren Legea, III. atalburua) 
 
c) Lehendakari-karguaren behin-behineko kargu-uztea, erabateko kargu-uztea edo 

ordezkapena 
 

1) Behin-behineko kargu-uztea. Gobernu Kontseiluak lehendakaria bere funtzioak 
betetzeko ezinean dabilela konturatzen bada, kontseilarien lau bostenak horretan 
ados daudela, Legebiltzarrari adostutako hitzarmena jakinaraziko dio, eta, bertan, 
ordezkoaren denboraldi baterako izendapena egingo du. 
 
Legebiltzarburuak, Gobernuaren erabakia egiaztatu ondoren, EHAA aldizkarian 
argitara emango du. 

 
Lehendakariaren behin-behineko ordezkapena hori hilabetekoa izango da, 
gehienez; denbora hori igaro ondoren, eta egoera konponduko ez balitz, 
lehendakariaren erabateko etenaldia erabakiko da. 

 
Hala ere, aldi bateko egoera hori konponduta ikusten bada, lehendakariak berak 
emango dio egoeraren berri Gobernuari, eta horrek, eztabaidatu eta botazioa egin 
ondoren, kargua berreskuratzeko baietza emango dio. 

 
2) Erabateko kargu-uztea. Aipatutako aurreko egoeraz gain, lehendakariak 

erabateko etenaldia honako egoeretan izan dezake: hauteskunde autonomiko 
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berriak egin ondoren, konfiantza-mozioa edo zentsura-mozioa galdu ondoren, 
bere kargua uzten badu, edo hiltzen bada. 

 
Lehenengo hiru egoerak sortzen direnean, lehendakari berriaren izendapen-
-prozesua berriro egiten da Legebiltzarrean. Bestalde, lehendakariaren heriotza 
edo erabateko ezintasuna gertatzen bada, kargu hori ordezkapenaz beteko da. 

 
3) Ordezkapena. Lehendakariaren ordezkapena gertatzen denean, honako ordena 

honi jarraituko zaio:  
- lehendakariordea. 
- kontseilariak 
Ordezkatzeko prozedura hau legealdi-hasieran zehaztuko da (Jaurlaritzaren 
Legea, IV. atalburua). 

 
 
Eusko Jaurlaritza (Gobernua) 

 
Euskal Autonomia Erkidegoan, Jaurlaritza funtzio exekutibo eta administratiboak 

betetzen dituen kide anitzeko erakundea da. 
 

a) Jaurlaritzaren osaera 
 
Jaurlaritzaren legeak 17. artikuluan agintzen duen bezala, Eusko Jaurlaritzak honako 

osaera hau izango du: 
 
- Lehendakaria. 
- Kontseilariak. 
- Lehendakariordea. 

 
b) Jaurlaritzaren eskumenak eta funtzioak 

 
Jaurlaritzaren Legeak, 18. artikuluan, honako eskumen eta funtzioak zehazten ditu: 
 
- EAEko aurrekontu orokorrak egin eta Legebiltzarrean azaltzea. Legebiltzarrak, 

eztabaidatu ondoren, aurrekontu-proiektu horri baietza emango dio; horrela izango 
ez balitz, Legebiltzarrak Gobernuari itzuliko dio behar diren zuzenketak egin 
ditzan. 

- EAEko ondarea administratzea. 
- Autonomia Estatutuan oinarriturik, erreferendum-deialdia egin eta legezko 

prozedura antolatzea. 
- Lege-proposamenak eratzea; ondoren, Legebiltzarrari igorri, bertan eztabaidatu 

eta, dagokionean, onestea. 
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c) Jaurlaritzaren eraketa  
 
Lehendakariak Jaurlaritzako sailburua izendatuko du kontseilarien artean. 

Jaurlaritzaren bilkura-deialdiak gai-zerrenda azalduko du, eta lehendakariaren eta 
sailburuaren izendapenak agertuko dira. Bilkura horretara, derrigorrean, lehendakaria 
eta, gutxienez, kontseilarien erdiak azalduko dira. Bilkuran adostutako gaiak akta batean 
jasoko ditu sailburuak. 

 
d) Kontseilariak 

 
Aurretik esan bezala, kontseilariak Jaurlaritzako partaideak dira. Lehendakariak 

izendapenak egin eta Legebiltzarrak onesten dituenean, kontseilariek bere karguaren 
jabe egiten dira.  

 
Kargu horiek honako egoera hauetan utz daitezke: 
 
- Lehendakariak erabateko kargu-uztea egitean. 
- Legebiltzarrak konfiantza kentzen dionean. 
- Bere kargua uztean. 
- Lehendakariak kontseilaria kargutik kentzen duenean. 
- Kontseilaria hiltzen denean. 
 
Kontseilariek, gobernukideen eskumenak izateaz gain, beren sailaren zuzendaritza 

eta exekuzio-ahalmena dituzte: 
 
- Beren saileko ordezkaritza, zuzendaritza, kudeaketa eta ikuskaritzan jarduteko 

ahalmena. 
- Lehendakariari beren sailaren antolaketa-proposamena azaldu beharra, hark onar 

ditzan. 
- Administrazio-aginduak sor ditzakete, beren sailaren gidaritza bete ahal izateko. 

 
(Jaurlaritzaren Legea, 26. artikulua) 
 
e) Lehendakariordea 

 
Lehendakariak lehendakariordearen gain utz ditzake zenbait funtzio egoera 

jakinetan: 
 
- Legebiltzarrari azalpenak ematea. 
- Sailen arteko gatazken konponketa-erabakiak hartzea. 
- Gobernuaren Ordezkaritza Batzordearen deialdia egitea eta horren zuzendaritza. 

 
(Jaurlaritzaren Legea, 25. artikulua) 
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f) Euskal administrazioaren goi-karguak 
 
Jaurlaritzaren Legeak, 28. artikulutik 31. artikulura bitartean, Euskal Autonomia 

Erkidegoko goi-karguen zerrenda eta horien egitekoak agintzen ditu: 
 
- Kontseilariordeak. Kontseilarien konfiantzako pertsonak dira, kontseilariak berak 

izendatuak eta dekretu bidez onetsiak.  
- Sail-zuzendaria. Saileko arlo jakin bateko zuzendaritzaz arduratzen da. 
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5.6. AUTONOMIAREN BOTERE JUDIZIALA: EUSKAL 
AUTONOMIA ERKIDEGOKO AUZITEGI NAGUSIA 

 
 
Konstituzioak autonomia-erkidego berezientzat Justizia Auzitegi Nagusiaren izaera 

aurreikusten du. Estatuko botere judizialaren hierarkiaren barnean dagoela kontuan 
hartuz, Auzitegi Nagusiak, autonomia-erkidegoaren esparruan, justiziagintzako 
azkeneko maila adierazten du. 

 
Euskal Autonomia Estatutuak adierazten duenez (34-36. artikuluak, biak barne), 

Euskal Autonomia Erkidegoari eskumen judizialak esleitzen zaizkio. Hala ere, eskumen 
horiek edukitzeak ez du esan nahi Erkidegoak botere judiziala duenik, administrazio eta 
erakunde judiziala dituela baizik. 

 
1987ko uztailaren 1ean onartutako Estatuko Botere Judizialaren Lege Organikoak 

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren eraketa zuzentzen du. 
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UDAL-ADMINISTRAZIOA 
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 6.4. Udal-administrazioa Euskal Autonomia Erkidegoan 
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6.1. UDAL-ADMINISTRAZIOAREN ERAKETA OROKORRA 
 
 
Udal-administrazioaren definizioa eta izaera 
 
 
Definizioa 

 
Udal-administrazioa honela defini dezakegu: administrazio publikoaren barnean 

dagoen eta lurralde-izaera duten bigarren mailako erakunde publikoz osaturik dagoen 
erakundea. 

 
 

Izaera 
 
Aurreko definizioa kontuan hartuta, zenbait ondorio atera daitezke: 
 
• Udal-administrazioa administrazio publikoaren garrantzizko zatia da. Horrela, 

benetako izaera administratiboa emateaz gain, zenbait eskumen esleitzen dizkio, 
udal-lurraldearen eremuan, bere jardueraren eragina eta eraentza administratiboa 
bideratzeko. 

 
• Administrazio publikoaren barnean dagoenez, udal-administrazioaren ahalmenak 

Estatuko administrazioak esleitutako eskumenen ondorio dira. Udal-
-administrazioak, beraz, ez du ahalmen propiorik (berak sortutakorik, alegia), 
ahalmen eratorriak baizik. 

 
• Edozein autonomia-erkidegotan dagoen administrazio periferikoaren eraketa eta 

udal-administrazioarena oso bestelakoak dira. Administrazio periferikoa organoz 
osatuta dago, eta udal-administrazioa, ostera, erakundez. Administrazio 
periferikoa Estatuak eginkizun jakin batzuk esleitzen dizkion instituzioa da; 
autonomia mugatua du eta erakunde administratiboaren hierarkian dago. Udal-
-administrazioa, aldiz, helburu batzuk lortzeko antolatutako elkartea da; Estatuak 
esleitutako eskumenen ondorioz, lurralde zehatz batean, legeak egiteko eta 
exekutatzeko ahalmen autonomoa du. Udal-erakundeak zuzenbide-subjektuak 
dira, hau da, beren ekintzen aurrean erantzukizun juridiko zuzena dute. 

 
• Udal-administrazioko erakundeek lurraldetasun-izaera dute, hau da, beren 

lurraldea ez da jabegoa soilik, erakunde horien funtsezko zatia baizik.  
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Udal-administrazioaren erakunde-motak 
 
Udal-administrazioaren erakundeak sailkatzean, legeak ezinbestean ezarritako 

erakundeak eta borondatezkoak bereizi behar ditugu: 
 
• Ezinbesteko udal-erakundeak 
 

1. Udalerria. Bigarren mailako oinarrizko lurralde-erakunde publikoa da 
(Espainiako Konstituzioa: 137.-140. artikuluak, biak barne). 

2. Probintzia. Udalerri jakin batzuen elkartea den lurralde-erakunde publikoa da 
(Espainiako Konstituzioa: 137.-141. artikuluak, biak barne). 

3. Uhartea. Kanariak eta Balearretako artxipelagoetan sortutako erakunde 
publikoa da (Espainiako Konstituzioa: 137.-141. artikuluak, biak barne). 

 
• Konstituzioak aurreikusten dituen borondatezko udal-erakundeak 
 

1. Udalerrien elkarteak, probintzia izatera iristen ez direnak (Espainiako 
Konstituzioa: 141. artikuluaren 3. paragrafoa). 

2. Konstituzioaren 152. artikuluaren 3. paragrafoak dioenez: “Mugakide diren 
udalak elkartu eta nortasun juridikoa duten lurralde-zatiketa bereziak sor 
ditzake autonomia-erkidegoko estatutuak”. 

 
Udal-erakunde horiez gain, beste zenbait udal-erakunde ere sor daitezke, baldin eta 

horretarako funtsezko arrazoirik aurkezten bada. 
 
 
 

Derrigorrezko 
erakundeak 

• Udalerriak 
• Probintziak 
• Uharteak 

Udal-administrazioaren 
erakundeak 

Borondatezko 
erakundeak 

• Udalerrien 
mankomunitateak 

• Metropoli-barrutiak 
• Eskualdeak 
• Bigarren mailako beste 

zenbait erakunde 
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Udal-administrazioaren hastapenak eta egungo legedia 
 
Antzinatik, gizartea lurralde jakin batean ezarri zen unetik, gizakien arteko harreman 

sozialak eta beharrak arauen bidez (ohiturak, idatzitako legeak…) finkatu dira. Horrela, 
pixkanaka-pixkanaka udalaren bizitza administratiboa sortu da. 

 
a) Hastapenak 

 
1. Erromatar erregimena. 

Udal-erakundearen historia, beste zenbait esparrutan bezala, Erromako Inperioan 
sortu zela esan daiteke. Lehendik udalerriak baziren ere, erromatarren iturriek 
diotenez, oinarrizko udalaren printzipioak erromatar legegileek ezarri zituzten. 
K.o. 212an, Erromako udal-legediak erromatar herritartasuna lurralde osora 
zabaldu zuen. 

 
2. Erdi Arotik 1812ko Konstituzioa arte. 

Erromatar inperioa deuseztatu ondoren, erromatar ereduko udalerria ere desegin 
egin zen. Hala ere, idatzitako iturririk ez izan arren, udal-bizitzak jarraitu zuela 
esan daiteke. Dirudienez, nekazari-lurraldeek edo hazten ari ziren herriek 
berezko legedia (foruak, ohiturak, berezko legeak...) izan zuten.  
X. mendetik aurrera, zenbait udalerritako bizitzaren aztarnak idatziz jaso dira, eta 
geroago, udalerri gehienetan, beren legedia edo usadioa idazteko ohitura ezarri 
zen. Hala ere, lurraldearen jabegoak eraketa desberdina ezarri zuen: batetik, 
lurralde feudaletan ez zegoen udalerririk, jabegoa eta ahalmen legegilea jaun 
feudalak baitzuen, eta ezarritako legeak, lurrean ez ezik, bertan bizi ziren 
pertsonengan ere eragina zuen; bestetik, berriz, erregearen lurraldeetan 
udalerriak eratzen ziren. Azken horiek kontzejuek arautzen zituzten, eta herriko 
eremua eta inguruko lurraldeak zuzentzen zituzten. Erregeak udalerriari forua 
edo estatutua ematen zion, udal-bizitza bidera zezan. 
XV-XVIII. mendeetan gizartean eta erakundeetan aldaketa nabarmenak izan 
ziren. Horrela, udal-erakundeak ere etengabeko aldaketa jasan zuen. Udalerriak, 
udaletxea izateaz gain, lurralde propioa eta eskumenak gidatzeko ahalmenak 
zituen. 

 
3. 1812ko Cadizko konstituzioa. 

Horren arabera, Espainiako lurraldea udalerri eta probintziatan banatu zen: 
lehenengoak lurraldeko erakunde gisa izendatu ziren; bigarrenak, aldiz, lurralde-
-barrutiko izaeradun eta Estatuko ordezkaritzaren adierazgarri gisa (Diputazioa 
Estatuko ordezkaritza eta erakunde aholkularia zen) ezarri ziren. 
1877an Udalerrien Legea ezarri zen, eta udal-erakundeak zehaztu ziren: 
alkatearen izaera, batzorde iraunkorraren eginkizunak, osoko bilkuraren eraketa 
eta udaleko idazkariaren ahalmenak. 
1878an Diputazio Legea ezarri zen, eta Diputazioak erakunde gisa zituen 
ahalmenak eta eginkizunak zehaztu ziren. 
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1924an Calvo Sotelo jaunak, gobernuko presidentea zenak, Udal Estatutuaren 
Dekretua eman zuen aditzera, eta hurrengo urtean Diputazio Estatutuaren 
Dekretua. 

 
4. Gerra Zibiletik egungo garaira arte. 

Gerra Zibilaren ondoren, Espainiako erregimen juridiko eta politikoa erabat 
aldatu zen. Udal-administrazioak etengabeko aldaketa izan zuen: erakundeek 
autonomia gutxiago zuten eta Estatuko eraketa hierarkikoan ezarri ziren 
(1945eko uztailaren 17ko Udal Administrazioaren Oinarrizko Legea). 
1957ko azaroaren 7ko legeak dioenez, Gobernuak hiri handiei erregimen berezia 
esleitzen zien, baina, gero, udalerri gehienetara zabaldu zen. Lege horrek udal-
-administrazioaren berpizkundea ekarri zuen. 
Halaber, azaroaren 19ko 41/1975 legeak udal-administrazioari aldakuntza 
nabarmena eragin zion. Bertan, udal-administrazioko erakundeak, funtzionarioen 
erregimena eta eskumenak zehaztu ziren. 
Ondoren, uztailaren 17ko 39/1978 Udal Hauteskundeen Legeak udalerriko 
erakundeak demokratizatu zituen; aurreko urtean, Gobernuak martxoaren 4ko 
18/1977 dekretuaren bidez Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar Nagusiak 
berrezarri zituen. 

 
b) Udal-administrazioaren egungo legedia 
 

1. Europako Batasuneko Udal-administrazioei buruzko agiria (1985eko urriaren 
15ekoa). 

2. Konstituzioaren VIII. Titulua, Estatuko lurraldea eratzeari buruzkoa (1978ko 
abenduaren 17koa). 

3. Udal-administrazioko Oinarrizko Erregimenaren Legea (1945eko uztailaren 
17koa eta 1985eko apirilaren 2koa). 

4. 1978ko Udal Hauteskundeen Legea. 
5. Udal-administrazioko Oinarrizko Legediaren Dekretu Legegilea (apirilaren 18ko 

781/1986 dekretua). 
6. urtarrilaren 16ko 3/1981 Lege Dekretua, Udalerriko erakundeei buruzkoa. 
7. otsailaren 5eko 186/1981 Lege Dekretua, Udalerriko erakundeei buruzkoa 

(aurreko dekretuaren araudia garatu eta zehazten du). 
8. Udal Ogasunei buruzko Legea (abenduaren 28ko 39/1988 Legea). 
9. Hauteskunde Orokorren Lege Organikoa (ekainaren 8ko 5/1985 Legea). 
10. Araudiak: 

- Ekainaren 17ko 1955 dekretua, Udal-erakundeen zerbitzuei buruzkoa. 
- Ekainaren 13ko 1372/1986 araudia, Udal-erakundeen ondareei buruzkoa. 
- Uztailaren 11ko 1690/1986 araudia, Udal-administrazioaren lurraldeari 

buruzkoa. 
- Azaroaren 28ko 2568/1986 araudia, Udal-erakundeen eraketa eta eginkizunei 

buruzkoa. 
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c) Euskal Autonomia Erkidegoan, udal-administrazioaren egungo legedia 
 

Aurreko legeak derrigorrezkoak izateaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoak dituen 
berariazko eskumenengatik, euskal udal-administrazioak beste zenbait lege bete eta 
exekutatu behar ditu: 

 
1. Estatuak sortutako udal-administrazioaren legedia (“b” puntuan adierazia). 
2. Euskal Autonomia Erkidegoak dituen udal-administrazioari buruzko eskumenen-

gatik: 
 

- Euskal Autonomia Estatutua. 
- Lurralde Historikoei buruzko Legea. 
- Jaurlaritzaren Legea. 
- Euskal Herriko Funtzio Publikoaren Legea. 
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6.2. UDALERRIKO ERAKUNDEAK 
 
 
 

UDALERRIA 
(Udala) 

Alkatea 
Udal Gobernuaren 

Batzarra 
Osoko Bilkura Beste zenbait batzar  

Zinegotzien 
artean 
izendatua. 

Alkatea eta zinego-
tziak 
(udalbatzarraren 
herena gehienez). 
 
* (5.000 biztanle 
baino gehiagoko 
udalerrietan, edo 
horrela agintzen 
duen udalbatzarre-
tan). 

Alkatea, 
alkateordea(k) 
eta zinegotziak. 

• Zinegotzien 
ordezkariak. 

• Informazio-
-batzordea. 

• Udal-
-ogasunaren 
batzordea. 

• Udal-arloen 
arteko 
aholkularitza-
-batzordea. 

• Alkatearen 
ordezkariak. 

• Udal-barrutiaren 
batzarrak. 

 
 
 
Udalerriaren definizioa 

 
Udalerria udal-administrazioak osatzen duen lehendabiziko lurraldeko erakunde 

publikoa da. Horrela, erakunde publiko horrek honako ezaugarriak ditu: 
 
• Erakunde publikoa da: zuzenbide publikoari dagokionez, nortasun juridiko 

propioa du, eta bere lurraldearen eremuan ekintza juridikoak sortzeko eta 
exekutatzeko ahalmena du. 

• Lurralde-erakundea da: bere lurraldeko eremuan bizi diren pertsonak eta horien 
ondasunek osatzen dute. 

• Lehenengo erakundea da: udal-administrazioaren eraketaren barnean oinarrizko 
eta lehendabiziko erakundea da udalerria, zeren bertako biztanleak guztien 
interesek eta beharrek elkartzen baitituzte, eta interes horiek bultzaturik erakunde 
baten barnean biltzen dira biztanleak. 
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Udalerriaren oinarrizko osagaiak 
 
Estatu baten barnean dagoen lurralde-erakundea denez, udalerriak honako osagaiak 

ditu: lurraldea, biztanleria eta udalerriaren eraketa. 
 
• Lurraldea 
 

Derrigorrezko osagaia da; lurralderik gabe ez daiteke udalerririk izan. Udal-
-administrazioaren Erregimenaren Oinarrizko Legeak udal-lurraldea definitzean 
honako hau dio: “... udalaren eskumen-eremuan dagoen lurraldea da(...)” (11. 
art.). Udal-lurraldeak barruti eta auzoetan banaturik daude, udalerriko zerbitzu-
-eraketa ahalik eta egokiena izan dadin. 

 
• Biztanleria 
 

Denbora jakin batean udal-lurraldean dagoen pertsonen multzoa da udal-
-biztanleria.  

 
Denbora hori bi eratara neur daiteke: 

 
1- Iraunkortasunaren arabera: bertako biztanlea eta iragaitzazko biztanlea: 

 
o Bertako biztanlea: udal-lurralde batean, luzaroan eta bertan irauteko bizi den 

pertsona. 
o Iragaitzazko biztanlea: udal-lurralde batean, aldi baterako bizi den pertsona. 
 

(Udal-administrazioaren Erregimenaren Oinarrizko Legeak, I. titulua, 2. 
atalburua) 

 
2- Herritarraren eskubidearen arabera: eskubidezko biztanleria eta izatezko 

biztanleria: 
 

- Eskubidezko biztanleria: udalerrian bertako biztanleriak osatzen du; udal-
-lurraldean bizi direnak edo, bertakoak izanik, aldi baterako kanpoan 
daudenak, hain zuzen. 

- Izatezko biztanleria: udalerrian une jakin batean bizi den biztanleria, 
bertakoak edo aldi baterakoak direnak. 

 
Udalak biztanleen egoera aztertu (haien udal-izaeraren egoera zein den kontuan 
hartu gabe) eta horren jarraipena egiten du dokumentu normalizatu batean. Udal-
-errolda deituriko dokumentua da eta izaera publikoa du, hau da, edozeinek eska 
dezake udal-biztanleari buruzko informazioa. 
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Udal-erroldaren dokumentuan honako informazio hau azaldu ohi da: izena, 
abizenak, adina, sexua, egoera zibila, lanbidea, familiaburuarekiko erlazioa, eta 
abar. Udalak bost urtean behin berritzen ditu biztanleriaren osoko datuak; hala ere, 
urtero eguneratzen dira biztanleriaren datuak. 

 
• Udalerriaren eraketa 
 

Konstituzioaren 14. artikuluak dioenez, udalerriko eraketa administratiboa eta 
gobernua udalari dagozkio; udal-gobernua alkateak, udalbatzarrak eta zinegotziek 
osatzen dute. 

 
1. Zinegotziak. Hauteskunde-prozesu baten ondorioz aukeratzen dira (1978ko 

Udal Hauteskundeen Legeak). 
2. Alkatea. Zinegotziek aukeratzen dute beren artean: 

 
a) Alderdi bakoitzeko zerrendaburu azaltzen direnak izan daitezke hautagaiak. 
b) Alkate izendatu ahal izateko, lehenengo botazioan gehiengo absolutua lortu 

beharko du hautagaiak. 
c) Horrela gertatuko ez balitz, hauteskunde-egunean boto gehien lortu zuen 

zerrendaburua izango litzateke alkate. 
d) Alkateak, udal-erakunde nagusia denez, ondoko eginkizunak bete behar 

ditu: 
- Zenbait erakunderen aurrean, udalaren ordezkari izatea. 
- Udal-erakundeen zuzendaritza administratiboa eta udalbatzarra gober-

natzea. 
- Udalbatzarraren deia egitea eta gidatzea. 
- Udalerriaren araudia ezartzea eta betearaztea. 

e) Zinegotziek alkateari zentsura-mozioa ezar diezaiokete. Mozio hori udalba-
tzarrean eztabaidatuko da, eta botazioan gehiengo absolutua lortu beharko 
du alkatea kargutik kentzeko. 

  
3. Udalbatzarra (alkatea eta zinegotzien batzarra). Udalbatzarraren eginkizunak 

honako hauek dira: 
 

a) Alkatea izendatu eta kargugabetzea. 
b) Udal-erakundeak kontrolatu eta eta horien segimendua egitea. 
c) Udal-araudia finkatu eta betetzen dena ziurtatzea. 
d) Udaleko funtzionarioak hautatzea. 
e) Udaleko aurrekontuak onestea. 
f) Udaleko hirigintza-plana onestea. 
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Udalerriaren eskumenak eta zerbitzuak 
 

Konstituzioaren aginduetako batek (Espainiako Konstituzioa: 137. art.) udalerriaren 
erakundeek kudeaketarako autonomia eta nortasun juridiko osoa dutela adierazten du. 
Hala ere, agindu horrek ez ditu udalaren helburuak edo interesak zehazten, ez eta nola 
lor daitezkeen eta zein baliabide behar dituzten ere. 

 
 Horregatik, udal-erakundeen autonomia nolakoa den eta zein zerbitzu eskaintzen 

dituen jakin ahal izateko, udalerri bakoitzaren eskumenetan eta eratu duen barne-
-araudian oinarrituko gara. 

 
Udal Administrazioaren Erregimenaren Legeak 5. artikuluan dioenez, udalerriak bi 

helburu izango ditu: batetik, bere lurraldean sortzen diren helburuak eta interesak 
defendatzea; eta bestetik, beste erakundeak ordezkatuz, helburu orokorragoak 
aldarrikatzeko ahalmena izatea. 

 
Udalerri guztiek herritarrei hainbat zerbitzu eskain diezaiekete; batzuk 

derrigorrezkoak dira, eta besteak, aldiz, udal-lurraldearen arabera sailkatzen dira: 
 
1. Udal guztietan: herriko argiak, hilerriaren mantentze-lanak, zabor-bilketa, kale-

-garbiketa, herriko ur-horniketa, estolderia, sarbide publikoak, herriko kaleen 
mantentze-lanak eta janari eta edarien kontrola. 

2. 5.000 biztanle baino gehiagoko udaletan: aurreko zerbitzuez gain, aparkaleku 
publikoa, liburutegia, azoka egiteko eta hondakin-uren araztegia. 

3. 20.000 biztanle baino gehiagoko udaletan: aurreko zerbitzuez gain, babes zibila, 
gizarte-zerbitzuak, suhiltzaileak, kiroldegia eta hiltegia. 

4. 50.000 biztanle baino gehiagoko udaletan: aurretik esandako zerbitzuak eta, 
garraio publikoak eta ingurumenaren zainketa. 
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6.3. PROBINTZIAKO ERAKUNDEAK 
 
 
Probintziaren esanahia 
 
a) Probintziaren definizioa 
 

Udal-administrazioaren erakundea da eta hainbat udalerriz osaturik dago; Estatuaren 
lurralde-banaketaren ondorioz sortzen da eta Estatuaren zerbitzuak eskaintzen ditu. 

 
Konstituzioaren 141. artikuluak horrela definitzen du probintzia: “Probintzia legezko 
nortasun osoa duen lurralde-erakundea da, Estatuaren eginkizuna du eta udalek eta 
lurralde-antolaketek mugatzen dute”. 

 
Gorteak berritzeko garaian, hain zuzen ere, diputatu eta senadoreen hautaketa berria 
denean, probintzia oinarrizko hauteskunde-barrutia izango da, eta autonomia-
-erkidegoko hauteskundeetan ere bai. 

 
Gaur egun, Estatuaren eraketa administratiboaren barnean dagoenez, bitarteko 
erakundea da; Estatua eta udalerrien arteko erlazioak bideratzen ditu, baita 
autonomia-erkidegoaren eta udalerrien artekoak ere. 

 
 
b) Probintziaren oinarrizko osagaiak  
 

Udal-administrazioaren lurralde-erakundea denez, probintziaren oinarrizko osagaiak 
honako hauek dira: 

 
• Lurraldea. Udalerrietako lur guztiek osatzen dute probintziako lurraldea. 

Lurraldearen zabalkuntza (anexioaren bitartez) edo bereizketa Gorteetan 
eztabaidatu behar da eta lege organikoaren bidez onetsi behar da. 

• Biztanleria. Udal-administrazioak ez ditu probintziako biztanleriari buruzko 
ezaugarriak ematen; horregatik, udalerrietako biztanleria osoa izan daitekeela 
esan dezakegu. 

• Probintziaren eraketa. Konstituzioak 142. artikuluan 2. paragrafoan dioenez, 
probintziako gobernua eta administrazio autonomoaren gidaritza Diputazioak 
hartuko ditu bere gain.  

 
c) Probintziako erakundeak 
 

Probintziako erakunde nagusitzat honako hauek hartzen dira: 
 

• Diputazioko Osoko Bilkura (Euskal Autonomia Erkidegoan, Foru Aldundiko 
Batzar Nagusiak). Probintziako diputatu guztiez osaturik dago; diputatu horiek 



 
Administrazio publikoa 

 

  
369

zinegotzi hautagaien artean eta probintziako biztanleriaren araberako proportzio-
-sistemaren bidez aukeratzen dira. Udal-hauteskundeak egiten direnean, 
udalerrietako karguak berritzeaz gain, diputazioetakoak ere aldatu egiten dira. 
Honako hauek dira Osoko Bilkuraren eginkizun nagusiak: Diputazioko 
lehendakaria izendatu edo kargutik kentzeko ahalmena, probintziako erakundeen 
kontrola, barne-araudia ezartzea, pertsonal funtzionarioaren izendapena eta 
Estatuak esleitutako beste zenbait eginkizun. 

 
• Diputatu Nagusia (Euskal Autonomia Erkidegoan, Foru Aldundiko Diputatu 

Nagusia). Pertsona bakarreko erakundea da eta Diputazioaren buruzagitza du. 
Diputazioko Bilkuran diputatuen artetik aukeratzen da; aukeraketarako, 
lehenengo botazioan, gehiengo absolutua behar da. Lehenengo botazioan lortuko 
ez balitz, bigarrenean, gehiengo erlatiboa nahikoa litzateke. 
Diputatu Nagusiaren eginkizunen artean honako hauek daude: probintziako 
erakundeen zuzendaritza eta eraentza. Halaber, Estatuaren eta udalerrien arteko 
gatazketan, eta autonomia-erkidegoen eta udalerrien arteko gatazketan, bitarteko 
da, konponbidera iristeko. 

 
• Diputazioko Gobernuko Batzarra. Diputatu Nagusiak eta beste zenbait diputatuk 

(Batzar Nagusiaren herena, gehienez) osatzen dute erakunde hau. Diputatu 
Nagusiaren ordezkaritza-lanak betetzen ditu.  

 
 

PROBINTZIA 
(Diputazioa) 

 Diputatu Nagusia Probintziako diputatuen artean aukeratzen da. 

Diputazioko Osoko Bilkura • Diputatu Nagusia. 
• Diputatu Nagusiaren ordezkoa (baldin 

badago). 
• Probintziako diputatuak. 

Diputazioko Gobernuko Batzarra • Diputatu Nagusia. 
• Probintziako diputatuak (1/3 gehienez). 

Probintziako beste zenbait erakunde osagarri • Diputatu-ordezkariak. 
• Informazio-batzarrak. 
• Probintziako kontuen zaintza-batzarrak. 
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d) Probintziaren eskumenak eta zerbitzuak 
 

Estatuko legeek eta autonomia-erkidegokoek probintziari eginkizun jakin batzuk 
betetzeko ahalmena ematen diote: 

 
• Udalerrietako zerbitzuak koordinatu eta kontrolatzea. 
• Probintzia bakoitzeko aurrekontuen eztabaida eta onespena egitea. 
• Diputazioaren funtzio publikoko pertsonalaren izendapena eta kontrola egitea. 

 
Euskal Autonomia Erkidegoan, probintziako diputazioa Foru-Aldundi izenez 
ezagutzen dugu, eta Lurralde Historikoei buruzko Legeak gidatzen eta zuzentzen 
ditu. 
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6.4. UDAL-ADMINISTRAZIOA EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOAN 

 
 
Euskal Autonomia Erkidegoak, Estatuko legediari jarraitzeaz gain, dituen eskume-

nengatik udal-administrazioaren erakundeen antolaketa eta eginkizunak zehazten ditu 
lege autonomikoen bidez. 

 
Horien artean, nagusietako bat aipatzekotan, Lurralde Historikoei buruzko Legea 

aipatu behar da, 1983an onartu eta 1993an berritua. Lege horrek Euskal Autonomia 
Erkidegoaren eta lurralde historikoen arteko lotura eta erlazioak finkatzen ditu. 
Bestalde, lurralde bakoitzeko antolamendua eta autonomia-kudeaketaren zehaztapena 
egiten da bertan.  

 
 

Euskal Autonomia Erkidegoko Udal-administrazioaren araudia 

Foru Aldundia Udalerria 

• Estatuko legeak (Estatuaren 
eskumenekoak bakarrik direnean): 
Konstituzioa, Udal Administrazioaren 
Oinarrizko Erregimenaren Legea, Tokiko 
Hauteskundeen Legea. 

• Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutua 
(hor aipatzen diren eskumenengatik). 

• Lurralde Historikoei buruzko Legea (hor 
aipatzen diren eskumenengatik). 

• Foru Aldundiak sortutako araudia. 
 

• Estatuko Legeak: Konstituzioa, Udal 
Administrazioaren Oinarrizko Erregi-
menaren Legea, Tokiko Hauteskun-
deen Legea. 

• Euskal Autonomia Erkidegoko Esta-
tutua. 

• Lurralde Historikoei buruzko Legea. 
• Foru Aldundi bakoitzaren araudia. 
• Udalerriak ezarri eta onetsitako 

araudia. 
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7.1. EUROPAKO BATASUNAREN DEFINIZIOA 
 
 
Europako Batasunaren definizioa 

 
Europako Batasuna (EB) estatuz gaindiko erakundea da, eta erakundea osatzen duten 

estatukideen arteko integrazio ekonomikoa eta lankidetza sendotzea ditu helburu. 
 

 
Europako Batasunaren helburuak 
 

Hasieran, Europako Erkidegoa erakundeak Bigarren Mundu Gerran egindako kalteak 
zuzentzeko eta herrialde horien sistema ekonomiko eta soziala berreraikitzeko 
helburuak zehaztu zituen. 

 
Geroago, egoera zuzenduz joan zen neurrian, Europa sendoagoa eta bateratuagoa 

beharrezkoa zela adierazi zuen Erkidegoak.  
 
Europako Ekonomia Erkidegoko Itunak, bere 2. artikuluan honela dio: 

“Erkidegoaren helburuak honakoak dira: merkatu bateratua ezartzea; Erkidegoko 
kideen ekonomia-politikak arian-arian hurbilduz, Erkidego osoan ekonomia-
-jardunbidearen garapen orekatua lortzea; egonkortasuna gehitzea; bizi-mailaren 
hobekuntza gero eta azkarragoa bideratzea, eta Erkidegoko kideen artean harreman 
estuagoak sustatzea” (Erroman, 1957an). 

 
Helburu horiek hainbat itunetan azaldu dira (Erroma, Paris, Maastrischt), eta berez, 

epe jakin batean lortuko dira. 
 
 Helburu horiek interpretazio orokorregia izan dezaketelakoan, Europako Batasunak 

helburu zehatzagoak ere jarri ditu:  
 

- Europako merkatu bateratua ezartzea. 
- Diru bakarra eta sistema ekonomiko bateratua ezartzea. 
- Erkidegoaren barnean, sistema ekonomikoaren oreka lortzea. 
- Erkidegoaren hazkunde ekonomiko orekatua lortzea eta ingurumena babestea. 
- Europako biztanleria babestea. 
- Estatukideen arteko elkartasuna bultzatzea. 
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7.2. EUROPAKO BATASUNAREN SORRERA 
 
 

Europako Batasunaren sorrera  
 

Europako Batasunaren sorrera prozesu historiko luze baten emaitza da. Horregatik, 
eskema gisa, prozesu hori laburki azalduko dugu: 
 

Europako Batasuna eratzeko prozesua 

1944: Benelux. Belgikak, Herbehereak eta Luxenburgok izenpetu zuten. Hiru 
herrialdeon aduana-batasuna zen. 

1948: Ekonomia 
Lankidetzarako 
Europako Erakundea. 

Europa berreraikitzeko Ipar Amerikak emandako diru-laguntza 
(Marshall Plana) administratzeko eta banatzeko eratu zen. 

1949: Schumanen 
deklarazioa. 

Schuman ministro frantsesak ikatzaren eta altzairuaren 
produkzioa erakunde bakar baten mende edukitzeko premia 
agertu zuen. 

1951: Europako Ikatz-
-Altzairuen Elkartea. 

Parisko Itunak Europako Ikatz-Altzairuen Elkartearen sorrera 
ahalbidetu zuen. Herrialde horiek bi produktuon merkatu 
bakarra antolatzen zuten: muga-zerga, prezio, legedia eta abar. 

1957: Europako 
Ekonomia Elkartea 
(EEE). 

Erromako Ituna izenpetu zen. Bertan Frantzia, Italia, Belgika, 
Luxenburgo, Herbehereak eta Alemaniako Errepublika 
Federalak erakunde ekonomiko hau sortu zuten. 
Itunean agertu ziren helburuak honako hauek dira: 

• Muga-zergak kentzea. 
• Merkataritza-politika bakarra ezartzea. 
• Pertsona, kapital eta zerbitzuen joan-etorri askea izatea. 
• Nekazaritza- eta garraio-politika bateratua ezartzea. 
• Gizarte Funtsa eta Europako Inbertsio Bankua sortzea. 

1968: aduana-batasunaren prozesuari amaiera eman zitzaion, 
eta merkantzia-zirkulazio librea ezarri zen. 

1973: EEEren lehen 
zabalkuntza. 

 

Erresuma Batua, Irlanda eta Danimarka sartu ziren. 

1981: EEEren bigarren 
zabalkuntza. 

Grezia sartu zen. 
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1986: EEEren hirugarren 
zabalkuntza. 

Espainia eta Portugal sartu ziren. 

1987: Agiri Bakuna. Agiri hau Luxenburgon onartu zen. Bertan, Europako 
Parlamentuari botere gehiago eman zitzaion, eta salgaien eta 
kapitalen merkatu bakarra eta pertsonen joan-etorri librearen 
eremu juridikoa ezarri zen. 

1992: Batasuneko Ituna. Batasuneko Ituna edo Maastrichteko Ituna izenpetu zen. Bertan, 
honakoa zehaztu zen: 

• Europako Erkidegoak (EE) Europako Batasuna (EB) 
izena hartu zuen. 

• Ekonomia eta Diru Batasuna (euroa) abian jarri zen. 
 
1993: Maastrichteko Ituna berretsi zen. 

1995: Europako 
Batasunaren laugarren 
zabalkuntza. 

Austria, Finlandia eta Suedia sartu ziren. 

1997: Amsterdamgo 
ituna. 

Ituna izenpetu zen. Bertan gizarte-politikako hainbat arlotan 
sakondu zen, eta polizien arteko lankidetza handiagoa sustatu 
zen. 

 
 
 
Oharra:  

• 2000ko abuztuaren 15ean, Miarritzeko Goi Bilera egin zen. Bertan, 
Europako Batasuneko erakundeen aldaketa-sistema abian jarri zen (1. 
gehigarria). 

• 2000ko abenduaren 9an, Nizako Goi Bilera egin zen. Bertan, Europako 
Batasuneko erakundeen aldaketa egin zen, erabakiak hartzeko gehiengo 
bereziari buruzko adostasuna lortu zen eta kide berriak sartzeko prozesua 
aldatu egin zen (1. gehigarria). 
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7.3. EUROPAKO BATASUNAREN ZUZENBIDEA 
 
 
Europako Batasunaren zuzenbide-iturriak 
 

Zuzenbide-arloan, Europako Erkidegoak Europako Batasunari buruzko kontzeptuaz 
ikuspegi desberdina eta berria erantsi du: batetik, oinarrizko eskubideetan sostengatzen 
den batasuna; eta bestetik, zuzenbideak bideratzen eta bermatzen duen batasuna. 

 
Erkidegoaren zuzenbide-iturriaren esanahiak bi ikuspegi ematen ditu: 
 
a) Sorreraren arrazoiaren arabera: herrialdeen arteko elkartasuna, horien arteko bake-

-aroa irauteko borondatea, Europako Erkidego hobea egiteko asmoa… 
b) Esanahi juridikoaren arabera: Erkidegoaren zuzenbide-hastapena eta oinarrizko 

araudia. 
 

Erkidegoko zuzenbidearen sailkapena honela azal dezakegu: 
 

• Zuzenbide sortzailea: Europako Erkidegoko Zuzenbidea sortu duena. 
• Zuzenbide eratorria: Europako Erkidegoak berak dituen erakunde eta harremanak 

bideratzeko eta egituratzeko sortutako zuzenbidea. 
• Zuzenbide osagarria: herrialdeen arteko zuzenbidea eta hainbat arautegi. 

 
a) Zuzenbide sortzailea 
 

Europako araudi juridikoaren barruan lehenengo mailan dago zuzenbide 
sortzailea. Europako erkidegoek egindako itun sortzaileak, eta gero 
izenpetutako itun osagarri eta aldagarriek osatzen dute. 
 
Itun sortzaileak honako hauek dira: 
 
- 1951ko apirilaren 18an, Parisko Ituna: Europako Ikatz-Altzairuen Elkartea 

sortu zen (EIAE). 
- 1957ko martxoaren 25ean, Erromako Ituna: Europako Ekonomia Erkidegoa 

(EEE) eta, egun berean, Energia Atomikoaren Europako Erkidegoa (EAEE) 
sortu ziren. 

 
Bestalde, Europako Erkidegoak itun osagarriak ere baditu; hona hemen 
horietako batzuk: 

 
- Erkidegoko Erakundeei buruzko Hitzarmena (Erroma, 1957ko martxoaren 

25ean). 
- Erkidegoko Erakunde Exekutiboei buruzko Hitzarmena (Brusela, 1965eko 

apirilaren 8an). 
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- Finantza Arautegi eta Aurrekontuei buruzko Itunak (Luxenburgo, 1970eko 
apirilaren 22an, eta Brusela, 1975eko uztailaren 22an). 

- Kide Berrien Atxikimenduen Itunak (Brusela, 1972ko urtarrilaren 22an; 
Atenas, 1979ko maiatzaren 26an; Lisboa/Madril, 1985eko ekainaren 12an). 

- Europako Batasunaren Sorreraren Akta (Luxenburgo, 1986ko otsailaren 
17an). 

- Europako Batasunaren Ituna (Maastricht, 1992ko otsailaren 7an). 
 
Herrialdeen arteko itunak, arautegi konstituzionala izateaz gain, estatuen 
arteko arautegia ezartzen du. Estatukideen arteko lotura juridiko-politikoak eta 
horien arteko botere-banaketa eta parte-hartzea ere zehazten da arautegi 
horretan. 
 
Itunetan agertzen diren arauak bi motatakoak izan daitezke: 
 
- Berehala aplika daitekeena: arauak espreski horrela agintzen badu, 

zuzenean bete behar izateaz gain, berehala betearaz daiteke. 
- Helburu bat lortzeko egina: arau horrek, epe mugatuan, eta estatukide 

bakoitzak bere barne-egitura juridikoa egokitu ondoren, helburu jakin bat 
adierazten du. 

 
Hala ere, ahal badute behintzat, itunek ezarpen zuzena izan ohi dute. 
 

b) Zuzenbide eratorria 
 

Zuzenbide eratorria, Europako Erkidegoko zuzenbidearen esparru juridikoan, 
bigarren mailakoa da. Erkidegoko erakundeek (Batzordeak eta Kontseiluak) 
sortutako arautegia osatzen du. (EEEko Ituna, 189. art.) 
 
Erkidegoek hainbat arau egin ahal izango dituzte; ondoren arau horien 
sailkapena azalduko dugu: 
 
o Arautegia: arau orokorren multzoa da; zuzenean eta guztiz betebeharrekoa 

eta estatukide bakoitzak berehala aplikatuko duena.  
Bere ezaugarriak honako hauek dira: 
§ Arau orokorra: Europako biztanleria osoarengan eragina du. 
§ Guztiz betebeharrekoa: arauak dituen elementu guztiak bete eta betearazi 

behar dira. 
§ Estatukide guztiek berehala bete behar dute: arautegi horrek ez du 

parlamentu bakoitzaren berrespena behar. 
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o Zuzentaraua: arau honek helburu jakin bat lortu behar dela adierazten du eta 
estatukide bati edo batzuei zuzenduta dago. Estatu horiek ezarritako 
helburu hori lortzeko beharrezko erabakiak hartuko dituzte,. 
Bere ezaugarriak honako hauek dira: 
§ Helburu jakin bat lortu behar da. 
§ Behartuta dauden estatuek zenbait arautegi ezartzen dute helburu hori 

lortzeko. 
 
o Erabakia: estatukide batzuei zuzendutako eta guztiz bete beharrekoa den 

araua. 
 
o Aholkuak eta txostenak: arau hauek ez dira derrigorrezkoak, informazio-

-emaileak baizik. Batzordeek gai jakin batez egindako txostena informazio 
sendo eta aholku gisa hartuko dute. 

 
c) Erkidegoko zuzenbidearen beste zenbait iturri 
 

o Nazioarteko itunak: Europako Erkidegoak beste nazioekin egindako itunak. 
 
o Jurisprudentzia: Europako Justizia Auzitegiak hartutako erabakiak. 
 
o Oinarrizko Europako zuzenbide-printzipioak: idatzita ez dauden erabaki 

edo irizpide etikoak dira, eta estatukideen ordenamendu juridiko guztietan 
azaltzen dira. Oro har, hauek dira aipagarrienak: 
§ Estatukideek edo bere erakundeek erantzukizun zuzena izango dute 

egindako kalteengatik. 
§ Ekintza administratiboaren legezkotasuna. 
§ Ekintza administratiboaren eta erabakiaren proportzionaltasuna. 
§ Oinarrizko eskubideen defentsa. 

 
o Ohitura: zuzenbide honetan nazioen arteko erlazioen ohiturak ere aplikatu 

ahal izango dira. Hala ere, horren garrantzia gero eta txikiagoa da. 
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7.4. EUROPAKO BATASUNEKO ERAKUNDEAK 
 
 
Europako Batasuneko erakundeak 
 
 
 

EUROPAKO KONTSEILUA 
(Ildo politiko eta ekonomikoa zehazten du) 

Ministroen Kontseilua 
(Botere legegilea) 

Europako Parlamentua 
(Botere legegilea, politika 
eta aurrekontuen kontrola 
egiten duena) 

Europako Batzordea 
(Botere exekutiboa) 

   
 
 

Kontuen Auzitegia 
(Finantza eta 

ekonomikoaren kontrola) 

 Justizi Auzitegia 
(Botere judiziala) 

 
 

  
 
 

Erakunde aholkulariak eta osagarriak 
Eskualdeen Batzarra 

Gizarte eta Ekonomiaren Batzarra 
Europako Bankua 

 
 
 

Europako Batasuneko erakundeak eta bere eginkizunak 
 
• Europako Kontseilua 

 
Beste erakundeen gainetiko boterea du. Bateratze-prozesua bultzatzearren, funtsezko 
erabakiak hartzen ditu. Gobernuburuek eta kanpo-arazoetako ministroek osatzen dute 
erakunde hau. 
 
Eginkizunen artean honako hauek aipatzen dira: 
 
- Estatukideen ekonomia-politika orokorrarekiko lotura ziurtatuko du. 
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- Erabakiak hartzeko ahalmena izango du. 
- Kontseiluak, erabakiak betearazteko, Batzordeari behar dituen eskumenak 

esleituko dizkio. Era berean, Kontseiluak, kasu berezietan, betearazteko aginpidea 
zuzenean erabiltzea beretzat gorde dezake. 

 
• Europako Parlamentua 
 

Estrasburgon du egoitza. Hauteskunde orokor eta zuzenen bidez, bost urtez behin 
hautatzen dituzte parlamentariak herrialde kideetan. Parlamentuaren eginkizunak dira 
legeak eta aurrekontuak onartzea eta botere exekutiboaren kontrola egitea: 

 
o Lege-proposamenak egitea. 
o Zentsura-mozioa aurkeztea. 
o Aurrekontuak onartzea. 
o Beste erakundeei galderak eta interpelazioak egitea. 

 
• Europako Batasuneko Ministroen Kontseilua 
 

Erakunde politikoa da. Botere legegileaz baliatuz, lege-proposamenak eztabaidatu 
eta onetsi egiten ditu; erabakiak hartu eta betearazi ere egiten ditu, eta botere 
exekutiboaren ordezkaria da Europako Batzordearekin batera. Estatukide bakoitzaren 
kanpo-arazoetako ministroek osatzen dute erakunde hori. 

 
Kontseiluak, erabakiak onartzeko bozketa-garaian, hiru gehiengo-mota erabil 
ditzake: 
 
- Gehiengo erlatiboa: lege-proposamenak boto-zenbaketaren erdia gehi bat lortzen 

duenean. 
- Aho batezko gehiengoa: partaide guztiak erabakiarekin ados daudenean. 
- Gehiengo berezia: partaide bakoitzaren botoak balio desberdina du bozketa-

-garaian, hau da, estatukide bakoitzak erakunde barnean duen botere politiko eta 
ekonomikoaren araberako balioa eta proportzionaltasuneko botoa du. Ministroen 
Kontseiluak gehien erabiltzen duen mota da gehiengo berezia. 

 
• Europako Batzordea 
 

Erakunde eragilea da, botere exekutiboa ordezkatzen duena (Ministroen 
Kontseiluarekin partekatzen du botere hori), eta 17 kidek osatzen dute. Batzordearen 
eginkizunak dira honako hauek: 
 
o Itunen bermatzaile izatea eta horien negoziazioetan parte-hartzea. 
o Lege-proposamenak aurkezten dizkio Kontseiluari. 
o Kontseiluak esleitutako eskumenengatik, erabakiak hartzeko eta betearazteko 

ahalmena du. 
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• Justizia Auzitegia 
 

Auzitegiak Erkidegoko Zuzenbidea, eratze-itunak eta beste zenbait erkidegotako 
legeak interpretatu eta beteko direla bermatuko du. 13 epaile eta 6 abokatu 
laguntzailek osatzen dute erakunde hau.  

 
Eginkizun hauek ditu: 
 
o Europako Batasuneko justizia goreneko erakunde erabakitzailea izatea. 
o Erkidegoetako zuzenbidearen interpretazioa egiteko ahalmena izatea. 
o Ministroen Kontseiluaren eta Batzordeko erabakiei balioa ematea. 
o Oinarrizko zuzenbide-printzipioen bermatzaile izatea. 

 
• Kontuen Auzitegia 
 

Hainbat erakunderen finantza-kontuak kontrolatzen dituen erakundea da. Urtean 
behin finantza-kontuen txostena aurkezten du Europako Batzordearen aurrean. 

 
• Europako Inbertsio Bankua 
 

Maastrichteko Itunaren ondorioz sortutako erakundea da. Bertan, diru bakarreko 
politika sustatzeko eta bideratzeko neurriak hartzen dira. 

 
• Ekonomia eta Gizarte Lantaldea 
 

Erakunde aholku-emailea da; ekonomia- edo gizarte-arloko ordezkariek osatzen 
dute: enpresariak, langileak eta beste zenbait giza erakundek. Beraren eginkizunak 
dira Kontseiluari gizarte- eta ekonomia-ordezkarien iritzia eskaintzea eta, urte-
-bukaeran, txostena aurkeztea. 
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