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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PRESUPUESTARIAS URGENTES PARA EL 

EJERCICIO 2019 EN RELACIÓN CON LA RENTA DE GARANTÍA DE 

INGRESOS  

 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
El inicio del año 2019 sin la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi para dicho ejercicio ha provocado la automática 
entrada en vigor del régimen de prórroga contemplado en el Título IX del texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo. Dicha norma prevé el supuesto 
de que, al inicio de un ejercicio económico, no hubieran sido aprobados los Presupuestos 
Generales correspondientes, y se extienda al mismo la vigencia de la Ley de Presupuestos 
Generales del ejercicio anterior. Tal extensión de vigencia, no obstante, debe tener lugar con 
observancia, en todo caso, de la normativa que regula con carácter general el régimen de 
prórroga. 
 
En efecto, el Título IX del Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, tiene por objeto la 
regulación general de la prórroga de los Presupuestos Generales, complementando la 
extensión de la vigencia de la Ley de Presupuestos Generales del ejercicio anterior con el 
establecimiento de ciertas normas sustantivas y de congruencia que han de aplicarse 
durante el período de prórroga. Dicha regulación posibilita la ejecución presupuestaria tanto 
en relación con la cobertura de los gastos de estructura como de los compromisos 
presupuestarios derivados de ejercicios anteriores y de los programas o actuaciones que no 
hayan debido finalizar en el ejercicio prorrogado pero se caracteriza por su provisionalidad. 
 
Por ello, se ha estimado conveniente y oportuno establecer una serie de medidas 
destinadas a solventar algunos problemas ocasionados por la prórroga cuya solución se 
considera urgente e inaplazable y que requieren una norma de rango legal para su 
aplicación, tal y como sucede con el incremento de la cuantía de la Renta de Garantía de 
Ingresos. 
 
A tales efectos, por tanto, por la presente norma se aprueba una disposición que viene a 
complementar el régimen de prórroga presupuestaria con objeto de autorizar determinados 
gastos para los cuales no existe habilitación en el presupuesto prorrogado, y que, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario 
de Euskadi, requiere la concesión de créditos adicionales y, por lo tanto, una norma con 
rango de ley. 
 
Los créditos necesarios para proceder a la financiación de las medidas previstas, por un 
importe superior al consignado en el estado de gastos prorrogado para el ejercicio 2019, se 
financiarán con cargo a los ingresos obtenidos por las mayores aportaciones previstas para 
este ejercicio 2019 por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, que superan las cifras 
consignadas en el estado de ingresos del Presupuesto de la Administración de la 
Comunidad Autónoma para el ejercicio 2018, así como con cargo a remanentes de 
tesorería. La disposición de mayores ingresos durante el presente ejercicio permite, en 
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consecuencia, proceder a la financiación de las medidas previstas en la presente norma, sin 
perjuicio de respetar el cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos en materia 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 
 
 
Artículo único.- Cuantía de las prestaciones previstas en el Decreto 147/2010, de 25 de 
mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos. 
 
1.- Durante el ejercicio 2019, la cuantía de los ingresos máximos permitidos y de las 
prestaciones económicas de la Renta de Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus 
modalidades, así como del subsidio mensual complementario para unidades de convivencia 
monoparentales, será la aplicada durante el ejercicio 2018, incrementada en el porcentaje 
del 3,5%. 
 
2.- No obstante, en el caso de las unidades de convivencia del tipo definido en el artículo 
9.2.a) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social, la cuantía de los ingresos máximos permitidos y de las prestaciones 
económicas de la Renta de Garantía de Ingresos, durante el ejercicio 2019, será la aplicada 
durante el ejercicio 2018, incrementada en el porcentaje del 4,5%. 
 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Financiación. 
 
La financiación de las medidas contempladas en la presente ley se realizará de conformidad 
con el artículo 133 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de 
mayo, y, en su caso, con cargo a remanentes de tesorería. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Autorización. 
 
1.- Se autoriza al Gobierno a que, durante el ejercicio 2019 y de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre régimen presupuestario, pueda realizar las 
modificaciones presupuestarias que sean necesarias para la adecuación de los estados de 
ingresos y gastos a las disposiciones establecidas en la presente ley. 
 
2.- De las operaciones realizadas al amparo de la presente disposición se dará cuenta al 
Parlamento Vasco. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Se deroga la Disposición Adicional Sexta de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que 
se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 
ejercicio 2018. 
 
DISPOSICIONES FINALES 

 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.-Desarrollo y ejecución. 
 
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución de la presente ley. 
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Entrada en vigor. 
 
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
País Vasco. 
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DIRU SARRERAK BERMATZEKO ERRENTAREN ARLOAN 2019KO 

EKITALDIRAKO PRESAKO AURREKONTU-NEURRIEI BURUZKO LEGE-

PROIEKTUA 

 

 
ZIOEN AZALPENA 

 
Hasia da 2019. urtea, baina oraindik ez da onartu Euskal Autonomia Erkidegoaren 
Aurrekontu Orokorren Lege Proiektua, ekitaldi honi dagokiona. Horren ondorioz, 
automatikoki indarrean sartu da Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren 
lege-xedapenen testu bateginaren IX. tituluan jasotzen den luzapen-araubidea (maiatzaren 
24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuak onartzen du testu bategin hori). Titulu horren arabera, 
izan ere, gerta liteke ekitaldi baten hasieran ekitaldi horretarako aurrekontuak onartu gabe 
egotea eta aurreko ekitaldiko aurrekontu orokorren legearen indarraldia ekitaldi horretara 
luzatzea. Indarraldia, nolanahi ere, luzapen-araubidea oro har erregulatzen duen araudiari 
jarraituz luzatuko da beti. 
 
Hain zuzen, maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren IX. Tituluaren helburua da 
aurrekontu orokorren luzapena oro har arautzea, eta aurreko ekitaldiko aurrekontu orokorren 
legearen indarraldiaren luzapena osatzea; horretarako, oinarrizko arau eta adostasun-arau 
jakin batzuk ezartzen ditu, luzapen-aldian aplikatzeko. Arau horiek modua ematen dute 
aurrekontua gauzatzeko; horrela, aurreko ekitaldietatik edota luzatutako ekitaldian amaitu ez 
ziren programa edo jarduketetatik eratorritako egitura-gastuak eta aurrekontu-konpromisoak 
estal daitezke. Arauok, hori bai, behin-behinekoak izango dira. 
 
Hori dela eta, uste da komenigarria eta egokia dela luzapenak eragindako zenbait arazo 
konpontzeko neurri batzuk ezartzea, arazo horiei premiazko eta berehalako konponbidea 
emate aldera, baina lege-mailako arau bat behar da neurri horiek aplikatu ahal izateko. 
Kasurako, honako hau izan daiteke neurri horietako bat: diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
zenbatekoa areagotzea. 
 
Horri begira, beraz, arau honen bidez xedapen bat onartzen da, aurrekontu-luzapenaren 
araubidearen osagarri, aurrekontu luzatuan gaikuntzarik ez duten gastu jakin batzuk 
baimentzeko helburuz; izan ere, Euskadiko aurrekontu-araubidearen alorrean indarrean 
diren xedapenen arabera, gastu horiek gauzatzeko, kreditu gehigarriak eman behar dira, eta, 
beraz, lege-mailako arau bat behar da. 
 
Aurreikusitako neurri horiek finantzatzeko beharrezko diren kredituak 2019ko ekitaldira 
luzatutako gastuen egoera-orrian esleitutakoarekin baino zenbateko handiagoarekin 
finantzatu behar dira. Horretarako, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak 2019ko ekitaldirako 
aurreikusitako ekarpenekin lortutako diru-sarrerak erabiliko dira, zeinak handiagoak baitira 
Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontuaren sarreren egoera-orrian esleitutako 
zenbatekoak baino; halaber, diruzaintzako geldikinak erabiliko dira kredituak finantzatzeko. 
Ekitaldi honetan diru-sarrera handiagoak daudenez, beraz, arau honetan jasotako neurriak 
finantzatu ahal izango dira; horrez gain, dena dela, bete egin beharko dira Euskal Autonomia 
Erkidegoak aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-jasankortasunari dagokionez ezarri 
dituen helburu eta konpromisoak. 
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Artikulu bakarra.- Diru Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretuan ezarritako prestazioen zenbatekoa. 
 
1.- 2019ko ekitaldian, diru-sarrerak bermatzeko errentaren onartutako gehienezko diru-
sarreren eta prestazio ekonomikoen zenbatekoa, edozein modalitatetan, eta orobat guraso 
bakarreko bizikidetza-unitateentzako hileko subsidio osagarriarena, 2018ko ekitaldian 
aplikatutakoa izango da, baina % 3,5 areagotuta. 
 
2.- Bestalde, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 
Legearen 9.2.a) artikuluan zehaztutako bizikidetza-unitateen kasuan, diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren onartutako gehienezko diru-sarreren eta prestazio ekonomikoen 
2019ko zenbatekoa 2018ko ekitaldian aplikatutakoa izango da, baina % 4,5 areagotuta. 
 
XEDAPEN GEHIGARRIAK 

 
LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Finantzaketa. 
 
Lege honetako neurriak Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-
xedapenen testu bateginaren 133. artikuluari jarraituz finantzatuko dira (maiatzaren 24ko 
1/2011 Legegintzako Dekretuak onartzen du testu bategin hori), eta, hala badagokio, 
diruzaintzako geldikinen kargura. 
 
BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Baimenak. 
 
1.- Jaurlaritzari baimena ematen zaio sarreren eta gastuen egoera-orriak lege honetako 
xedapenetara egokitzeko beharrezkoak diren aurrekontu-aldaketak egiteko 2019ko 
ekitaldian, aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenei jarraikiz. 
 
2.- Eusko Legebiltzarrari xedapen honen babesean egindako eragiketen berri emango zaio. 
 
XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

 
Bertan behera uzten da Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu Orokorrak 
onartzen dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legearen xedapen gehigarrietako seigarrena. 
 
AZKEN XEDAPENAK 

 
AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.- Garapena eta betearazpena. 
 
Eusko Jaurlaritzari baimena ematen zaio lege hau garatu eta aplikatzeko beharrezkoak diren 
xedapenak eman ditzan. 
 
AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.- Indarrean jartzea. 
 
Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren 
biharamunean jarriko da indarrean. 
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LEGEZKOTASUN-TXOSTENA, DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTAREKIN 

LOTUTAKO 2019KO EKITALDIRAKO PRESAKO AURREKONTU-NEURRIEI BURUZKO 

LEGEAREN AURREPROIEKTUARI DAGOKIONA 

 

13/2019 DDLCN - IL 

 

 

I. SARRERA 

 

Ogasun eta Ekonomia Sailak Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren Lege 

Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzari eskatu dio aipatutako lege-aurreproiektuaren 

gaineko nahitaezko legezkotasun-txostena eman dezala. 

 

Txosten hau emateko, oinarri hartu dira honako hauek: alde batetik, Eusko Jaurlaritzaren 

Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legeak 5.1.a) artikuluan Eusko 

Jaurlaritzako Zerbitzu Juridiko Nagusiari agindutako eginkizunak (Araubide Juridikoaren 

Sailburuordetzara atxikita dago Zerbitzu Juridiko Nagusia) eta, bestetik, Gobernantza Publiko eta 

Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko apirilaren 11ko 71/2017 

Dekretuak Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzari 14.1c) artikuluan emandako 

eskumenak. Horrez gain, oinarri hartu da Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoaren apirilaren 

25eko 144/2017 Dekretuaren 11.1 artikuluan xedaturikoa. Izan ere, azken artikulu horretan 

adierazten den moduan: «Xedapen orokorretako proiektuetan, Euskadiko Aholku Batzorde 

Juridikoaren irizpena behar ez denean, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridiko Nagusiari dagokio 

nahitaezko legezkotasun-txostenak egitea, xedapen horiek gauzatzeko prozeduraren barruan». 
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II. LEGE-AURREPROIEKTUAREN GAINEKO KONTSIDERAZIOAK 

 

A) Xedea 

 

Txosten honi dagokion lege-aurreproiektuaren helburua da xedapen batzuk ezartzea –

artikulu bakar bat, bi xedapen gehigarri, xedapen indargabetzaile bat eta azken bi xedapen ditu–, 

alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2018rako aurrekontu orokorrak 2019ra luzatzeko 

araubidea osatzeko, eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu 

Orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legea osatzeko, zeinaren indarraldia 

2019ko ekitaldira luzatzen baita. Zehazki, neurri horien bidez, luzapenak eragindako zenbait 

arazo konpondu nahi dira premiaz eta berehala, eta lege-mailako arau bat behar da haiek 

aplikatu ahal izateko, diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoaren areagotzearekin 

gertatzen den moduan. 

 

 

B) Izapideak 

 

Lege-proiektuak egin eta onartzeko prozeduraren bidez, gobernu autonomikoak funtzio 

legegilean parte har dezake, eta, hortaz, bere politika publikoak artikula ditzake lege-mailako 

arauen bitartez. 

 

Horrenbestez, Gobernu Kontseiluak aintzat hartu behar du lege-aurreproiektu hau, 

nahitaezko txostenak, aurreikusitako memoriak eta aurrekari zehatzak kontuan hartuta; hala, 

organo horrek, zeinak saio berean erabakiko baitu aurreproiektuari azken onespena eman ala ez, 

iritzia eman ahal izango du xedapenaren beharrari eta egokitasunari buruz (Xedapen Orokorrak 

Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 12. eta 13. artikuluak). 

 

Era berean, gogoan izan behar da, aurrekontu-lege guztiekin gertatzen den bezala, eta 

bat etorriz Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1.a) 

artikuluarekin, aurreproiektu hau berariaz salbuetsita dagoela kontsulta-organo horren irizpena 

eskatu behar izatetik. Hori dela eta ematen da legezkotasun-txosten hau, oinarritzat dituen 

arauak sarreran aztertzean azaldu dugun moduan.  
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C) Aurreproiektuaren izaera juridikoa 

 

Euskadiko aurrekontu-araubideari buruzko legezko xedapenen testu bateginak –irailaren 

27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuak onartua–, IX. tituluan, 127. artikulutik 134. artikulura, 

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrak luzatzeko araubidea erregulatzen du. 

Erregulazio horrek aukera ematen du aurrekontua betearazteko, bai egitura-gastuei dagokienez, 

baita aurreko ekitaldietatik eta luzatu den ekitaldian amaitu ez diren programa edo jarduketetatik 

eratorritako konpromisoei dagokienez ere. 

 

Baina, erregulazioa behin-behinekoa denez, zenbait aurrekontu-zuzkidura izoztu egin 

behar dira, eta ezin dira gauzatu aurreko ekitaldiko aurrekontuetan aurreikusi ez ziren jarduketak. 

 

Hori horrela, aurreproiektuak xedapen batzuk ezartzen ditu, alde batetik, Euskal 

Autonomia Erkidegoaren 2018rako aurrekontu orokorrak 2019ra luzatzeko araubidea osatzeko, 

eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen 

abenduaren 22ko 5/2017 Legea osatzeko, zeinaren indarraldia 2019ko ekitaldira luzatzen baita. 

Neurri horien bidez, aurretik esan den bezala, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 

zenbatekoaren areagotzea zehaztuko da, besterik ez. 

 

Arau honek ez ditu sarreren eta gastuen egoera-orri zehatzak onartzen, baizik eta, 

luzapen-erregimena arautzen duten arauen araberako sarreren eta gastuen egoera-orriak oinarri 

hartuta, aldaketa eta egokitzapen osagarri batzuk gauzatzen ditu.  

 

Horren inguruan, eta aipatutako aurreproiektuaren izaera juridikoari dagokionez, 

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza 

Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Testu Bateginaren 6.3. 

artikuluak honako hau ezartzen du: «Euskadiko Aurrekontuetako Legeen barruko arauak aldatu 

edo osatzeko legegintzako araurik baldin bada, arau batzuek eta besteek izaera eta errejimen 

berbera edukiko dute, indarrean egongo diren epea edozein motatakoa izanda ere: arrunta nahiz 

luzatua». 

 

Aurrekoa ikusirik eta aurreproiektuaren helburua kontuan harturik, bistakoa da txostena 

egiteko eskatu den arauak aurrekontuen legeen izaera eta araubide berbera dituela. 
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D) Edukiaren azterketa 

 

Txosten honi dagokion lege-aurreproiektuak zioen azalpen bat dauka, bai eta artikulu 

bakar batez osatutako xedapen-zati bat eta azken zati bat ere, bi xedapen gehigarri, xedapen 

indargabetzaile bat eta azken bi xedapen dituena. 

 

Aurreproiektuaren testua bat dator 2019rako presako aurrekontu-neurrien legearen 

aurreproiektuan jasotako testuarekin, zeina Zuzendaritza honek jada aztertu baitzuen txosten 

bidez (IL-DDLCN 6/2019). Zehazki, oraingo aurreproiektuaren artikulu bakarra bat dator aurreko 

aurreproiektuaren 4. artikuluarekin; orain aztergai dugun aurreproiektuaren lehen eta bigarren 

xedapen gehigarriak, hurrenez hurren, bat datoz aurreko aurreproiektuaren 7. artikuluarekin eta 

lehen xedapen gehigarriaren lehen eta hirugarren atalekin; xedapen indargabetzailea, berriz, 

aurreko aurreproiektukoaren berdin-berdina da; eta oraingo aurreproiektuaren azken xedapenek, 

azkenik, hitzez hitz jasotzen dute aurreko aurreproiektuaren zenbaki bereko xedapenen edukia. 

 

Artikulu bakar horrek Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko maiatzaren 25eko 

147/2010 Dekretuan aurreikusitako prestazioen zenbatekoa ezartzen du, eta aurrekontua 

luzatzeko erregimenarekin bat etorriz izan beharko lukeen igoera baino handiagoa aplikatzen dio. 

 

Lehen xedapen gehigarria finantzaketari buruzkoa da, eta esaten du Euskadiko 

aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginaren 133. 

artikuluari jarraituz egingo dela finantzaketa (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuak 

onartzen du testu bategin hori), eta, hala badagokio, diruzaintzako geldikinen kargura. 

 

Aipatutako 133. artikuluak aurreikusten du foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoko 

Ogasun Nagusiari egiten dizkioten ekarpenen araudiak Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak urte 

horretarako ezartzen duenari jarraituko diola aurrekontu orokorren luzapen-aldian. 

 

Bigarren xedapen gehigarrian Jaurlaritzari emandako baimena jasotzen da, bai eta 

xedapen horren babesean Eusko Legebiltzarrari gauzatutako eragiketen berri emateko 

betebeharra ere. 
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Xedapen indargabetzaileak bertan behera uzten du Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. 

urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legearen seigarren 

xedapen gehigarria. 

 

Azken xedapenak, berriz, Jaurlaritzari legea garatu eta gauzatzeko eta indarrean jartzeko 

baimena emateko ohiko xedapenak dira. 

 

 

III. ONDORIOA 

 

Azaldutako hori guztia ikusita, eta aurreproiektua lortu nahi den helburura egokitzen dela 

eta xedapen arauemaileak egiteko orduan bete beharreko legezkotasunaren parametroak 

betetzen dituela aintzat hartuta, aldeko txostena ematen da. 

 

 

Txosten hau egiten dut, eta zuzenbidean hobeto oinarritutako beste baten mende jartzen 

dut. 

 

Vitoria-Gasteizen, 2019ko otsailaren 4an. 

 
 
 
 
Xabier Unanue Ortega 
Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritza 
Director de Desarrollo Legislativo y Control Normativo 
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco 
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OGASUN ETA EKONOMIA SAILA 

Kontrol Ekonomikoko Bulegoa 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Y ECONOMÍA 

Oficina de Control Económico 

EKONOMIA- ETA ARAU-KONTROLAREN TXOSTENA, KONTROL EKONOMIKOKO BATZORDEAK 

EMANA, ORDAINSARIEKIN ETA LUZAPENAREN BESTE ALDERDI BATZUEKIN, HEZKUNTZAREKIN 

ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTAREKIN LOTUTAKO 2019KO EKITALDIRAKO 

PRESAKO AURREKONTU-NEURRIEN LEGE-AURREPROIEKTUEI DAGOKIENA. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen Testu 

Bategina onartzen duen urriaren 19ko 2/2017 Legegintzako Dekretuak (EKKDL) kontrol kontu-

hartzailea arautzen du III. Tituluan. Kontrol hori aginduzkoa da eta Kontrol Ekonomikoko 

Bulegoaren kontrol-txostenaren bidez gauzatzen da. Kontrol modalitate horren mende daude 

eduki ekonomikoa duten xedapen arautzaileen proiektuak, zehazki Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Publikoaren organo eskudunek ematea aurreikusten den proiektu guztiak 

(EKKDLren 25.1. artikulua). 

Arau hori kontuan hartuta egin da txosten hau, baita Euskal Autonomia Erkidegoko barneko 

ekonomiaren kontrola eta kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren III. 

kapituluko 3. sekzioan xedatutakoa eta Ogasun eta Ekonomia Sailaren egitura organikoa eta 

funtzionala ezartzen dituen ekainaren 13ko 168/2017 Dekretuaren 4. artikuluan xedatutakoa ere. 

 

 

TXOSTENA: 

I. XEDEA 

Txosten honen helburua da ordainsariekin eta luzapenaren beste alderdi batzuekin (1), 

hezkuntzarekin (2) eta diru-sarrerak bermatzeko errentarekin (3) lotutako 2019ko ekitaldirako 

presako aurrekontu-neurriei buruzko lege-aurreproiektuen ekonomia- eta arau-kontrola egitea. 

Izatez, beharrezkoa den legezko estaldura lortu nahi da Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko 

aurrekontu orokorrak 2019ra luzatzearen ondoriozko jardun zehatzetarako (5/2017 Legea, 

abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen 

dituena). 
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II. AURREKARIAK ETA BIDALITAKO DOKUMENTAZIOA 

Aurreproiektuetako neurrien irismenak eta edukiak agerian uzten du Ogasun eta Ekonomia Sailari 

dagokiola txosten hau egiteko Bulego honen esku utzi diren administrazio-espedienteak 

prestatzea eta tramitatzea. 

Aurreproiektuak prestatzeko dokumentazioaz gain, ekonomia- eta arau-kontrolaren txostena egin 

behar izan zaien espedienteek honako dokumentazio hau biltzen dute: 

1. Dagokien arloetako bakoitzarekin lotutako 2019ko ekitaldirako presako aurrekontu-

neurrien 3 lege-aurreproiektuak egiteari buruzko hiru memoria tekniko justifikatzaile, 

Aurrekontuko zuzendariak prestatuak (2019/02/04). 

2. Sailaren txosten juridikoa (2019/02/04). 

3. 2019ko ekitaldirako presako aurrekontu-neurriei buruzko lege-aurreproiektuetako 

bakoitzari dagokion legezkotasun-txostena (2019/02/04). 

4. Gobernu Kontseiluaren hiru akordio-proposamen, proiektuetako bakoitzari buruzkoak, 

eta irakurraldi bakarraren eskaera, Eusko Jaurlaritzari egindakoa, proposamenak 

izapidetze aldera. 

Dokumentazio hori bat dator, oro har, aipatutako aurreproiektuak izapidetzeko eskatzen den 

dokumentazioarekin, eta nahikoa da ekonomia- eta arau-kontrolaren txosten hau emateko, bat 

eginez Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Publikoaren barneko ekonomiaren kontrola eta 

kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 42. artikuluarekin. Dena dela, 

nabarmendu behar da aurreproiektuetako bakoitzaren memorietan adierazten dela ekonomia 

prozesala dela-eta ez zaiela txostenik eskatu behar Kultura Sailari eta Emakunde-Emakumearen 

Euskal Erakundea organismo autonomoari; izan ere, Gobernu Kontseiluak urtarrilaren 29an 

onartutako 2019ko ekitaldirako presako aurrekontu-neurrien lege-aurreproiektuaren harira 

emandako txostenaren eduki berbera edukiko lukete, hiru aurreproiektuok beste aurreproiektu 

horren antzeko edukia eta hitzez hitz berdina jasotzen dutelako. Horrenbestez, erreproduzitutzat 

jo litezke honako txosten hauen edukiak, jada kontuan hartu baitziren Bulego honek aurreko 

aurreproiektuaren gainean egindako txostenerako: 
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- Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren txostena, euskararen erabilera normalizatzeko 

ikuspegiari buruzkoa (23/01/2019). 

- Emakunderen txostena, 2019ko ekitaldirako presako aurrekontu-neurrien lege-

aurreproiektuaren genero-inpaktuari buruzkoa (2019/01/23). 

 

III. ANALISIA 

A) Aurreproiektuen izaera 

Agerikoa da Jaurlaritzak lege-aurreproiektu hauek Legebiltzarrari igorriko dizkiola eta horrek 

onartu ondoren lege izango direla; hori dela eta, komeni da analisi hau egitea, aurreproiektuaren 

neurria prozedurari eta mailari egokitzen zaion egiaztatzeko. 

Txertatzen den dokumentaziotik, aurreproiektuen testuez gain, Aurrekontu Zuzendaritzak 

prestatutako memoria justifikatzaileak nabarmendu behar dira. Izatez, eta espedienteko beste 

dokumentu batzuk baztertu gabe, egindako aurreproiektuen xedearen, edukien eta funts 

juridikoaren azalpen xehatua ematen dute, baita aurreproiektuek luzatzen ari diren Euskal 

Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan izango duten inpaktu ekonomikoaren azalpen 

xehatua ere. 

Hortaz, hiru aurreproiektu hauen bidez ahalbidetu nahi da 2018ko ekitaldiko gastu luzatuen 

egoera-orria areagotzea ekarriko duten zenbait neurri hartu ahal izatea 2019ko ekitaldian, 

neurrietako bat izan ezik; izan ere, eragina du sarreren egoera-orrian, zenbateko finkoa duten 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorraren tasak linealki eguneratzea aurreikusten baitu. 

Neurri horiek guztiak urteko aurrekontu-legeen ohiko edukiaren parte dira, aurreproiektuaren 

berezko lege-gaikuntzarekin batera ezarri beharko baitira. 

Premisa horiei jarraituta, aurreproiektuak prestatzeko memoriek xehetasunez jasotzen dituzte 

aurreproiektuan inplikatuta dauden arauzko aurrekariak, eta ezinbestean aipatu behar dira lege-

aurreproiektuen ezaugarriak, haien tramitazioa funtsatzeko. 

Aurrekontuaren arloko araudi orokorrari dagokionez, bi xedapen hauek nabarmendu behar dira: 

batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatu 

beharreko aurrekontu-araubidea arautzen duen maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretua; 
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eta, bestetik, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina 

onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua. 

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen 

Legegintzako Dekretutik, memoriek 6.3 artikulua aipatzen dute; zehazki, Euskal Autonomia 

Erkidegoko aurrekontu orokorren legeetan jasotzen diren arauak aldatzeko edo osatzeko 

legegintzako arauak aipatzen dituzte. Hain zuzen, hauxe ezartzen du artikulu horrek: “arau 

batzuek eta besteek izaera eta errejimen berbera edukiko dute, indarrean egongo diren epea 

edozein motatakoa izanda ere: arrunta nahiz luzatua”. 

Horrenbestez, lege horiek zuzenean aldatzen dute indarrean dagoen urteko aurrekontu-araua, 

eta aurrekontu orokorreko lege berriak ez badira ere, ez baitituzte sarreren eta gastuen egoera-

orri guztiak onartzen, aurrekontu orokorreko legeen izaera dute (Euskadiko Ogasun Nagusiaren 

Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen Legegintzako Dekretuaren 6.3. 

artikulua). 

 

B) Aurreproiektuen testua eta edukia 

Lehenik eta behin, esan behar da xede berbera dutela hiru proiektu hauek eta Bulego honek 

DNCG_LEY_45/19 sinadurarekin txosten bidez aztertutako aurreproiektuak; azken hori, 2019ko 

ekitaldirako presako aurrekontu-neurrien lege-proiektua, 2019ko urtarrilaren 29an onartu zuen 

Gobernu Kontseiluak. Horrenbestez, ez da ezer berririk aipatzen orain txosten bidez aztertzeko 

aurkezten diren hiru aurreproiektuetan. 

Hain zuzen ere, hiru aurreproiektuek aurreko paragrafoan aipatutako proiektuaren artikulu 

xedatzaileen kopuru bera dute, baita xedapen gehigarri, xedapen indargabetzaile eta azken 

xedapenen kopuru bera ere. Gainera, ez dute ezer aldatzen testuan, eta egiazta daiteke 

xedapenak hitzez hitz jasota daudela. Halere, testu osoa gai identifikagarrietan banatu da: 

ordainsarien erregimenarekin eta luzapenaren beste alderdi batzuekin lotutako aurreproiektu 

bat; hezkuntza-itunen eta unibertsitate publikorako zuzkiduraren inguruko arauak jasotzen dituen 

beste aurreproiektu bat; eta, azkenik, diru-sarrerak bermatzeko errentaren 2019rako areagotzeen 

erregulazio bat.  
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Hori guztia aztertuta, ondorio logiko bat atera dezakegu: orain aurkezten diren hiru lege-

aurreproiektuei buruzko edozein iruzkin egiteko, jatorri duten lege-proiektuari buruz egindako 

iruzkinetara jo daiteke, eta ez da beharrezkoa aurrez aipatutako ekonomia- eta arau-kontrolaren 

DNCG_LEY_45/19 txostenari buruzko iruzkinak gehitzea edo ezabatzea. 

C) Ekonomiaren eta aurrekontuaren gaineko eragina 

Gauza bera gertatzen da oraingo aurreproiektuetako bakoitzak ekonomian eta aurrekontuan 

duten eraginari dagokionez: aurreko proiektuaren ekonomia- eta arau-kontrolaren txosteneko 

iruzkinetara jo dezakegu. Logikoa denez, nahiz eta gastu eta diru-sarreren guztizkoa aurreko lege-

proiektu bakarraren kostuaren berbera den, txosten honi dagozkion aurreproiektuetako bakoitza 

modu indibidualean ebaluatu dela ulertu behar da. 

 

IV. ONDORIOA 

Aztertutako aurreproiektuen inguruan informatu beharrekoa azaldu ostean, aldeko txosten hau 

ematen da, tramitatutako espedienteetan txerta dadin. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urtarrilaren 4a. 

 

 

 

                                                                                                                             Javier Losa Ziganda 

KONTROL EKONOMIKOKO  

BULEGOAREN ZUZENDARIA 


























