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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO KULTU-LEKU EDO -ZENTROEI ETA 

ERLIJIO-ANIZTASUNARI BURUZKO LEGE-AURREPROIEKTUARI BURUZ 

EMATEN DEN MEMORIA EKONOMIKOA. 

 

Sarrera 

Memoria hau otsailaren 2ko Lehendakariaren 1/2016 Dekretuko seigarren paragrafoan 

xedatutakoa betez ematen da. Dekretu horren bidez, Kultu Zentroen Legearen 

Aurreproiektua lantzeko prozedura hastea agintzen da. 

Otsailaren 2ko Lehendakariaren 1/2016 Dekretuaren seigarren paragrafoan aipatutako 

seigarren idatz-zatiak identifikatzen ditu lege proiektu hau egiteko prozeduraren faseetan 

bete behar diren izapideak eta txostenak. Hain zuzen ere, 10. paragrafoak zehazten du 

memoria ekonomikoa egingo dela, [...] kasuan kasu ezartzen diren administrazio-kargen 

azterketa bat jasoko duena". 

Kontrol Ekonomikoko Bulegoak memoria ekonomiko hau behar du, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontrol Ekonomikoari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina 

onartzen duen urriaren 19ko 2/2017 Legegintza Dekretuan xedatutakoaren arabera. 

Bestalde, urriaren 31ko 464/1995 Dekretuko 42.1 artikuluan xedatutakoa aipatzea 

beharrezkoa da, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren 

barruko kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea garatzen baitira. Arau horrek eduki 

ekonomikoa duten xedapen orokorrak izapidetzean aurkeztu behar diren agiriak 

zehazten ditu, 41.1 artikuluan adierazitakoa kontutan hartuta. Izan ere,  eragin 

ekonomikodun xedapentzat honako hauek hartuko dira: Euskal Autonomi Erkidegoko 

Ogasun Nagusiaren Antolarauen printzipioei buruz indarrean dauden xedapenen Bateratutako 

Testuko 1.2. atalean, Euskal Autonomi Elkarteko Ogasuntza Orokorraren gai propioen gain, 

zuzen edo zeharka, eragina duten xedapenak”. 

Aurreko paragrafoan adierazitako dekretuaren 42.1 artikuluan azaldutakoaren arabera, 

memoria ekonomikoak, gutxienez, honako alderdi hauek izan behar ditu: 

"a) Kontrola indarrean jartzeak ekar ditzakeen aurrekontuko gastu eta diru-sarreren 

kuantifikazioa, arruntak direnak eta kapital-eragiketetatik datozenak bereizita, eta gastu edo diru-

sarrera horien zertarakoa identifikatuta 

b) Aurrekontu gastuen finantzaketa, eraginpean dauden baliabideak eta Euskal Autonomia 

Erkidegoko aurrekontu orokorrez aparte ematen diren finantzaketa-iturriak aipatuz.  

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiak berezko dituen gaietan eta aurrekontu-

araubidean eragina duen xedapeneko aldeak identifikatzea, xedapenaren aurrekariak 

deskribatzea eta horren beharrak justifikatzea.  
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d) Proposatutako xedapena hartzen duen aurrekontu-programa ekonomikoa deskribatzea, arau 

hori indarrean jartzeak bere baitan hartuko dituen helburuak, egintzak eta adierazleak 

identifikatuz eta hori aplikatzeak ekonomian eta gizartean izango dituen eraginen ebaluazioa 

eginez.  

e) Programak noraino gauzatu diren eta bilatutako helburuak noraino lortu ebaluatzea, diru-

laguntzapeko programak garatzeko emandako arauak direnean. Diru-laguntzen deialdien 

ebaluazioa ere egin beharko da, deialdi horiek beste ekitaldi batzuetan onartutakoen jarraipena 

direnean.  

 

Lege aurreproiektuaren analisia. 

Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren 2/2011 Zirkularraren arabera, lege-proiektuei eta lege-

proiektuekin batera, arau-proiektuei, araugintza-egitarauei eta diru-laguntzei eta diru-

laguntzei buruzko arauen arautze-proiektuei, eta laguntza eta diru-laguntzen programak 

erregulatzeari eta horien deialdiei dagokienez, honako epigrafeetako memoria 

ekonomikoa xehekatu behar da: 

 

a) Aurrekariak eta justifikazioa termino ekonomikoetan 

Euskal Autonomia Erkidegoko kultu-lekuei edo -zentroei eta erlijio-aniztasunari buruzko 

lege-aurreproiektuak ez du arau-aurrekaririk, araudi berria den heinean. Era berean, 

eduki ekonomikorik ez duenez, zaila da arauaren beharra termino ekonomikoetan 

kuantifikatzea. 

 

b) Xedapena indarrean sartzeak eragiten dituen aurrekontuko gastuak eta 

sarreren kuantifikazioa 

Legea indarrean sartzeak ez du ekarriko Euskadiko Ogasun Nagusiaren aurrekontuko 

gasturik eta diru-sarrerarik. 

Euskadiko Erlijioen Kontseiluak izan dezakeen eragin ekonomikoa Kontseiluaren 

osaera, eginkizunak eta funtzionamendu-arauak arautuko dituen dekretuaren 

izapidetzean aztertu beharko da (Eusko Jaurlaritzak dekretu hori onartu beharko du). 

Oraingoz, proiektatutako xedapenak, ez du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 

Publikorako zuzeneko betebehar ekonomikoak sortuko, eta  egun dauden baliabide 

erabilgarrietaz haratago ez du finantzaketa osagarrik behar. Beraz, ondorioztatzen da 

lege aurreproiektu honek ez duela berehalako eragin ekonomikorik gastuan. 
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c) Aurrekontu-gastuak finantzatzea 

Gastuan eragin ekonomikorik ez duenez, ezta diru-sarreretan ere, ez dagokio ezer 

esatea aurrekontu-gastuen finantzaketari dagokionez. 

 

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren berezko gaietan eragina 

duten edo eragiten duten xedapenaren alderdiak identifikatzea, bai eta 

aurrekariak deskribatzea eta xedapenaren beharraren justifikazioa ere. 

Xedapenaren alderdietako batek ere ez du eragin edo eraginik Euskadiko Ogasun 

Nagusiaren berezko gaietan, ezta aurrekontu-erregimenean ere.  

 

e) Aurrekontu-programa ekonomikoaren deskribapena 

Ez da deskribapenik eman behar. 

 

Eragin ekonomikoa beste administrazio publiko batzuetan, partikularrak eta 

ekonomia oro har 

Arau hau beste administrazio publiko batzuetan indarrean sartzeak izan dezakeen 

eragin ekonomikoari dagokionez, zaila da Euskadiko udalerri guztientzako eta 

guztientzako sor daitezkeen gastuak aztertzea; izan ere, ez dira aurrez egin eliza, 

konfesio eta erlijio-komunitateek Euskadiko udalerrietan duten egoeraren diagnostikoa.  

Lege honetan jasotako aurreikuspenek ez dute eraginik partikularretan, ez zuzenean ez 

zeharka. 

Ekainaren 28ko 16/2012 Legearen 6. artikuluak, enpresan duen eraginaren ebaluazio-

txostenaren derrigortasuna jasotzen du – Espedientean agertzen ez den Kontrol 

Ekonomikoko Bulegoaren txostena espedientean aipatzen du eta ez du justifikaziorik 

ematen, ez baitu ekarpenik egin –. Horretarako, memoria honetatik atera behar da, 

muturreko hori justifikatzeko; izan ere, proiektatutako araudiaren xedeak, funtsezko 

eskubide baten erabilerarekin lotutakoak, ez du eraginik izango enpresak eratu, abian 

jarri eta jardunean jartzeko. 
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Ondorioa 

Memoria honetan jasotako gogoetekin, otsailaren 2ko Lehendakariaren 1/2016 

Dekretuan agindutakoari kontu eman zaio, Kultu Zentroen Legearen Aurreproiektua 

lantzeko prozedurari hasiera emateko. 

 

Vitoria-Gasteizen, 2019ko otsailaren 22an. 

 

 

Jonan Fernandez Erdozia 

Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetza. 

Giza Eskubideen, Bizikidetzaren eta Lankidetzaren idazkari nagusia. 


