
 
 

 

LEGE-PROIEKTUA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 2017. 

URTEKO AURREKONTU OROKORRAK ONARTZEN DITUEN LEGEA 

ALDATZEN DUENA. 

 

ZIOEN AZALPENA 
 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko 2017. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen 
apirilaren 11ko 2/2017 Legearen hamabigarren xedapen gehigarriak dioenez, ohiz 
kanpoko ordainsari bat ordainduko zaie Euskal Autonomia Erkidegoko sektore 
publikoa osatzen duten entitateetako langileei, 2012ko abenduan aparteko 
ordainsaria kendu zenean jaso ez zituzten zenbatekoen truke; horren zenbatekoa 
aparteko ordainsari haren sortzapen aldiko 48 eguni dagokien parte proportzionala 
izango da. 
 
Hala ere, 2007tik 2016rarteko ekitaldietako kupo likidoak eta finantza-
konpentsazioak behin betiko likidatzearen ondorioz egin diren ekarpen handiagoek 
eman dituzten diru-sarrerei esker –zeinek gainditzen baitituzte Euskal Autonomia 
Erkidegoko 2017. urterako Aurrekontu Orokorraren diru-sarreren egoera-orrian 
jasotako kopuruak–, oso-osorik berreskura daiteke 2012ko abenduan aparteko 
ordainsaritik zor ziren kopuru guztiak, hargatik urratu gabe 2017ko ekitaldiko sarrera-
gastuen aurrekontu-oreka. 
 
Beraz, lege honek aldatu egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko 2017. urteko 
Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen apirilaren 11ko 2/2017 Legearen 
hamabigarren xedapen gehigarriaren idazketa, eta helburua du aukera ematea 
indarrean dagoen ekitaldi honetan Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa 
osatzen duten entitateetako langileei ordaintzeko 2012ko abenduan aparteko 
ordainsaria kendu zenean jaso ez zituzten zenbatekoetatik oraindik berreskuratu ez 
dituzten diru-kopuruak. Aparteko ordainsaria bertan behera gelditu zen, ordaindu 
gabe, Aurrekontu-egonkortasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzko 
uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretua aplikatzearen ondorioz. 
 
Artikulu bakarra.- Euskal Autonomia Erkidegoaren 2017ko ekitaldirako 
Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen Legearen aldaketa. 
 
Hamabigarren xedapen gehigarrian 1. zenbakiaren azken tartekia ezabatu da, eta 
hona nola gelditzen den idatzita xedapen hori: 
 

«1.- Eusko Jaurlaritzak, Euskal Autonomia Erkidegorako 2017ko Aurrekontu 
Orokorren kontura, eta aplikagarria den araudiarekin bat, 2012ko abenduan 
aparteko ordainsaria, berariazko osagarriaren ordainsari gehigarria edo 
ordainsari gehigarriak kendu zirenean jaso ez zituzten zenbatekoak 
ordainduko dizkie Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen 
duten erakundeetako langileei, ohiz kanpoko ordainsari gisa, Aurrekontu 
Egonkortasuna eta Lehiakortasuna Bultzatzeko Neurriei buruzko Errege Lege 
Dekretuak (uztailaren 13ko 20/2012) ezarritakoari jarraikiz. 
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2.- Horretarako, Gobernu Kontseiluak zehaztuko du, Gobernantza Publiko eta 
Autogobernu, eta Ogasun eta Ekonomia sailek proposatuta, zein zehaztapen, 
baldintza eta epetan ordainduko zaizkien ordainsari hori, aplikatu beharreko 
araudian ezarritakoaren arabera, haiek jasotzeko eskubidea zuten langileei; 
ordainketa horrek, baina, ez du eragingo 2017ko ekitaldirako ezarritako 
ordainsariak handitzea.» 

 
 
XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
2012ko abenduan aparteko ordainsaria kendu zenean jaso ez ziren zenbatekoetatik 
oraindik berreskuratu ez diren diru-kopuruak ordaintzeko behar diren kreditu 
gehigarriak honela finantzatuko dira: 2007tik 2016rarteko ekitaldietako kupo likidoak 
eta finantza-konpentsazioak behin betiko likidatzearen ondorioz egin diren ekarpen 
handiagoek eman dituzten diru-sarreren kontura; izan ere, diru-sarrera horiek 
gainditu egiten dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko 2017. urterako Aurrekontu 
Orokorraren diru-sarreren egoera-orrian jasotako kopuruak. 
 
 
AZKEN XEDAPENETIK LEHENA.- Garapena eta betearazpena. 
 
Gobernuari baimena ematen zaio, Ogasun eta Ekonomiako sailburuak proposatuta, 
lege hau garatzeko eta betearazteko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan. 
 
AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.- Indarrean jartzea. 
 
Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren 
biharamunean sartuko da indarrean. 
 
 


