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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA
Batzar Nagusiak
Bizkaiko Batzar Nagusiak
5/2018 FORU ARAUA, azaroaren 21ekoa, Interes-gatazkei eta Bateraezintasunei buruzkoa.

Jakinarazten dut Bizkaiko Batzar Nagusiek 2018ko azaroaren 21eko osoko bilkuran
onartu dutela Interes-gatazkei eta Bateraezintasunei buruzko azaroaren 21eko 5/2018
Foru Araua, eta arau hori aldarrikatu eta argitaratzeko agindua ematen dut, aplikatu ahal
zaien herritar, norbanako eta agintari guztiek bete dezaten eta betearaz dezaten.
Bilbon, 2018ko azaroaren 29an.
Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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INTERES-GATAZKEI ETA BATERAEZINTASUNEI
BURUZKO AZAROAREN 21KO 5/2018 FORU-ARAUA
SUMARIOA

Hitzaurrea

I. Titulua.—Xedapen Orokorrak

1. artikulua.—Xedea.
2. artikulua.—Aplikazio-eremua.
3. artikulua.—Foru-kargu publikodunen katalogoa.

II. Titulua.—Printzipio etikoak eta gobernu onarenak

4. artikulua.—Printzipio etikoak eta gobernu onarenak.
5. artikulua.—Printzipio etikoak.
6. artikulua.—Gobernu onaren printzipioak.
7. artikulua.—Herritarrekiko harremanetarako printzipioak.
8. artikulua.—Printzipioak gauzatzeko tresnen zerrenda.

III. Titulua.—Interes-gatazkak prebenitzea eta de-tektatzea

9. artikulua.—Interes-gatazkak.
10. artikulua.—Interes-gatazkaren modalitateak.
11. artikulua.—Sor daitezkeen interes-gatazkak garaiz prebenitzeko eta detektatzeko
alerta-sistema.
12. artikulua.—Abstenitzeko eta inhibitzeko betebeharra.
13. artikulua.—Karguan aritu aurreko inguruabarren zioz karguan aritu bitartean sor
daitezkeen interes-gatazkak prebenitzea.
14. artikulua.—Mugak eta debekuak foru-kargu publikoa utzi ondorengo jarduera pribatuetan.
15. artikulua.—Foru-kargu publikoa utzi ondorengo interes-gatazkak prebenitzeko
mekanismoak.
16. artikulua.—Ondare-mugak sozietate-partaidetzetan.
17. artikulua.—Foru-kargu publikodunen finantza-aktiboen eta baloreen kontrola eta
kudeaketa.

IV. Titulua.—Foru-kargu publikodunen estatutua eta bateraezintasunen araubidea

I. Kapitulua—Foru-kargu publikodunen estatutua
18. artikulua.—Foru-kargu publikodun izendatzea zuzendari nagusiaren edo antzekoaren mailarekin. Betekizunak eta erantzukizunpeko adierazpena.

Bigarren atala.—Foru-kargu publikoduna izatearen ondoriozko mugak eta bateraezintasunak
22. artikulua.—Mugak eta bateraezintasunak.
23. artikulua.—Bateragarritasunen salbuespen-izaera.
24. artikulua.—Bateragarritasuna jarduera pribatuekin.
25. artikulua.—Bateragarritasuna jarduera publikoekin.
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26. artikulua.—Bateragarritasuna hautapenezko karguekin.
27. artikulua.—Beste jarduera bateragarri batzuk: prestakuntza- eta irakaskuntza-jarduerak.
28. artikulua.—Bateragarritasuna deklaratzeko prozedura.
V. Titulua.—Foru arau honetako bermeen sistemarako organoak eta tresnak
I. Kapitulua.—Foru arau honetako bermeen sistemarako organoak
29. artikulua.—Berme Organoa.
30. artikulua.—Berme Organoarekin lankid etzan aritzea foru arau honetan ezarritako
eginkizunak betetzeko orduan.
II. Kapitulua.—Foru-kargu publikodunen jardueren eta ondasun eta interesen aitorpenak
31. artikulua.—Jardueren aitorpena.
32. artikulua.—Ondasunen eta interesen aitorpena.
33. artikulua.—Erregistroen araubidea.
34. artikulua.—Foru arau honen betetze-mailari buruzko txostena egitea Batzar Nagusiei.
VI. Titulua.—Zehapen-araubidea

35. artikulua.—Arau-hausteak.
36. artikulua.—Zehapenak.
37. artikulua.—Kontratatzeko debekua.
38. artikulua.—Zehapen-prozeduraren aurretiazko jarduketak.
39. artikulua.—Ebazpena.
40. artikulua.—Preskripzioa.
41. artikulua.—Erantzukizunak.

Xedapen gehigarriak

Lehenengo xedapen gehigarria.—Salbuespena: Ahaldun Nagusia foru arau honen aplikazio-eremutik kanpo uztea.
Bigarren xedapen gehigarria.—Kontzeptuak: ordainsaria, bidaia-sariak eta kalte-ordaina.
Hirugarren xedapen gehigarria.—Bateraezintasunak egotea.
Laugarren xedapen gehigarria.—Konpentsazio-prestazioa, foru-kargu publikoari utzi ondoren ezarritako jarduera pribaturako debekualdian zehar.
Bosgarren xedapen gehigarria.—Sektore publikoko entitateek egiten dituzten foru arau
honen aplikazio-eremuko kontratazioak jakinaraztea.
Seigarren xedapen gehigarria.—Jardueren aitorpenaren eta ondasunen eta interesen
aitorpenaren ereduak.
Xedapen iragankorrak

Bigarren xedapen iragankorra.—Foru arau hau indarrean jarri baino lehen baimendutako
bateragarritasunak.

eek: BAO-2018a238-(I-1149)

Lehenengo xedapen iragankorra.—Foru arau hau indarrean jarri baino lehen izendatutako edo kontratatutako foru-kargu publikodunen
aitorpenak.

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
238. zk.

2018, abenduak 12. Asteazkena

BAO

4. orr.

Hirugarren xedapen iragankorra.—Erregelamenduzko xedapenen indarraldia.
Laugarren xedapen iragankorra.—Kargu publikoa utzi ondorengo debekuak aplikatzea.
Xedapen Indargabetzailea
Azken Xedapenak
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HITZAURREA
I

Bizkaiko Foru Aldundiak, gobernu onaren esparruaren barruan, konpromisoa hartzen
du, bere Gobernu Planaren bitartez, interes-gatazkei eta bateraezintasunei buruzko foru
arau bat onartzeko Aldundian zein Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-sektore publikoan
goi-kargudun izendatutako pertsonentzat. Arau horrek osatu egingo ditu gardentasun, partaidetza, kontuak emate eta herritarrekiko harremanaren arloetako gobernantza-tresnak.
Goi-kargudunen bateraezintasunak arautzen dituen Foru Araua —gaur egun indarrean dagoena— 1987. urtekoa da, eta eguneratu egin behar da, bateraezintasunen
edukiari dagokionez, oraingo testuinguru sozio-politikora egokitzeko. Hain zuzen, interes-gatazkak eta bateraezinta-sunak arautu eta detektatzeko printzipioak eta mekanismoak ezarri behar dira, gobernantza ona bermatuko duen eragin orekatu eta prebentibo
batekin.
Badira hamarkada batzuk demokrazia aurreratuak apustua egiten ari direla zenbait
balio sustatzeko, bai erakunde publikoetan, bai politikan eta zuzendaritza publikoan aritzeko moduan, bai eta enplegatu publikoek jarduteko moduan ere. Kasu honetan ere,
herrialde anglo-saxoiak lehenengoak izan dira joera hau bultzatzen, bereziki, Kanada,
Erresuma Batua eta Zeelanda Berria. Herrialde horiek lanean ari dira berrikuntza gobernantzaren eta gobernu onaren arloetara eramateko. Horretarako, goi-kargudunen interes-gatazkei eta bateraezintasunei buruzko arauak ezarri dituzte, eta gobernu onaren
kulturaren sorreran oinarritzen diren gobernantza-eredu prebentiboak sortu dituzte.
Halaber, XX. mendearen amaieratik eta XXI. mendearen hasieratik, ELGA etika publikoa garatzeko politika bat ari da bultzatzen funtzio publikoaren arloan ere, eta hori dela-eta adierazi du beharrezkoa dela laguntza-mekanismoen sistema sendo bat ezartzea
hauetarako:
— Zerbitzari publikoentzako funtsezko balioak eta estandar etikoak eskaintzeko eta
zerbitzariok haietan inplikatzeko, dilema etikoen konponbidean lerro argiak eta
aholkularitza ematearren.
— Estandar etikoak sustatzeko, interes-gatazkak eragin ditzaketen egoerak prebenitzeko eta goi-mailako jokabide-estandarrak saritzeko garapen profesionalaren
bidez.
— Estandarrak betetzen diren kontrolatzeko eta okerreko jokabideak jakinarazi, detektatu, ikertu eta zehatzeko.
Horregatik, foru arau honek arreta berezia jartzen du Goi-mailako Foru Administrazioan eta haren foru-sektore publikoaren entitateetan; batez ere, kargu publiko exekutiboetan dauden pertsonengan.
Gobernu onaren printzipioen esparru batean, Goi-mailako Foru Administrazioaren
eta haren foru-sektore publikoaren entitateen erantzukizun-mailetan behar besteko ezagutza egiaztatzen duten eta/edo esperientzia profesional egiaztatua duten pertsonek
egon behar dute, zeinek jokabide etikoa eta ereduzkoa izan behar duten karguan.
Ildo horretan, foru arau honen xedea foru-kargu publikodunen estatutua arautzea da,
eta, arautze horretan, hiru alderdi hauek azpimarratu behar dira:
a)	Foru Aldundiko eta haren entitate publikoetako kargu publikodun horiei printzipio etikoak eta gobernu onarenak eskaintzea, eginkizunak betetzean orientatzeko baliagarriak izango zaizkienak;
b)	Karguan zehar prebentzioa egiteko eta interes-gatazkak identifikatzeko araudi
bat ezartzea, eta
c)	Foru-kargu publikodunen estatutuaren oinarrizko osagaiak erabakitzea, bai halako kargudunen izendapenarekin lotutako gaiei dagokienez, bai haien bateraezintasun- eta bateragarritasun-araubideari dagokionez. Araubide hori lehen
adierazitako interes-gatazkaren araudiaren osagarri izango da.
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Foru Arauaren bidez, kargu publikodun aritu bitartean sor daitezkeen interes-gatazkako eta bateraezintasuneko egoerak arautu nahi dira, eta, horretarako, kargu publikodunei tresnak emango zaizkie gatazka edo bateraezintasuna garaiz detektatu ahal
izateko eta halako egoera batean zer prozedurari jarraitu behar dioten jakiteko.
Beraz, foru arau honen bidez, prebentziora —zehatzera edo mugatzera baino— bideratutako eredu baten garapenerako lan-ildo bat ireki nahi da, eta horretarako beharrezkoak diren mekanismoak eta tresnak ezarri nahi dira, eta, hori guztia, kargu publikodunen eredugarritasuna bermatzeko, erakundearen irudia zaintzeko eta herritarrek
erakundeetan duten konfiantza sendotzeko.
II
Foru arau honek eguneratu eta egokitu egingo du gaur egun Bizkaiko Lurralde Historikoan indarrean den bateraezintasunei buruzko araudia. Hain zuzen, zehaztuko du
zein diren kargu publikodunen jokabide etikoaren eta gobernu onaren printzipioak, eta
zehatzago definituko du zein den interes-gatazken eta halako foru-kargu publikodunen
estatutuaren araubide juridikoa, bai eta prebentzio-eredu bat lortzeko zer mekanismo eta
tresna baliatu behar diren ere.
Gaur egun indarrean den araudia eguneratu eta egokitzeko, hala Estatuan nola Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatu behar den esparru juridiko batetik abiatu behar dugu.
Bizkaiko Lurralde Historikoan aplikatu behar den zuzenbide-iturrien sistemarekin bat,
Foru Aldundiko kideen eta Foru Administrazioko goi-kargudunen bateraezintasunen gaia
arautzea Lurralde Historikoko foru-organoen eskumen esklusiboa da. Gainera, otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren arabera, gaia arautuko duen arau-xedapenak foru araua
izan behar du, foru araua baita Batzar Nagusien lehen mailako arau-adierazpena.
Kasu honetan, Bizkaiko Lurralde Historikoak eskumen esklusibo bat erabiltzen du,
eta eskumen hori ez dago eta ezin da egon Eusko Legebiltzarrak darabiltzan eskumen
propioen pean. Izan ere, Legebiltzarrak dagoeneko baliatu du eskumen hori, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituen ekainaren 26ko
1/2014 Legearen bidez. Arau bien helburua bera da: kargu publikodunek beren eginkizunak betetzean modu zintzo, garden, inpartzial eta arduratsuan jardungo dutela bermatzea. Baina foru arau honek prebentziora zuzendutako eredu propio bat garatzen du, eta
horretarako beharrezkoak diren mekanismoak eta tresnak ezartzen.
Gainera, foru araua foru-gobernuaren ardatz estrategiko batean sartzen da, gobernu
onaren ardatza deritzonean, kontzeptu hori adierarik zabalenean ulerturik. Nozio horren
zutabeetako bat (ez bakarra) etika publikoko printzipio batzuen garapena da, zalantzarik
gabe. Eta arau-xedapen hau politika horren barruan sartzen da; baina ez ditu inola ere
agortzen haren ondorioak edo emaitzak.
Azken finean, foru arau honen bidez, objektibotasuna zaindu nahi da foru-kargu publikodunen jardunean; dedikazioa bermatu nahi da haien eginkizunak betetzeko orduan, eta
interes publikoen nagusitasuna ziurtatu nahi da. Eta, horretarako, foru-kargu publiko batean aritu bitartean interes-gatazkak arindu edo saihesteko mekanismoak ezarri nahi dira.
III
Honela dago egituratuta Foru Araua: sei titulu, berrogeita bat artikulu, sei xedapen
gehigarri, lau xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta azken xedapen
bakarra.
Labur azalduta, hau da sei tituluen edukia:
I. tituluan, xedapen orokorrak arautzen dira. Lehenik, zehazten da zein den arauaren
xedea: a) Ezartzea gobernu ona bermatzeko zer printzipiotara egokitu behar dituzten foru-kargu publikodunek beren jokabideak eta jarduna. b) Kargu publikodunen jardunean interes-gatazkak prebenitu eta konpontzeko mekanismoak eta tresnak definitu, arautu eta ezartzea, gobernu onaren eredu bat bermatzeko. c) Identifikatzea zer kasutan ager daitezkeen
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interes-gatazkak eta bateraezintasunak. d) Foru-kargu publikodunaren estatutua arautzea,
bereziki bateraezintasun-araubidearekin lotutakoari dagokionez. e) Foru arau honetan ezarritakoa betetzeko bermeen sistema bat sartzea, eta zehapen-araubide bat garatzea.
Horrez gainera, foru arauaren aplikazio-eremuaren arlo garrantzitsua arautzen da
lehen kapitulu honetan; eremuak barne hartzen dituen foru-kargu publikodunak azaltzen
dira. Orobat, aurrez ikusita dago foru-kargu publikodun horien katalogo bat egitea.
II. tituluak, berriz, foru-kargu publikodunen jarduna zuzendu behar duten printzipio
etikoei eta gobernu onaren printzipioei heltzen die. Printzipio horiek foru arau honetan
definitzeko orduan, kontuan hartu da Eusko Legebiltzarraren ekainaren 26ko 1/2016 Legean ezarritako araudia. Printzipio etikoak, hain zuzen, honako hauek dira: Eredugarritasuna, zuzentasuna, objetibotasuna, erantzukizuna, zintzotasuna eta begirunea. Gobernu onaren printzipioak ere ezartzen dira, eremu hauetan ezartzen direnak: Lidergoa;
gobernu irekia; bikaintasun profesionala; modernizazio-kulturaren sustapena; efizientzia
baliabideen erabileran, eta kudeaketaren ziozko erantzukizuna, bai eta herritarrekiko
harremanetarako printzipioak ere. Azkenik, printzipio etikoak eta gobernu onaren printzipioak gauzatzeko tresnen sorta bat aurkezten da.
Interes-gatazken prebentzioa eta detekzioa foru arau honen III. tituluan arautzen dira.
Zalantzarik gabe. araudi berriaren alderdi nagusietako bat da. Hasteko, zehazten da zer
den interes-gatazka, eta gatazkaren modalitateen sistematizazioa egiten da; hain zuzen,
foru-kargu publikoan aritu aurretik, bitartean eta ondoren gerta daitezkeen gatazka moten sistematizazioa. Horrez gainera, gatazkak detektatzeko alerta goiztiarreko sistema
bat arautzen da, bai eta abstentziorako betebeharra ere. Ondoren, gai hauen arloko
araudi aurreratuenarekin bat, interes-gatazkak prebenitzeko kasu guztiak garatzen dira,
foru-kargu publikoan aritu aurrekoak eta bitartean sor daitezkeenak. Halaber, interes
publikoarekin talka egin dezaketen jarduera pribatuetan zer muga eta debeku dauden
adierazten da. Orobat aurreikusten dira sozietate-partaidetzen gaineko ondare-mugak,
eta prozedura bat arautzen da baloreak eta finantza-aktiboak jaulkitzen dituzten merkataritza-sozietateak arautzeko, ikuskatzeko edo kontrolatzeko eskumenak dituzten kargudunen balore eta aktiboen kontrola eta kudeaketa bermatzeko.
Bestalde, IV. tituluko I. kapituluan foru-kargu publikodun izendatutako pertsonaren
estatutua arautzen da, zuzendari nagusien eta antzeko kargudunen izendapenari buruzko aurreikuspen zehatz batzuk ezartzen dira. Halaber, erantzukizunpeko adierazpen bat
egin beharra ezartzen da, izendapen-egintzarekin batera. Bateraezintasunen sistema,
berriz, IV. tituluko II. kapituluan arautzen da, eta gai ohikoagoei heltzen die, hala nola
dedikazio esklusiboa, ordainsari bakarra eta zenbait muga eta bateraezintasun. Horrez
gainera, beren-beregi aipatzen dira bateragarritasun-kasuak, foru-kargu publikoaren eta
jarduera pribatuen, jarduera publikoen edo hautapenezko karguen artekoak. Ondoren,
prestakuntza- eta irakaskuntza-jarduerei buruzko arauketa espezifiko bat ezartzen da,
eta bateragarritasun-deklarazioa beti eskatzeko betebeharra, aurretiko komunikazioa
besterik eskatzen ez den kasuetan izan ezik.
V. tituluan, garrantzi handiko arlo bat arautzen da: bermeen sistemaren organoen
eta tresnen definizioa. Foru arau honetan ezarritako betebeharrak betetzen direla zaintzeko eta haiek betearazteko eskumenak Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saileko diputatuari —edo halako diputaturik ezean, haren eskumenak
dituenari— edo dekretu bidez erabakitako berme-organoari emango zaizkio. Berme-organoaren eginkizunak foru arau honetan zehazten dira. Titulu berean, jardueren aitorpena, ondasun eta interesena eta erregistroen araubidea arautzen dira, bai eta foru-kargu
publikodunek foru arau honetako betebeharrei dagokienez duten betetze-mailari buruz
berme-organoak Batzar Nagusiei bidali behar dien txostena ere.
Azkenik, VI. tituluan zehazpen-araubide oso bat jasotzen da, non arau-hausteak tipifikatzen diren eta zehazpenak eta kontratatzeko debekua ezartzen diren. Zehatzeko prozeduraren aurreko zenbait jarduketa ere jasotzen dira, bai eta ebazpenari, preskripzioari
eta ondoriozko erantzukizunei buruzko beste xedapen mota batzuk ere.
Orobat jasotzen dira zenbait xedapen gehigarri eta irangankor, derogatzaile bat eta
azken xedapen bat.
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I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.—Xedea
Foru arau honen xedea hau da:
a)	Ezartzea gobernu ona bermatzeko zer printzipiotara egokitu behar dituzten foru-kargu publikodunek beren jokabideak eta jarduna.
b)	Kargudun publikoen jardunean interes-gatazkak prebenitu eta konpontzeko mekanismoak eta tresnak definitu, arautu eta ezartzea, gobernu onaren eredu bat
bermatzeko.
c)	Identifikatzea zer kasutan ager daitezkeen interes-gatazkak eta bateraezintasunak, foru-kargu publikoek kargua utzi aurretik, ondoren, eta karguan dauden
bitartean.
d)	Foru-kargu publikodunaren estatutua arautzea, bereziki bateraezintasun-araubidearekin lotutakoari dagokionez.
e)	Foru arau honetan ezarritakoa betetzeko bermeen sistema bat ezartzea, eta
zehapen-araubide bat garatzea.
2. artikulua.—Aplikazio-eremua
1. Foru arau hau Foru Aldundiko kideei eta aplikatu beharreko foru araudiaren arabera goi-kargudun direnei aplikatu behar zaie.
2. Orobat aplikatu behar zaie foru-sektore publiko instituzionaleko entitateetan goreneko zuzendaritza-erantzukizuneko postuetan dauden foru-kargu publikodunei.
3. Betiere, foru-kargudun hauei aplikatuko zaie Foru Arau hau:
a)	Ahaldun Nagusiari, foru arau honen lehen xedapen gehigarrian ezarritakoa kontuan hartuta.
b)	Foru-diputatuei.
c)	Foru Administrazioko zuzendari nagusiei, eta antzekoei (sorrera-arauan edo
izendapen-egintzan antzekotzat jotakoei).
d)	Foru Administrazioari atxikitako edo haren menpeko entitateetako zuzendari nagusiei edo kudeatzaileei, foru araudian ezarritako sektore publiko instituzionalaren egiturarekin bat.
e)	
Geroago erregelamenduz gehitu daitezekeen gainerakoei. Gardentasunaren
Atarian eman beharko da foru-kargu publikodun horien berri.
1. Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Sailak —edo hura egon
ezean, gaian eskumena duen sailak— proposaturik, Bizkaiko Foru Aldundiak foru-dekretu bat onetsiko du, foru-kargu publikodunen katalogo bat jasoko duena, foru arau
hau indarrean jarri eta hiru (3) hilabeteko epearen barruan. Katalogo horretan jasota
geratuko dira Foru Administrazioko foru-kargu publikodunak eta hari atxikitako edo haren
menpeko erakundeetakoak, baldin eta kargu publikodunok foru arau honetan xedatzen
diren betebeharrak bete behar badituzte.
2. Katalogoan, kargu publikoaren postuaren izena, postuaren atxikipen-saila eta
kargua duen pertsona jasoko dira, gutxienez.
3. Eratze-ondorioak izango ditu, eta bitarteko egokien bidez egingo da haren
zabalkundea, eta, beti, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gardentasunaren Atarian, Bizkaiko
Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauan arautuko gardentasunaren
printzipioa gauzatzeko.
4. Katalogoaren kudeaketa eta eguneratzea Berme Organoari egokituko zaio, zeina foru arau honen V. tituluan ezartzen den.
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5. Foru-sailek, organismo autonomoek eta foru-sektore publiko instituzionaleko
gainerako entitateek berehala jakinarazi behar diote Berme Organoari Bizkaiko Lurralde
Historikoko foru-sektore publikoko edozein kargu publikoren sorrera, aldaketa, bateratze
edo kentzeari buruzko informazioa.
II. TITULUA

PRINTZIPIO ETIKOAK ETA GOBERNU ONARENAK
4. artikulua.—Printzipio etikoak eta gobernu onarenak
1. Foru-kargu publikodunek printzipio etikoekin eta gobernu onaren eta herritarrekiko harremanaren printzipioekin bat jardungo dute beren eginkizunak eta ardurak
betetzean. Printzipio horiek titulu honetan ezartzen dira.
2. Foru arau honetan jasotzen diren printzipio etikoak eta gobernu onaren eta herritarrekiko harremanaren printzipioak aplikatu beharrekoak izango dira, ezertan eragotzi
gabe Eusko Legebiltzarren ekainaren 26ko 1/2014 Legearen lehen xedapen gehigarriaren 2. zenbakian jasotzen direnak. Lege horren bidez, Kargu Publikodunen Jokabide
Kodea eta Haien Interes Gatazkak arautzen dira.
5. artikulua.—Printzipio etikoak
Foru-kargu publikodunek, gutxienez, honako printzipio hauetara egokitu behar duten
beren jokabidea:
a) Eredugarritasuna: Modu eredugarrian jardun behar dute uneoro, herritarrek erakundeetan konfiantza izan dezaten, eta eredu izan behar dute haietako bakoitzak zuzentzen duen organo edo entitateko langileentzat.
b)	
Zuzentasuna: Zorrotzak izango dira etikari eta jokaera egokiari dagokienez, eta,
bai beren eginkizun publikoetan bai beren egiteko instituzionalaz kanpoko alderdietan dihardutela, koherenteak izango dira zerbitzu publikoaren printzipioarekin, bai eta beste batzuekin ere: inpartzialtasun, zintzotasun-, gardentasun-,
efikazia- eta legezkotasun-printzipioekin, hain zuzen.
c) Inpartzialtasuna: Irizpide independentea erabiliko dute, beti, ezein interes partikular alde batera utzita.
d)	Objetibotasuna: Modu inpartzialean eta ekitatezkoan hartuko dituzte erabakiak,
eta erakundearen interes orokorrak errespetatuko. Gainera, erakundeari berehala emango diote erabakiak hartzeko orduan eragin diezaiekeen edozein
interes-gatazkaren berri.
e)	Erantzukizuna: Beren erabaki eta ekintzen erantzule izango dira.
f)	Zintzotasuna eta eskuzabaltasuna: Foru kargu publikoek interes publikoko helburua betetzeko eta Bizkaiko herritarren interes orokorren alde soilik egingo
dute lan.
g)	Bizikidetza eta Begirunea: Foru kargu publikoek, beren funtzioak betetzean eta
beren jokabide pertsonalaren bidez, bizikidetza, elkartasuna eta errespetua oinarri dituen gizartea indartuko dute, betiere pertsonen arteko errespetua, aniztasuna eta elkartasuna bultzatuz. Halaber, pertsona guztiek merezi duten kortesia, begirune eta duintasunaz tratatuko dituzte herritarrak, administrazioaren
zerbitzuko langileak, zuzendariak eta beste edozein arduradun publiko.
6. artikulua.—Gobernu onaren printzipioak
Foru-kargupublikodunek gobernu onaren printzipio hauetara egokitu behar dute beren jarduna:
a)	Foru kargu publikoek lidergo partekatu eta berritzailea gauzatuko dute: Beraz,
esparru publikoaren eta pribatuaren artean eta erakundeen artean beharrezkoak
diren lankidetza zein sinergia guztiak sustatu eta bultzatuko dituzte, bereziki udalerriekin eta Bizkaiko Lurralde Historikoko gainerako entitateekin. Halaber, politika
eta kudeaketaren bat-etortzea sustatu behar dute, erakundeari ikuspegi estrategi-
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koa eman, eta erabakiak arrazoiturik hartu. Eta horretan guztian, erakundea motibatu behar dute gobernu-programa gauzatzeko. Era berean, politika publikoen
eta aipatutako entitateen antolakuntzak modu iraunkorrean egokitu eta eraldatzea
sustatuko dute, beren helburu eta egiturak Bizkaiako jendartearen beharrizanetara
egokitzeko.
b)	Gobernu irekia: Herritarrei jarduera publiko guztiei buruzko informazioa emango
dien gobernu ireki baten esparruan hartu, sustatu, betearazi, erabaki eta ebaluatuko dituzte beren politikak.
c)	
Bikaintasun profesionala: Eginkizunak ahalik eta profesionaltasun handienaz
beteko dituzte, etengabeko hobekuntza lortu nahian, eta, beren eskumen profesionalen garapenaren bidez, herritarrei kalitateko zerbitzuak emateko bikaintasun-xedea lortzen saiatuko dira.
d)	Modernizazioaren kultura sustatzea: Berrikuntza eta modernizazioaren kulturaren garapena sustatuko dituzte, zeinek bere erakundean, eta bereziki zainduko
dute enplegatu publikoak gizarteak dituen eskakizun berrietara egokitzea eta
erakunde-kultura aldatzea.
e)	
Eraginkortasuna baliabideen erabileran: Baliabide publikoak efikazia-, eraginkortasun- eta ekonomia-printzipioekin bat erabiliko dituzte.
f)	Kudeaketagatikako erantzukizuna: Erantzun egin beharko dute egindako kudeaketa dela eta, hartutako erabakiak arrazoituz.
g)	Kohesio ekonomiko-soziala eta lurralde oreka: Foru kargu publikoek, beren funtzioak betetzeko orduan, kohesio sozial zein ekonomikoa sustatuko dute, baita
Bizkaiko eskualdeen arteko oreka ere. Esparru horietan tokiko entitateekiko elkarlana bultzatuko dute.
7. artikulua.—Herritarrekiko harremanetarako printzipioak
Kargu publikodunek eta gisakoek pertsonen duintasunarekiko begirunea izango dute
funtsezko jokabide-printzipio gisa, eta:
1.	Herritarrak zuzentasun osoz tratatuko dituzte, eta kontrako politikarien bizitza
pribatuan sartzea saihestuko.
2.	Genero-berdintasuna sustatuko dute, eta berdin tratatuko dituzte pertsona guztiak, diskriminazio oro saihestuz.
3.	
Herritarrek politika publikoen diseinuan eta erabakiak hartzeko prozesuetan
parte hartzea sustatuko dute.
4.	Pertsonen hizkuntza-eskubideen erabilera bermatuko dute, euskararen normalizazioaren bultzatzea bereziki aintzat hartuta eta haren erabilera sustatuta.
5.	Kultura-ondarearen eta ingurumenaren babesa bultzatuko dute, beren eskumenen barruan.
8. artikulua.—Printzipioak gauzatzeko tresnen zerrenda.
Foru arau hau indarrean jarri eta hamabi (12) hilabeteko epearen barruan, Jokabide-Gidak egingo dira. Halaber, gobernu onerako printzipioak zaintzeko, BFAk garatu
behar dituen politika publikoak planifikatu, ebaluatu eta hobetzeko tresnak zehaztuko
dira sei (6) hilabeteko epearen barruan.
III. TITULUA

INTERES-GATAZKAK PREBENITZEA ETA DETEKTATZEA
9. artikulua.—Interes-gatazkak
1. Eginkizunak eta ardurak betetzean, kargu publikodunek objektibotasun- eta inpartzialtasun-printzipioekin bat bideratuko dituzte beren jokabideak eta jarduketak, eta
interes orokorraren alde egingo dute beti.
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2. Interes-gatazka izango da foru arau honen peko pertsonek interes jakin batzuk
batzen diren gaiei buruzko erabakietan parte hartu behar dutenean, jardunez zein omisioz, foru arau honetan ezarritako eran. Interes horiek, hain zuzen, hauek dira: batetik, interes orokorra edo pertsona horien eginkizunari esleitutako interes publikoa eta,
bestetik, interes pertsonal propioak, hirugarren pertsona batzuekin partekatutakoak edo
zuzeneko senideenak, beren jardunarekin edo omisioaren aurrez zuten asmoa lortzen
ez badute ere.
10. artikulua.—Interes-gatazkaren modalitateak
Hiru momentutan sor daitezke interes-gatazkak kargu publikodunek beren eginkizun
eta ardurak bete behar dituzten aldian zehar, hain zuzen, hauetan:
a)	Kargu publikora heldu aurreko egoeren ziozko interes-gatazkak. Foru arau honetan ezarritakoarekin bat, kargu publikodunek jardueren aitorpenean adierazi
beharko dute ez daudela interes-gatazken modalitate horretan, eta abstenitu
egin beharko dute foru arau honen 12. artikuluan ezarritako inguruabarrak gertatzen gaietan.
b)	Karguan diharduten bitartean sortzen diren interes-gatazkak foru arau honetan
ezarritakoarekin bat ebatziko dira.
c)	Foru-kargu publikoan jardun ondorengo egoeren ziozko interes-gatazkak. Foru-kargu publikoa utzi ondorengo bi urteetan ere gerta daiteke interes-gatazkak
sortzea. Foru arau honetan arautzen dira halako gatazketarako prebentzio-neurriak eta —halakorik ezean— ezarri behar diren arau-hausteak eta zehapenak.
11. artikulua.—Sor daitezkeen interes-gatazkak garaiz prebenitzeko eta detektatzeko alerta-sistema
1. Beren eginkizun eta ardurak betetzean, foru-kargu publikodunek sor daitezkeen
interes-gatazkak saihestuko dituzte.
2. Foru arau honetan ezartzen diren prozeduren eta Berme Organoaren bitartez prebenitu eta detektatuko dira foru-kargu publikodunek eragin ditzaketen interes-gatazkak.
3. Foru-kargu publikodunek interes-gatazka batean egon daitezkeela deritzotenean, horren berri eman beharko diote mailaz goragoko organoari, eta, aurretik, galdera
edo kontsulta aurkeztu beharko diote foru arau honek ezarritakoaren arabera eskumena
duen berme eta jarraipeneko organoari.
4. Foru arau hau aplikatzearen ondorioz azaleratzen diren interes-gatazkekin lotutako galderak eta kontsultak foru arau honen V. tituluan ezarritako Berme Organoak
bideratu eta ebatziko ditu.
Galderak eta kontsultak isilpekoak izango dira, eta haietan ez da inoiz izaera pertsonaleko daturik argitaratuko.
5. Foru-kargu publikodunek, beren kabuz edo Berme Organoari egindako kontsulta baten ondorioz ohartzen badira interes-gatazka bat dagoela, emango diote horren
berri mailaz goragoko agintariari eta Bermeko Organoari, beti. Gainera, abstenitu egingo
dira gai horren arduran, eta gaia dela-eta ez dute ez parte hartuko, ez erabakirik hartuko, hurrengo artikuluan ezarritako moduan. Sail baten titularra abstenitzen bada, horren
berri emango zaio Foru Aldundiari eta, hala badagokio, Ahaldun Nagusiari eta Bermeko
Organoari ere bai.
12. artikulua.—Abstenitzeko eta inhibitzeko betebeharra
1. Administrazio publikoen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen araudian ezarritako abstentzio-kasuez gainera, foru-kargu publikodunek abstenitu behar dute zenbait jarduera, ekimen edo erabakitan, honelako interesak daudenean:
foru-kargudun publikoen interesak, ezkontide edo izatezko bikotekidearenak, laugarren
mailara arteko odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasuneko senideenak edo hirugarren pertsona batzuekin partekatutakoak.
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2. Halaber, abstenitu behar dute zenbait enpresa, sozietate edo erakunderen interesetan eragina duten gaien arduran edo gai horiei buruzko erabakian, baldin eta enpresa, sozietate edo erakunde horietako zuzendaritza- edo gobernu-organoetako kide
izan badira karguan hasi aurreko bi (2) urteetan, edo haien ezkontidea edo izatezko
bikotekidea, bigarren mailara arteko odol-ahaidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko
senideak edo haiekin interes partekatuak dituzten hirugarren pertsona batzuk.
3. Aurreko zenbakian ezarritakoa ez zaie aplikatuko betetzen duten postu edo
organoaren zioz abstentzioaren araubide juridiko berezi baten pean dauden kargu
publikodunei.
4. Abstentzioa idatziz adieraziko da, eta kargu publikoduna atxikita dagoen sailaren edo erakundearen titularrari jakinaraziko zaio, edo, hala badagokio, izendapena formalizatu zuen organoari. Erabakiak urgentziaz hartu behar diren kasuetan, abstentzioa
ahoz adierazi ahal izango da, hasiera batean, eta, ondoren, hiru eguneko epean, idatziz.
Halaber, abstentzioa jasota geratzeko, hamabost eguneko gehieneko epean jakinarazi
beharko zaio foru arau honen V. tituluan ezartzen den Berme Organoari.
5. Betiere, Berme Organo horrek txostena egingo du foru-kargu publikodunak abstenitu behar duen gaiei buruz, eta interes-gatazken arloan indarrean den araudia aplikatzearen ondorioz sortzen diren kontsultak ebatziko ditu.
6. Kargu publikodun batek abstenitzeko betebeharra betetzen ez badu, sailaren
titularrak edo pertsona hori atxikita dagoen entitateak, ez-betetze horren berri izan ondoren, kargu publikodun horren inhibizioa aginduko du, ukitutako pertsonari entzunaldiaren
izapidea eman ondoren, eta horren berri emango beharko dio foru arau honetan ezarritako Berme Organoari. Abstentzio-betebeharraren pean dagoen kargu publikodun hori foru-diputatua bada, orduan, agindua Ahaldun Nagusiak eman beharko du, ez-betetzearen
berri izan ondoren eta Foru Aldundiari jakinarazi ondoren. Inhibitzeak berekin ekarriko
du ordenamendu juridikoan aurreikusita dauden ordezkotza- edo ordezte-mekanismoak
abian jartzea.
7. Espediente edo prozedura batean interesa duten pertsonek aukera izango dute
espediente edo prozedura izapidetzeko, haren instrukzioa egiteko edo hura ebazteko
eskumena duen edozein foru-kargu publikodunen errekusatzea sustatzeko, abstentziorako ezarritako kasu beretan eta administrazio-prozedura erkidea arautzen duen oinarrizko arauan ezarritako prozedurarekin bat.
8. Foru-kargu publikodunek abstentzio-betebeharra ez betetzeak berekin ekarriko
du dagokion administrazio-erantzukizuna, ordenamendu juridikotik erator litezkeen beste erantzukizun batzuk gorabehera.
13. artikulua.—Karguan aritu aurreko inguruabarren zioz karguan aritu bitartean
sor daitezkeen interes-gatazkak prebenitzea
1. Foru-kargu publikodunek izendatuak izan aurreko bi (2) urteetan garatu dituzten
jarduera profesional nahiz ekonomikoekin lotutako interesen bat badute, abstenitu egin
beharko dute kargua dela-eta ukiturik dauden gaietan, foru arau honen 12. artikuluan
ezarritako moduan.
2. Ildo horretan, foru-kargu publikodunek jardueren aitorpen bat egingo dute, foru
arau honen 31. artikuluan zehazten den moduan.
14. artikulua.—Mugak eta debekuak foru-kargu publikoa utzi ondorengo jarduera
pribatuetan
1. Araudi espezifikoarekin bat dagozkien konpentsazioak edo prestazioak gorabehera, foru-kargu publikodunek kargua utzi ondorengo bi urteetan ezin izango dute
inolako zerbitzurik eman karguari dagozkion eginkizunak betetzean kargudunokin zuzeneko harremana izan duten enpresetan, sozietateetan edo beste edozein entitate pribatutan, ez eta haiekin lan-harremanik edo merkataritza-harremanik izan.
2. Foru arau honen pean dauden goi-kargudunek kargu publikoan egon aurretik
beren jarduera profesionala enpresa pribatuetan garatu badute eta kargua utzi ondoren
enpresa horietara itzuli nahi badute, ez dira egongo aurreko zenbakian adierazitako ba-
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teraezintasun-egoeran, baldin eta enpresa horietan garatuko duten jarduera ez badago
zuzenean lotuta bete duten kargu publikoari dagozkion eskumenekin edo enpresotan
hartzen dituzten erabakiek kargu publiko horretan eraginik ez badute.
3. Kasu hauetan ulertuko da zuzeneko harremana dagoela entitate bat ukitzen
duen erabaki batean:
a)	Eginkizun edo ardurak betetzean foru-kargu publikodunek enpresa edo entitate horri dagokionez nahitaezko txosten bat sinatu dutenean edo administrazio-ebazpen bat edo zuzenbide pribatuko egintza baliokide bat eman dutenean.
Berdin gertatuko da goragoko organoek foru-kargu publikodunek proposatuta
hala jarduten dutenean, edo mendeko organoen titularrek kargudunok eskuordetuta edo edo haien ordez hala dihardutenean.
b)	Foru-kargu publikodunek parte hartu dutenean enpresa edo entitate horrekin
lotutako erabakiak edo ebazpenak eman diren kide anitzeko organo baten bileretan.
4. Aitzitik, kasu honetan ulertuko da erabakian ez dagoela zuzeneko harremanik:
ebazpenak eta erabakiak enpresa edo entitate jakin bati ez dagozkionean, baizik eta oro
har ezarritako betekizun edo arrazoi objektibo batzuk bete behar izateagatik identifikatutako enpresa edo entitateen multzo bati, baldin eta multzo horretako kideek ez badute
parte hartzen lehia izaerako administrazio-prozedura batean.
Orobat ulertuko da ebazpenean ez dagoela zuzeneko harremanik ebazpenak norgehiagoka-prozedura baten barruan eta kide anitzeko organo tekniko batek proposatuta
ematen direnean, betiere kide anitzeko organoak ebazpen-proposamena egiteko ahalmena badu eta ebazpena ematen duen kargu publikodunak ez badu proposamenik egin
eta erabakirik hartu kide anitzeko organoaren osaerari buruz.
5. Halaber, ez da zuzeneko harremanik izango foru-kargu publikodunak kontratu
bat adjudikatzeko edo diru-laguntzak emateko prozedura batean edo beste edozein administrazio-jarduketatan hartzen duen erabakian, baldin eta kargudun horrek jarduketa
arautu bat egiten badu eta ebazpena oinarritzen badu Foru Administrazioaren zerbitzuko
langileek edo dagokion legeriarekin bat ezarritako organoek egindako txosten teknikoetan, eta aukera bakarra eta arrazoitua proposatu bada txostenotan.
6. Kargua utzi ondorengo bi urteetan, foru-kargu publikodunek ezin izango dute
egin zerbitzu-kontraturik edo antzekorik —ez haiek zuzenean, ez ehuneko hamarretik
(%10) gorako zuzeneko edo zeharkako partaidetza duten sozietateen edo enpresen bidez— Foru Administrazioarekin eta kargudunok zerbitzuak eman dituzten foru-sektore
publikoko organismo, entitate eta enpresekin, dela erakundeokin zuzenean, dela enpresa kontratista edo azpikontratistekin, betiere zuzeneko lotura badute foru-kargu publikodunak betetzen zituen eginkizunekin.
15. artikulua.—Foru-kargu publikoa utzi ondorengo interes-gatazkak prebenitzeko
mekanismoak
1. Kargua utzi ondorengo bi urteetan, beste jarduera bati heldu aurretik, foru-kargu
publiko batean jardun dutenek egingo dituzten jarduera guztiei buruzko aitorpen bat egin
beharko dute. Aitorpena Berme Organoaren aurrean gauzatu beharko da; organo hori
foru arau honen V. tituluan ezartzen da.
2. Era berean, foru-kargu publiko batean jardun dutenei foru arau honetan ezarritakoa aplikatuko zaie, baldin eta kargua utzi ondorengo bi urteetan funtzio publikora itzultzen badira eta zerbitzu pribatu ordainduak emateko bateragarritasuna onartuta badute.
16. artikulua.—Ondare-mugak sozietate-partaidetzetan
1. Foru-kargu publikodunek ezin izango dute eduki ehuneko 10etik gorako zuzeneko edo zeharkako partaidetzarik, haiek bakarrik edo haien ezkontidearekin batera
—ezkontzaren araubide ekonomikoa dena dela— edo haiekin antzeko maitasun-harremanean bizi den pertsonarekin batera edo mendeko seme-alaba edo zaintzapeko pertsonen bitartez, foru-sektorearekin hitzarmenak edo kontratuak dituzten enpresetan, ez
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eta enpresa horien azpikontratetan edo Foru Administrazioaren diru-laguntzak jasotzen
dituztenetan ere.
2. Merkataritza-sozietateen kasuan, dagokion sozietatearen kapital sozial harpidetua seiehun mila (600.000) euro baino gehiago bada, debeku hori aplikatu beharrekoa
izango da baldin eta foru-kargudun publikoen ondare-partaidetzak —ehuneko 10 horretara iristen ez badira ere— nahikoak badira sozietatearen jarduna nabarmen baldintzatzeko.
3. Izendatuak direnean foru-kargu publikodunek artikulu honen 1. eta 2. zenbakietan adierazitako partaidetzak badauzkate, hiru (3) hilabete izango dituzte ezarritako
mugak gainditzen dituzten partaidetzez gabetzeko. Epe hori izendapenaren biharamunetik aurrera hasiko da zenbatzen. Partaidetza jaraunspen bidez edo dohainik eskuratu
badute beren eginkizunak bete bitartean, orduan, partaidetzaz gabetzeko hiru hilabeteko
epea eskuratze-egunetik aurrera hasiko da zenbatzen.
4. Ondare-ondasun eta -eskubideen aitorpenean, artikulu honetan araututako
egoerak eta partaidetza horien eskualdaketak jasoko dira.
17. artikulua.—Foru-kargu publikodunen finantza-aktiboen eta baloreen kontrola
eta kudeaketa
1. Merkatu antolatu bateko balore eta beste finantza-aktibo negoziagarri batzuk
jaulkitzen dituzten merkataritza-sozietateak arautzeko, ikuskatzeko eta kontrolatzeko eskumenak dituzten foru-kargu publikodunek kontratatu beharko dute Balore Merkatuaren
Batzorde Nazionalean erregistratutako finantza-erakunde bat, beren titulartasuneko balore eta finantza-aktiboak kudeatzeko eta administratzeko, bai eta beste pertsona hauen
titulartasunekoak ere: legez banatu gabeko ezkontideenak —ezkontzaren araubide ekonomikoa ondasunen banatzean denean izan ezik— emantzipatu gabeko seme-alaba
adingabeenak eta tutoretzapeko pertsonenak. Betebehar hori ez da eskatuko baldin eta
balore eta aktibo horien zenbatekoa ehun mila (100.000) euro baino gehiago ez bada.
Zenbatekoa urteko laugarren hiruhilekoari dagokion batezbesteko kotizazioaren arabera
kalkulatuko da.
2. Kontratatutako finantza-erakundeak kontratuan ezarritako errentagarritasuneta arrisku-jarraibideak besterik ez du hartuko kontuan balore eta aktiboak kudeatu
eta administratzeko, eta ezin izango du jaso aurreko zenbakian ezarritako pertsonek
emandako inbertsio-jarraibiderik. Orobat debeku da inbertsioen osaeren berri ematea
foru-kargu publikodunoi, non eta ez diren inbertsio kolektiboko erakundeak edo non eta,
arrazoi justifikatu bategatik, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak ez duen baimena
ematen.
3. Aurreko zenbakietan ezarritako kasuetako batean dauden foru-kargu publikodunek finantza-erakundearekin sinatutako kudeaketa- eta administrazio-kontratuaren kopia
sinple bat eman beharko diote Berme Organoari —foru arau honen V. tituluan arautua—,
haren idatzoharra egiteko eta ondare-ondasunen eta -eskubideen aitorpenarekin batera
artxibatzeko.
IV. TITULUA

FORU-KARGU PUBLIKODUNEN ESTATUTUA
ETA BATERAEZINTASUNEN ARAUBIDEA
I. KAPITULUA

FORU-KARGU PUBLIKODUNEN ESTATUTUA

18. artikulua.—Foru-kargu publikodun izendatzea zuzendari nagusiaren edo antzekoaren mailarekin. Betekizunak eta erantzukizunpeko adierazpena
1. Foru Administrazioan eta sektore publikoko entitateetako zuzendaritza nagusietan edo antzeko karguetan dauden foru-kargu publikodunak —karguok konfiantzakoak
izan edo ez— izendatzeko, gaitasun- eta esperientzia-irizpideak erabiliko dira; irizpideok
dagokion arau-garapenaren bidez zehaztuko dira, edo kargu horietan arituko diren per-
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tsonek karguari dagokion eginkizunak zuzen beteko dituztela bermatzeko Foru Aldundiak bere-beregi onetsiko dituen protokoloen bidez.
2. Foru-kargu publikodunen izendapena hautazkoa izango da, eta kontuan izango
ditu kargudun horien profesionaltasuna eta gaitasuna bermatzeko artikulu honen 1. zenbakian ezarritako printzipioak.
3. Foru-kargu publikoek izendapenaren aurretik, curriculum vitaea emango diote
izendapena egin behar duen aginte edo organoari. Horretarako erabaki dadin modeloaren araberako curriculum horretan jarduera profesionala zehaztuko da. Curriculum hori
Foru Aldundiaren Gardentasun Atarian argitaratuko da, izendapenerako ezarri daitezen
protokoloen arabera.
4. Izendapen-egintzarekin batera, foru-kargu publikodunek erantzukizunpeko
adierazpen bat sinatu beharko dute, zeinean hau adieraziko duten:
a)	Ez direla zigortuak izan askatasunaz gabetzeko zigorra ezartzen duen epai irmo
batez. Halako zigor batekin kondenatuak izan badira, kondena bete arte itxaron
beharko dute.
b)	Ez direla zigortuak izan epai irmoz, faltsutze-delitu, askatasunaren aurkako delitu, ondare eta ordena sozio-ekonomikoaren aurkako delitu, antolamendu juridikoaren aurkako delitu, ordena publikoaren aurkako delitu eta —bereziki— terrorismo-delituengatik. Halako delitu bat egin badute, aurrekari penalak ezeztatu
arte itxaron beharko dute.
c)	Ez zaiela desgaikuntza-zigorra ezarri, uztailaren 9ko 22/2003 Konkurtso Legearekin bat. Halako desgaikuntza bat ezarri bazaie, konkurtsoa kalifikatzeko
epaian ezarritako desgaikuntza-aldia amaitu arte itxaron beharko dute.
d)	Ez zaiela ezarri desgaikuntza edo etendura enpleguan edo kargu publikoan aritzeko, zigor eta administrazio arloetako legeetan ezarritako moduan. Halakorik
izan badute, zehapen-aldia amaitu arte itxaron beharko dute.
e)	Ez zaiela zehapena ezarri Bizkaiko Gardentasunari buruzko 2016ko otsailaren
17ko 1/2016 Foru Arauan ezarritako arau-hauste larri edo oso larrietako bat egiteagatik. Halakorik izan badute, zehapen-aldia amaitu arte itxaron beharko dute.
II. KAPITULUA

FORU-KARGU PUBLIKODUNEN BATERAEZINTASUNEN SISTEMA

Lehen atala
Foru-kargu publikodunen

dedikazioa eta ordainsariak

19. artikulua.—Foru-kargu publikodunen dedikazio esklusiboa
Foru-kargu publikodunek modu esklusiboan betetzen dituzte beren eginkizunak, eta
karguan dauden bitartean ezin dira aritu —ez haiek zuzenean, ez ordezko edo ahalorde
bidez— ezein lanpostu, kargu, ordezkaritza, lanbide edo jardueratan, publiko zein pribatutan, dela norberaren konturako, dela inoren konturako, alde batera utzita foru arau
honetan jasotako salbuespenak.
20. artikulua.—Ordainsari bakarra
1. Foru-kargu publikodunen ordainsariak publikoak izango dira, Bizkaiko Gardentasunari buruzko 2016ko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauan ezarritako moduan. Kasuan-kasuan aplikatu behar den araudiaren arabera zehaztuko dira ordainsariok, eta
ekitaldi bakoitzean Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Arauan
ezarritako mugak izango dituzte.
2. Foru-kargu publikodunek ezin izango dute ordainsari bat baino gehiago jaso
administrazio publikoen edo haien mendeko edo haiei lotutako entitateen aurrekontuen
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kontura, ezta jarduera pribatutik datorren beste ezein ordainsari ere, foru arau honetan
ezarritako salbuespenen kasuan izan ezik.
3. Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontuetan zehaztuko dira foru-kargu publikodunen ordainsariak. Aurrekontuetan izendatutako ordainsariaz gainera, foru-kargu publikodunek zerbitzua dela-eta egiten dituzten gastuen ordainak ere jaso ahal izango dituzte;
baina, ordainsariaz gainera, horiek besterik ez.
4. Karrerako funtzionario izan eta foru-kargu publiko batean daudenek, zerbitzu berezietako administrazio-egoeran badaude, jarraitu ahal izango dute legez antzinatasunaren zioz dagozkien ordainsariak kobratzen, aplikatu behar zaien funtzio publikoari buruzko
legeriak administrazio-egoera horretan ezartzen duen moduan eta eraginarekin bat.
21. artikulua.—Eskubide pasiboak eta Gizarte Segurantza
1. Eskubide pasiboen pentsioak eta Gizarte Segurantzaren pentsioak jasotzea bateraezina da edozein foru-kargu publiko betetzearekin, salbu eta Gizarte Segurantzaren
legeriak berariaz bateragarritzat jotzen dituen pentsioen kasuan.
2. Bateraezintasun-kasua gertatzen denean, foru-kargu publikoduna izendatzen
duten momentuan etenda geratuko da pentsioaren jasotzea —aplikatu behar den legerian jasotzen denarekin bat—, eta, kargua uzten duenean, automatikoki berreskuratuko
du pentsioa jasotzeko eskubidea, aplikatu behar den legeriarekin bat.
Bigarren atala
Foru-kargu publikoduna izatearen

ondoriozko mugak eta bateraezintasunak

22. artikulua.—Mugak eta bateraezintasunak
1. Foru-kargu publikodunek foru arau honetan ezarritako mugak eta bateraezintasunak izango dituzte.
2. Atal honetan adierazitako salbuespenak alde batera utzita, foru-kargu publikodunek nahitaezkoa izango dute dedikazio esklusiboz aritzea, beti.
23. artikulua.—Bateragarritasunen salbuespen-izaera
Foru arau honetan ezartzen den dedikazio esklusiboaren printzipio orokorrarekin bat,
foru-kargu publikoa betetzea bakarrik izango da bateragarri foru arau honetan edo legeetan ezartzen diren jarduera publikoekin edo pribatuekin.
24. artikulua.—Bateragarritasuna jarduera pribatuekin
1. Foru-kargu publikoa betetzea bateragarri izango da jarduera pribatu hauekin:
a)	Norberaren edo familiaren ondarea administratzea, foru arau honen 16 eta 17.
artikuluetan ezarritako salbuespen eta mugekin.
b)	Noizean behin parte hartzea biltzar, jardunaldi, mintegi, tailer, ikastaro, hitzaldi,
mahainguru, eztabaida edo gizarte-komunikabideetako programetan, betiere
parte-hartze horiek ez badira lan-harreman baten edo zerbitzuak emateko merkataritzako kontratu baten ondorio, eta foru-kargu publikodunaren eginkizunari
ez badagozkio. Azken kasu horretan, ez da ordainsaririk emango parte-hartze
horiek direla-eta, zerbitzuaren zioz sortutako gastuen ordainak izan ezik.
c)	Sortutako nahiz produzitutako literatura-, arte-, zientzia- edo teknika-lanak merkaturatzea eta argitaratzea, non eta ez diren lan-harreman baten edo zerbitzuak
emateko kontratu baten ondorio.
d)	Parte hartzea fundazio, elkarte, gobernuz kanpoko erakunde edo irabazi-asmorik gabeko erakundeetan, bai eta gizartearen interesekoak direnetan edo balio
sozialak sustatzen dituztenetan, entitate horietan eginkizun edo zeregin ordainduak egiten diren kasuetan ezin ezik.
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2. Dena den, aurreko zenbakian adierazitako jardueretan aritzeak ezin izango du
eragotzi kargu publikodunaren eginbeharrak eta obligazioak zuzen eta zorrotz betetzea,
edo betetze horri kalterik egin, eta ezin izango du arriskuan jarri karguan inpartzialtasunez edo independentziaz jardutea, ez eta interes publikoari kalterik eragin ere.
25. artikulua.—Bateragarritasuna jarduera publikoekin
1. Foru-kargu publikoa betetzea bateragarri izango da jarduera publiko hauekin:
a)	Foru-kargu publikodunei izendapenarekin lotuta edo inpliziturik egoteagatik edo
izendapenaren ondorio izateagatik dagozkien instituzio-karguak betetzea, bai
eta Batzar Nagusiek, Foru Aldundiak, Ahaldun Nagusiak edo —hala badagokio— foru-diputa-tuek berariaz agintzen dizkieten gainerakoak ere.
b)	Aldi baterako misioak edo ordezkaritza-eginkizunak betetzea tokiko, Aldundiko,
autonomia-erkidegoko, Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko erakundeetan, edo erakunde publikoen artean eratutako beste batzuetan.
c)	
Ordezkaritza-lanak betetzea Foru Aldundiak edo haren mendeko edo hari
atxikitako erakundeek ordezkaritza izan behar duten organismo, sozietate eta
partzuergoetako eta beste edozein entitatetako kontseiluetan, kide anitzeko organo edo zuzendaritza-organoetan, bai eta Foru Aldundiaren mendeko merkataritza-sozietateetako eta fundazioetakoetan ere, foru arau honetan ezarritako
moduan.
2. Aurreko zenbakian jasotako kasuetan, foru-kargu publikodunek ezin izango
dute ordainsaririk jaso, ordezkaritza-eginkizunak betetzearen ondorioz zuzenean sortutako gastuen kalte-ordainak izan ezik. Ildo horretan, foru-kargu publikodunek beren eginkizun publikoak bete beharra dela-eta Foru Aldundia edo zerbitzuak ematen dizkioten
erakunde instrumentala dagoen lekutik kanpo irten behar badute, eskubidea izango dute
lekualdatzearen ondorioz ordaindutako bidaia-, egonaldi- eta protokolo-gastuak behar
bezala konpentsa diezazkieten, gastuok justifikatu ondoren, eraginkortasun eta ekonomiako irizpidearen arabera, ezartzen diren mugekin bat etorriz
3. Ordezkaritza-eginkizunen garapenean foru-kargu publiko jardutearen ziozko
beste edozein kontzeptu dela-eta sortutako bertaratze-gastuak, bidaia-sariak edo sortutako beste edozein gastu zuzenean sartuko dira Bizkaiko Foru Aldundiko Diruzaintzan.
26. artikulua.—Bateragarritasuna hautapenezko karguekin
1. Foru Gobernuko kideak beren kargua bateragarri egin ahal izango dute Bizkaiko
Batzar Nagusietako kidearen karguarekin, aplikatu beharreko araudiarekin bat.
2. Orobat, foru-kargu publikodunek beren jarduera bateragarri egin ahal izango dute
tokiko erakundeetako ordezkari-karguarekin —non eta tokiko erakundeotan kargudunek
ez duten dedikazio esklusiboa edo aldi baterakoa—, indarrean den legeriarekin bat.
3. Horrez gainera, foru-kargu publikodunek beren eginkizunak bateragarri egin
ahal izango dituzte legez berariaz ezartzen diren erakundeetan dauden ordezkari-karguen eginkizunekin.
4. Foru-kargu publikodunek aurreko kasuetako batean ere ezin izango dute jaso
ordainsari bat baino gehiago, hau da, artikulu honetan aipatzen diren jardueretako bati
dagokiona besterik ez. Hala ere, beste jardueran aritzeagatik dagozkien bertaratze- gastuak bidaia-sariak edo kalte-ordainak jaso ahal izango dituzte, foru arau honetan eta
aplikatu beharreko araudian ezarritakoarekin bat.
27. artikulua.—B
este jarduera bateragarri batzuk: prestakuntza- eta irakaskuntza-jarduerak
1. Foru-kargu publikodunek beren eginkizunak bateragarri egin ahal izango dituzte
unibertsitate edo goi-mailako hezkuntzako zentroetako irakaste-jarduera ordainduarekin, baina dedikazioa urtean hirurogei ordukotik gorakoa ez bada.
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Horrez gainera, ikerketako eta aholkularitza zientifiko edo teknikoko jardueretan aritu
ahal izango dira, baldin eta jarduerok unibertsitatearekin lotuta badaude eta ordaintzen
ez badira.
2. Aurreko zenbakian ezarritako muga berekin, foru-kargu publikodunek beren karguarekin edo espezialitate profesionalarekin lotutako ikastaro, hitzaldi edo mintegiak eman
ahal izango dituzte zentro ofizialetan edo Herri Administrazioek edo haien menpeko erakundeek funtzionarioei edo zuzendariei ematen dizkieten prestakuntza-programetan.
3. Artikulu honetako aurreko zenbakian adierazitako ondorioetarako, ez dira konputatuko foru-kargu publikodunek kongresu, jardunaldi, tailler edo mintegietara gonbidatzen dituztenean hitzaldi, aurkezpen edo esku-hartzeetan edo antzeko jardueretan egiten dituzten orduak, baldin eta duten ardura instituzionalaren zioz eta haien erakundeko
gobernu-politiken berri emateko gonbidatuak izan badira. Azken kasu horretan, halako
jardueretan izandako esku-hartzea dela-eta ez dute ordainsaririk jasoko; zerbitzuaren
zioz dagozkien kalte-ordainak besterik ez dute jasoko. Ordainsariren bat jasoz gero,
Bizkaiko Foru Aldundiko Diruzaintzan sartuko da.
28. artikulua.—Bateragarritasuna deklaratzeko prozedura
1. Foru-kargu publikodunek beren jardunarekin bateragarri den jarduera bati heltzeko, jarduera horren berri eman beharko diote, aurretik, foru arau honetan ezarritako
Berme Organoari.
2. Foru arau honen 24., 25. eta 26. artikuluetan adierazitako jarduera bateragarriak aurretik baimendu behar dira; baimena arloan eskumena duen saileko titularrak
emango du, ebazpen bidez, foru arau honetan ezarritako Berme Organoak proposatuta.
3. Foru arau honen 27. artikuluaren 1. eta 2. zenbakietan adierazitako jarduera
bateragarrien kasuan, berriz, bateragarritasun-deklarazioa ere egin behar da; deklarazio
hori arloan eskumena duen saileko titularrak ebazpen bidez emango du, foru arau honetan ezarritako Berme Organoak proposatuta.
4. Interes-gatazken arloko Berme Organoaren eginkizuna izango da jarraipena eta
kontrola egitea eta —hala badagokio— informazio- edo zehapen-espedienteak irekitzea,
foru arau honen 27.1 artikuluan ezarritako urteko orduen konputuari dagokionez, 27.3
artikuluan ezarritako aurreikuspenekin.
5. Foru-kargu publikodunek bateragarritasunerako beste baimen-eskaera bat aurkeztu beharko dute baldin eta hasierako eskaeran deklaratutako inguruabarretako edozein aldatzen bada, jardueraren-amaierari buruzko komunikazioa barne.
6. Eskaerak legezko betekizunak betetzen dituen aztertu ondoren, berme organoak bateragarritasun-txosten bat emango du; txosten hori aldekoa ez denean, nahitaezkoa eta loteslea izango da; aldekoa denean, berriz, nahitaezkoa.
Emandako txostena aldekoa bada ere, ebazpena kontrakoa izan daiteke, baldin eta
berme organoaren iritziz eskatutako jarduerak kargu publikodunaren eginbeharrak eta
obligazioak zuzen eta zorrotz betetzea eragozten badu edo betetze horri kalte egiten
bazaio, arriskuan jartzen badu karguan inpartzialtasunez edo independentziaz jardutea,
edo interes publikoari kalte eragiten bazaio.
7. Ebazpena jakinarazteko gehieneko epea hilabetea izango da bateragarritasuna
eskatu zen egunetik aurrera. Epe hori, baina, luzatu ahal izango da, Berme Organoak
eskatzen badu.
8. Bateragarritasuna deklaratzeko prozeduretan, isiltasunak ondorio negatiboak
izango ditu.
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V. TITULUA

FORU ARAU HONETAKO BERMEEN
SISTEMARAKO ORGANOAK ETA TRESNAK
LEHENENGO KAPITULUA

FORU ARAU HONETAKO BERMEEN SISTEMARAKO ORGANOAK

29. artikulua.—Berme Organoa
1. Foru arau honetan ezarritako betebeharrak betetzen diren zaintzeko eta betebehar horiek betearazteko eskumenak Berme Organoari emango zaizkio. Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Sailak edo une horretan eskumen horiek
dituenak sortuko du organo hori, dekretu bidez. Berme Organoak erabateko autonomia
funtzionalarekin jardungo du; beraz, ezin izango dio jarraibiderik eskatu ezein erakunde
publiko edo pribaturi, ez eta halako erakundeen jarraibiderik onartu ere.
2. Berme Organoak eta hura osatuko duten funtzionarioek —zeinek foru arau honen aplikazioarekin lotutako zerbitzuak emango dituzten— isilpean gorde behar dituzte
beren lanaren zioz ezagutzen dituzten datuak zein informazioak, uneoro.
3. Foru arau honetan ezarritako eremu materialean, eginkizun hauek dagozkio
Berme Organoari:
a)	Foru arau honetan ezarritako nahitaezko txostenak egitea eta beronen aplikazioa dela-eta sortzen diren kontsultei erantzutea eta kontsultok ebaztea.
b)	
Foru-kargu publikodunen interes-gatazken eta bateraezintasunen araubidea
kudeatzea, haren jarraipena eta kontrola egitea eta beharrezkoak diren prebentzio-neurriak ezartzea.
c)	Beharrezkoa denean, foru-kargu publiko izendatutako edo halako kargu batetik
kendutako pertsonei eskatzea foru arau honetan ezarritako betebeharrak bete
ditzatela.
d)	Foru-kargu publikodunen Jardueren Erregistroa eta Ondasunen eta Interesen
Erregistroa kudeatzea eta erregistrootan datuen datuen nahiz dokumentuen
zaintzaz, segurtasunaz eta egoera onaz arduratzea.
e)	Lankidetzan aritzea helburu berak dituzten beste erakunde batzuekin edo Eusko Jaurlaritzako edo foru-aldundietako organoekin, zaintza- eta kontrol-sistemaren eraginkortasuna eta zintzotasun-politikaren bermea hobetzeko.
f)	Gardentasunaren web atarian kudeatzea honako kargu publikodun hauen ondasun eta jardueren urteko aitorpenen argitaratzea: Ahaldun Nagusiarenak, foru-diputatuenak, kabineteko buruenak, sailetako zuzendari nagusienak eta erakunde
autonomo, enpresa-erakunde publiko eta foru-sektore publikoko entitateetako
zuzendarienak eta/edo kudeatzaileenak. Era berean, Berme Organoa kargu publikodunen bateragarritasuna baimentzeko edo onartzeko ebazpen guztiak atari
horretan argitaratzeaz arduratuko da, bai eta goi-kargudunek kargua uzten dutenean jarduera pribatuan aritzeko baimena ematen duten ebazpenak ere.
g)	Foru Arau hau aplikagarri zaien karguen katalogoa kudeatzea eta eguneratzea.
h)	Foru Aldundiari foru-kargudun publikoek betebeharrak zein mailatan betetzen
dituzten jakinaraztea eta horren berri ematea Batzar Nagusien aurrean.
i)	Foru arau, erregelamendu eta Bizkaiko Foru Aldundiaren erabaki bidez ematen
zaizkion gainerako eskuduntzak.
30. artikulua.—Berme Organoarekin lankidetzan aritzea foru arau honetan ezarritako eginkizunak betetzeko orduan
1. Foru Aldundiaren mendeko entitate eta organo guztiak eta hala eskatzen zaien
entitate pribatuak behartuta egongo dira Berme Organoari laguntzera interes-gatazkak eta
foru arau honetan jasotako bateraezintasun-araubidearekin lotutako urraketak detektatzen.
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2. Halaber, laguntzeko eginbeharraren ondorioz, gainerako administrazio publikoak
lankidetzan arituko dira Berme Organoarekin, interes-gatazkak prebenitzeko eta foru arau
honetan araututako bateraezintasun-araubidearen eraginkortasuna bermatzeko.
II. KAPITULUA

FORU-KARGU PUBLIKODUNEN JARDUEREN ETA
ONDASUN ETA INTERESEN AITORPENAK

31. artikulua.—Jardueren adierazpena
1. Foru-kargu publikodunek egiten dituzten jarduera publiko zein pribatuen aitorpen bat aurkeztu behar dute Jardueren Erregistroan —zuzenean edo ordezkapen edo
ahalorde bidez egiten dituzten jarduerena—. Aitorpen horretan orobat jasoko dira izendapenaren aurreko bi urteetan egindako jarduerak, foru arau honen 13. artikuluan ezarritakoarekin bat.
2. Kargu publikoan jardun bitartean aurkeztu behar duten jardueren aitorpenean,
kasu guzti-guztiak jaso beharko dira, bai jarduerak direla-eta ordainsaria edo konpentsazio ekonomikoa jasotzen denean, bai konpentsazio ekonomikorik jasotzen ez denean.
Aitortu beharrekoak izango dira, beti, edozein jarduera publiko edo pribatutan zerbitzua,
bertaratzeak eta bidaia-sariak direla-eta jasotzen diren kalte-ordainak edo beste edozein
konpentsazio ekonomiko.
3. Halaber, karguan jardun bitartean, edozein jarduera publiko edo pribatutan hasi
edo amaitu dutela aitortu beharko dute.
4. Aurreko zenbakian jasotako kasuekin lotutako jardueren aitorpenak aurkezteko,
izendapen-egunetik aurrerako hiru (3) hilabeteko epea egongo da, gehienez; eta foru
arau honetan xedatutakoarekin bat jarduera bati hasiera ematen zaion guztietan ere
aurkeztu beharko da.
5. Foru arau honetan ezarritako Berme Organoaren aurrean aurkeztuko dira artikulu honetan araututako jardueren aitorpenak. Berme Organoaren eskumenekoa izango
da jardueren aitorpen guztiak aztertu eta ikuskatzea, bai eta —hala badagokio— formazko akatsak dauden ebaztea ere. Formazko akatsak badaude, interesdunari errekerimendua egingo zaio akatsok zuzen ditzan hamabost eguneko gehieneko epean— jakinarazpenetik aurrera.
6. Foru Administrazioan edo foru arau honen aplikazio-eremuko entitateetan kargu-publiko batean jardun duten pertsonek, berriro izendatuak badira foru-kargu publikodun, ez dute egin beharko jardueren beste aitorpen bat, salbu eta indarrean den araudiarekin bat pertsona horiei eskatutako inguruabarretan edo betekizunetan funtsezko
aldaketaren bat gertatzen den kasuetan.
32. artikulua.—Ondasunen eta interesen aitorpena
1. Foru-kargu publikodunek ondare-edukia duten ondasun, eskubide eta betebehar guztiak jasotzen dituen aitorpen bat aurkeztu behar dute, erregelamenduz zehazten den moduan, Ondasunen eta Interesen Erregistroan.
2. Ondare-aitorpenean, gutxienez, honako alderdi hauek jasoko dira:
a)	Ondare-ondasun, -eskubide eta -betebeharren zerrenda.
b)	Balore edo finantza-aktibo negoziagarriak.
c)	Partaidetutako sozietateetan eta era guztietako sozietateetan dituzten sozietate-partaidetzak eta sozietateon gizarte-helburua, betiere haietan interesak
baditu aitortzaileak, berak bakarrik edo bere ezkontidearekin —ezkontzaren
araubide ekonomikoa dena dela— edo berekin antzeko maitasun-harremanean
bizi den pertsonarekin batera, edo menpeko seme-alaben edo tutoretzapeko
pertsonen bidez.
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33. artikulua.—Erregistroen erregimena
1. Foru arau honetan ezarritako Berme Organoari atxikiko zaizkio Jardueren Erregistroa eta Ondasunen eta Interesen Erregistroa, eta berak kudeatuko ditu.
2. Erregistro horiek eta haietan egiten diren idazpenak dokumentuak kudeatzeko
euskarri batean instalatu eta sartuko dira; euskarri horrek datuen aldaezintasuna eta
iraunkortasuna bermatuko du, bai eta haien segurtasuna, sarbidea eta erabilera ere.
3. Erregistro biak publikoak izango dira. Erregelamenduz ezarritako moduan egingo da erregistroaren datuetarako sarbidea, eta, betiere, izaera pertsonaleko datuak babesteko Estatuaren eta autonomia-erkidegoaren legeetan ezarritakoarekin bat. Orobat,
kontuan hartu beharko da zer xedatzen den araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen arloko oinarrizko legerian. Halaber, erregistro bietan dagoen informazioak bete beharko ditu Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru
Arauak publikotasun aktiboaren arloan ezarritako betebeharrak.
4. Jardueren hasierako aitorpena eta ondasunen eta interesen hasierako aitorpena aurkezteko, hiru (3) hilabete egongo da, karguaz jabetutako egunetik aurrera, edo,
hala badagokio, jarduera hasi edo amaitzen den egunetik aurrera, eta horretarako dauden ereduak erabili beharko dira.
5. Foru arau honen aplikazio-eremuan sartutako pertsonek jardueren aitorpena
eta ondasunen eta interesen aitorpena aurkeztu beharko dute, erregistroetan —bakoitza
berean—, kargua utzi ondoren, hau da, Batzar Nagusiak agintaldia beteta desegiten
direnetik aurrera; aitorpenok aurkezteko, hilabetea (1) izango dute, egun horretatik aurrera, eta horretarako dauden ereduak erabili beharko dira.
6. Batzar Nagusien agintaldian zehar Aldundiko Berme Organoak pertsona bat
karguaz jabetu dela edo kargua utzi duela dakienean, pertsona horri eskatuko dio jardueren aitorpena eta ondasunen eta interesen aitorpena aurkez dezala, baldin eta aitorpen horiek aurkezteko betebeharra badu.
7. Jardueren Erregistroa eta Ondasunen eta Interesen Erregistroa Berme Organoari atxikitzen zaizkio, zeinak eginkizun hauek izango dituen erregistroei dagokienez:
a)	Gordailutzea: ezarriko den formatuan aurkeztu beharko dira aitorpenak.
b)	Idazpenak egitea. Erregistro bakoitzeko liburu bat eramango da, non idazpenen idatzoharra egingo den. Erregistro-zenbakia, sarrera-data, izen-abizenak,
kargua eta aitorpen-ereduetan ageri diren gainerako datu pertsonalak jasoko
dira izendapen bakoitzean. Halaber, aurkeztutako aitorpena zein motatakoa den
jasoko da: hasierakoa, bat-batekoa, osagarria edo amaierakoa.
c)	Jasotze-agiria. Aitorpenak aurkezten dituztenean egiten den erregistro-idazpenaren kopia emango die Berme Organoak aitortzaileei, jasotze-agiri gisa.
d)	Aurkeztutako aitorpenen kontserbazioa eta zaintza.
e)	Idazpenak ofizioz deuseztatzea eta dokumentazioa itzultzea. Kargua utzi eta
lau (4) urtera, ofizioz deuseztatuko dira idazpenak, eta erregistroetan gordailututako dokumentazioa itzuliko zaie interesdunei. Interesdunek bi (2) hilabeteko
epean dokumentazioa hartzen ez badute, non dauden edo zer helbide duten jakiterik ez badago edo interesdunek eurek dokumentazioa suntsitzeko eskatzen
badute, suntsiarazi egingo da, dagokion eginbidea izapidetu ondoren.
f)	Ziurtagiriak egitea. Jardueren Erregistroan eta Ondasun eta Interesen Erregistroan dauden datuei buruzko ziurtagiriak egingo ditu; ziurtagiriok kopia kautotuak izan daitezke.
8. Erregelamenduz ezarriko da Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 24ko
1/2016 Foru Arauaren arabera zer eduki argitaratu behar den.
34. artikulua.—Foru arau honen betetze-mailari buruzko txostena egitea Batzar
Nagusiei
1. Bi urterik behin, Berme Organoak txosten bat egingo du foru arau honen arabera foru-kargu publikodunek bete behar dituzten betebeharren betetze-mailari buruz, eta
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haren berri emango dio Foru Aldundiari, ondoren hark gai horri buruzko informazio xehatua eman diezaien Bizkaiko Batzar Nagusiei. Txostenean, arau-hausteak, haien egileen
identifikazioa eta —hala badagokio— jarritako zehapenak adieraziko dira.
2. Informazio horretan, gutxienez, foru-kargu publikodunen honako datu hauek
emango dira, erreferentzia pertsonalizaturik erantsi gabe:
a)	Zenbat foru-kargu publikodun dauden behartuta aitorpenak egitera eta benetan
zenbat aitorpen jaso diren.
b)	Kargu-uztea dela-eta, zenbat aitorpen egin diren.
c)	Zenbat errekerimendu egin diren betebehar horiek epe barruan ez egiteagatik.
d)	Zenbat zehapen-prozedura abiarazi diren, eta zer emaitza izan duten.
3. Urteko lehen hiruhilekoan, Berme Organoak aurreko urtean aurkeztu diren aitorpenei buruzko informazioa emango dio Ahaldun Nagusiari, hain zuzen, alderdi hauei
buruzkoa:
a)	Zenbat aitorpen jaso diren eta zer motatakoak diren.
b)	Zenbat goi-kargudunek ez duten bete aitortzeko betebeharra.
VI. TITULUA

ZEHAPEN-ARAUBIDEA
35. artikulua.—Arau-hausteak
1. Foru arau honen ondorioetarako, arau-hauste oso larritzat joko dira honako hauek:
a)	Kargu publikodunek ez betetzea II. tituluan aipatuko printzipio etikoak eta gobernu onarenak.
b)	Ez betetzea foru arau honetan ezarritako interes-gatazkei eta bateraezintasunei
buruzko arauak, edo beste foru arau batzuetan edo legeetan ezarritakoak.
c)	Datu edo dokumentu faltsuak edo errealitatearekin bat etortzen ez diren dokumentuak dituzten aitorpenak nahita aurkeztea.
d)	Inhibitzeko edo abstenitzeko betebeharra ez betetzea, legez hala dagokion kasuetan eta foru arau honen 12. artikuluan ezarritakoarekin bat.
e)	Foru arau honetako 16. artikuluan sozietate-partaidetzei buruz ezartzen diren
ondare-mugak ez betetzea.
f)	Ez betetzea merkatu antolatu bateko baloreak eta beste finantza-aktibo negoziagarri batzuk kudeatu eta administratzeko finantza-erakunde bat kontratatzeari dagokionez foru arau honen 17. artikuluan ezarritako betebeharrak.
2. Honako hauek, berriz, arau-hauste larritzat joko dira:
a)	Jardueren aitorpena eta ondasunen eta interesena ez egitea bakoitzari dagokion erregistroan, foru-kargu publikodunari ohartarazpena edo errekerimendua
egin ondoren.
b)	Foru arau honetan ezarritakoarekin bat aurkeztu beharrekoak diren datu eta
dokumentuak nahita ez aurkeztea.
3.	Falta arintzat joko da ezarritako epeetan ez aitortzea jarduerak edo ondasun eta
interesak erregistroetan, Berme Organoak errekerimenduan emandako epearen ondoren haien aitorpena aurkezten den kasuetan.
4. Ez da arau-haustea izango ezarritako epeetan ez aurkeztea jardueren aitorpena
edo ondasunen eta interesena, Berme Organoak errekerimenduan emandako epean
aitorpenak aurkezten badira.
5. Arau-hausteak direla-eta beste edozein motatako erantzukizun eskatu badaiteke, Bizkaiko Foru Aldundiko Lege Aholkularitzarako Zerbitzuari aginduko zaio dagozkion
akzioak abiarazteko, eta, arau-hausteak delitu izan badaitezke, egitateen berri emango
zaio Fiskaltzari.
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36. artikulua.—Zehapenak
1. Aurreko artikuluan ezarritako arau-hausteen kasuan, zehapena foru arau honen
ez-betetzearen berariazko adierazpena izango da; hain zuzen, emango den ebazpenaren laburpena argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, falta arinen kasuan izan ezik.
2. Horrez gainera, falta larri eta oso larrien kasuan, beste zehapen-neurri osagarri
batzuk ezarriko dira, kasuaren inguruabarren arabera zehapen-espedientean berariaz
jaso beharko direnak. Hona hemen neurriok:
a) 	Foru-kargu publikodunak kargutik kentzea, kargua utzi ez badu. Foru-kargu publikoduna kargu hautetsia ere bada, kargutik kentze horrek ez du inoiz eraginik
izango kargu hautetsiaren izaeran.
b)	Bidegabe jaso diren zenbatekoak itzultzeko betebeharra, berriz, zehapen-espedientean emandako ebazpenaren bidez erabakiko da. Ezarritako zenbatekoa
ehuneko hamarrean gehitu ahal izango da arau-hauste oso larrietan eta ehuneko bostean arau-hauste larrietan, baldin eta zehapen-espedientean jakinarazpena eman eta hurrengo hilabetean itzultzen ez bada zenbateko hori.
3. Foru arau honetan tipifikatutako arau-hauste larriak edo oso larriak egin dituztenak ezin izango dira izendatuak izan ezein foru-kargu publiko betetzeko edo entite pribatuetan foru interesen ordezkari izateko, bost (5) eta hamar (10) urte bitartean arau-hauste
oso larrietan eta (1) eta hamar (5) urte bitartean arau-hauste larrietan, zehazpen-espedientearen ebazpenak ezartzen duenaren arabera.
4. Artikulu honetan arautzen diren zehapen-neurri osagarriak modu arrazoituan
aplikatu behar dira, honako hauek kontuan hartuta: zer mailatan ez diren bete foru arau
honetan ezarritako printzipio etikoak eta gobernu onarenak; zer kalte egin zaien interes
orokorrari eta erakundearen irudiari; ea hirugarren batzuei kalterik sortu zaien, eta ea
zenbateko ekonomikorik jaso den foru arau honek bateraezintzat jotako jarduera publikoak betetzeagatik.
5. Falta arinei dagokienez, foru-kargu publikodunei kargu hartuko zaie, baina
ebazpenak ez dira argitaratuko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.
37. artikulua.—Kontratatzeko debekua
Foru arau honen 14. artikuluan jasotako kasuetan, enpresak foru-kargu publikodun
izandako langilearen kontratazioarekin aurrera jarraitzen badu, foru-kargu publikoan jardun ondorengo egoeren ziozko interes-gatazka bat edo bateraezintasun bat dagoela
ebatzi ondoren, debekua ezarriko da foru arau honen aplikazio-eremuaren barruan dauden foru-sektore publikoko entitateekin zein enpresekin kontratatzeko, foru-kargu publikoa utzi eta hurrengo bi urteetan, gehienez.
1. Zehapen-espediente bat hasi aurretik, interes-gatazken eta bateraezintasunen
arloko Berme Organoak ofizioz egin ahal izango ditu aurretiazko zenbait jarduketa erreserbatu, aplikatu beharreko legerian ezarritakoarekin bat, erabakitzeko ea espediente
hori hastea arrazoitzen duen inguruabarrik gertatu den. Jarduketei heldu aurretik, haien
berri emango zaie interesdunei, egoki deritzen alegazioak aurkeztu ahal izateko.
2. Interes-gatazken eta bateraezintasunen arloko Berme Organoa orobat arduratuko da foru arau honen ustezko ez-betetzeak direla-eta jartzen diren salaketez.
3. Txosten batean bilduko dira aurretiazko informazioen emaitzak, zeina interes-gatazken eta bateraezintasunen arloko Berme Organoak aurkeztuko dien espedientea abiarazteko edo artxibatzeko eskumena duten organoei. Foru-kargu publikoduna
Foru Aldundiko kidea bada, Foru Aldundiak aginduko du espedientea izapidetzeko, arloaren arabera eskumena duen sailaren titularra den foru-diputatuak proposamena egin
ondoren.
4. Zehazpen-espedientea izapidetzeko eskumena, berriz, interes-gatazken eta
bateraezintasunen arloko Berme Organoarena da.
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5. Zehapen-prozedura kontraesan-espediente baten bidez izapidetuko da, erregelamenduz ezarriko den eran, foru arau honetan ezarritakoarekin bat eta kontuan hartuta
zer xedatzen den aplikatu behar den oinarrizko legerian eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean.
6. Interes-gatazken arloan eskumena duen Berme Organoak erabilgai izango ditu
—eskatuz gero— fitxategi, artxibo edo erregistro publikoetan —bereziki, Bizkaiko Foru
Aldundiaren Zerga Administraziorenak direnetan— jasotako informazioa eta datuak, eta
organo horri behar duen laguntza eskainiko diote, izaera pertsonaleko datuen babesari
buruzko legerian, zerga-legerian eta zergei buruzko foru arauetan ezarritako moduan.
Karguaz jabetu aurretik, foru-kargu publikodunek baimen espresua eman beharko
dute Zerga Administrazioak interes-gatazken arloko Berme Organoari eman diezazkion
dituen datuak eta gainerako aurrekariak, Berme Organoak hala eskatzen dionean artikulu honen arabera dagozkion eginkizunak betetzeko.
39. artikulua.—Ebazpena
1. Zehapen arinen kasuan, Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Sailaren titularrak edo arlo horretan eskumena duen sailaren titularrak ebatziko ditu
foru arau honetan aurreikusitako zehazpen-espedienteak, eta, hala badagokio, berak
ezarriko du zehapena.
2. Arau-haustea larria edo oso larria bada, Foru Aldundiak ezarriko du zehazpena.
3. Foru arauaren ez-betetzea Foru Aldundiko kide batek egin badu, Ahaldun Nagusiari egokituko zaio zehapen-espedientea ebaztea,Foru Aldundiari horren berri eman
ondoren. Arau-haustea Ahaldun Nagusiak egin badu, foru arau honen lehen xedapen
gehigarrian ezarritakoa aplikatuko da.
40. artikulua.—Preskripzioa
Zehapen-prozeduraren preskribatze- eta iraungitze-araubidea Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998
Legean ezarritakoa izango da.
41. artikulua.—Erantzukizunak
Foru arau honetan ezarritakoaz gainera, foru-kargu publikodunen jokabideari dagokionez egon litezkeen gainerako erantzukizunak ere eskatu ahal izango dira. Are gehiago, erantzukizun gehiago —adierazitakoen modukoak edo bestelakoak— daudelako
zantzurik izanez gero, Foru Aldundiak, arloan eskumena duen sailaren bidez, Lege Aholkularitzarako Zerbitzuari eskatuko dio gaia azter dezala eta —beharrezkoa bada— dagozkion akzioak abiaraz ditzala, eta Fiskaltzari horren berri emango dio, arau-hausteak
delitu izan badaitezke.
XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengo Xedapen Gehigarria.—Salbuespena: Ahaldun Nagusia foru arau honen
aplikazio-eremutik kanpo uztea

Bigarren Xedapen Gehigarria.—
Kontzeptuak: ordainsaria, bidaia-sariak eta kalte-ordaina
Foru arau honetan ezarritako ondorioetarako; honela ulertu behar dira ordainsari,
bide-sari eta kalte-ordainaren kontzeptuak:
a)	Ordainsaria erakundearen urteko aurrekontuan jasotzen den lansari ekonomikoa da, izendapen bidez betetzen den foru-kargu publikoetako bakoitzari dago-
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kiona. Ordainsarian, beraz, kargu publikodunei beren nominan —zeini berean—
ordaindutako ordainsari eta osagarri guztiak sartzen dira, xedapen gehigarri
honen ondorengo letretan jasotzen direnak izan ezik.
b)	Bidaia-sariak, berriz, foru-kargudunek entitate, merkataritza-sozietate edo bestelako kide anitzeko organoetako gobernu- edo administrazio-organoen bileretara joategatik dagozkien zenbateko ekonomikoak dira. Baina, zenbateko horiek
jaso ahal izateko, beharrezkoa izango da erakunde horien arau espezifikoetan
kopuru horien sortzapena onartuta egotea eta kopuruok foru-kargu publikoaren
ordainsariekin bateragarriak izatea ,foru arau honekin bat.
c)	Azkenik, kalte-ordainak foru-kargu publikodunek zerbitzu-arrazoiak direla-eta
egiten dituzten gastuak konpentsatzeko kopuruak dira.
Hirugarren Xedapen Gehigarria.—Bateraezintasunak egotea
Foru arau honen manuak aplikatu beharrekoak izango da, nahiz eta betetzen dituzten eginkizunen izaeragatik beste arau edo lege batzuek foru-kargu publikodun jakin
batzuentzat ezarritako beteraezintasunak egon.
Laugarren Xedapen Gehigarria.—
Konpentsazio-prestazioa, foru-kargu publikoari
utzi ondoren ezarritako jarduera pribaturako debekualdian zehar
Egoera horretan dauden pertsonek aldi baterako prestazio ekonomiko bat jasoko
dute debekualdi horretan; hileko ordainsariaren %40 izango da prestazio hori, zeina berariaz ezarriko den prozeduraren arabera emango den
Hirugarren xedapen gehigarrian jasotako kasuetan ere aplikatuko da prestazio hori.
Aurrekoa gorabehera, prestazio ekonomikoa bateraezina izango da ezein interes-gatazka eta bateraezinen pean ez dagoen beste edozein jarduera pribaturekin.
Bosgarren Xedapen Gehigarria.—Sektore publikoko entitateek egiten dituzten foru
arau honen aplikazio-eremuko kontratazioak jakinaraztea
Foru arau honen aplikazio-eremuko foru-kargu publikodunak dituzten entitateek eta
merkataritza-sozietateek jakinarazi beharko dizkiote interes-gatazken arloan eskumena
duen organoari kargudun horiek formalizatzen dituzten izendapen guztiak.
Seigarren Xedapen Gehigarria.—Jardueren aitorpenaren eta ondasunen eta interesen aitorpenaren ereduak
Hilabeteko (1) epean, Foru Aldundiak jardueren aitorpenaren eta ondasunen eta interesen aitorpenaren ereduak onartuko ditu, zeinak foru arau honetara egokituta egongo
diren.
XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengo Xedapen Iragankorra.—Foru arau hau indarrean jarri baino lehen izendatutako edo kontratatutako foru-kargu publikodunen aitorpenak
Foru arau hau indarrean jarri baino lehen izendatutako edo kontratatutako foru-kargu
publikodunek hiru (3) hilabeteko epea izango dute jardueren aitorpen eta ondasunen eta
interesen aitorpen berriak aurkezteko Berme Organoari, foru arau honetan ezarritakoarekin bat.
Bigarren Xedapen Iragankorra.—Foru arau hau indarrean jarri baino lehen baimendutako bateragarritasunak
1. Berme Organoak ofizioz berrikusiko ditu foru arau hau indarrean jarri baino
lehen beste jarduera batzuk egiteko baimendutako bateragarritasunak, egiaztatzeko beronetan xedatutako aginduetara egokitzen diren.
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2. Baldin eta Berme Organoaren iritziz foru-kargu publikodun batek garatzen duen
jarduera foru arau honetan ezarritakoaren kontrakoa bada, orduan, foru-kargu publikodun horri jakinaraziko dio, egoki deritzen alegazioak aurkezteko. Alegazioak jasota, Berme Organoak txostena egin, eta gaiaren arabera eskumena duen diputatuari aurkeztuko
dio, hark Foru Aldundiaren aurrean kargudun horren errebokazioa aurkez dezan. Interesdunari errebokazioa jakinarazten zaionetik aurrera izango ditu ondorioak bateraezintasunak.
Hirugarren Xedapen Iragankorra.—Erregelamenduzko xedapenen indarraldia
Foru arau hau erregelamenduz garatu bitartean, foru-dekretu hauek indarrean iraungo dute beronen kontra egiten ez dioten guztiari dagokionez: Foru Aldundiaren apirilaren 12ko 80/2011 Foru Dekretuak (haren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko eta Bizkaiko
Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorretan jasotako gainerako erakundeetako kideen
eta goi-kargudunen Jardueren zein Ondasunen eta Interesen erregistroak eta aitorpenak
sortzen eta arautzen dira) eta foru-dekretu hori aldatzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren
martxoaren 22ko 57/2016 Foru Dekretuak.
Laugarren Xedapen Iragankorra.—Kargu publikoa utzi ondorengo debekuak aplikatzea
Foru arau honen 14., 15. eta 37. artikuluetan eta seigarren xedapen gehigarrian jasotako aurreikuspenak berau onartu ondorengo hurrengo agintaldian egingo diren izendapenen kasuan aplikatuko dira.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratzen dira foru arau honetan ezarritakoaren kontra dauden Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-ordenamenduko arau-xedapen guztiak.
AZKEN XEDAPENA

Azken Xedapena.—Erregelamenduak emateko gaikuntza
Foru Aldundiak foru arau hau garatu eta betearazteko beharrezkoak diren erregelamenduak onartuko ditu.
Bilbon, 2018ko azaroaren 21ean.
Batzar Nagusietako Lehendakariak,
ANA OTADUI BITERI

Batzar Nagusietako Lehenengo Idazkariak,
KOLDO MEDIAVILLA AMARIKA
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