
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BIZKAIKO TUTORETZA ERAKUNDEAREN BARNE-
JARRAIBIDEAK ERREGULAZIO HARMONIZATUKOAK EZ 
DIREN KONTRATUETARAKO. 
  

Bizkaiko Tutoretza Erakundearen administrazio-kontseiluak 
2018ko ekainaren 28an onartuak eta Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeari egokituak 
(haren bidez aldatzen baitira Espainiako ordenamendu juridikora 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 
26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Direktibak) 
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1. HITZAURREA. 

 

Bizkaiko Tutoretza Erakundea zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, 
eta nortasun juridiko propioa eta gaitasun juridiko osoa ditu. Urriaren 31ko 
9/2000 Foru Arauaren bitartez sortu zenetik, helburu hauek ditu: batetik, 
Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren eta legez ezgaiturik dauden 
adinekoen tutoretza eta kuradoretza, agintaritza judizial eskudunak hala 
zehazten duenean; eta, bestetik, hurbileko senide izateagatik edo arrazoi 
profesionalak direla-eta, ezgaituekin harremana duten edo ezgaitzeko 
prozesua hasi zaien pertsonei informazioa, orientazioa eta aholkularitza 
ematea. Azkenik, Bizkaiko Foru Aldundiaren tutoretzapeko adingabeen 
ondasunen administrazioa, hala badagokio. 
 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legeak 
bere aplikazio-eremu subjektiboan sartu zituen, berritasun moduan, botere 
adjudikatzaile gisa, izaera juridikoko entitateak, eta horien artean sartu 
behar da Bizkaiko Tutoretza Erakundea. Eta, lege hori betetzeko, 2008ko 
urriaren 9an, administrazio-kontseiluak zenbait barne-jarraibide onartu 
zituen, Bizkaiko Tutoretza Erakundeak kontuan hartu beharrekoak 
erregulazio harmonizatukoak ez diren kontratuak egiteko jardunean. 
 
Legearen bosgarren xedapen iragankorrak xedatzen du administrazio 
publikoa ez diren baina sektore publikoa osatzen duten entitateek beren 
jarraibideak 318. eta 321. artikuluetan ezarritakoaren arabera egokitu 
behar dituztela. Horretarako, gehienez lau hilabeteko epea izango dute, 
araua indarrean sartzen denetik zenbatzen hasita (2018ko martxoak 9, 
azken xedapenetako hamaseigarrena aplikatuz). 
 
Manu horiek funtsezko aldaketak egiten dituzte administrazio publikoa ez 
diren baina botere adjudikatzaile diren erakundeen kontratazio-
araubidean, erregulazio harmonizatukoak ez diren kontratuak egiteari 
dagokionez. Izan ere, aurreko araubideak ez bezala, jarduera hori legearen 
beraren prozeduren pean jartzen dute manuek, eta, horren ondorioz, 
entitateek askatasunez aukeratu dezakete erabili nahi duten prozedura; 
edonola ere, behin prozedura aukeratu ondoren, hartan ezartzen diren 
baldintza guztiak bete behar dituzte (SPKLren 318. art.). Eta, legean 
ezarritakoa erabat errespetatzeko, desadostasunak (erregulazio 
harmonizatukoak ez diren kontratuen kasuan ere bai) administrazioarekiko 
auzien jurisdikzioan ebatzi behar dira, kontratuak prestatu, adjudikatu eta 
aldatzeari dagokion guztian (SPKLren 27. 1C. art.). Ondorioz, kontratuen 
arloan, Europar Batasunak jarduera hori sektore publikoko kontratuen 
arauketa espezifikoan sartzearen alde egiten jarraitzen du: aurkaratzeak 
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikziora daramatza, jarduera horrek 
sortzen duen interes publikoaren betekizun eta eskakizunak indartuz. 
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Orain, beraz, jarraibideak Sektore Publikoko Kontratuen Legera egokitzeko 
eskakizun hori bete nahi da. 
 
 
2. JARRAIBIDEEN ARAU OROKORRAK. 
 

2.1 Xedea 

 

Jarraibide hauen xedea da Bizkaiko Tutoretza Erakundeak egiten dituen eta 
erregulazio harmonizatukoak ez diren kontratuak arautzea, bermatzeko, 
batetik, kontratazioa Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 
9/2017 Legearen (aurrerantzean, SPKL) 317. eta 318. artikuluetan 
ezarritakoari egokitzen zaiola (haren bidez aldatzen baitira Espainiako 
ordenamendu juridikora Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Direktibak), eta, 
bestetik, obrak egiteko, ondasun eta hornidurak eskuratzeko eta zerbitzuen 
kontratazioa egiteko funtsak modu efizientean erabiltzen direla. Kontratua 
eskaintza ekonomikorik onuragarriena aurkezten duenari adjudikatuko 
zaio. 
 

2.2 Nahitaezkotasuna 

 

Jarraibide hauek nahitaez bete beharrekoak dira Bizkaiko Tutoretza 
Erakundeak egiten dituen eta erregulazio harmonizatukoak ez diren kostu 
bidezko kontratuetan. Eta, SPKLren 318. artikuluan xedatzen dena 
betetzeko, jarraibide hauetan oinarritutako adjudikazio-prozeduretan parte 
hartzeko interesa duten guztien eskura jarriko dira jarraibideok, eta 
kontratatzailearen Interneteko profilean argitaratuko dira, web orri 
honetan: www.tutoretza.bizkaia.eus. 
 
2.3 Interpretazioa 

 

Jarraibide hauek arautzen dituzten adjudikazio-prozedurak interpretatu 
eta aplikatzeko zalantzak ebazterakoan, publikotasunaren, 
lehiakortasunaren, gardentasunaren, isilpekotasunaren, berdintasunaren 
eta diskriminaziorik ezaren printzipioak ahalik eta modu zabal eta 
eraginkorrenean betetzea lortu nahi da. 
 

Erregulazio harmonizatukoak ez diren kontratuen adjudikaziorako 
jarraibide hauetako arauak Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta berau 
garatzeko xedapenetan ezarritako arauekin bat interpretatu behar dira, eta, 
zalantzarik izanez gero, jarraibide hauei nagusituko zaizkie arau horiek. 
 
 
 

http://www.tutoretza.bizkaia.eus/
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3. KONTRATUAK 

 

3.1 Kontzeptua eta zedarriztatzea. 
 

Jarraibide hauen menpe egongo dira Bizkaiko Tutoretza Erakundeak bere 
helburuak betetzeko egiten dituen eta erregulazio harmonizatukoak ez 
diren obra-kontratuak, obrak emateko kontratuak, zerbitzuak emateko 
kontratuak, hornidura-kontratuak eta zerbitzu-kontratuak. 
 
Honako hauek dira erregulazio harmonizatuko kontratuak: 
 
- Obra-kontratuak, obrak emateko kontratuak eta zerbitzuak emateko 

kontratuak, 5.225.000 euroko edo hortik gorako balio zenbatetsia 
dutenak, SPKLren 20. artikuluan ezarritako zehaztapenekin. 

- Hornidura-kontratuak, 209.000 euroko edo hortik gorako balio 
zenbatetsia dutenak. 

- Zerbitzu-kontratuak, 209.000 euroko edo hortik gorako balio 
zenbatetsia dutenak, orokorrean, edo, bereziki, 750.000 eurokoa 
dutenak, baldin eta kontratu horien xedea SPKLren IV. eranskinean 
zehazten diren gizarte-zerbitzuak eta beste zerbitzu espezifiko batzuk 
badira. 

- Bizkaiko Tutoretza Erakundeak SPKLren 23. artikuluan zehazten diren 
baldintzetan diruz lagundutako kontratuak. 

 
Horretarako, zenbatekoa SPKLren 101. artikuluan ezarritako arauekin bat 
kalkulatu behar da. 
 
Hala ere, ez dira erregulazio harmonizatuko kontratuak SPKLren 19. 
artikuluko 2. zenbakian adierazten direnak, beren zenbatekoa edozein dela 
ere. 
 

Jarraibide hauek betetzetik salbuetsita daude kontratu hauek: 

 

- SPKLren 4. artikulutik 11. artikulura aipatzen diren negozioak eta 
harreman juridikoak.  

- Erregulazio harmonizatuko kontratuetan, SPKLren II. liburuaren I. 
tituluan, I. kapituluko 1. eta 2. ataletan, xedatzen diren arauak aplikatuko 
dira, 317. artikuluan ezarritakoarekin bat. 
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3.2 Kontratu klaseak eta motak. 
 
Kontratu mota bakoitza definitzeko, Sektore Publikoko Kontratuen Legean 
ezarritakora jotzen dugu, honela tipifikatzen baititu: 
 
3.2.1 Obra-kontratuak, 13. art. 
3.2.2 Obrak emateko kontratuak, 14. art. 
3.2.3 Zerbitzuak emateko kontratuak, 15. art. 
3.2.4 Hornidura-kontratuak, 16. art. 
3.2.5 Zerbitzu-kontratuak, 17. art. 
3.2.6 Kontratu mistoak. 
 
3.3 Eragile ekonomikoen (lizitatzaileak) gaitasuna eta kaudimena. 
 

Pertsona naturalek edo juridikoek egin ditzakete kontratuak Bizkaiko 
Tutoretza Erakundearekin, espainiarrak edo atzerrikoak izan, baina, 
horretarako, jarduteko gaitasun osoa izan behar dute, ez dute 
kontratatzeko debekuan sartuta egon behar (SPKLren 71. artikuluan 
jasotakoak), eta ekonomia, finantza, teknika zein lanbide arloetan 
kaudimena ziurtatu behar dute. Enpresaburuek enpresa- edo lanbide-
gaikuntza egiaztatu behar dute, baldin eta gaikuntza hori eskatzen bazaie 
kontratuaren xede den jarduera egiteko. 
 

3.4 Xedea eta prezioa. 
 

Bizkaiko Tutoretza Erakundeak egiten dituen kontratuek xede jakina izan 
behar dute, eta xede hori ezin da zatikatu, ez kontratu horien zenbatekoa 
gutxitzeko, ezta publikotasun-betebeharrak saihesteko edo kasuan kasuko 
adjudikazio-prozedurako betebeharrak saihesteko ere. 
 

Prezioari dagokionez, Tutoretza Erakundeak egiten dituen kontratuek 
prezio zehatza izango dute; eurotan adierazi beharko da prezio hori, nahiz 
eta ordainketa beste kontraprestazio batzuen bidez egin daitekeen, Sektore 
Publikoko Kontratuen Legean hala aurreikusten den kasuetan. 
Kontratuaren prezioa honela adieraziko da: prezio unitarioan, prestazioan 
eman edo gauzatzen diren osagaien edo unitate bakoitzaren prezioaren 
arabera, edo oro harreko prezioan, kontratu osoa edo kontratuaren zati bat 
kontuan hartuta. Kasu batean zein bestean, partida independente gisa, 
Administrazioak jasan beharreko Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 
zenbatekoa zehaztu beharko da. 
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4. ADJUDIKAZIO-PROZEDURAK. 
 

Adjudikazio-prozeduran, bermatuko da, batetik, publikotasunaren, 
lehiakortasunaren, gardentasunaren, isilpekotasunaren, berdintasunaren 
eta diskriminaziorik ezaren printzipioak betetzea, eta, bestetik, kontratua 
eskaintza ekonomikorik onuragarriena aurkezten duenari adjudikatzea. 
 
SPKLren 318. artikuluan xedatzen da 40.000 euroko edo hortik gorako eta 
5.225.000 eurotik beherako balio zenbatetsia duten kontratuak (obra-
kontratuak, obrak emateko kontratuak eta zerbitzuak emateko kontratuak) 
edo 15.000 euroko edo hortik gorako eta 209.000 eurotik beherako balio 
zenbatetsia dutenak (hornidura- eta zerbitzu-kontratuak), legearen 
bigarren liburuko I. tituluan, I. kapituluko 2. atalean aurreikusitako 
prozeduren bitartez adjudikatu ahal izango direla. 
  
Horrela, adjudikazio-prozedura hauek bereizi daitezke: 
 

4.1 Kontratu txikiak: 
 

Kontratu txikiak dira 40.000 eurotik beherako balioa duten obra-
kontratuak, obrak emateko kontratuak eta zerbitzuak emateko kontratuak, 
edo 15.000 eurotik beherako balioa duten hornidura-kontratuak eta 
zerbitzu-kontratuak. Zuzenean adjudikatu ahal izango zaizkio jarduteko 
gaitasuna eta prestazioa gauzatzeko beharrezko den lanbide-gaikuntza 
dituen edozein enpresabururi. Kontratu horietan, gastua onartzea eta 
dagokion faktura kontratuari gehitzea besterik ez da beharko. 
 
4.2. Gainerako prozedurak: 
 
4.2.1 Prozedura irekia. 
4.2.2  Prozedura murriztua. 
4.2.3 Negoziazio bidezko prozedura. 
4.2.4 Publizitaterik gabeko prozedura negoziatua. SPKLaren 168. 
artikuluan aurreikusitako kasuetan baino ezin izango da erabili. 
4.2.5 Lehia-elkarrizketa. 
4.2.6 Berrikuntzarako elkarketa-prozedura. 
 
Kontratazio-espediente bakoitzean, Bizkaiko Tutoretza Erakundeak 
erabiliko duen prozedura aukeratuko du, eta behar bezala justifikatuko. 
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5.- KONTRATAZIO-ORGANOAK. 
 

5.1 Bizkaiko Tutoretza Erakundeko zuzendari-kudeatzaileari dagokio 
15.000 eurora arteko (BEZik gabe) kontratu txikien kontratazioa egiteko 
ahalmena, zerbitzu-kontratuen eta hornidura-kontratuen kasuan, eta, 
40.000 eurora artekoa, obra-kontratuen, obrak emateko kontratuen eta 
zerbitzuak emateko kontratuen kasuan. 
 

5.2 15.000 € eta 50.000 € arteko (BEZa kenduta) zerbitzu- eta hornidura-
kontratuak eta 40.000 € eta 100.000 € arteko obra-kontratuak, obrak 
emateko kontratuak eta zerbitzuak emateko kontratuak ere Erakundeko 
zuzendari-kudeatzaileak sinatu ditzake, jarraibide hauetan ezarritako 
prozedurekin bat, eta edukia eta norainokoa administrazio-kontseiluko 
presidenteari edo presidenteordeari jakinarazi ondoren. 
 

Kontratua eta hartan ezarritako betebehar guztiak hurrengo administrazio-
kontseiluan azaltzeko bidaliko da hara, berretsi eta/edo errebokatu dadin. 
 

5.3 Administrazio-kontseiluko presidenteak (ez badago, presidenteordeak), 
Erakundearen izenean eta haren ordezkari gisa, behar bezala 
justifikatutako presazko arrazoiak direla-eta, 50.000 eurora arteko (BEZ 
kanpo) kontratuak egin ditzake hirugarren batzuekin, kasu bakoitzean 
aplikatu beharrekoak diren prozeduren arabera. 
 

5.4 Administrazio-kontseiluaren eskumen esklusiboa eta baztertzailea 
izango da 50.000 eurotik gorako (BEZa kenduta) zerbitzu- eta hornidura-
kontratuak eta 100.000 eurotik gorako obra-kontratuak, obrak emateko 
kontratuak eta zerbitzuak emateko kontratuak adjudikatu eta ematea. 
 
 
6. KONTRATUAK FORMALIZATZEA. 
 

6.1 Kontratuen gutxieneko edukia: 
 
Bizkaiko Tutoretza Erakundeak egiten dituen kontratuetan, SPKLaren 35. 
artikuluaren 1. zenbakiko aipamenak jaso behar dira, salbu eta pleguetan 
jasota badaude. 
 
Kontratu-agirian ezin izango da jaso pleguetan aurreikusi gabeko eskubide 
eta betebeharrak ezartzen dituen estipulaziorik. Eskubide eta betebehar 
horiek adjudikaziodunaren proposamenean edo kontratuaren adjudikazio-
egintzan adierazi bezala zehaztuko dira, erabilitako prozedurarekin bat. 
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6.2 Kontratuak formalizatzea 
 
Erakundearen kontratuak formalizatzerakoan, SPKLaren 36. eta 37. 
artikuluetan ezarritakoa errespetatu beharko da. 

 

7. Kontratugilearen profila  
 
Bizkaiko Tutoretza Erakundeak Internet bidez zabalduko du bere 
kontratazio-jarduera, kontratatzailearen profilean, SPKLaren 63. 
artikuluarekin bat. 
 

8. Jurisdikzio eskuduna. 
 

Administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren eskumena izango da jarraibide 
hauen menpe dauden Bizkaiko Tutoretza Erakundearen kontratuen 
prestakuntzari, adjudikazioari eta aldaketei dagozkien alderdiak ezagutzea. 
Aldaketen kasuan, aurkaratzea SPKLaren 204. eta 205. artikuluetan 
xedatutakoa ez betetzeagatik egiten denean bakarrik, hau da, aldaketa hori 
dela-eta beste adjudikazio bat egin behar izan zela uste denean. 
 
Jurisdikzio-ordena zibilaren eskumena izango da aldeen artean sortzen 
diren eztabaidak ebaztea, jarraibide hauetan aipatzen diren kontratuen 
ondorioei eta azkentzeari dagokionez (aurreko paragrafoan zehazten diren 
kontratu-aldaketak izan ezik).  


