
 
 
 

 

 

 

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA 

Kontratazio Publikoaren 

 Aholku Batzordea 

 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ECONOMÍA 

Junta Asesora de Contratación Pública 

 

26/2019 TXOSTENA, ABENDUAREN 19KOA, KONTRATAZIO 

PUBLIKOAREN AHOLKU-BATZORDEAREN OSOKO BILKURARENA. 

 

XEDEA: EUSKADIKO JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN 

LEGEAREN AURREPROIEKTUA  

 

I.- AURREKARIAK. 

Euskadiko Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluan xedatutakoaren arabera, 

Euskal Autonomia Erkidegoak (aurrerantzean, EAE) eskumen osoa du kirolaren 

arloan. 

 

Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzeko eta horien 

egitekoak eta jardun-arloak finkatzekoak, 14.1.e) artikuluan ezartzen duenaren 

arabera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak kirolaren arloko eskumena dauka, 

besteak beste. 

 

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen 

duen apirilaren 11ko 82/2017 Dekretuaren arabera, sail honen barruan, Jarduera 

Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzak eginkizun hau du, besteak beste: 

 

 «a) Beharrizanak aztertzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagozkion 

arauzko neurriak proposatzea, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean 

xedatutakoaren arabera».  

 

Euskal kirolerako esparru juridiko berri bat onartzeko aurreikuspena beren-

beregi jasota dago Gobernu Kontseiluak 2017ko otsailaren 28an egin zuen 

saioan onartu zen legegintza-programan, eta horren barruan, legegintza-ekintzei 

buruzko gida bat dago Eusko Jaurlaritzarentzat, XI. Legegintzaldiari dagokiona.  

 

Legegintza-programa horretan, Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 

Legea eguneratzeko lege-proiektu bat egitea sartzen da.  
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Horiek horrela, Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Jarduera Fisikoaren eta 

Kirolaren Zuzendaritzaren ekimenez, aipatu legea izapidetzeari ekin zaio, eta 

zuzendaritza horrek txostena eskatu dio batzorde honi, 2019ko azaroaren 29an. 

 

Espedientea izapidetzeko, prozedurak elektronikoki izapidetzeko Tramitagune 

aplikazio informatikoa baliatu da (erreferentzia: DNCG_LEY_2207/19_10). 

 

Txostena egitean, espedientean ez zegoen Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren 

Zerbitzu Juridikoaren txostena, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren 

abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 7.3 artikuluak eskatu bezala. Hori dela eta, 

txosten hau egin da, hargatik eragotzi gabe Zerbitzu Juridikoaren txostenean 

ager daitezkeen gogoetak. 

 

 

II. – ALDEZ AURREKO GOGOETAK. 

TXOSTENA EGITEKO ESKUMENA. 

 

Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 11. 

artikuluak zera ezartzen du: «Nahitaezko txostenak eta kontsulta-organoen 

irizpenak izapide hori arautzen duten xedapenek ezarritako unean eta eran 

eskatuko dira». 

 

EAEko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeak eskumena du aipatutako 

arauaren proiektuari buruzko txostena egiteko; izan ere, eragina du kontratazio 

publikoan, EAEko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzeko 

uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren 27. artikuluaren a) letraren 1. apartatuan 

xedatutakoari jarraikiz: 

 

«27. artikulua.– Aholkularitza-eginkizunak. 

Aholkularitza-eginkizuna betetzean, hauek egitea dagokio Kontratazio Publikoaren 

Aholku Batzordeari: 

 

a) Hauei buruz nahitaez informatzea: 

 

1 .– Kontratazio publikoaren alorreko edo haren eremuan eragiten dutenei 

buruzko xedapen orokorren proiektuak edo aurreproiektuak, Gobernu Kontseiluak 

edo hango sailburuek onartu beharrekoak [...]». 

 

Xedapen-proiektua denez, eta xedetzat ez duenez sektore publikoko erakundeak 

sortzea, edota EAEko Administrazio Orokorreko eta Instituzionaleko erakundeen 

egitura organiko eta funtzionalak arautzea, uztailaren 27ko 116/2016 
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Dekretuaren 30. artikuluarekin bat, txostena onartzeko eskumena Aholku 

Batzordearen Osoko Bilkurari dagokio. 

 

 

III. – EDUKIA. 

 

Legearen 1.1 artikuluaren arabera, legearen xedea da «Euskal Autonomia 

Erkidegoan jarduera fisikoa eta kirola arautzea eta sustatzea». 

 

Honako zati hauek ditu legeak: 

- Azalpen-zatia. 

- Xedapen-zatia; ehun eta berrogeita hemezortzi artikulu ditu, eta hamabost 

titulutan dago egituratuta. 

- Hamabi xedapen gehigarri. 

- Hiru xedapen iragankor. 

- Bi xedapen indargabetzaile. 

- Bi azken xedapen. 

 

Labur esanda, Legea zatituta dagoen tituluen edukia hau da: 

 

- I. Xedapen orokorrak. 

- II. Administrazio-antolamendua. 

- III. Jarduera fisikoa sustatzea. 

- IV. Gobernantza ona jarduera fisikoan eta kirolean. 

- V. Kirol-erakundeak. 

- VI. Kirol-lehiaketak eta lizentziak. 

- VII. Eskola-adineko, unibertsitateko eta lanbide-heziketako jarduera 

fisikoa eta kirola. 

- VIII. Ikerketa, berrikuntza eta kirol-teknikarien prestakuntza. 

Boluntarioak. 

- IX. Kirolarientzako laguntza eta babesa. 

- X. Goi-mailako kirola. 

- XI. Kirol-ekipamenduak eta kirol-zerbitzuak. 

- XII. Indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren 

prebentzioa jarduera fisikoan eta kirolean. 

- XIII. Kirol-arloko diziplina-araubidea. 

- XIV. Kirol-ikuskapena eta zehapen-araubidea. 

- XV. Kirol-justizia.      
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IV.- GOGOETA JURIDIKOAK. 

 

Gauzatzen den eskumenaren lege-esparrua Euskal Autonomia Erkidegoaren 

Autonomia Estatutuko 10.36 artikulua da, kirolaren arloko eskumen esklusiboa 

ematen baitio EAEri.  

 

Eskumen-titulu hori izateaz gain, lege-aurreproiektuak baditu beste eskumen-

titulu batzuk ere oinarrian, hala nola Euskal Herriak emandako zuzenbidearen 

berezitasunen eta bere antolaketa bereziaren haritik datozen prozesu-arauak eta 

administrazio-jardunbideari zein ekonomia-administraziokoari dagozkion arauak 

(10.6 artikulua), elkarteak (10.13 artikulua), kultura (10.17. artikulua), aisia eta 

denbora-pasa (10.36 artikulua), ikuskizunak (10.38 artikulua), hezkuntza (16. 

artikulua) eta osasuna (18. artikulua).        

 

Kontratazio publikoaren eremuan eragina duten arauak 19. artikuluan daude 

(«Kontratazioaren arloko neurriak»), Legearen III. tituluaren barruan («JARDUERA 

FISIKOAREN SUSTAPENA». 

 

Legearen 19. artikuluaren arabera,  

 

«Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek eta gainerako botere 

adjudikatzaileek jarduera fisikoaren babesari lotuta dauden eta administrazio-

kontratazioari buruzko araudi erregulatzailearekin bat datozen klausula sozialak 

txertatuko dituzte administrazio-kontratuak esleitzeko prozeduretan, administrazio-

klausula partikularren agirietan. Klausula horietan, gizonek eta emakumeek jarduera 

fisikoaren esparruan dituzten egoera eta premia desberdinak hartu beharko dira 

kontuan».   

 

Honako hauek osatzen dute 19. artikuluaren eremu subjektiboa: «Euskal 

Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek eta gainerako botere adjudikatzaileek». 

Kontuan izanik eremu subjektibo horretan EAEko botere adjudikatzaile guztiak 

sartzen direla –administrazio publiko izaera ez dutenak barne–, ondoren 

azalduko dena alde batera utzita, kongruentziaz, kontratuei buruzko aipamenak, 

printzipioz, ez lirateke «kontratu administratiboei» edo «administrazio-kontratuei» 

buruzkoak izan behar, «kontratu publikoei» buruzkoak baizik. 

 

Legearen 19. artikuluan zera aipatzen da: «jarduera fisikoaren babesa». Legearen 

xedearekin koherente izateko (Legearen 1.1 artikuluan dago jasota), honako hau 

izan beharko litzateke aipamena: «jarduera fisikoaren eta kirolaren babesa». 
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Ondoren, egoki da aztertzea nola txertatzen den EAEko botere adjudikatzaileek 

jarduera fisikoari eta kirolari ematen dioten babesa sektore publikoko kontratuen 

legerian. Horretarako, babes-kontratuaren kalifikazio juridikoa zehaztu behar da. 

 

Arlo zibileko jurisprudentziak eta administrazioarekiko auzietakoak gaia aztertu 

dute, eta tratamendua ez da beti bateratua izan. Hala ere, gehiengoa duen 

doktrinak «[…] alderdiek egin duten kontratua ohiko kontratu-kategoria batean sartzen 

dela baztertzearen […]» alde egiten dute, Auzitegi Gorenaren Lehenengo Salaren 

2007ko ekainaren 25eko 781/2007 epaiaren arabera. 

 

Estatuko Administrazioko Kontratazioaren Aholku Batzordeak, 70/1999 

txostenean ─2000ko apirilaren 11koa─ onartu zuen sektore publikoko 

erakundeek babesletza-jarduerak adosteko aukera izatea, babestutakoaren 

publizitate-lankidetzaren truke, babesletza-kontratuaren bitartez. Kontratu hori, 

bere aldetik, ez litzateke ohiko zerbitzu-kontratu administratiboa izango, eta 

kontratu pribatutzat hartu ahalko litzateke. 

 

Aragoiko Autonomia Erkidegoaren Administrazioko Kontratazioaren Aholku 

Batzordeak ere eman zuen bere iritzia babesletza-kontratuari buruz, uztailaren 

11ko 13/2012 txostenean eman ere:  

 

«Babesletza-kontratua, administrazio publiko batek egiten badu ere, kontratu pribatutzat 

hartzen da, babestutakoa, lehen azaldu den bezala, ez baita publizitate-zerbitzuetan 

jarduten duen enpresa bat, eta, beraz, ezin da zerbitzu-kontratu administratibotzat hartu, 

ezta kontratu administratibo berezitzat ere, ez dagoelako Administrazioaren eragiketa edo 

trafiko espezifikoari lotuta, eta ez duelako zuzenean edo berehala betetzen haren 

eskumen espezifikoaren helburu publikorik». 

 

Babesletza-kontratuaren kalifikazioari dagokionez, Kontratu Errekurtsoen 

Administrazio Auzitegi Nagusiak ere gaiari buruzko iritzia eman du 2018ko 

otsailaren 23ko 193/2018 Ebazpenean, eta bat dator Estatuko Administrazioko 

Kontratazioaren Aholku Batzordearen eta Aragoiko Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen irizpidearekin; zera adierazi 

zuen: «[...] babesletza-kontratu baten aurrean gaude; hau da, Publizitateari buruzko 

azaroaren 11ko 34/1988 Lege Orokorrean araututako eta definitutako publizitate-kontratu 

baten aurrean [...]».                

 

Publizitatearen Lege Orokorraren 22. artikuluaren arabera (azaroaren 11ko 

34/1988 Lege Orokorra), «Babes-kontratu da: babestua lotzen duena, bere kirol-

jarduera, ongintza-jarduera, kultura-jarduera, zientzia-jarduera edo bestelako jarduera 
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bat burutzeko laguntza ekonomiko baten truke, babesleari publizitatea egiten 

laguntzera». 

 

Lehen azaldutakoaren arabera, babesletza-kontratua kontratu pribatua dela 

onartu denez, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 

Legeak (aurrerantzean, SPKL) 26. artikuluan aurreikusitakoa aplikatu behar da. 

Lege horren bidez, Espainiako ordenamendu juridikora ekarri dira Europako 

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 

2014/24/EB Zuzentarauak. 

 

SPKLren 26.1 artikuluaren arabera, «1. Honako hauek joko dira kontratu pribatutzat: 

a) Administrazio publikoek egiten dituztenak aurreko artikuluaren lehenengo apartatuaren 

a) eta b) letretan aipatutakoez beste objektu batekin. 

b) Botere adjudikatzailea izan eta administrazio publikoen izaera ez duten sektore 

publikoko erakundeek egiten dituztenak. 

c) Botere adjudikatzailearen izaera ez duten sektore publikoko erakundeek egiten 

dituztenak». 

 

Kontuan izanik aztergai dugun lege-aurreproiektuaren 19. artikuluaren eremu 

subjektiboan EAEko botere adjudikatzaile guztiak sartzen direla, aurrez adierazi 

den moduan, aukera hau aztertzea proposatzen dugu: eremu subjektibo 

horretan sartzea botere adjudikatzaile ez diren sektore publikoko erakundeak.   

 

 

SPKLren 26.2 artikuluaren arabera, «2. Administrazio publikoek egiten dituzten 

kontratu pribatuak, prestaketari eta adjudikazioari dagokienez, berariazko araurik ezean, 

lege honen bigarren liburuaren I. tituluaren I. kapituluaren 1. eta 2. atalen arabera 

arautuko dira, oro har, eta beren garapenerako xedapenen arabera; ordezko moduan 

administrazioko zuzenbideko gainerako arauak aplikatuko dira, eta, halakorik ezean, 

zuzenbide pribatukoak, subjektu edo erakunde kontratatzailea dela eta egokitzen denaren 

arabera. Horien ondorioei, aldaketari eta azkentzeari dagokienez, zuzenbide pribatuak 

arautuko ditu kontratu horiek».   

 

SPKLren 26.3 artikuluari jarraikiz, «3. Administrazio publikoen kategorian sartzen ez 

diren eta artikulu honen lehenengo apartatuaren b) letran aipatu diren botere 

adjudikatzaileek egiten dituzten kontratu pribatuak, horien objektua lege honen eremuan 

sartuta dagoenean, lege honen beraren hirugarren liburuaren I. tituluan xedatutakoaren 

arabera arautuko dira, prestaketari eta adjudikazioari dagokienez. 

 

Haien ondoreei eta azkentzeari dagokienez, zuzenbide pribatuko arauak aplikatu beharko 

dira, bai eta ingurumenaren, arlo sozialaren edo lan-arloaren gaietan 319. artikuluaren 

lehenengo paragrafoak aipatzen dituen arauak ere, kontratua egikaritzeko baldintza 

bereziei, kontratua aldatzeari, lagapen eta azpikontratazioari eta kontratazioa teknikoki 
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arrazionalizatzeari buruzkoak; eta kontratua suntsiarazteko kausa, prestazioa hasieran 

itundutako eran ezin emateari buruzkoa, 204. eta 205. artikuluen arabera kontratua ezin 

alda daitekeenean». 

 

SPKLren 26.4. artikuluaren arabera, «4. Botere adjudikatzailearen izaera ez duten 

sektore publikoko erakundeek egiten dituzten kontratuak 321. eta 322. artikuluetan 

xedatutakoaren arabera arautuko dira. 

 

Ondoreei, aldaketari eta azkentzeari dagokienez, aplikatzekoak diren zuzenbide pribatuko 

arauek erregulatuko dituzte». 

                      

Laburbilduz, jarduera fisikoaren eta kirolaren babesletza babesletza-kontratu 

bidez formalizatu behar da. Babesletza-kontratua ez da ohiko kontratu publikoa 

–SPKLn definitzen diren horietako bat–; kontratu pribatutzat hartzen da, eta, 

prestaketari eta adjudikazioari dagokienez, ohiko kontratu horiek prestatzeko eta 

esleitzeko aplikatu behar diren SPKLren arauei jarraikiz egin behar dira. 

Ondoreei eta azkentzeari dagokienez, zuzenbide pribatuko arauak aplikatuko 

dira. 

 

Azaldutako guztiagatik, proposatzen da 19. artikuluaren izenburua «Babesletza-

kontratu pribatuak» izena izatea, eta honela idatzita egotea: 

 

«Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, gainerako botere adjudikatzaileek 

eta botere adjudikatzaile ez diren sektore publikoko erakundeek aukera izango dute 

jarduera fisikoaren eta kirolaren babesletza egiteko, dagozkien babesletza-kontratu 

pribatuak formalizatuta». 

   

Kontratazio publikoaren arlokoa izan ez arren, Legearen testuari buruzko ohar 

hau sartzen da, baita ere: XV. tituluan, 156., 157. eta 158. artikuluek osatzen 

duten kapitulua ez da II. kapitulua, III. kapitulua baizik. Izan ere, II. kapitulua 

151. artikulutik 155. artikulura bitartekoek osatzen dute, biak barne.  

 

 

V.– ONDORIOAK. 

 

Aurreko gogoetak azaldu ostean, Euskal Autonomia Erkidegoko Jarduera 

fisikoaren eta kirolaren Legearen aurreproiektuari buruzko txosten honetatik 

atera beharreko ondorioa adieraziko dugu. Hona hemen: 
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Kontuan hartu beharko lirateke txosten honetan adierazi diren gogoetak, 

zehaztapenak eta oharrak, batez ere sektore publikoko kontratazioaren 

arloarekin lotura dutenak. 

 


