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ZUZENBIDE PRIBATUKO ENTE PUBLIKOAREN ESTATUTUAK 

ONARTZEN DITUENA ETA HAREN JARDUERA HASTEA XEDATZEN 

DUENA. 

 

 

I.- AURREKARIAK: 

 

2019ko urriaren 9an, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Zerbitzu 

Zuzendaritzak Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari eskatu zion, 

telematikoki, kide anitzeko organo horrek Euskadiko Kirol Portuak (hemendik 

aurrera, EKP) zuzenbide pribatuko ente publikoaren estatutuak onartzen dituen eta 

haren jarduera hastea xedatzen duen dekretuaren proiektuari buruzko nahitaezko 

txostena egitea. 

 

Espediente hori prozedurak elektronikoki izapidetzeko Tramitagune aplikazio 

informatikoaren bitartez izapidetu da, DNCG_DEC_1907/19_03 erreferentziarekin, 

eta espediente horretan jasota dago onetsi aurretik nahitaezko txostena eman 

behar duten zentroei eskaera egin zaiela. 

 

II.- OHAR JURIDIKOAK: 

 

1.- Aholku Batzordearen eskumena. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko Kontratazio Araubideari 

buruzko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren 27. a) 1 artikuluak Euskal 

Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari eskumen hau 

esleitzen dio: nahitaez informatzea kontratazio publikoaren alorreko edo haren 
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eremuan eragiten dutenei buruzko xedapen orokorren proiektuak edo 

aurreproiektuak, Gobernu Kontseiluak edo hango sailburuek onartu beharrekoak. 

 

Uztailaren 27ko 116/2016 Dekretu horren 30.2.a) artikuluan, honako 

eginkizun hau esleitzen zaio, besteak beste, Kontratazio Publikoaren Aholku 

Batzordearen Batzorde Iraunkorrari: xedapen-proiektuei buruzko aholkularitza-

eginkizuna, baldin eta kontratazioaren alorrekoa bada eta Euskal Autonomia 

Erkidegoko sektore publikoko entitateak sortzea edo Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Orokorreko eta Instituzionaleko entitateen egitura organikoa eta 

funtzionala arautzea badute xede.  

 

  Ekainaren 28ko 2/2018 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Portuena eta 

Itsas Garraioarena (hemendik aurrera, EAEPIGL), izan zen EKP sortu zuena, 23. 

artikuluaren bitartez. Lehenik eta behin, adierazi behar dugu orduko Administrazio 

Kontratazioko Aholku Batzordeak 2015eko otsailaren 23an egin ziola txostena lege-

aurreproiektu bati, zeina ez baitzetorren bat, zenbait alderditan, lege horrekin 

(EHAA, 129. zk., uztailaren 5ekoa). Ez zioten txostenik eskatu, aitzitik, Kontratazio 

Publikoko Aholku Batzorde honi azkenean onetsi zen EAEPIGLri zegokion legearen 

aurreproiektuaren edukiari buruz.  

 

EAEPIGLren 23. artikuluak honako hau ezartzen du: 

 

«1.- Euskadiko Kirol Portuak sortu da nortasun juridiko propioa duen zuzenbide 

pribatuko erakunde publiko gisa, bere helburuak betetzeko jarduteko gaitasun osoa du eta 

portuen arloan eskuduna den Jaurlaritzako sailari atxikita dago. 

 

    2.- Lege honetan eta erakundearen beraren estatutuetan ezarritakoaren mende 

egongo da Euskadiko Kirol Portuak; estatutuak, berriz, Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez 

onartuko dira, portuen arloan eskumena duen sailak proposatuta».     

 

EAEPIGLren lehenengo xedapen gehigarriak honako hau adierazten du: 

 

«1.- Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez zehaztuko da Euskadiko Kirol Portuak 

erakunde publikoaren jardueren hasiera». 

  

Legezko agindu horiek betetzeko, txosten honen xedeko dekretu-proiektua 

idatzi du Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak. 
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Horrelako arauei dagokien bezala, estatutuen xedapenek ─dekretu-proiektu 

honen eranskin gisa baitoaz─ antolaketa-eduki handia izaten dute, eta, ildo 

horretan, azpimarratzekoak dira kontratazioaren arloari lotutako alderdiak, EKPren 

estatutuen 1.3, 13.2 eta 19. artikuluetan erregulatzen direnak. 

 

 Horri jarraikiz eta Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko 

Kontratazio Araubideari buruzko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren 27.a).1 eta 

30.2.a) artikuluen babesean, txosten hau ematen da, aipaturiko arauetan 

xedatutakoa betetzeko. Txosten honek soil-soilik eragiten die proiektuan sektore 

publikoaren kontratazioaren araubide juridikoari eragiten dioten alderdiei, 

Kontratazio Publikoaren Aholkularitza Batzorde honen eskumena kontratazio 

publikoaren berezko gaietara mugatzen baita. 

 

2.- Euskadiko Kirol Portuak sozietatearen kontratu-jardueraren 

araubidea. 

 

Estatutuen 1. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz (EAEPIGLren 23. eta 

26.1 artikuluen edukia errepikatzen du):     

 

«1. – Euskadiko Kirol Portuak da Euskal Autonomia Erkidegoko Portuen eta Itsas 

Garraioaren ekainaren 28ko 2/2018 Legearen bidez sortu eta estatutu hauetan araututa 

dagoen zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren izena.  

 

2. – Euskal Autonomia Erkidegoko Portuen eta Itsas Garraioaren ekainaren 28ko 

2/2018 Legearen arabera, Euskadiko Kirol Portuak nortasun juridiko propioa duen zuzenbide 

pribatuko erakunde publiko bat da, bere helburuak betetzeko jarduteko gaitasun osoa du eta 

portuen arloan eskuduna den Jaurlaritzako sailari atxikita dago. 

 

3. – Euskadiko Kirol Portuak Euskal Autonomia Erkidegoko Portuen eta Itsas 

Garraioaren ekainaren 28ko 2/2018 Legearen eta Estatutu hauetan xedatutakoaren bidez 

zuzenduko da. Bere jarduera, kanpoko harremanetan, oro har, zuzenbide zibilaren, 

merkataritza-zuzenbidearen eta lan-zuzenbidearen mende egongo da, administrazio-ahalak 

erabiltzea dakarten egintzetan izan ezik, horiek administrazio-zuzenbidearen mende egongo 

baitira. Bere barneko harreman eta antolaketaren esparruan, besteak beste aurrekontuaren, 

kontabilitatearen, ondarearen eta kontratazioaren araubideari eta beren zerbitzuak entean 

ematen dituzten funtzionarioei dagokienez, indarrean dagoen araudi publikoa aplikatuko da, 



 
 

4 

 

gaiaren arabera. Funtzionarioen kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko 

funtzio publikoaren araudia aplikatuko da. 

 

Hala, zuzenbide publikoaren mende egongo dira Euskadiko Kirol Portuak 

erakundearen harreman juridikoak, mugatze-, kontrolatze-, esku hartze edo zergapetze-

egintzen ondorioz sortutakoak eta, oro har, administrazioaren ahalak erabiltzea dakartenak, 

baita administrazioaren isiltasunaren araubideari eta administrazioaren egintzen aurka 

egiteari dagokienez ere. 

 

Bereziki, hauek dira administrazio izaerako egintzak:  

 

a) Portuko jabari publikoaren antolamendu- eta kudeatze-egintzak, emakida eta 

baimen administratiboak ematea barne. 

 

b) Portuen arloan indarrean dagoen legediak ezarritako zergak kudeatu, kitatu, 

ikuskatu eta biltzea. 

 

c) Kontratazioaren arloan Euskadiko Kirol Portuak enteko organo eskudunek ematen 

dituzten egintzak». 

 

Kontratazio-arloan aplikatzeko araudi izaera publikokoari dagokionez, 

segurtasun juridikoaren printzipioaren mesedetan, gomendioa da berariazko 

aipamen espresu hau egitea: arlo horretan, kontratazio publikoaren arloko legedia 

eta hura garatzen duen araudia aplikatuko zaizkio EKPri. Hala bada, txosten hau 

emateko unean, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea 

da aplikatzekoa (hemendik aurrera, SPKL); horren bidez, Europako Parlamentuaren 

eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) 

Zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora.  

 

Estatutuen 1. artikuluak EKPren egintza administratiboak zehazten 

dituenean, EAEPIGLren 26.1 artikuluan jasotakoa errepikatzen du. Haien artean, 

estatutuen 1.3.a) artikuluan ageri da «emakidak ematea» . EAEPIGLren 5.2.c) 

artikuluari jarraikiz, portuen arloan eskumena duen sailari dagokio «Autonomia 

Erkidegoko portuetan kontzesioak eta baimenak ematea, aldatzea edo kentzea». Horren 

arabera, ez dirudi EKPren egintzen artean sartu beharko litzatekeela emakidak edo 

kontzesioak ematea, eta badirudi, ondorioz, kontraesana dagoela EAEPIGLren 

5.2.c) eta 26.1 artikuluen artean, zeina estatutuen testura ere eraman den, haietan 

lehen aipatu dugun EAEPIGLren 26.1 artikulua errepikatu baita.             
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Estatutuen 3. artikuluak, EKPren xedeari buruzko bera, EAEPIGLren 24. 

artikuluaren edukia transkribatzen du: 

 

«Hauxe da Euskadiko Kirol Portuak erakundearen xedea:  

 

a) Itsas-aisialdiko portuen eta hari lotutako guneen kudeaketa osoa, Jaurlaritzak 

esleituta edo kudeaketa hori kontzesionario gisa hartuta. 

 

b) Erkidego Autonomoko Administrazio orokorrean portu-alorreko eskumena duen 

sailarekin egin beharreko lankidetza teknikoa itsas aisialdiko erabilerako portuetako eta hari 

lotutako erabilera-guneetako planifikazioan, sustapenean, garapenean eta programazioan. 

 

c) Jaurlaritzak eskatutako portu-azpiegiturak eta -instalazioak eraikitzea, baita 

azpiegitura berri horiek kontserbatzea, kudeatzea eta administratzea ere, zuzenean edo 

zuzenbide publikoko edo pribatuko beste erakunde baten bidez eta edozein negozio 

juridikoren bitartez. 

 

d) Portuko zerbitzuak ematea Jaurlaritzak esleitutako portuetan, objektibotasun, 

gardentasun eta bereizkeriarik ezaren printzipioak errespetatuz. 

 

e) Europar Batasuneko eremuan helburu berak dituzten erakundeekin elkarlana. 

 

       

Estatutuen 3. artikuluaren a) letraren azken tartekian jasotako 

adierazpena,emakidadun edo kontzesionario gisa, zeina, era berean, EAEPIGLren 24. 

artikuluaren a) letraren azken tartekian ere ageri den, dirudienez, zerbitzu-

emakidako kontratuari dagokio, SPKLren 284. artikulutik 297. artikulura 

bitartekoetan araututa, zerbitzua kudeatzeko zeharkako era gisa; hori 

kontraesanetan dago zerbitzua izaera publikoko ente instituzional baten bitartez 

zuzenean kudeatzeko aukerarekin, zeinaren xedea baita Euskal Autonomia 

Erkidegoaren eskumena diren jarduerak egitea, , deszentralizazio-araubidean. 

 

Estatutuen 3. artikuluaren c) letran jasotako adierazpena, «Jaurlaritzak 

eskatutako» (encomiende gaztelaniazko bertsioan), ezin da hartu Sektore Publikoko 

Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikuluan 

aurreikusitako kudeaketa-gomendioez ariko balitz bezala, gomendio horien 

subjektuak administrazio-organoak eta zuzenbide publikoko erakundeak direlako 



 
 

6 

 

(EKPk ez du horrelako izaera juridikorik, ordea), eta gomendioek ezin dituztelako 

xedetzat eduki sektore publikoko kontratuei buruzko legerian araututako 

kontratuen berezko prestazioak.  

 

Adierazitakoak berdin balio du «kudeaketa-gomendioak» 

adierazpenerako, estatutuen 10.j) eta 13.2.i) artikuluetan jasota. Arau 

horietan «jarduketa-mandatuak» ere aipatzen dira, baina lotura juridiko hori ez dago 

aurreikusita urriaren 1eko 40/2015 Legean.                

 

Estatutuen 19. artikuluak EAEPIGLren 26. artikuluaren 3. eta 6. apartatuak 

errepikatzen ditu, eta EKPren kontratazio-araubidea arautzen du era honetan: 

 

«1. – Kontratazio-espedienteak izapidetzen dituenean, Euskadiko Kirol Portuak 

enteak botere esleitzaileentzat ezarritako arauetara doituko du bere jarduera –botere 

esleitzaileak administrazio publikotzat jotzen dira Sektore Publikoko kontratuei buruzko 

araudiaren ondorioetarako–, baita Euskal Autonomia Erkidegoko legerian eta haren garapen-

araudian kontratazioari buruz jasotako arauetara ere. Alde horretatik, kontratazio-mahaia 

eratzeari dagokionez, hau bete beharko da: Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore 

Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzeko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren 8. 

artikuluan xedatutakoa, edo dekretu hori ordezten duen araudia. 

 

2. – Euskadiko Kirol Portuak enteak kontratuen arloan ematen dituen ebazpenen 

aurka Sektore Publikoko kontratuei buruzko araudian araututako errekurtso berezia jarri ahal 

izango da, araudi horretan adierazitakoari jarraikiz». 

 

Aurreikusita dago, orobat, EKPk bere jarduera egokitu behar duela botere 

esleitzaileentzat ezarritako arauetara; izan ere, botere horiek administrazio 

publikotzat jotzen dira sektore publikoko kontratuei buruzko araudiaren 

ondorioetarako. Bada, aurreikuspen hori bat dator Kontratazio Publikoaren 

Aholkularitza Batzorde honek martxoaren 12ko 3/2018 txostenean atera zituen 

ondorioekin. Hain zuzen ere, SPKLren 3. artikulua eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzen duen uztailaren 27ko 

116/2016 Dekretuaren 2. artikulua aztertu ondoren egin zituen txosten hori 

batzorde honek, erakunde publiko enpresarialei kontratazio publikoaren arloan 

aplikatu beharreko araubideari dagokionez.    
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3.- Kontratazio-organoa. 

 

             Hau xedatzen du Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren 

Kontratazioaren araubidea ezartzen duen uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuak 6. 

artikuluan: 

 

 «Administrazio Orokorrean, hura osatzen duten sailen titularrak izango dira 

kontratazio-organoak; eta erakunde autonomoetan eta Administrazio Orokorrean ez beste 

erakundeetan, berriz, ordezkaritza nagusia duten organoak, salbu eta besterik xedatzen ez 

bada egitura organiko eta funtzionalari buruzko dekretuetan, edo erakunde horiek sortzeko 

edo haien funtzionamendua zehazteko arauetan». 

 

             Ahalmen horretaz baliatuta, estatutuen testuan (dekretu-proiektuaren 

eranskin gisa gehitu da), horri buruzko beharrezkoak diren xedapenak daude, eta 

hala, EKPren Zuzendaritzaren ahalmenen artean (estatutuen testuaren 13.2 

artikuluan), honako hauek daude:  

 

«k) 100.000 euroko edo gutxiagoko gastuak eta kontratuak eta itunak onestea. 

Gastuen eta kontratuen eta itunen zenbatekoa 100.000 euro baino handiagoa 

denean, zuzendaritzak lehendakaritzarekin batera egin beharko ditu. ».  

            

            Lehenengo paragrafoan, «kontratuak» hitzaren ondoren, «sinatzea» edo «egitea» 

hitza adierazi beharko litzatekeela uste dugu.  

 

            100.000 euroko zenbateko horri dagokionez ere uste dugu adierazi behar 

dela lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaz edo kontratuaren balio zenbatetsiaz ari 

den. 

 

            Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuari badagokio, gaineratu beharko da 

zenbateko horretan balio erantsiaren gaineko zerga jasota dagoela, SPKLren 100.1 

artikuluan ezarritakoari jarraikiz, zeinak honela baitio: 

 

«Lege honen ondorioetarako, hau hartzen da lizitazioaren oinarrizko aurrekontutzat: 

kontratuaren indarrez kontratazio-organoak konprometitu dezakeen gehieneko gastu-muga, 

horren barnean dela balio erantsiaren gaineko zerga, kontrakoa ezartzen ez bada».          
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             Kontratuaren balio zenbatetsiari badagokio, berriz, SPKLren 101. 

artikuluarekin bat etorriz, adierazi beharko da zenbateko horrek ez duela barne 

hartzen balio erantsiaren gaineko zerga.   

              

             Gure iradokizuna da hau azter dezatela: ea komeni den bi paragrafo 

ezberdinetan bereiztea aurrekontuen kudeaketari dagozkion eskudantziak eta 

kontratazio-prozedurari dagozkionak. Prozedura horretan, hau ezartzen da SPKLren 

117.1 artikuluan: «Kontratazio-espedientea osatu eta gero, arrazoietan oinarritutako 

ebazpena emango du kontratazio-organoak, espedientea onartzeko, eta adjudikazio-

prozedura irekitzea xedatzeko. Ebazpen horrek gastuaren onespena ere ekarriko du…».        

  

             Gure iradokizuna da, halaber, hau ere jaso dadila: Euskal Autonomia 

Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeen bitarteko propio 

pertsonifikatuei mandatuak egiteko eskumena, SPKLren 32. artikuluan 

aurreikusitakoari jarraikiz.  

 

             Estatutuen testuaren 13.2.k) artikuluaren azken tartekiari dagokionez 

(«[...] zuzendaritzak lehendakaritzarekin batera egin beharko ditu»), ematen du adierazi 

nahi duela Administrazio Kontseiluaren lehendakariak eta EKPren Zuzendaritzaren 

baterako sinadura behar dela. Horri lotuta, iradokitzen dugu kasu bakoitzean 

organo bakar baten esku biltzea kontratazio-organo baten berezko ahalmenak. Hori 

gauzatzeko aukeren arteko bat izan liteke ezarritako zenbatekoaren gainetik 

zuzendaritzak aldez aurretik Administrazio Kontseiluaren baimena behar izatea. 

Beste aukera bat da kasu horretan kontratazio-organoari dagozkion ahalmenak 

Administrazio Kontseiluko lehendakaritzak berak egikaritzea.        

              

III.- ONDORIOA           

             

Azaldutako guztiagatik, ALDEKO TXOSTENA ematen zaio EUSKADIKO KIROL 

PORTUAK entearen estatutuak onartzen dituen eta haren jarduera hastea xedatzen 

duen dekretu-proiektuaren edukiari. Halere, baloratu egin beharko dira txosten 

honetan egindako oharrak, eta estatutu horien edukia txosten honen jarraibide eta 

gomendioetara egokitu beharko da. 

 


