
ESPARRU JURIDIKOA 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea; horren bidez, 

2014ko otsailaren 26ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23 (EB) eta 

2014/24 (EB) Zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu 

juridikora. 

145. artikuluak honela dio: 
 
“Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato. 
 
……Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la 

mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, 

vinculados al objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6 de este 

artículo, que podrán ser, entre otros, los siguientes: 

 
1. º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la 

accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las 

características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus 

condiciones; 

Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la reducción del 

nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y 

eficiencia energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables 

durante la ejecución del contrato; y al mantenimiento o mejora de los recursos 

naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 

Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes 

finalidades: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas 

desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la 

ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con 

discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con 

Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de 

género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre 

mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida 

laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la 

estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la 

ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el 

trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación 

contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos 

basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.” 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―



KLAUSULA EREDUA 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 

ESLEIPENERAKO IRIZPIDEAK 

Administrazio-klausuletan, lizitatzaileen eskaintzan emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasuna txertatzearekin lotutako esleipenerako irizpideak sartu dira.  

Genero-ikuspegia txertatzearen ponderazioa baremo osoaren %5etik %20ra bitartekoa 

izango da, eta plegu horietan administrazio-klausula hauetako bat edo batzuk (edo 

antzekoak) sartu ahal izango dira:  

► Kontratua exekutatuko duen plantillari buruzkoak: 

• Pertsona edo entitate lizitatzaileak kontratuaren prestaziorako lanetan zenbat 

emakume enplegatzeko konpromisoa hartzen duen. 

• Pertsona edo entitate lizitatzaileak kontratuaren prestaziorako exekuzioan  edo 

lanetan zenbat emakume enplegatzeko konpromisoa hartzen duen, laneratzeko 

zailtasun bereziak dituzten kolektiboetakoak (besteak beste, emakumeen 

aurkako indarkeria nozitu dutenak, guraso bakarreko familiaburu direnak, 

desgaitasunik duten pertsonak edo iraupen luzeko langabetuak).  

• Pertsona edo entitate lizitatzaileak gerentziako, kualifikazio handiko eta 

ardurazko lanpostuetan zenbat emakume enplegatzeko konpromisoa hartzen 

duen. 

• Pertsona edo entitate lizitatzaileak, emakumeen eta gizonen berdintasunaren 

alorrarekin lotuta, kontratua exekutatuko duen plantillari enpresen gizarte-

erantzukizuneko zer politika aplikatzeko konpromisoa hartzen duen, honako 

alderdi hauei dagokienez: prestakuntza, langileen hautaketa, sailkapen edo 

kategoria profesionalak, mailaz igotzea, soldatak, egonkortasuna edo lanean 

jarraitzea, ordezkaritza, lan-segurtasuna eta -osasuna, lanaldiaren iraupena eta 

antolamendua, edo bizitza pertsonala, lana eta familia-bizitza bateragarri egitea. 

► Kontratuaren jardueraren onuradunei edo erabiltzaileei buruzkoak: 

• Kontratupeko prestazioaren emakume onuradunen edo erabiltzaileen ehunekoa, 

guztizkoarekiko. 

• Pertsona onuradunak hautatzeko ezarritako ekintza positiboko neurriak, eta 

emakumeei lehentasuna ematea kontratuaren prestaziorako onuradun izateko.  

• Entitate lizitatzaileak zer neurri aplikatzeko konpromisoa hartzen duen, 

prestazioa exekutatuko duen plantillak edo jardueraren pertsona onuradunek 

bizitza-pertsonala, lana eta familia-bizitza bateragarri egin ahal izateko. 



Horretarako, proposamen teknikoa aurkeztu beharko da, eta bertan adierazi 

zehatz-mehatz adingabekoen edo zaintza behar duten pertsonen arreta 

errazteko baliabide propioak, pribatuak edo sozio komunitarioak: zerbitzu-

txekea, jangelak, haurtzaindegiak, eguneko zentroak edo ludotekak; lanaldi-

laburtzearen, eszedentzien, lizentzien edo amatasun- edo aitatasun-baimenen 

gaineko hobekuntzak; ordutegi-malgutasuna, eginkizunak berresleitzea, edo 

antzeko beste batzuk.  

► Berdintasun-plana: Berdintasun-plan espezifiko bat kontratupeko prestazioaren 

esparru zehatzean diseinatzeko eta aplikatzeko konpromisoa. 

► Genero-ikuspegia duen diseinua, kudeaketa eta ebaluazioa: 

• Emakumeei eragiten dien gizarte-desberdintasuna kontuan hartzea proiektuaren 

diagnostikoan, helburuetan eta aurretiko jardueretan.  

• Proiektu osoan, zeharka, emakumeen eta gizonen egoera, premia, interes, 

helburu eta arazo desberdinak sartzea, kontuan hartuta batzuen eta besteen 

aniztasuna, eta batez ere, diskriminazio anitza nozitzen duten emakumeen 

egoera. 

• Generoak kontratazioan, kontratatuko jardueraren pertsona onuradunengan 

edo kontratua exekutatuko duten langileengan izandako eraginari buruzko 

memoria aurkezteko konpromisoa. Horretarako, datu xehatuak aurkeztu 

beharko dira, bai eta aplikatutako berdintasun-neurrien eraginkortasuna 

ebaluatzeko adierazleak ere. 

Kontratua formalizatzeko administrazio-dokumentuan, emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunaren alorrean hartutako konpromiso guztiak adierazi beharko dira, eta 

pertsona edo entitate lizitatzaileak kontratuaren exekuzioan bete egin dituela 

egiaztatu beharko du. Xede horretarako, kontratuko funtsezko obligaziotzat jotzen 

dira; beraz, obligazio horiek ez betetzeak kontratua suntsiaraztea ekar dezake, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen testu bateginaren 

211.1.f) artikuluari jarraiki, edo kontratuaren aurrekontuaren zenbatekoaren %10era 

bitartekozigorra, Sektore publikoko kontratuen Lege Berriaren testu bateginaren 192. 

artikuluari jarraiki. 

Baldintza hori ezartzeko lege-oinarriak hauek dira: Sektore Publikoko Kontratuei 

buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen testu bategina onartzekoaren 145. artikulua; 

2004/18/EE Zuzentarauaren 1. eta 46. kontuan hartuzkoak; 4/2005 Legearen, 

otsailaren 18koaren, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoaren, 20.2. artikulua; 

eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren sektore publikoaren 

kontratazioan gizarte-irizpideak, ingurumenekoak eta beste politika publikoak barne 

hartzeari buruzko Eusko Jaurlaritzaren Erabakiaren VII.1.3. atala. 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―


