
  
OHARRA  

Testu hau dibulgaziozkoa da soilik, eta ez du inolako izaera ofizialik. Araua osoa eta 
eguneratua jasotzen da bertan.  

 
 

Martxoaren 13ko 24/2001 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Foru 
Aldundiarekin kontratatzeko gaitasuna egiaztatzeko prozedura 
ezarri eta kontratuen erregistroari buruzko zenbait gai arautzen 
dituena. 
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XEDAPEN IRAGANKORRA 

 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

 

AMAIERAKO XEDAPENAK 

Lehena  
Bigarrena  

BOG 26 Martxoa 2001  

Apirilaren 27ko 35/1993 Foru Dekretuaren bidez Gipuzkoako Foru Aldundiko Kontratuen Erregistroa sortzea eta 
kontratistak egiaztatzeko prozedura arautzea onartu zen.  

Geroago, ekainaren 24ko 444/1993 Foru Aginduaren bidez onarturik geratu ziren aipatu 35/1993 Foru Dekretuan 
jasotzen diren xedapenak aplikatzeko arauak eta «Kontratuei alta emateko» eta «Kontratuak aldatu eta amaitutzat 
jotzeko» fitxen ereduak. 

Herri administrazioen kontratazioa erregulatzen duen araudiak, gaur egun ekainaren 16ko 2/2000 Errege Dekretu 
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Legegilean bilduak, izan dituen aldaketek sinplifikatu egin dute lizitatu nahi duten interesatuen proposamenetan 
sartu behar den dokumentazioa. Horrela, zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean eduki eta 
betetzeari buruz administrazio organo eskudunek luzatzen dituzten ziurtagiriak aurkeztu beharrean, obligazio horiek 
betetzen direla adieraziko duen aitorpena aurkeztu ahal izango da.  

Sinplifikatze horri gehitzen badiogu apirilaren 4ko 36/2000 Foru Dekretuak, Ogasun eta Finantza Departamentuaren 
egitura organiko eta funtzionalari buruzkoak, eskumenen banaketan aldaketak sartu dituela, Foru Aldundiko 
Kontratu eta Kontratisten Erregistroa kudeatu eta gainbegiratzeko eginkizuna Kontuhartzailetza eta Auditoretza 
Zerbitzuaren esku utzi baitu, zeregin hori lehen Ondare eta Kontratazio Zerbitzuari zegokionean (Ondarea eta 
Arriskuak Kudeatzeko Zerbitzuari gaur), komenigarria gertatzen da araudi aplikagarria egokitzea prozedura 
hobetuko duten beste aldaketa batzuk sartuz. 

Foru dekretu honetan sartzen diren aldaketek ez dituzte ezertan aldatzen lehen aipatu dugun apirilaren 27ko 
35/1993 Foru Dekretuaren hasierako helburuak. 

Horrela, alde batetik, Foru Aldundiarekin kontratatzeko gaitasuna egiaztatzeko prozedurak lehenengo helburu bera 
du, hau da, kontratazio espedienteen izapidaketa erraztea, enpresarien nortasuna eta gaitasuna egiaztatzen duten 
agirien harrera Kontuhartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuan zentralizatuz enkantea egiten den bakoitzean horiek 
berriro aurkeztu beharrik izan ez dadin, beti ere kontratazio administratiboa gidatu behar duten legezkotasun eta 
gardentasuna kaltetu gabe.  

Bestetik, kontratuen erregistroa kontratazio administratiboa hobeto ezagutu eta kontrolatzeko tresna baliagarria da 
oraindik ere, kontratuen izapidaketari buruzko informazioa instantzia bakar batean biltzen baitu eta, era horretan, 
baita lagundu ere haren garapenenean legezkotasuna, efizientzia eta eraginkortasuna lortzen. 

Horiek horrela, Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatuaren proposamenez eta Diputatuen Kontseiluak gaurko 
bileran eztabaidatu ondoren, honako hau, 

XEDATU DUT 

I KAPITULUA 
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN KONTRATATZEKO GAITASUNA 

EGIAZTATZEKO PROZEDURA 

1. artikulua. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin kontratatzeko gaitasun agiria eskatzea.  

1. Hala eskatzen duten eta legez ezarritako baldintzak betetzen dituzten enpresariei Gipuzkoako Foru Aldundiak 
Aldundiarekin kontratatzeko gaitasunari buruzko aspektuen egiaztagiria luzatuko die horretarako aurkezten duten 
dokumentazioan oinarrituta. 

2. Aurreko apartatuan aipatu den eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ogasun eta Finantza Departamenduko 
Kontuhartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuari zuzenduko zaio, eta gutxienez enpresariaren identifikazio datuak jaso 
beharko ditu, ondoko agiri hauen originala edo kopia kautotua erantsita:  

 

a) Enpresariak pertsona juridikoak direnean, jarduteko gaitasuna frogatzeko, merkataritzako arau 
aplikagarrien arabera Merkataritza Erregistroan inskribatua behar duen eraketa edo aldaketa 
eskritura aurkeztuko dute. Merkataritza Erregistroan inskribatzeko obligaziorik ez badago, jarduteko 
gaitasuna frogatzeko, dagokion Erregistro Ofizialean inskribaturiko eraketa eskritura, estatutuak edo 
sorrera agiria aurkeztuko dira eta bertan jarduera erregulatzen duten arauak jasoko dira.  

 

b) Enpresariaren Nortasun Agiria edo dagokion Estatuan haren baliokide dena.  

 

c) Enpresariak Europako Batasuneko beste estatuetakoak direnean, erregistro profesional edo 
komertzial batean inskribatuta daudela beharko dute frogatu, erregistro hori delako Estatuko legeriak 
hala exijitzen duenean. Atzerriko gainerako enpresarien kasuan, jarduteko gaitasuna frogatzeko, 
Espainiak estatu horretan duen Ordezkaritza Diplomatiko Iraunkorraren txostena edo enpresa 
kokaturik dagoen lurraldeko Bulego Kontsularrarena aurkeztuko da.  
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d) Ahalordetze-eskritura eta enpresako ahalordedunaren NA.  

 

e) Administrazioarekin kontratatzeko debekuetan sarturik ez dagoela adierazten duen aitorpena, 
agintari administratibo, notario publiko edo organismo profesional kualifikatu baten aurrean egina, 
ekainaren 16ko 2/2000 Errege Dekretu Legegileak, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko 
Legearen testu bategina onartzekoak, 15etik 20ra arteko artikuluetan jasotakoaren arabera. 

Aurreko apartatuan aipatu den aitorpenak espreski adierazi beharko du indarrean dauden 
xedepenek ezarritako zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete eta egunean dituela. 

Enpresariek hala nahi izanez gero, zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete izanaren 
aitorpenaren ordez, organo administratibo eskudunek martxoaren 1eko 390/1996 Errege 
Dekretuaren arabera luzaturiko ziurtagiriak aurkeztu ahal izango dituzte.  

Ziurtagiri horiek aurkezteko epea hogeita hamar egunekoa izango da ematen diren egunetik aurrera. 

Ziurtagiri horiek aurkezten badira, haiekin batera Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren alta eta, hala 
bada, azken ordainagiria ere aurkeztuko dira. 

 

f) Atzerriko enpresek egindako aitorpena, non adieraziko baita kontratutik zuzenean edo zeharka 
etor litezkeen gorabehera guztietan Espainiako edozein motatako epaitegi eta auzitegiren mende 
gelditzen direla eta, hala dagokionean, lizitatzaileari atzerrian egokitu dakiokeen foru jurisdikzionalari 
uko egiten zaiola.  

 

g) Kontratazio Administratiboaren Kontsulta Batzordeak edo Euskal Autonomia Erkidegoko 
Kontratazio Administratiboaren Aholku Batzordeak luzaturiko sailkapen ziurtagiriak, bai eta beste 
autonomia erkidegoetako organo eskudunek emandako ziurtagiriak ere, baldin eta Kontratazio 
Administratiboaren Kontsulta Batzordeak enpresa sailkatuei buruz prestatu duen Erregistro 
Ofizialean inskribaturik badaude. Indarraldiari buruzko zinpeko aitorpena ere erantsiko da.  

 

h) Organismo eskudunek jardueran aritzeko emandako baimen administratibo bereziak.  

3. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin kontratatzeko prozeduretan klausula administratiboen pleguak ezarri badira, 
plegu horiek foru dekretu honetan aurreikusten den ziurtagiria eskuratzeko aukeraz ohartaraziko dute. 

2. artikulua. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin kontratatzeko gaitasun agiria ematea.  

1. Eskaera behin azterturik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ogasun eta Finantza Departamenduko Kontuhartzailetza 
eta Auditoretza Zerbitzuko buruak ebazpena emango du. 

2. Prozedura hilabeteko epean ebatzi beharko da, eta ziurtagiria ez bada epe horretan ematen, eskaera atzera bota 
dela ulertuko da. 

3. artikulua. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin kontratatzeko gaitasun agiriaren indarraldia eta eragina.  

1. Oro har, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin kontratatzeko gaitasun agiriak sei hilabeteko balioa izango du 
eskuratzen denetik aurrera. 

Alabaina, aurreko 1. artikuluko e) letran aipatu diren ziurtagiriak aurkezten badira, gaitasun agiriaren balioaldiak 
ezingo du haien iraungitze data gainditu.  

2. Kontratatzeko gaitasun agiria eskuratzeak esan nahi du hura lortu duen enpresariak Gipuzkoako Foru 
Aldundiarekin egiten dituen lizitazio eta kontratazio prozeduretan ez duela gaitasunaren zirkunstantziak frogatzeko 
agiririk aurkeztu beharrik izango, beti ere hari buruz indarrean dagoen ziurtagiria aurkezten bada.  

4. artikulua. Aurkeztutako dokumentazioa mantendu eta eguneratzea.  

1. Aurreko 1. artikuluan aipatu den dokumentazioa Ogasun eta Finantza Departamenduko Kontuhartzailetza eta 
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Auditoretza Zerbitzuan gordeko da, eta ez da berriro aurkeztu beharko geroago Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 
kontratatzeko bestelako gaitasun agiriak lortu nahi badira, non eta dokumentazioak biltzen dituen funtsezko 
datuetan aldaketarik ez dagoen edo haren indarraldia amaitzen ez den. 

2. Lehendik aurkeztutako dokumentazioak biltzen dituen datuetan aldaketak gertatu badira edo haren indarraldia 
amaitu bada, kontratatzeko gaitasunari buruzko beste agiri bat eskatzen duen enpresariak aldaketa horien 
frogagiriak edo, hala bada, jada indarrean ez daudenen ordezkoak aurkeztu beharko ditu Kontuhartzailetza eta 
Auditoretza Zerbitzuan, eta gainerako dokumentazioa indarrean dagoela adierazten duen zinpeko aitorpena ere 
erantsiko du.  

Organismo administratibo eskudunek, martxoaren 1eko 390/1996 Errege Dekretuari jarraiki, zerga obligazioak eta 
Gizarte Segurantzarekikoak bete izanari buruz luzatzen dituzten ziurtagiriak ematen diren egunaren biharamunetik 
hasi eta hogeita hamar eguneko epean aurkeztuko dira.  

Kontratatzeko beste gaitasun agiri bat emateko eskaera aurreko 2. artikuluan adierazitako epean ebatziko da, eta 
ebazpena epe barruan ez emateak artikulu horretan aipaturiko ondorio berberak ekarriko ditu. 

3. Aurreko apartatuetan xedatutakoa eragotzi gabe, Kontuhartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuak datuen 
mantenimendua edo aldaketa aztertu ahal izango du ofizioz, bai eta organo eskudunei behar den dokumentazioa 
eskatu ere.  

4. Lizitatzaile bakoitzari buruzko dokumentazioa suntsitu egingo da interesatuak hala eskatzen duenean, jardueran 
aritzeari uzten dionean edo bere nortasun juridikoa iraungitzen denean, bai eta bere nortasuna eta kontratatzeko 
gaitasuna frogatzen duten agirien aurkezpenetik edo azken egunerapenetik 4 urte igaro direnean ere denboran 
horretan dokumentazioa eguneratzeko saiorik egin gabe.  

5. artikulua. Aldi baterako eta behin betiko etetea.  

Kontuhartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuko buruak ondoko kasuotan eten ahal izango ditu, aldi baterako edo behin 
betiko, foru dekretu honen 3.2 artikuluan aurreikusten diren eraginak: 

 

a) Kontratista kontratatzeko debekuetako batean sartuta dagoenean, ekainaren 16ko 2/2000 Errege 
Dekretu Legegileak 20. artikuluan xedatutakoari jarraiki. Debekuaren norainokoa Errege Dekretu 
Legegile horren 21. artikuluan jasotako zehaztapenak kontuan hartuz erabakiko da. Debekuaren 
iraupena edo norainokoa, sententzia irmoan edo 21. artikuluan aipatzen den arauzko prozeduraren 
arabera deklaratua, 4 urtetik gorakoa bada, behin betiko etendura deklaratuko da, nahiz eta 
debekualdia behin igaro ondoren enpresariak alta berria hartu ahal izango duen.  

 

b) Enpresariaren nortasunean, xede sozialean, enpresaren ordezkaritzan edo gaitasunari buruzko 
beste edozein baldintzatan aldaketa garrantzitsuren bat gertatu eta behar bezala eguneratu ez 
denean, eta, orobat, hutsune nabarmenak dituzten datu edo dokumentuak ageri direnean edo 
horietan faltsukeriak jasotzen direnean. Etendurari eutsi egingo zaio hura ekarri duten 
zirkunstantziek dirauten bitartean.  

II KAPITULUA 
KONTRATUEN ERREGISTROA 

6. artikulua. Helburua.  

Kontratazio administratiboan lagunduko duen barruko tresna bat izateko asmoz, Gipuzkoako Foru Aldundiak egiten 
dituen kontratuen erregistro bat eramango du, bertako kontratazio organo desberdinek haien ezagupen zehatza izan 
eta beren eginkizuna behar bezala bete dezaten. 

7. artikulua. Xedea.  

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta bere organismo autonomoek egiten dituzten kontratu administratibo guztiak 
erregistratuko dira, beti ere indarrean dagoen legerian kontratu txikikotzat hartzen ez direnean. 
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Publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez tramitatzen diren kontratuak erregistratu gabe geratuko dira 
baldin eta haien lizitazio aurrekontua ekainaren 16ko 2/2000 Errege Dekretu Legegileak, Herri Administrazioen 
Kontratuei buruzko Legearen testu bategina onartzekoak, kontratu txikietarako finkatzen dituen kopuruak baino 
txikiagoa bada. 

Erregistro horretatik kanpo geratzen dira espreski, langileen kontratazio laboralari buruzko espedienteak, edozein 
motatakoak direla ere, eta zerbitzuen funtzionamendurako beharrezkoak diren gastuei buruzko traktu jarraituko 
kontratuak, beti ere zerbitzu horiek monopolio izaera duten enpresek egiten badituzte eta benetako lehiaketarik 
sustatzerik ez badago.  

8. artikulua. Erregistroaren edukia.  

Erregistratzen den kontratu bakoitzeko, bere oinarrizko edukiaren berri hartuko da, eta, hala dagokionean, dituen 
aldaketak, luzapenak edo exekutatu nahiz amaitzeko epeak ere jasoko dira. 

9. artikulua. Datuak erregistratu, mantendu eta jakinaraztea.  

1. Foru dekretu honetan aipatzen diren kontratuak erregistratzea Ogasun eta Finantza Departamenduko 
Kontuhartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuari dagokio, eta horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamenduek 
Zerbitzuan ageri ez diren eta erregistroa eramateko beharrezkoak dituen datuen berri eman beharko diote. 

Aldian-aldian, departamenduek hasita dauden kontratazio prozesuei buruzko informazioa jasoko dute erregistratu 
beharreko datuak egiazta ditzaten eta, hala badagokio, bertan ageri den dokumentazioa osatu edo eguneratu 
dezaten.  

2. Ogasun eta Finantza Departamenduko Kontuhartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuak ondoko hauek egingo ditu 
kontratuen erregistroak bere helburua lor dezan:  

 

a) Foru Aldundiko kontratazio organo desberdinei beharrezko informazioa emango die gaiaren 
inguruko txosten, estatistika eta azterlanen bitartez, beren kontratazio eginkizuna behar bezala bete 
dezaten.  

 

b) Kontratazio organoei bidezko jotzen dituen gomendioak egingo dizkio, kontratazio prozesuen 
onerako diren egokitzapenak proposatuz.  

 

c) Kontratazioari buruzko urteko memoria prestatuko du, eta bertan Gipuzkoako Foru Aldundiak 
ekitaldiaren barruan egin dituen kontratuen daturik adierazgarrienak eta behar diren txosten eta 
estatistikak jasoko ditu. 

XEDAPEN IRAGANKORRA  

Enpresariek apirilaren 27ko 35/1993 Foru Dekretuaren babesean eta foru dekretu hau indarrean sartu baino 
lehen aurkeztu baldin badute Gipuzkoako Foru Aldundiarekin kontratatzeko gaitasun agiria lortzeko behar 
den dokumentazioa, ez dute dokumentazio hori berriro aurkeztu beharko foru dekretu honetan jasotzen 
diren ondorioetarako, 4. artikuluan xedatutakoa eragotzi gabe.  

Foru dekretu hau indarrean sartu aurretik eman diren ziurtagiriek, bertan ageri den indarraldiarekin 
jarraituko dute.  

XEDAPEN INDARGABETZAILEA  

Indargabeturik geratzen dira apirilaren 27ko 35/1993 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kontratuen 
Erregistroa sortu eta kontratisten egiaztapen prozedura arautzen duena, eta ekainaren 24ko 444/1993 Foru 
Agindua, 35/1993 Foru Dekretuan jasotzen diren xedapenak aplikatzeko arauak eta «Kontratuei alta 
emateko» eta «Kontratuak aldatu eta amaitutzat jotzeko» fitxen ereduak onartzen dituena.  

AMAIERAKO XEDAPENAK  

Lehena 
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Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatuari baimena ematen zaio foru dekretu honetan jasotakoa 
aplikatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan eta, halaber, erregistratu behar diren kontratuen 
gutxieneko kopuruak alda ditzan. 

Bigarrena 

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera sartuko da indarrean. 

6


