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SARRERA

Kontratazio publikoa elementu estrategikoa da gizarte eta ingurumen-
politiken berezko helburuak lortzeko, eta, gainera, gizarte-ekonomia 
gehiago sustatzen du. Helburu hau lortzeko tresnetako bat Kontratu 
Erreserbatuak dira. Figura juridiko hori aplikatzen hasi aurretik, argi 
izan behar da zer den Kontratu Erreserbatuen tresna.

Dokumentu honek gida praktikoa izan nahi du, Nafarroako edozein 
administrazio publikok kontratuen erreserba aplikatzeko prozesuan 
eman beharreko informazio eta urrats guztiak biltzen dituena.
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Gizarteratzeko Enpresak (GE) 
iragaitzazko enpresak dira, lan 
merkatuan sartzeko zailtasun bereziak 
dituzten pertsonak gizarteratu eta 
laneratzeko xedea dutenak.

Gizarteratzeko enpresa batera sartzen 
diren pertsonak 6 hilabete eta 3 
urte bitartean kontratatzen dira, eta 
horietan lan ordaindua egiten dute eta 
prestakuntza eta orientazioa jasotzen 
dute, geroago lan merkatu arruntera 
pasatzeko.

Gizarteratze enpresek ondasunak 
ekoizteko edo zerbitzuak aurkezteko 
jarduera ekonomikoa garatzen dute 
merkatuko edozein sektoretan. 
Bazterketa sozialetik datozen 
pertsonei, gizarteratze-ibilbideen 
zati gisa, ordaindutako lan-jarduera 
batek osatutako prozesu integratu 
eta pertsonalizatuak eskaintzen 
dizkiete, lanbide-heziketa egokia 
eta, hala badagokio, esku-hartze 
edo akonpainamendu soziala, gero 
gizarteratzeko eta laneratzeko aukera 
emango duena. Ekonomia sozial eta 

solidarioaren eredu ezaguna dira, eta 
pertsonen aldeko eta pertsonentzako 
aukerak sortzea dute helburu.

Gizarte Ekimeneko Enplegu Zentro 
Bereziak (GEEZB) Kontratu Publikoei 
buruzko 2/2018 Foru Legeari jarraiki, 
irabazi asmorik gabeko erakunde pribatu 
batek edo batzuek zuzenean %90etik 
gorako partaidetza edo sustapena 
dutenak dira, elkarteak, fundazioak edo 
gizarte-ekonomiako beste mota bateko 
erakundeak izan, eta, estatutuetan edo 
fundazio-akordioetan, enplegu osoa 
berrinbertitzera beharturik daudenak 
beren irabaziak lortzeko.

Entitate hauek beren mozkinak 
oso-osorik berrinbertitzen dituzte 
Nafarroako ekonomia-, gizarte- eta 
enpresa-zirkuluan ezgaitasunak 
dituzten pertsonak sartzeko, 
laneratzea sustatzeko eta enplegu-
zentroak hobetzeko, Nafarroako 
enpresa-ingurunean lehiakortasuna 
ez galtzeko eta ezgaitasunak dituzten 
pertsonentzako enplegu-aukerak 
areagotzeko. 

Gizarte Ekimeneko Enplegu Zentro 
Berezien (GEEZB) helburu nagusia 
ezgaitasuna duten pertsonak eta 
horiek enpleguaren bidez gizarteratzea 
da, errentagarritasun ekonomikoaren 
gainetik. Hori dela eta, beste Enplegu 
Zentro Berezi (EZB) batzuetatik 
nabarmen bereizten dira, non beren 
jarduerarekin onura ekonomikoak 
lortzea baitute lehentasuna.

GEek eta GEEZBek kalitate 
profesionaleko zerbitzuak eskaintzen 
dizkiegu gure bezeroei hainbat 
merkataritza-jardueratan. Gure 
jarduerak balio erantsi handia du, 
garatzen dugun jarduerak gizartean 
eragin handia duelako eta enpresa eta 
erakunde publikoetan erantzukizun 
soziala garatzen laguntzen duelako.

Bai GEak bai GEEZBak Gizarte 
Ekonomiaren parte diren erakundeak 
dira, eta Nafarroako Gizarte 
Ekonomiako ekosistema osatzen duten 
6 familietako bi dira, CEPES Nafarroan 
elkartuak.

ZER DIRA GIZARTERATZE-ENPRESAK ETA GIZARTE-
EKIMENEKO ENPLEGU-ZENTRO BEREZIAK?
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ZER DA KONTRATU 
PUBLIKOEN ERRESERBA?

Kontratu erreserbatuak gizarte-ekonomiaren tresna dira, eta 
kontratazio publikoaren legezko figura. Horren bidez, gizarteratze-
enpresek eta irabazi asmorik gabeko edo gizarte-ekimeneko 
enplegu-zentro bereziek bakarrik eskuratu ahal izango dituzte 
horrelako kontratuak, gizarte-izaerako erakundeak baitira. Horrela, 
ezgaitasuna duten pertsonen eta gizartean bazterturik dauden 
pertsonen lana zuzenean eta berehala bultzatzen da.

Kontratu erreserbatuak Kontratu Publikoei buruzko 2/2018 Foru 
Legearen 36. artikuluak arautzen ditu, eta 2006. urtetik daude 
araudi horretan sartuta. Era berean, Espainiako eta Europako 
araudiak arautzen ditu:

• Nafarroan: Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 
Foru Legearen 36. artikuluan arautuak (2018-04-17ko NAO).

• Estatu mailan: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko aza-
roaren 8ko 9/2017 Legearen laugarren xedapen gehigarria.

• Europar Batasunean: kontratu publikoei buruzko Erkidegoko 
legeria, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/24/
EB Zuzentarauaren 20. artikulua, kontratazio publikoari 
buruzkoa, 2014ko otsailaren 26koa.

Legeria hori guztia garatzeak modu esponentzialean areagotzen 
ditu pertsona ahulenen lan-aukerak, bazterketa-dinamikak 
geldiarazten ditu eta beste gizarte-gastu batzuetan aurrezten du. 
Gainera, kontratazio mota hau gure komunitatearen garapenean 
sartzen da zuzenean, eta pertsonengana itzultzen da zuzenean.

ZERGATIK ERRESERBATU KONTRATUAK?

Kontratu erreserbatuek onura soziala dakarte, gizartean 
bazterturik dauden pertsonei eta ezgaitasuna duten 
pertsonengan eragina dutelako. Horrela, haien 
gizarteratzea lortzen da lanaren bidez. Kontratuak 
gordetzean, administrazio publikoa inbertsioa egiten 
ari da lurraldearen kohesioan, zerbitzu profesionala eta 
kalitatezkoa jasotzen baitu, eta eragin sozial erantsi 
handia, zerbitzuen balioa handitzen duena.

Gainera, kontratuak erreserbatzea nahitaezkoa da. 
Kontratazio Publikoari buruzko Foru Legearen arabera, 
aurreko urtean esleitutako kontratu publiko guztien %6 
gutxienez Foru Administrazio Publiko guztiek erreserbatu 
gisa kalifikatu behar dira, salbuespenik gabe.

Garrantzitsua da gogoraraztea foru sektore publikoa 
osatzen duten entitate guztiek urtero argitaratu beharko 
dituztela Gizarteratze Enpresetarako eta Enplegu Zentro 
Berezietarako gordetako kontratuen zerrenda eta 
zenbateko osoa.

Nafarroako administrazio publiko guztiek kontratu 
publikoen erreserba betetzeak eragin biderkatzailea 
dakar, eta aukera gehiago ematen ditu egunero 
gure sistema ekonomikotik kanpo geratzen diren 
kolektiboentzat. Agerian utzi nahi dugu udal bakoitzean, 
erakunde publiko bakoitzean, kontratu publikoen legea 
aplikatzen den egun bakoitzean, premia handiena duten 
pertsonentzat aukerak sortzeko gaitasuna dutela. Azken 
batean, ekonomia sozialagoa sortzeko gaitasuna dute.
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Kontratu erreserbatuak kontratu publiko 
arrunt baten moduan tramitatzen dira. 
Nahitaezko gutxieneko % 6ak Merkatu 
Erreserba ezartzen du, eta, beraz, 
Nafarroako administrazio publiko 
guztiek gutxienez beren kontratuen 
zenbatekoaren% 6 erreserbatu behar 
dute. Baina, ondoren, kontratu edo 
lizitazio bakoitza bakarka erreserbatu 
behar da, kopuru hori urteko kopurura 
iritsi arte. Beraz, nahitaezko edo 
merkatuko erreserbak esparru 
orokorra ezartzen du; erreserbatutako 
kontratua, berriz, lizitazio jakin batean 
gauzatzen da, eta erreserbatutako 
kontratuak beste edozein kontratu 
bezala izapidetu, lizitatu, argitaratu, 
esleitu eta gauzatzen dira. Bereizi den 
legezko baldintza bakarra aldez aurretik 
iragartzea da, Kontratu Publikoei 
buruzko 2/2018 Foru Legearen 36.6 
artikuluak adierazten duen bezala.

Alde bakarra partaidetza eskubidea 
mugatzea denez, gaitasun baldintza 
gisa ezarri beharko da lizitatzaileak 
gizarteratze enpresa edo enplegu 
zentro bereziak izatea, eta dagokion 
erregistroan sailkaturik edo inskribatuta 
dagoen egiaztatzea. Zenbait agiritan, 
eskakizun hori “jarduteko gaitasunean” 
edo “kontratatzeko gaitasunean” 
ikusten da, beste batzuetan “kaudimen 
teknikoa egiaztatzen duten agirietan”, 
eta beste batzuetan atal berezi batean.

Kontratu erreserbatuak edozein 
kontratu-objekturi, zenbatekoari, 
prozedurari eta jarduera-sektoreari 
aplika dakizkioke. Zerbitzu, obra, 
hornidura eta zerbitzuen emakidarako 
kontratu erreserbatu gisa kalifikatu 
daiteke.

Era berean, erreserbatutzat jo daitezke 
prozedura ireki, mugatu, erraztu edo 
negoziatua, elkarrizketa lehiakorra, 
berrikuntzarako elkartea, esparru-
akordioa edo kontratu txikia.

Halaber, zortziehun euroko edo zortzi 
milioi euroko kontratu bat erreserbatu 
daiteke.

Edozein kontratu erreserbatutzat jo 
daiteke, baina aldez aurretik azterketa 
erraz bat egitea gomendatzen 
dugu, eskaria (kontratazio publikoa) 
eskaintzarekin egokitzeko (Enplegu 
Zentro Bereziak eta Gizarteratze 
Enpresak izatea, kontratua behar bezala 
gauzatu ahal izateko). Kontratua behar 
bezala eman dezaketen laneratze-
enpresarik edo enplegu-zentro berezirik 
dagoen jakiteko, eta, hala bada, 
erreserbatu gisa kalifikatzeko, EINA eta 
CEISNA elkarteen web orrietara nahiz 
Nafarroako Gobernuaren kontratuen 
erreserbei buruzko web orrietara jo 
daiteke.

NOLA TRAMITATU 
ERRESERBATUTAKO KONTRATUA
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Gizarte-klausulak honela definitzen 
dira: gizarte-politikako alderdiak 
kontratazio publikoko prozesuetan 
sartzea, eta, zehazki, gizarte-
bazterketako egoeran dauden eta/
edo urritasuna duten pertsonentzako 
enplegua sustatzea, gizartean eta lan-
munduan sartzen laguntzeko. Kontratu 
Publikoei buruzko apirilaren 13ko 
2/2018 Foru Legearen 66. artikuluan, 
“Kontratuak gauzatzean bete beharreko 
gizarte-, ingurumen- eta genero-
berdintasuneko eskakizunak” jasotzen 
dira; lege beraren 36. artikuluan, 
berriz, “Gizarte-arrazoiengatik 
erreserbatutako kontratuak” definitzen 
dira, eta administrazio publikoek 
eskainitako kontratuen %6 gutxienez 
erreserbatu beharra ezartzen da. Beraz, 
bi figura juridiko desberdinen aurrean 
gaude; ondorioz, oso garrantzitsua da 
azpimarratzea kontratuetan klausula 
sozialak sartzeak ez duela laguntzen 
erreserbaren %6 betetzen.

Nafarroako Gobernuaren erosketa 
arduratsuen gida, bere aplikazio 
jarraibideetan, klausula hauen 
aplikazioari buruz dio:

“Gizarte- eta ingurumen-alderdiak 
kontratazio-prozeduretan sar daitezke, 
baldin eta kontratu publiko horren 
xedeari badagozkio, edozein alderditan 
eta bere bizi-zikloen edozein fasetan, 
hasi produkturako lehengaiak erauzten 
direnetik eta produktua ezabatzeko 
fasera arte, barne direla obra horien 
ekoizpen-, prestazio- edo merkataritza-
prozesu espezifikoan parte hartzen 
duten faktoreak eta horien baldintzak, 
hornidurak edo zerbitzuak, edo fase 
jakin bateko prozesu espezifikoan.

Klausula batzuek edo besteek 
eragiten dituzten ondorioen arabera 
sartu behar da ikuspegi soziala 
eta/edo ingurumenekoa, kontuan 

hartuta kaudimen teknikoa enpresak 
kontratuaren xede diren lanak egiteko 
duen gaitasunari dagokiola, eta 
esleipen proposamenen kalitatearen 
konparaziozko ebaluazioa egiteko 
oinarria dira, eta horien artean, gizarte- 
eta ingurumen-alderdiak sar daitezke, 
kalitate-prezio erlaziorik onenari 
lehentasuna emateko.

“Komeni da gogoraraztea, erosketa 
arduratsuko edozein klausula 
erabiltzearen ondorioz nahi ez diren 
ondorioak saihesteko, arreta berezia 
jarri behar dela kontratua kudeatzen 
duen unitateak baldintza horiek 
betetzen dituen kontrolatzeko; 
beraz, espedientean sartu aurretik, 
beharrezkoa da jarraipen hori egiteko 
behar diren bitartekoak badaudela 
ziurtatzea. […] (klausulak) Kasuz kasu 
hartu behar dira kontratu bakoitzerako, 

KLAUSULA SOZIALAK ETA KONTRATUEN  
ERRESERBA: BI FIGURA DESBERDIN
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eta aldez aurretik aztertu behar da 
zer eragin izan dezakeen organo 
kudeatzaileak lehen aipatutako 
kontratazio-printzipioak betetzean. 
24/2014 Europako Zuzentarauak dio 
ez dela egokia ingurumen-, gizarte- 
eta berrikuntza-baldintza orokorrak 
eta nahitaezkoak ezartzen dituzten 
klausulak ezartzea, kontratazio 
publikoak eragiten dien sektore eta 
merkatu desberdinen artean dauden 
desberdintasunak kontuan hartuta.”

Gida berberaren arabera, kontratua 
kudeatzen duen erakundeak galdera 
hauek egin beharko lituzke lehenik:

Klausula horrek laguntzen al du gizarte-, 
ingurumen-, lan- eta genero-arazoak 
konpontzen? kontratuaren xedearekin 
lotuta?
Emaitza bera lor dezaket beste 
klausula-esleipen-irizpide bat erabiliz, 
kaudimenaren ordez, edo esleipen-
irizpidearen ordez egikaritze-baldintza 
erabiliz, lehia murrizteko?

Beraz, gizarteratze-enpresek gizarte-
klausulak dituzten kontratuen arloan 
12 urtetik gora duten esperientziatik 
ondorioztatzen da ezinbestekoa dela 
aldez aurretik azterketa bat egitea, 
kasu bakoitzerako klausula sozialak 
eranstearen egokitasunari buruz. 
Kontratua gauzatzen den bitartean 
eta ondoren, funtsezkoa da, halaber, 
unitate kudeatzaileak klausula 
horiek betetzen direla kontrolatzea 
esleipenaren ondoren, eta ez betetzea 
enpresa esleipendunen borondatean.

EINA elkartearen kontrol-neurri bat da 
kontratua kudeatzen duen unitateak 
ez ordaintzea kontratuaren ordainketa, 
harik eta klausula sozialak behar bezala 
betetzen direla egiaztatu eta frogatu 
arte. Egiaztapen horren zati bat da 
enpresa esleipen-hartzaileak GEk edo 
GEEZBk igorritako faktura aurkeztea, 
esleitutako kontratuan klausula soziala 
betetzen dela eta horiei dagokien lana 
gauzatzeagatik.
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Kontratu bakoitzean lote bat edo 
gehiago erreserba daitezke; izan ere, 
loterik egiten ez bada edo loterik 
erreserbatzen ez bada, justifikatu egin 
behar da zergatik.

Loteak erreserbatzeak bide berriak 
irekitzen ditu gizarteratze enpresen 
eta irabazi asmorik gabeko edo gizarte 
ekimeneko enplegu zentro berezien 
kontratazio publikorako, eta, gainera, 
erraztasunak ematen ditu kontratu 
publiko guztien %6 erreserbatu beharra 
betetzeko.

Loteei buruz ari gara, kontratu bat zatika 
egiten dugunean. Eta legez halakotzat 
hartuko dira beren kabuz unitate 
funtzional bat osatzen dutenean, 
erabilera edo aprobetxamendu bereizia 
izan dezakeena (2/2018 FLaren 39.2 
artikulua).

Foru araudia Kontratu Publikoei 
buruzko 2/2018 Legearen 41. artikuluan 
loteak ezartzeari buruzkoa da, eta bi 
atal interesatzen zaizkigu:

1. Oro har, kontratuak lotetan banatuko 
dira eta horietako batzuk foru lege 
honen 36. artikuluan aurreikusitako 

entitateen partaidetzarako gorde 
beharko dira. Kontratazio organoak 
kontratuaren xedea zatika ez zatitzea 
erabakitzen badu, edo loteetako bat 
ere ez dela erreserbatu erabakitzen 
badu, justifikatu egin beharko du.

5. Baldintza-agiriak muga hauek 
ezartzen ahalko ditu:

a) Pertsona fisiko edo juridiko batek 
zenbat lotetarako aurkez dezakeen 
eskaintza.

b) Lizitatzaile bakoitzari zenbat lote 
esleitu ahal zaizkion.

Eta gogora dezagun, halaber, Kontratu 
Publikoei buruzko 2/2018 Foru 
Legearen 36.2 artikuluak berariaz 
adierazten duela kontratu baten lote 
bat edo gehiago erreserbatzeko aukera:

2. Erreserbak kontratuaren xede osoari 
edo lote bati edo gehiagori eragin 
diezaioke.

Pentsa dezagun orain aplikazio 
praktikoan: adibidez, loterik gabeko 
kale-garbiketako kontratu bat 
lizitatzen bada, ia ziurtasun osoz, GE 

edo GEEZB  bakar bat ere ezin izango 
da aurkeztu behar diren makinak eta 
bitartekoak, kaudimena edo enpresa-
sailkapena falta direnean. Hala ere, 
pintadak garbitzeko lote bat egiten 
badugu, beste bat paperontziak hustu 
eta mantentzeko lotea, eta hirugarren 
bat kaleak garbitzeko lotea eta 
pintadak eta paperontziak garbitzeko 
lotea erreserbatutzat jotzen baditugu, 
Gizarteratze Enpresak eta Enplegu 
Zentro Bereziak baino ezin izango dira 
aurkeztu eta esleipendun izan.
Loteek ospe txarra dute oraindik, 
zoritxarrez ugari izan diren iruzurrezko 
jokaeren ondorioz. Hala ere, 
pentsamolde hori aldatu egin behar da, 
kontratu publikoei buruzko 2014/24/EB 
Zuzentarauak nabarmen aldatu baitu 
loteei buruzko araudia 46. artikuluan, 
eta Estatuko eta Nafarroako arauetara 
egokitu baita. Laburpen gisa:

• Loteak ez dira salbuespena, bete-
beharra baizik: botere esleitzaileek 
zatika banatu behar dituzte kontra-
tuak, espedientean justifikatu behar 
dute.

LOTEATU ERRESERBAN
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• Are gehiago: kontratua lotetan zati-
tu ondoren, loteren bat erreserbat-
zen ez bada, zergatik ez den egin 
justifikatu behar da.

• Loteen tamaina eta kopurua eraba-
ki daiteke.

• Lizitatzaile batek aurkeztu edo 
parte har dezakeen lote-kopurua 
mugatu daiteke.

• Lizitatzaile batek esleipendun izan 
dezakeen lote-kopurua mugatu 
daiteke.

Eta orain, pentsa dezagun hainbat 
aukera daudela: hondakinak biltzeko 
kontratu bat, bolumen handiko 
hondakinak edo papera gaika biltzeko 
lotea erreserbatutzat jotzen duena. Obra 
publikoko kontratu bat, hondakinak 
kentzeko loteak, obra garbitzeko 
loteak edo pladurra instalatzeko 
loteak erreserbatutzat jotzen dituena. 
Publizitate instituzionaleko kontratua, 
hiri-mezularitzako edo kopia-dendako 
loteak erreserbatutzat jotzen dituena.

Praktika egoki gisa, Iruñeko Udalaren 
Trebatu proiektua aipatu behar da. 
Proiektu horren helburuetako bat da 
xehetasunez lan egitea kontratuak 
lotetan banatzeko, gizarteratze 
enpresen eta enplegurako zentro 
berezien kontratazioa errazteko.

Gizarteratzeko Enpresak eta Enplegu 
Zentro Bereziak berme prestaziotik 
salbuizan daitezke, abalak edo fidantzak 
izan, erreserbatutako kontratuetan. Ildo 
horretatik, Kontratu Publikoei buruzko 
2/2018 Foru Legearen 36.8 artikuluak 
hau dio:

8. Erreserbatutako kontratuetan ez da 
bermerik eskatuko, behin-behinekoak 
edo behin betikoak izan, salbu eta, 
salbuespenez, espedientean behar hori 
arrazoitzen bada.

Kontratu erreserbatuei dagokienez, 
foru arauak zabaldu egin du behin-
behineko bermeen salbuespen 
orokorra (70.1. artikulua 2/2018 Foru 
Legea), baita behin betiko bermeak 

ere, erreserbatutako kontratuen eta 
erakunde onuradunen (gizarteratze-
enpresak eta irabazi-asmorik gabeko 
edo gizarte-ekimeneko enplegu-zentro 
bereziak) ezaugarri bereziak kontuan 
hartuta.
Neurri hori bat dator entitate horien 
helburu sozialarekin eta kontratu horiek 
ez dute arriskurik sortzen kontratua ez 
betetzearen ondoriozko erantzukizunei 
dagokienez. Hau da, erakunde horiei 
kontrataziorako sarbidea erraztea, 
haien helburua eta onura soziala 
sustatzea eta finantza-karga edo gastu 
ez-produktiboa saihestea.

ERRESERBATUTAKO KONTRATUETAN 
BERMEAK EMATEA
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Zalantzaren bat baduzu edo kasu jakin bat kontsultatu behar baduzu, gure erakundeek 
aholkularitza-zerbitzu bat eskaintzen dugu, kontratuen erreserbari buruzko galdera 
guztiak egiteko. Jarri gurekin harremanetan, honako hauen bidez:

Nafarroako Gizarteratzeko Enpresen Elkartea

Harremanetarako pertsona: Xabier Berrade

Tlf: 689 917 693
Emaila: info@einavarra.org
Helbidea: Polígono Noáin-Esquiroz Calle H, Nave 37
www.einavarra.org

On line baliabideak

Duela gutxi, Nafarroako Gobernuak kontratuen 
erreserbari buruzko web orria jarri du abian. Bertan, 
kontratuen erreserbari buruzko informazio erabilgarria 
dago, bai eta laneratzeko enpresen eta enplegu-zentro 
berezien bilatzailea ere:

https://reservadecontratos.navarra.es/es/home

Asociación de Centros Especiales de Empleo de 
Iniciativa Social de Navarra

Harremanetarako pertsona: Javier Gimeno

Tlf: 647 96 15 55
Emaila: ceisna@ceisna.com
Helbidea: Pol. Industrial Arazuri-Orkoien, C/C nº 9-11, 
31170, Arazuri
www.ceisna.com

AHOLKULARITZA PERTSONALIZATUA
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