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Eusko Jaurlaritzaren Erosketa eta Kontratazio Publiko 
Berdea Programa, 2011- 2014 

 

 

! Zer da? 

Eusko Jaurlaritzaren tresna bat da, EAEn erosketa eta kontratazio 
publiko berdeko jarduerak finkatzeko 2011-2014 aldian. 

Programa hau ibilbide baten emaitza da, eta Ihobe Eusko 
Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza Sailak Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoaren bidez 
erosketa eta kontratazio publiko berdearen arloan orain arte 
egindako lana finkatzera dator.  

 

2005etik, erosketa eta kontratazio publiko berdea sustatzeko 
estrategia batean egin da lan. Estrategia horren helburua izan da 
euskal administrazioei baliabideak, tresnak eta babesa ematea 
kontratazioak ingurumen-irizpideak kontuan hartuta egiteko.  

Zehazki, ekintza hauek egin dira, besteak beste: prestakuntza, 
baldintza-agirietan ingurumen-baldintzak txertatzea, eskaintza eta 
eskaria koordinatzea eta abar; mugarri garrantzitsuenetako bat 
2008ko ekainean  Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutako erabakia. 
Gaia: Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere sektore 
publikoaren kontratazioan gizarte irizpideak, ingurumenekoak eta 
beste politika publikoak barne hartzea onartzea izan zen. 

 

! Zergatik eta zertarako? 

Programa hau argudio eta arrazoi hauek justifikatzen dute: 

! Natura-baliabideak balio-bizitzan eraginkortasun handiagoz eta 
modu jasangarrian erabiltzea sustatzeko ingurumenaren euskal 
plangintza-esparruaren helburu estrategikoa garatzea. 

! Europako Batasunak arlo horretan zehaztutako helburuak lortzea, 
Eusko Jaurlaritzaren sailek eta erakunde elkartuek laguntza 
zuzena izanik. Europak 2010erako bere egindako konpromisoa 
da erosketa eta kontratazio publiko berdea % 50era iristea. 

! Euskal administrazio publikoen erosketa eta kontratazio 
publikoaren rol eragilea gauzatzea; EAEko BPGaren % 14a da.  

! Euskal administrazio publikoak eredugarriak izatea, eta merkatu 
ekoeraginkorra bultzatzea. 

 

! Norentzat? 

Eusko Jaurlaritzaren Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programa 2011-2014: 

! Zer da? 

! Zergatik eta zertarako? 

! Norentzat? 

! Zer helburu ditu? 

! Nola zehazten da? 

! Zer baliabide izango dira? 

! Zer segimendu egitea aurreikusten da? 

! Zer onura izatea itxaroten da? 
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Programa hau Eusko Jaurlaritzaren sailentzat eta erakunde 
elkartuentzat da, eta konpromiso esplizituak zehazten ditu.  

Bestalde, gainerako euskal administrazioak erosketa eta kontratazio 
berdean zuzenean inplikatzera gonbidatzen ditu; bide horretan, 
nabarmena da tokiko administrazioek izandako jarrera aktiboa. 

 

Zehazki, Programak Eusko Jaurlaritzaren sail batzuk lehenesten ditu, 
haien kontratazio-bolumenagatik eta ingurumen-baldintzak ezarri 
behar zaizkien produktu edo zerbitzuetan oinarrituta. Hauek dira sail 
horiek: 

! Kultura Saila 

! Hezkuntza, Unibertsitateak eta Ikerketa Saila 

! Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 

! Herrizaingo Saila 

! Justizia eta Herri Administrazio Saila 

! Ingurumena, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 

! Lehendakaritza 

! Osasun eta Kontsumo Saila 

! Etxebizitza, Herri Lanak eta Garraio Saila 

 

Esku hartzeko eta gainerakoetan eragiteko duten gaitasuna dela eta, 
sail hauek ere lehenesten ditu: 

! Ekonomia eta Ogasun Saila 

! Justizia eta Herri Administrazio Saila 

Programa hau 
Eusko 
Jaurlaritzako 
Sailentzat eta 
erakunde 
elkartuentzat da 

Programak sail 
batzuk lehenesten 
ditu, haien 
kontratazio-
bolumenean 
oinarrituta 

Programak bi sail 
lehenesten ditu, 
esku hartzeko eta 
gainerakoetan 
eragiteko duten 
gaitasunagaik 
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! Zer helburu ditu? 

 

Eusko Jaurlaritzaren Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea 
Programaren (2011-2014) helburuak hauek dira: 

! 2012an Eusko Jaurlaritzaren eta haren erakunde elkartuen 
erosketa publikoaren % 75ek erosketa eta kontratazio publiko 
berdearen irizpideak izatea produktu eta/edo zerbitzuentzat, eta 
irizpide definituak. 

! 2015ean % 100ek izatea. 

 

Helburua lortu egin daiteke. 2011-2014 aldian, Eusko Jaurlaritzaren 
aurrekontu orokorraren % 2-4an zehaztu daitezke ingurumen-
baldintzak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUSKO JAURLARITZAREN AURREKONTU OROKORRA 

EROSKETA ETA KONTRATAZIOEN AURREKONTUA (% 40) 

2010-2015 ALDIAN INGURUMEN-IRIZPIDEAK IZAN DITZAKEEN 
AURREKONTU-EHUNEKOA (% 2-4) 

! Nola zehazten dira Programaren helburuak? 

 

Programak aurrera egiteko bi abiadura zehaztu dira; horretarako, 
2011-2012 eta 2012-2014 aldiak bereizi dira, produktu- eta zerbitzu-
taldearen arabera. 

 

2012rako:

1. 12 produktu- eta zerbitzu-talderekin erlazionatutako ingurumen-
irizpideak sistematikoki ezartzea lehenesten da, helburu 
kuantitatibo zehatz eta neurgarriak ezarriz. 

12 produktu- eta zerbitzu-taldeak hauek dira: 
! Bulegoko papera 

! Ekipo informatikoak 

2012an Eusko 
Jaurlaritzaren eta 
haren erakunde 
elkartuen 
erosketa 
publikoaren 
% 75ek erosketa 
eta kontratazio 
publiko berdeko 
irizpideak izatea 
produktu eta/edo 
zerbitzuentzat, 

20

Aurrera egiteko bi 
abiadura zehaztu 
dira, eta 2012rako 
eta 2014rako 
konpromisoak 
bereizi dira 

Helburu lorgarria 
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! Bulegoko altzariak 

! Ibilgailuak (autoak eta furgonetak) 

! Eraikinetako garbiketa-lanak 

! Mezularitza 

! Argitalpenak eta bestelako inprimakiak 

! Unean uneko catering-zerbitzuak 

! Vending-zerbitzuak 

! Lorezaintza 

! Ehun-gaiak - laneko arropa 

! Aholkularitza 

2. Beste 6 produktu- eta zerbitzu-talde hauetan ere irizpideak 
eraginkortasunez ezartzeko oinarriak landuko dira: 
! Ekitaldien antolakuntza 

! Catering-zerbitzu iraunkorrak 

! Barne-argiztapena 

! Energia-zerbitzuak 

! Eraikuntza 

! Urbanizatze-lanak 

 

2014rako:

1. Pixkanaka, 2012rako konpromiso kuantitatiborik ez duten 6 
produktu- eta zerbitzu-taldeetan ere ingurumen-irizpideak 
ezarriko dira. 

2. Irizpideak ezartzen aurreratuen dauden 12 produktu- eta 
zerbitzu-taldeetan eskaera-mailak hobetu eta gehituko dira. 

3. 2014tik aurrera beharko diren zerbitzuak eta ekintza-ildoak 
aurreikusteko lan egingo da. 

Laburpena: 

DENBORAREN ARABERAKO AURRERAPENAK
PRODUKTUA/ZERBITZUA

2012 2012-2014 
   

1. Bulegoko papera 

2. Ekipo informatikoak 

3. Bulegoko altzariak 

4. Ibilgailuak (autoak eta furgonetak) 

5. Eraikinetako garbiketa-lanak 

6. Mezularitza 

7. Argitalpenak eta bestelako 
inprimakiak 

8. Unean uneko catering-zerbitzuak 

9. Vending-zerbitzuak 

10. Lorezaintza 

11. Ehun-gaiak - laneko arropa 

12. Aholkularitza 

Betebeharrezko konpromiso 
kuantitatiboak 

(esleipenen guztizko 
kopuruaren eta zenbateko 
ekonomikoaren % 50-100ek 

oinarrizko ingurumen-
irizpideak eta/edo 
ingurumen-irizpide 

aurreratuak) 

Konpromisoak betetzeko 
eskakizun-maila handitzea 

(esleipenen guztizko 
kopuruaren eta zenbateko 
ekonomikoaren % 100ek 

ingurumen-irizpide 
aurreratuak edo 

bikaintasunezkoak) 

   

13. Ekitaldien antolakuntza 

14. Catering-zerbitzu iraunkorrak 

15. Barne-argiztapena 

Argi definitu eta 
egiaztatutako ingurumen-

irizpideak 

Betebeharrezko 
konpromiso kuantitatiboak 

(esleipenen guztizko 

Programak 
produktu- eta 
zerbitzu-taldearen 
araberako 
konpromiso 
zehatzak 
zehazten ditu 
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16. Energia-zerbitzuak 

17. Eraikuntza 

18. Urbanizatze-lanak 

kopuruaren eta zenbateko 
ekonomikoaren % 50-

100ek oinarrizko 
ingurumen-irizpideak) 

 

! Zer baliabide izango dira? 

 

Baliabide teknikoak: 

! 2005ean prestatzen hasitako eta etengabe eboluzionatzen ari 
den erosketa eta kontrataziorako tresna-paketea. 

! Eragileak gaitzeko eta sentsibilizatzeko ekintza espezifikoak. 

! Banakako laguntza eta babesa Eusko Jaurlaritzaren sailei eta 
erakunde elkartuei. 

 

Baliabide ekonomikoak: 

500.000 euro 2011 eta 2014 artean, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak Ingurumen 
Jarduketarako Sozietate Publiko Ihoberen bidez esleituak, erosketa 
eta kontratazioetan administrazioei ingurumen-irizpideak zehazten 
laguntzen dien erakundea den heinean. 

 

! Zer segimendu egitea aurreikusten da? 

 

Programa honen esparruan, emaitzak neurtzeko metodologia bat 
garatuko da, Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia eta Ogasun Sailarekin 
batera. 

Metodologia hori Europako irizpideei jarraiki diseinatuko da, eta 
Europako Batzordearen eta gai horretan bide luzeena egin duten 
Europako herrialdeen lankidetza izango da. 

 

Dena den, neurketa egiteko metodologia horrek oinarrizko adierazle 
hauek izango ditu, gutxienez: 

1. Erosketa eta kontratazio publiko berdearen ehunekoa, bolumen 
ekonomiko guztia kontuan hartuta. 

2. Erosketa eta kontratazio publiko berdearen ehunekoa, kontratu 
guztien kopurua kontuan hartuta. 

3. Erosketa eta kontratazio publiko berdearen eragina, CO
2 
-aren 

murrizketa aintzat hartuta. 

 

2012an, Programaren emaitza orokorren bitarteko ebaluazio bat, 
helburuen berrikusketa bat eta etorkizunerako jarduera berrien 
proposamen bat egingo dira. 

 

Programari, 
garatu ahal 
izateko, baliabide 
tekniko eta 
ekonomikoak 
esleitu zaizkio 

Segimendua 
Europako 
irizpideen 
araberakoa izango 
da, eta Eusko 
Jaurlaritzaren 
Ekonomia eta 
Ogasun Sailarekin 
koordinatuko da. 
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! Zer onura izatea itxaroten da? 

 

Eusko Jaurlaritzaren Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea 
Programaren (2011-2014) onurak hauek izatea itxaroten da: 

! Ingurumenaren gaineko eraginak modu eraginkorrean gutxitzea.  

! Kontratatzeko ardura duten Administrazioek diru gutxiago 
gastatzea. 

! Enplegu “berdea” sortzea. 

! Kontratazio publikoaren bidez gizarte-onurak maximizatzea. 

! Ingurumen-teknologien garapena eta hedapena bizkortzea, 
ekoberrikuntzan oinarritutako produktu eta merkatu berriak 
sortzea sustatuz. 

Programak 
ingurumen-, 
ekonomia- eta 
gizarte-onurak 
ekarriko ditu 


