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HA Herri-administrazioak  

AEDC Lehiaren Defentsarako Espainiako Elkartea

LEA Lehiaren Euskal Agintaritza

EE  Esku-hartzeagatiko Ekarpena

HJA Higiezinen Jabetzako Agenteak

CECOBI Bizkaiko Merkataritzako Enpresen Konfederazioa

CLPE Comparative Law and Political Economy Research Centre.    
 Toronto, Canadá

LBN   Lehiaren Batzorde Nazionala

MLBN Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala

LEK Lehiaren Euskal Kontseilua

IZ  LEAren Ikerketa Zuzendaritza

ELSA European Law Students Association

EIZIE  Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea 

ERA  Europako Zuzenbiderako Akademia

FIDE  Zuzenbide eta Enpresa Ikerketarako Fundazioa  

ICN  International Competition Network. Lehiaren Nazioarteko Sarea 

I+G+b Ikerketa, Garapena eta berrikuntza

BHI Bigarren Hezkuntzako Institutua
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IAT Ibilgailuen Azterketa Teknikoa

LDL  Lehiaren Defentsarako Legea

PZL  Prozedura Zibilaren Legea

HAAJ-APEL Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio   
   Prozedura Erkidearen Legea

KIUB  Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa

NBE  Nazio Batuen Erakundea

IEOZ  Interes ekonomiko orokorreko zerbitzuak

LDEZ  Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua

KA  Konstituzio Auzitegia

EBFT  Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Ituna

EBJA  Europar Batasuneko Justizia Auzitegia

EAEJAN  Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia

LDEA  Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia

UNCTAD  Merkataritza eta Garapenerako Nazio Batuen Batzordea .    
  (United Nations Commission for Trade and Development)

UOC  Kataluniako Unibertsitate Irekia

UHUN  Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala

EHU  Euskal Herriko Unibertsitatea  

THE  Turismo handiko eremuak
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Atsegin handiz aurkezten dizuet Lehiaren Euskal Aginta-

ritzaren bigarren jarduera-urteari buruzko txostena. 

Irakurleak esku artean duen dokumentuan egiaztatu aha-

lko duenez, denbora horretan, oso esanguratsua izan da 

LEAren eginkizuna, bai ikuspegi kuantitatibotik bai kua-

litatibotik. LEAren jarduerak nabarmen ugaritu dira, eta, 

batez ere, erakundeak aurrera eramaten dituen zeregi-

nak adierazten hasi dira lehia askeak duen garrantzia 

enpresa-izaera eta izaera berritzailea funtsezkoak diren 

euskal gizartean. 

Gure eginkizuna sistematizatu daiteke eskumen osoa du-

ten lehiaren agintaritzen zereginen artean klasiko gisa jo 

daitezkeen esparruak erabilita. 

Garrantzi handia eman diogu sustapenari, erakundea-

ren bizitza laburrean egiaztatu baitugu lehiaren kultura 

sortzeko premiazko beharra dagoela gure gizartean, 

gure erakundeetan, gure enpresetan eta gure kontsu-

mitzaileen artean. Lehiaren politikaren onuradunak legeak ematen dizkien eskubideez eta hura 

betetzeko eskatzeak dakartzan abantailez ohartzen ez diren bitartean, ezin izango ditugu erabat 

esperimentatu gure gizartean lehiak eragiten dituen onurak. 

Arrazoi horregatik, aurten, LEAren eginkizunaren zati handi bat lehiaren kultura sustatzeko hainbat 

ekintza sortu eta aurrera eramatea izan da, esaterako, igogailuen mantentze-lanetarako kanpai-

na masiboa, oinarri-oinarrizko prestakuntza institutuetan eta administrazioarekiko eta merkatuan 

eragina duten agente guztiekiko harremanak. 

Emaitza onak jaso ditugu berehala, baina ibilbide luzea dugu oraindik aurretik. 

Esparru horretan lortutako arrakastek eta gure erakundearen jardueraren handitzeak ondorio 

zuzen bat izan dute, eta beharrezkoa da sarrera honetan berau nabarmentzea. Historian lehenda-

biziko aldiz, estatukoa ez den lehiaren agintaritza bat aukeratu du UNCTADek jardunbide egokien 

adibide gisa, urtero Nazio Batuen Genevako egoitzan antolatzen duen hitzaldian bere emaitzak 

aurkezteko helburuarekin. Lorpen horrek hartutako bidean aurrera egitera bultzatzen gaitu.

Lehiaren defentsaren alorrean, bi esparru dira aipatzekoak: kontratazio publikorako prozeduren 

eta lehiaren babesaren artean egiaztatu den lotura estua (horrelaxe gertatzen da gure inguruko 

ekonomia guztietan, bai eta urrutien daudenetan ere), eta elkargo profesionalen jarduketak zerbit-

zu profesionalak emateko sarbide askean duen eragina. 

Gure gizartean lehiaren kultura sustatzeko adierazitako beharrarekin bat, egiaztatu da espedien-

teen amaiera konbentzionalaren bidezko ebazpena eraginkorra izan dela, eta ahal den kasu guz-

tietan baliatu dugu. 

II 

Presidentearen gutuna 
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María Pilar Canedo
Lehendakaria

Azpimarratu beharra dago, hala ere, aurten, gure erakundeak etxeko ikuskapena gauzatu duela 

une honetan izapidetzen ari den espediente batean, horixe egiten duen lehiaren alorreko lehenengo 

agintaritza autonomikoa bihurtuz era horretan. Eginbide hori oinarrizkoa da gertakariak zehazteko 

eta hortaz, prozeduretan aldeen defentsa ahalbidetzeko. 

Halaber, esan beharra dago gure agintaritzak auzitegietara jotzea erabaki duela, beraiek zehaztu 

dezaten eskumena urratzen ote den, administrazio-kontratuei buruzko foru-arau bat aplikatzearen 

ondorioz. Hau da, legea baino maila txikiagoa duten arauen aurka egiteko funtzioa gauzatu da; 

legeak berau esleitzen dio gure erakundeari.

Eusko Legebiltzarrak lehia askea bermatzeko erakundeari eman nahi izan dizkion funtzioak eta 

bitartekoak nabarmen sendotzeari esker sortu da LEA. Sendotze hori bereziki goresgarria da Esta-

tuko beste autonomia-erkidegoetan araudi-joera konparatua guztiz aurkakoa den uneetan, horrek 

interes orokorrari eragiten dion kaltearekin. Eusko Jaurlaritzak lehiarekin duen konpromiso horrek, 

hain zuzen, oinarri duen gizartea adierazten du, aspaldidanik ohituta dagoena enpresaburu be-

rritzaileen alde, beren ingurunearekin eta xede duten gizartearen ongizatearekin konprometituta 

daudenen alde egitera. 

Konpromiso hori bera enpresak eta administrazioa kontrolatzeko erakundeak indartzeko apus-

tuaren erakusle ere da, gizarteak jarduketan gardentasuna, independentzia eta fidagarritasuna 

eskatzen dituen garaian. 

Lehiaren agintaritzek bi funtzio nagusi dituzte. Lehenengoa da enpresek jokoaren arauak errespe-

tatu ditzaten eta beste batzuen, administrazioen edota kontsumitzaileen aurrean botere-abusurik 

egin ez dezaten lortzea da. Bigarrena, merkatuetan disfuntziorik ez gertatzea erakundeen aldetik, 

nola bere jarduketan lehiak eragiten dituen abantailak behar bezala kontuan ez hartzeagatik hala 

presio- edo enpresa-taldeen eraginen biktimak izategatik. 

Lehia askea kontrolatzeko agintaritzarik ez duten ekonomiek eraginkortasun eta lehiakortasun 

txikiagoak dituzte, eta askotan, presioak eta abusuak zigorrik gabe geratzen dira. Kontrol-aginta-

ritzak indartzeko apustuari esker, aldiz, produktu-eskaintza handiagoa lortzen da, prezio hobeak, 

kalitate handiagoa, enplegu handiagoa, aberastasun handiagoa, berrikuntza, eta, azken batean, 

ekonomiaren lehiakortasuna areagotzen eta hazkunde ekonomiko jasangarria erdiesten da. 

Memoria honen bidez, euskal erakundeei eta agintaritzaren xede den gizarteari erakundeko kide 

guztiek hartutako elkarlanerako konpromisoa erakutsi nahi diegu, legeak ezarritako helburuak 

erdieste aldera; asmoa da abantailarik handienak lortzea gure merkatuetan jardun duten enpre-

sentzat, horiek, ondoren, gure herritarrentzat onura handiagoak ekar ditzaten. 

Gainera, giza talde oso baten etengabe hobetzeko konpromisoaren isla da memoria hau. Hari 

esker erdietsi ditugu hemen jasotako lorpenak, eta ezbairik gabe, etorkizun itxaropentsuan pent-

satzeko aukera ematen digu. 

Bilbo, 2014ko uztaila





III

Lehiaren 
defentsa
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Lehiaren defentsa zera da: LDLak 
debekatutako lehia askearen aurkako 
jokabide posibleak ote dauden aztertzea 
merkatuetan (kolusiozko jokabideak, 
nagusitasun-egoeraz abusatzea eta lehia askea 
faltsutzea interes publikoari eragiten dioten 
egintza desleialez); ikerketa hori zehazpen-
prozedura baten barruan egiten da, zehapena 
ezartzearen bidez amaitu daitekeena.

Lehiaren defentsa eta lehiaren 
sustapena desberdinak dira: azkenekoa 
prebentiboa da funtsean, eta merkatuetan 
lehia sustatu, hobetu eta erraztea du 
xede. Lehiaren sustapena dibulgazio-, 
prestakuntza- edo kontsulta-jarduketen bidez 
egiten da, inoiz ez errepresiozkoen bitartez.

Lehiaren Defentsarako Legeak 
instrukzio-jarduketak (Ikerketa 
Zuzendaritzak aurrera eramaten 
dituenak) eta ebazpen-jarduketak 
bereizten ditu, LEKari dagozkionak1.

Edozein bide erabilita, LEAk jakiten 
badu lehiaren aurkakoak izan daitezkeen 
gertakariak izan direla, proiektu bati hasiera 
emango dio berehala, zeinean gertakariak 
egiaztatzeko aurretiazko eginbide 
informalak aurrera eramango baitira. 
Eginbide horien bitartez, ondorioztatu 
daiteke lehiarekin lotutako jokabiderik egon 
ez dela, sustapen-jarduketa bat aurrera 
eraman behar dela, edota lehia defendatzeko 
espedientearekin jarraitu behar dela. 

Aurretiazko eginbideak informazio-
eskaeretan zehaztu ohi dira, arazoa argitzeko 
eta informazio erreserbatuari hasiera 
emango zaion edota bestelakorik egingo 
den erabakitzeko helburua dutenak.

Indarreko legeriarekin bat, 
lehiaren araudia hautsi egin daitekeen 
zantzuak daudenean, informazio 
erreserbatuari hasiera ematen zaio, 
Ikerketa zuzendariaren ebazpenaren bidez. 

Fase horretan beharrezko eginbideak 
aurrera eramaten dira, zehazteko aztertutako 
eginbideak zantzuen arabera ez-zilegiak 
diren eta erabaki ahal izateko espedientea 
hasiko den edota jarduketak artxibatuko 
diren. Fase horretan, prozeduran alderik 
ez dagoenez oraindik, tartean dauden 
pertsonek ezin dute dokumenturik eskuratu. 

Informazio erreserbatua amaitzeko, 
jarduketak artxibatzeko ebazpena eman 
dezake LEKak, lehiaren aurkako jokabiderik 
ez dagoela irizten badio; halaber, zehapen-
espedientea hasi dezake, Ikerketa 
zuzendariaren ebazpenaren bidez.

Instrukzio-egintza horien ostean, arau-
hauste izan daitezkeen egitateak egitateen 
zehaztapen-orri bateanjasoko dira eta, aldeek 
egindako alegazioekin eta gauzatutako 
probekin batera, ebazpen-proposamena egingo 

Lehiaren Defentsarako 
Legeak instrukzio-jarduketak 
(Ikerketa Zuzendaritzak aurrera 
eramaten dituenak) eta ebazpen-
jarduketak bereizten ditu, 
LEKari dagozkionak.

1. Lehiaren defentsarako 
prozedura. Faseak eta 
amaitzeko aukerak. 

1 Estatuko uztailaren 3ko 15/2007 Leiaren Defentsarako    
   Legea (BOE, 159. zk., 2007ko uztailaren 4koa).
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da, LEKari bidaliko zaiona, ebatzi dezan.
LEKaren ebazpenak LDLak 

debekatutako jokabideak gertatu diren ala 
ez adieraziko du; era berean, garrantzi 
txikikoak diren jokabideak gertatu direla 
zehaztu dezake, baina, lehian eragin oso 
txikia dutenez, zehapenik ezarri ez..

Aldeek eskatzen badute eta lege-
betekizunak betetzen badira, zehazpen-
prozeduraren amaiera konbentzionala 
egiteko jarduketak hastea adostu daiteke.

Zehapen-prozedura amaitzeko 
modu horren bidez, ustezko arau-
hausleek konpromiso batzuk proposatu 
behar dituzte, espedientea irekitzea 
eragin duten jokabideek lehian zituzten 
ondorioak konpondu eta interes publikoa 
behar beste bermatzeko moduan.

Ustezko arau-hausleek konpromiso 
horiek IZk adierazitako epean aurkezten 
ez badituzte, amaiera konbentzionalaren 
eskaria atzera botako da eta zehapen-
prozeduraren izapideak egiten jarraituko 
da. Halaber, ustezko arau-hausleek eskaria 
atzera botatzen dutela ulertuko da, arau-
hausle horiek, horretarako ezarritako epean, 
zuzendaritza horrek ustez antzemandako 
arazoak konpontzen dituzten konpromiso 
berriak aurkeztu ezean; hori guztia, 
konpromisoak aurkeztu ondoren eta IZk 
konpromiso horiek espedientearen xede 

diren jokabideen ondoriozko lehiaren 
gaineko eraginak ez dituztela behar bezala 
ebazten edo interes publikoa ez dutela 
nahikoa bermatzen uste ondoren. 

Ondoren, IZk, alde guztiei entzun 
ondoren, amaiera konbentzionalaren 
proposamena aurkeztuko dio LEKari, 
proposamena hartu eta prozedurari amaiera 
emango dion ebazpenean txerta dezan. 
Amaiera konbentzionalaren proposamena 
jaso ondoren, LEKak aukera izango du: 

a) Zehapen-espedientea amaiera 
konbentzional bidez ebazteko, 
aurkeztutako konpromisoak egokitzat 
hartuta. 
b) Aurkeztutako konpromisoek 
espedientearen xede diren jokabideek 
lehian izandako ondorioak behar bezala 
konpontzen ez dituztela, edota interes 
publikoa behar bezala bermatzen ez 
dutela ebazteko. Kasu horretan, epe bat 
eman ahal izango du, ustezko arau-
hausleek LEKari ikusitako arazoak 
konponduko dituzten konpromiso 
berriak aurkez diezazkioten. Epe hori 
igaro ondoren ustezko arau-hausleek 
konpromiso berririk aurkeztu ezean, 
eskaeran atzera egin dutela ulertuko 
da, eta LEKak zehapen-prozedurarekin 
jarraitzeko eskatuko dio IZri.
Amaiera konbentzionalak abantaila 

ugari ditu espedienteak izapidetzeko orduan. 
Espedienteak ebazteko epea murrizten da eta 
administrazioaren baliabideak eraginkorrago 
baliatzen dira, ebazpenen aurkako 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoen 
kopurua murrizteko balio dezake, eta 
abantailak ditu operadore ekonomikoentzat: 
badakite zeri lotuta dauden, bai ustezko arau-
hausleak, ondorioak zehazten direnean eta 
egintza irmo bihurtzen den unean, bai horien 
lehiakideak, kalte-galerak gertatu badira, 
adierazpena oinarri gisa har baitezakete 
bide zibilean horiek erreklamatzeko.

LEKaren ebazpenak LDLak 
debekatutako jokabideak 
gertatu diren ala ez adieraziko 
du; era berean, garrantzi 
txikikoak diren jokabideak 
gertatu direla zehaztu dezake, 
baina, lehian eragin oso txikia 
dutenez, zehapenik ezarri ez.
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Zk. Izena Hasiera-data
Espedientearen

subjektu pasiboak
Egoera

2014/7 Arabako Herri Lanak 2014/03/31

Arabako Lanak, S.A.

Hasita

Añanako Udala

Aramaioko Udala

Artziniegako Udala

Barrundiako Udala

Bastidako Udala

Guardiako Udala

Lapuebla de Labarcako Udala

Moredako Udala

Navaridasko Udala

Urizaharreko Udala

Samaniegoko Udala

Arabako Foru Aldundia

Antoñanako Administrazio Batzarra

Argomaizko Administrazio Batzarra

Larrinbeko Administrazio Batzarra

Navarreteko Administrazio Batzarra

Olabarriko Administrazio Batzarra

Quintanilla de La Sierrako 

Administrazio Batzarra

Durruma Kanpezuko Administrazio 

Batzarra

Santikurutze Kanpezuko Administra-

zio Batzarra

2013/3
Gipuzkoako 
Prokuradoreak

2014/01/20
Gipuzkoako Prokuradoreen Elkargo 
Prestua

Ebatzia

2011/3 Bizkaiko Prokuradoreak 2014/01/20
Bizkaiko Prokuradoreen Elkargo 
Ofiziala

Ebatzia

2013/2
Bidasoa Behereko 
Ehorztetxeak

2013/12/17

Ocaso, S.A. Compañía de Seguros y 
Reaseguros

Hasita
M.J.G.P. Agente Esklusiboa

Tanatorio del Bidasoa, S.A.
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Zk. Izena Hasiera-data
Espedientearen

subjektu pasiboak
Egoera

2012/7
Gasteizko 
Autoeskolak

2013/11/04

Autoescuela Mendizorroza, S.C.

Hasita

J.L.A.A. (Autoescuela Añua)

Autoescuela Salazar, S.L. (Claxon)

J.A.S.A.(Autoescuela Aranbizkarra)

Autoescuela Mendiko, S.C.

Autoescuela Álava, S.L.

Autoescuela Gasteiz, S.C.

Autoescuela Olarizu, S.L.

Autoescuela Zadorra, S.L.

Autoescuela Arciniega, S.L.

D.C.S. (Autoescuela Leceta)

Autoescuela Gorbea, S.Coop

M.A.Z.O. (Autoescuela Zaldivar)

R.L.T. (Autoescuela Aurrera)

Autoescuela San Prudencio

Sum, S.L.L. (Autoescuela Km0)

2013/3 Bizkaiko Aparejadoreak 2013/07/01
Bizkaiko Aparejadore Eta Arkitekto 
Teknikoen Elkargo Ofiziala

Ebatzia

2013/4
Euskadiko Biologoen 
Elkargo Ofiziala

2013/06/08
Euskadiko Biologoen Elkargo 
Ofiziala

Ebatzia

2012/1 Eizie Itzulpen Tarifak 2014/04/07 EIZIE Ebatzia

2012/10
Egoitzentzako Farmazia 
Zerbitzuak-2

2012/10/30

Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila

Amaiera kon-
bentzionala

Arabako Foru Aldundia

Bizkaiko Foru Aldundia

Gipuzkoako Foru Aldundia
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Aurten hasiera-fasean egon 
diren 9 espedienteetatik, 5 LEAren 
Kontseiluak ebatzi ditu. 

Izan ere, Gipuzkoako prokuradoreak, 
Bizkaiko prokuradoreak, Bizkaiko 
aparejadoreak eta Bizkaiko Biologoen Elkargo 
Ofizialak izeneko espedienteak amaiera 
konbentzionalaren bidez ebatziak izan dira. 

Bestalde, EIZIE-Itzulpen tarifak 
espedientea zehapen batekin ebatzi da. 

LEAren jarduera-urtea amaitutakoan 
hasita jarraitzen zuten zehapen-
espedienteak, berriz, hauexek dira: Arabako 
herri-lanak, Gasteizko autoeskolak, 
Bidasoa Behereko ehorztetxeak eta 
Egoitzentzako farmazia-zerbitzuak-2.

Zehapen-espedienteak hasi aurretik, 
Estatuak eta autonomia-erkidegoek 
lehiaren babesaren arloan dituzten 
eskumenen koordinazioari buruzko 1/2002 
Legea betez, beharrezkoa da esleipen-
mekanismoa izenekoa martxan jartzea. 

Mekanismo horren arabera, lehia-
agintaritzek informazioa eman behar 
diote elkarri zehazteko hitzarmenik 
ote dagoen espedientearen izapidetzea 
egokitzen zaion agintaritzaren inguruan. 

LEAk agindu arauemailea bete du, 
eta esleipen-mekanismoaren mende jarri 
ditu ostean hasitako espedienteak.  

LBNk ez du bete hasierari ekin 
aurretik, agintaritza autonomikoei 
espedienteak jakinarazteko agindu 
arauemailea, baina espediente bat jarri 
du esleipen-mekanismoaren mende. 

3. Aurrera eramandako 
etxeko ikuskapenak

Legeak ahalmena ematen dio LEAri 
jardunbide batean ustez sartuta dauden 
enpresen egoitzan etxeko ikerketak egiteko, 
espediente bat hastea justifikatzen duten 
zirkunstantziarik dagoen egiaztatu dezan 
edota ez-zilegi baten probak bildu ditzan.

Etxeko ikuskapenak enpresen eta 
enpresa-elkarteen lokalak, instalazioak, 
lurrak eta garraiobideak barne har ditzake, 
bai eta enpresaburu administrarien eta 
beste langile batzuen etxea ere (horretarako 
epailearen baimena behar da). 

Ikuskapena egin behar den lokaletara 
sartzeko, beharrezkoa da eragindako 
pertsonen aurretiazko baimena edota, hala 
badagokio, epailearen baimena izatea. Etxeko 
ikuskapenak agintaritzaren agente-izaera 
duten funtzionarioek egin beharko dituzte, eta 
ikuskapenaren arabera egokiak diren adituek 
edota perituek lagundu ahalko diete, bai eta 
informazioaren teknologietan adituek ere. 

Ikuskapenean, enpresa-jarduerari 
lotutako liburuak, erregistroak eta 
dokumentuak egiaztatu daitezke, euren 
euskarria edozein dela ere, dokumentuen 
kopiak egin daitezke, dokumentazioa 
atxiki daiteke gehienez ere hamar egunez, 
edota lokalak zein dokumentuak zigilatu, 
ikuskapenak irauten duen bitartean.

2013ko martxoaren 15ean, hauxe 
jaso zen LEAn: ehorztetxe batek hileten 
eta ehorzketa-aseguruen sektoreko 
beste enpresa batzuen aurka jarritako 
salaketa, lehia askearen aurkako 
jokabideak ustez gauzatzeagatik. 

Salatutako egitateen inguruko 
ezagutza zabaltze aldera eta LDLaren 
arau-hausteen zantzuak ote zeuden ikertze 
aldera, Gipuzkoako hileten eta ehorzketa-
aseguruen sektoreko zenbait enpresaren 
lokalak ikuskatzea erabaki zen. 
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Enpresak ikuskapenen aurka 
egoteko arriskua zegoenez, eremuotan 
sartzeko baimen judiziala eskatu zen 
Administrazioarekiko Auzien Donostiako 
Epaitegian, baimen-autoa eman zuena.

Ikuskapenak 2013ko uztailaren 23an izan 
ziren, eta aldi berean aurrera eraman ziren 
hainbat enpresaren egoitzetan. Horretarako, 
behar bezala baimendutako LEAren 
funtzionarioak ikertutako enpresen bulegoetan 
azaldu ziren, Ertzaintzak erakundearen 
zerbitzura jarri zituen agenteekin batera 
(informazioaren teknologietan adituak 
ziren). Ikuskapenean gertatutako guztia 
aktetan jaso zen, eta horiei bildutako 
informazioaren kopia gehitu zitzaien.

Aurrera eramandako informazio 
erreserbatuan, behatu zen ikertutako enpresa 
batzuek salaketa jarri zuen enpresaren 
hileta-zerbitzuen merkatuko jarduera 
ezabatu edo murrizteko jardunbideak 
aurrera eramaten zituzten zantzuak zeudela. 
Horiek horrela, 2013ko abenduaren 
17an, Ikerketa zuzendariak zehapen-
espedientea hasteko ebazpena eman zuen. 

Espedientea instrukzio-fasean dago LEAn.

4. Aurten hartutako 
ebazpenak  

A. EIZIE-Itzulpen-tarifak  
(Esp.: 1/2012) 2014ko   
apirilak 7

2014ko apirilaren 7an, adierazitako 
espedientearen inguruko ebazpena eman 
zuen LEKak. LDEZk ofizioz hasi zuen hura, 
jakin ostean Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta 
Interpreteen Elkartearen (EIZIE) webgunean 
euskara-gaztelania eta gaztelania-euskara 
itzulpen-tarifen taula bat eta zerbitzuaren 
bestelako baldintzak argitaratuta egon 
zirela 2001etik 2011ra bitartean. 

EIZIE euskaratik edo euskarara 
lan egiten duten itzultzaile, zuzentzaile 
eta interpreteen elkartea da. 1987an 
sortua irabazi asmorik gabe, itzultzaileen 
lanbide-harremanak sustatzea du 
helburu nagusienetako bat. 

Zehapen-egitatea honetan datza: 
webgunean argitaratu izana prezioen 
erreferentziak zein horiek zehazteko balio 
zuten elementuak agindu moduan jasotzen 
zituzten taulak. EIZIEk espediente-
hasieraren jakinarazpena jasotakoan 
kendu zituen tarifa horiek webgunetik, 
hain zuzen, 2012ko urtarrilaren 25ean. 

EIZIEk konpromiso batzuk aurkeztu 
zituen, baina lege-eskakizunak betetzen ez 
zituztenez, LEKak ez zituen onartu zehapen-
prozeduraren amaiera konbentzional gisa. 

Jokabideak iraun zuen bitartean 
lehiaren araudia aldatu zenez, LEKak 

Zehapen-ebazpena, prezioen 
eta zerbitzuaren bestelako 
baldintzen inguruko gomendio 
orokorrak emateagatik.
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ezarri zuen gai prozesalei 15/2007 LDL 
aplikatuko zitzaiela, eta gaiaren mamiari 
eta zehapenari, berriz, 16/1989 LDL. 
Halaxe egin zen, debekatutako jokabidearen 
tipifikazioa bi arauotan berdina bada ere, 
zehapen-erregimen onuragarriena aplikatuko 
litzaiokeelako, hau da, 89ko Legearena. 

LEKak ebatzi zuenez, EIZIEk prezioen 
gomendioak argitaratu zituen, eta horixe 
16/1989 Legearen 1.1 artikuluan tipifikatuta 
zegoen. Helburua zerbitzuen prezioak 
homogeneizatzea eta operadoreen ahalmena 
murriztea zen, itzulpen-, interpretazio- eta 
zuzenketa-lanetan aplikagarriak izango 
liratekeen tarifak ezarri eta erakundeko 
kide eta hirugarrenei zabaltzearen bidez. 
Jokabide hori 2001etik 2011ra bitartean 
gauzatu zela egiaztatutzat jo da, hots, 
arau-haustea hamaika urtez luzatu zen.

16/1989 Legearekin bat, eskakizuna ez 
da lehiaren aurkako efektuak egotea, baizik 
eta nahikoa izango da jokabidearen helburua 
(erdietsi zein ez) lehia eragotzi, murriztu edota 
faltsutzea izatea edo efektu hori sortu ahal 
izatea (nahiz eta borondaterik ez egon). Kasu 
horretan, jokabidearen helburua zerbitzuaren 
zenbait funtsezko elementuren ezaugarriak 
uniformatzea da, hartara gomendioak 
erabilita; era horretan, merkatuan jardun 
duten agenteen lehiatzeko aukerak murrizten 
dira. LEKak, gainera, zehazten du jokabide 
hori ez dela egokia kontsumitzaileentzako 
onurak sortzeko, lehia-askatasuna mugatu 
baitu prezioari dagokionez; hain zuzen, 
elementu horixe da lehiaren elementurik 
nagusiena eragindako merkatuan.

Jokabidearen zuzenbidearen 
aurkakotasunari dagokionez, lehia askeko 
sistema batean egon behar den operadore 
bakoitzaren independentzia mugatzen du. 

LEKak 8.000 euroko isuna 
ezartzen du, aintzat hartuta jokabidearen 
larritasuna eta iraupena, eta, besteak beste, 
jokabidearen ez-zilegitasunaren inguruko 
ezjakintasuna erakundearen aldetik.

B. Euskadiko Biologoen 
Elkargo Ofiziala (Esp.: 4/2013) 
2014ko ekainak 10

Euskadiko Biologoen Elkargo Ofizialetik 
Elkargoaren Oniritziaren Erregelamendua eta 
Zerbitzu Profesionalen Kontratua deskargatu 
zitezkeen. Bi dokumentuok lehian kalteak 
eragin zitzaketen elementuak zituzten.

Elkargoaren oniritziari dagokionez, 
nahitaezkotzat jotzen zen, bere lanbidearen 
barruan biologo batek gauzatutako lan 
guztietarako. Era berean, elkargokide 
batek oniritzia saihestuko balu, Gobernu 
Batzarrak oniritziaren tarifaren % 50era 
arteko errekargua aplikatuko litzaioke; 
beste behin gertatuz gero, errekargua % 
100ekoa izan ahalko litzateke. Jokabide 
horren bidez, beraz, nahitaezkotzat jotzen 
zuen oniritzia elkargoak, legeak betebehar 
hori ezartzen ez zuen kasuetan, bai eta 
kasuon ondoriozko gastuetan ere.

Zerbitzu Profesionalen Kontratuarekin 
lotuta, ezartzen zuen zerbitzu-sari 
profesionalak ordaintzeko oinarri hartu behar 
zirela indarreko zerbitzu-sarien tarifak eta 
gastuei eta ordejarriei erreferentzia egiten 
zizkieten beste baldintza orokor batzuk.

LEAk errekerimendua egin ostean, 
elkargoak webgunea aldatu zuen, bateko, 
elkargoaren oniritziaren izaera boluntarioa 
jasotzeko, eta, besteko, Elkargoaren 
Oniritziaren Erregelamendu berria onartzeko 
lanen berri emateko, indarreko legeriara 
egokitze aldera. LEKak positibotzat jo zuen 
webguneko edukia berehala aldatu izana.

Amaiera konbentzionala, 
Euskadiko Biologoen Elkargo 
Ofizialak proposatutako 
konpromisoak onartu ostean.



25

Gertakariak ikusita, LEKak 
iritzi zion konpromisoak nahiko zirela 
lehiaren gaineko efektuak konpontzeko, 
bai eta interes publikoa behar bezala 
bermatuta geratzen zela ere. Konpromiso 
horien bidez, Elkargoaren Oniritziaren 
Erregelamendua eta Zerbitzu Profesionalen 
Kontratua aldatu behar zituen elkargoak, 
eta erabakiak jakinarazi: bai orokorrean, 
elkargoaren webgunean, bai banan-banan, 
elkargokideei komunikazio bana bidalita.

C. Bizkaiko Aparejadore eta 
Arkitekto Teknikoen Elkargo 
Ofiziala (Esp.: 9/2012) 2014ko 
ekainak 25

Bizkaiko Aparejadore eta Arkitekto 
Teknikoen Elkargo Ofizialaren funtzioetako 
bat peritutza judizialeko zerbitzuak esleitu 
ahal zaizkien elkargokideen zerrenda 
epaile edo auzitegiei bidaltzea da.

Funtzio horrekin lotuta, elkargoaren 
Batzar Nagusiak, 1998an, Bizkaiko Aparejadore 
eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialaren 
Peritu Judizialen Elkartea sortu zuen, perituen 
zerrendan sartu nahi ziren elkargokide 
aparejadore eta arkitekto teknikoek osatutakoa.

1998an onartutako erregelamenduak 
arautzen du perituen elkartea. Horren 
arabera, elkarteak perituen zerrenda egin, 
eta epaitegi eta auzitegien esku jartzen ditu. 

Erregelamenduak, era berean, 
ezartzen du elkargoaren elkartekoak ez diren 
profesionalak, edota bertako kide izan arren, 
erregelamenduan ezarritako eskakizunak 

betetzen ez dituztenak, ez direla onartuko 
perituen zerrendetan, eta, hortaz, ezin izango 
dituzte epaile edo auzitegi batek eskatutako 
peritutza judizialeko zerbitzuak eman.

Elkargoak auzitegietara bidaltzen dituen 
perituen zerrendetan sartu ahal izateko 
erregelamenduan ezarritako eskakizunak 
aztertu ostean, behatu zen aplikagarria zen 
araudian (Prozedura Zibilaren Legearen 
340. artikulua) ezarritako eskakizunak 
gainditzen zituztela, eta horiek aplikatzeak 
lehia-arazoak sortzen zituela, arau horrek 
epaile edo auzitegi batek eskatutako peritutza 
judizialeko zerbitzuetarako sarbidea 
mugatzen zielako perituen elkartean ez 
zeuden profesionalei edota bertako kide 
izan arren, erregelamenduan ezarritako 
eskakizunak betetzen ez zituztenei. 

Hortaz, ulertu zen justifikatu ezin 
zitekeen moduan mugatzen zela lanbide 
baten garapena, perituen zerrendetara 
sartzeko eskakizunak ezartzearen bidez.

Elkargoak, espedientea abiarazita 
zegoenean, zehapen-prozeduraren 
amaiera konbentzionala egiteko 
jarduketak has zitezela eskatu zuen. 

Horretarako, konpromiso-proposamen 
bat aurkeztu zuen. LEAren iritziz, 
hautemandako lehia-arazoak konpontzeaz gain, 
peritu judizialen zerrendara sartzeko eskakizun 
guztiak, lege-mailako ezein arau-xedapenetan 
jasota ez zeudenak, ezabatzea bermatzen zuen 
horrek, eta hortaz, behar bezala bermatuta 
geratzen zen interes publikoa. Horregatik 
guztiagatik, zehapen-prozeduraren amaiera 
konbentzionala adostu zen, izaera loteslearekin. 

Konpromisoek erregelamendua 
aldatzea barne hartzen zuten, alde batera 
uzteko perituen zerrendan sartu ahal izateko 
legeak ezartzen ez zituen betekizunak, bai 
eta erabakiok zabaltzeko betebeharra ere.

Amaiera konbentzionala, 
Aparejadore eta Arkitekto 
Teknikoen Elkargo Ofizialak 
proposatutako konpromisoak 
onartu ostean.
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D. Colegio de Procuradores 
de Bizkaia (Expte. 3/2011) 17 
de julio de 2014

Bizkaiko Prokuradoreen Elkargo 
Ofizialak Jakinarazpen Aretoak eta kopia-
lekualdaketa erabiltzen zituen prokuradore 
ororentzat nahitaez bete beharreko 
finantzaketa-sistema –Esku-hartzeagatiko 
Ekarpena (EE) deitutakoa– zuen ezarrita. 

EE prozeduraren arabera aldatzen 
zen, baina ez zuen bereizketarik egiten 
prokuradore bakoitzak gauzatzen zituen 
esku-hartzeen kopuruaren arabera, EAEn ez 
baitago ezarrita prozedura bakoitzean egiten 
diren jakinarazpen-egintzen kopuruaren 
zenbaketa zehatza egitea ahalbidetzen 
duen izapidetze judizialeko informatika-
sistemarik. Ekarpenaren zenbatekoa 
zehazteko, Elkargoak, gainera, Jakinarazpen 
Aretoaren berezko jarduerari zuzenean lotuta 
ez zeuden gastuak barne hartzen zituen.

Elkargoak hainbat konpromiso 
aurkeztu zituen; horiekin bat, EE 
kalkulatzeko Jakinarazpen Aretoak sortzen 
zituen langile-gastuak eta ustiapen-
gastuak bakarrik kontuan hartuko ziren. 
Horretaz aparte, prozedura bakoitzean 
egiten diren jakinarazpenak zenbatu 
ezin diren bitartean, EEren zenbatekoa 
justifikatzeko balio dezaketen jakinarazpenen 
batezbestekoetan oinarritutako metodologia 
ezarri da. Sistema horrek gardentasuna 
areagotzen duela eta hautemandako lehia-
arazoak konpontzen dituela iritzi zaio. 

Elkargoak, halaber, ebazpena 

eta berari erantsitako konpromisoak 
gutxienez 12 hilabetez argitaratzeko eta 
elkargokide bakoitzari jakinarazteko 
konpromisoa hartu du.

LEKak aurkeztutako konpromisoak 
nahiko direla uste du, eta ondorioz, 
espedientea ebatzi da, amaiera 
konbentzionala emanda.

E. Gipuzkoako Prokuradoreen 
Elkargo Prestua (Esp.: 3/2013) 
2014ko uztailak 17

Gipuzkoako Prokuradoreen Elkargo 
Prestuak kuota finkoa ezarrita zuen 
Jakinarazpen Zerbitzua finantzatzeko, 
kontuan hartu gabe erabiltzaileek zerbitzua 
zenbat aldiz baliatzen zuten. Jakinarazpen 
Zerbitzuaren kuotaren zenbatekoa langileen 
soldaten eta kostuen dagokien zatia lan egiten 
duten elkargokideen kopuruarekin eta hamabi 
hilerokoekin zatituz lortzen zen. Gainera, 
EAEn ez dago ezarrita prozedura bakoitzean 
egiten diren jakinarazpen-egintzen kopuruaren 
zenbaketa zehatza egitea ahalbidetzen duen 
izapidetze judizialeko informatika-sistemarik. 

Horregatik, aipatu zenbaketa 
ahalbidetzen duen sistema izan arte, 
hainbat konpromiso proposatu zituen 
elkargoak, prozeduraren amaiera 
konbentzionala egiteko helburuarekin. 

Konpromiso horiek prozedura 
bakoitzeko EEren zenbatekoa zehazteko 
sistema ezartzea barne hartzen dute, 
prozedura-mota bakoitzeko jakinarazpenen 
batezbestekoetatik abiatzen den formula 

Zehapen-prozeduraren amaiera 
konbentzionala, Bizkaiko 
Prokuradoreen Elkargo 
Ofizialak proposatutako 
konpromisoak onartu ostean.

Zehapen-prozeduraren amaiera 
konbentzionala, Gipuzkoako 
Prokuradoreen Elkargo 
Prestuak proposatutako 
konpromisoak onartu ostean.
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matematiko batean oinarrituta dagoena. 
Gainera, formula horrek Jakinarazpen 
Aretoari zuzenean lotutako gastuak 
bakarrik hartzen ditu kontuan.

LEKak iritzi zion aurkeztutako 
konpromisoek Jakinarazpen Zerbitzua 
finantzatzeko sistemaren aplikazioak 
eragindako lehiaren gaineko efektuak 
konpontzen zituztela, kontuan hartu gabe 
prokuradoreek eta prozedurek sortutako 
lan-karga. Halaber, interes publikoa 
behar bezala bermatuta geratzen zen. 

Elkargoak bere webgunean ebazpena 
eta konpromisoak argitaratu behar ditu, 
eta elkargokide bakoitzari ebazpenaren 
edukia eta konpromisoak jakinarazi.

5. Zaintzako espedienteak

LEAren IZ LEKak hartzen 
dituen ebazpen guztiak gauzatzen eta 
betetzen direla zaintzeko behar diren 
jarduketa guztiez arduratzen da. 

Kontseiluak, ebazpenak hartzen 
dituenean, obligazio batzuk betetzeko 
zenbateko epea duen adierazten dio 
hartzaileari, eta, berau bete ezean, hertsapen-
isuna jarri ahalko zaiola ohartarazten.

IZk ondorioztatzen duenean LEKak 
hartutako ebazpen bat bete ez dela, 
zaintzako txosten bat egin ahal izango du, 
aldeei entzun ostean, LEKaren aurrean 
aurkeztuko dena, ezarritako obligazioak 
bete diren ala ez adierazi dezan. 

Hark emandako ebazpenean jasotako 
obligazio bat bete ez dela adierazten 
duen LEKaren ebazpenak, halaber, 
berau bete ez duenari ezarriko zaion 
hertsapen-isun zehatza jasoko du.

 A. Naturgas esklusibotasuna. 
1/2012 Espedientea 

Espediente horren gaia gas-
instalazioen ikuskapenarekin lotutako 
zerbitzuen errentamendu-kontratuetan 
jasotako esklusibotasun-klausula zen. 
Amaiera konbentzionalaren bidez 
ebatzi zen, 2012ko urriaren 11n. 

Kontratuek gas naturalaren banaketaz 
arduratzen zen enpresa eta instalazioen 
ikuskapenaz arduratzen zirenak lotzen 
zituzten. Klausula horrek esklusibotasun-
harremana barne hartzen zuen, eta horren 
bitartez, aldizkako ikuskapenak egiteko edo 
instalazioak martxan jartzeko ardura zuten 
enpresek ezin zuten lan egin zerbitzuen 
errentamendu-kontratua izenpetuta zuten 
enpresa-taldekoak ez ziren enpresentzat. 

Enpresa banatzaileak zehapen-
prozeduraren amaiera konbentzionala egiteko 
hainbat konpromiso aurkeztu zituen. LEAk 
aurkeztutako konpromisoak onartu zituen.

Enpresak hartutako konpromisoen 
arabera, zera egin behar zuen: instalazioen 
ikuskapenaz arduratzen ziren enpresekin 
jada sinatutako kontratu guztietako 
esklusibotasun-klausula jasotzen zuen 
baldintza orokora ezabatu; gehigarri bat 
aurkeztu, aipatutako kontratuen aldaketarekin; 
esklusibotasun-klausularik ez txertatu 
instalazioen ikuskapenaz arduratzen diren 
enpresekin etorkizunean izenpetuko dituen 
zerbitzuen errentamendu-kontratuetan; eta 
enpresa banatzailearen taldearen barruan 

Espediente amaiera 
konbentzionalaren bidez ebatzi 
zen, 2012ko urriaren 11n..
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errentamendu-kontratuak izenpetzen zituen 
enpresarekiko lotura ezarri, aipatutako 
konpromisoen bidez. Era berean, LEAk 
enpresa banatzailearen webgunean 
konpromisoak argitaratzeko obligazioa 
ezarri zuen, eta enpresa banatzaileari eta 
errentamendu-kontratuak izenpetzeko 
ardura zuenari prentsan ebazpenaren 
berri emateko betebeharra ezarri zien.

Enpresak konpromisoetan adierazitako 
gehigarria aurkeztu zuen, eta errentamendu-
kontratuak aldatu eta esklusibotasun-
klausularik ez zutela egiaztatu zen.

LEAk dakiela, ez da errentamendu-
kontratu berririk egin, hortaz, esklusibotasun-
klausulak txertatu ez direla egiaztatzeko 
aukera egon da. Enpresa banatzaileak 
errentamendu-kontratuak sinatuta dituen 
gas-instalazioak ikuskatzeko enpresak 
espedientea izapidetzean kontuan hartu 
diren berberak dira. Horiekin sinatutako 
errentamendu-kontratuak egiaztatuak izan 
dira, eta ez dute esklusibotasun-klausularik.

Aurkeztutako konpromisoak tartean, 
errentamendu-kontratuak izenpetzen 
zituen enpresa lotuta geratu zen, eta 
jada izenpetutako errentamendu-
kontratuen aldaketa sinatu zuen, hartutako 
konpromisoetara egokitze aldera.

Konpromisoei buruzko argitalpena 
2013ko azaroaren 15era arte gutxienez egon 
zen webgunean, hau da, ezarritako hamabi 
hilabeteko gutxieneko denbora-tartean.

2012ko azaroaren 15ean, enpresa 
banatzaileak eta errentamendu-kontratuak 
izenpetzen zituenak ohar bat argitaratu 
zuten El Correo eta El Diario Vasco 
aldizkarietan, amaiera konbentzionalaren 
berri emateko. Esklusibotasun-klausulen 
debekua ez ezik, konpromisoak osorik 
argitaratuta zeuden enpresen webguneak 
ere adierazi zituzten bertan.

B. Pinosolo espedientea. 
5/2012 Espedientea

“Kirolgunea” izeneko lehiaketaren 
helburuak Pinoloso kiroldegi berriaren 
proiektua idaztea, obrak zuzentzea, 
segurtasun eta osasunaren alorreko 
koordinazioa aurrera eramatea eta obrak 
gauzatzea ziren. Bertan, egiaztatutzat jo 
zen bi enpresak “Kirolgunea” lehiaketaren 
kontratazio publikoko prozesuaren 
berdintasunezko baldintzak aldatzeko 
adostasuna lortu zutela, lizitazioaren 
baldintzen agiriak prestatu aurretik 
informazioa trukatzearen bidez. Era berean, 
egiaztatutzat hartu zen lehia desleiala 
gertatu eta interes orokorra kaltetu zela. 

LEAk zehapen bana ezarri zien 
enpresei, eta Leioa Kirolak sozietateari 
kontratua indargabetzeko agindu zion: 
arau-hausleei ezin zien inolako kalte-
ordainik nahiz kalte eta galerengatiko 
konpentsaziorik eman, eta, hala badagokio, 
kontzeptu horrengatik ordaindutako 
kantitateak berreskuratu behar zituen.

Arau-hausleetako batek isuna 
ordaindu zuen bitartean, besteak isunaren 
gauzatzearen etendura judiziala eskatu 
zuen. EAEJANak eskaera onartu zuen.  

Urte honetan, zaintzako 
jardueraren barruan, informazioa 
eskatu zaio Leioa Kirolak SAUri. 
Adierazi duenez, ez die inolako kalte-
ordainik nahiz kalte eta galerengatiko 
konpentsaziorik eman arau-hausleei.

Aipatutako zaintzako 
espedienteak LEAk 2013ko 
maiatzaren 21ean emandako 
ebazpen bati erreferentzia 
egiten dio. .
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C. EIZIE – Itzulpen-tarifak. 
1/2012 Espedientea

2014ko apirilaren 7an, LEAk 
egiaztatutzat jo zuen EIZIEk, bere 
webgunean, itzulpen-, zuzenketa- eta 
interpretazio-zerbitzuen gaineko tarifak 
argitaratu zituela, elkarteko kideek 
orientazio gisa erabil zitzaketenak 
bezeroekin tarifak adosteko orduan.

Hori dela eta, kolusiozko hitzarmen 
bat zegoela egiaztatutzat hartu eta 
isuna jarri zitzaion EIZIEri. Halaber, 
etorkizunean lehiaren aurkako antzeko 
jokabiderik ez gauzatzeko eta ebazpenaren 
edukia bere webgunean argitaratzeko 
eta kide bakoitzari edukiaren berri 
emateko obligazioa ezarri zitzaion.

Espediente horren zaintza egiteko, 
ezarritako isunarekin lotutako alderdi 
guztiak bete direla ziurtatu behar izan 
da: isun ekonomikoaren ordainketa, 
lehiaren aurkako antzeko jokabiderik 
berriro ez gauzatzea eta ebazpenaren 
jakinarazpena, orokorra (webgunearen 
bidez) zein bananakoa (kide bakoitzari). 

Isuna ordaindu da. 
Orain arte, ez da hauteman lehiaren 

aurkako jokabiderik EIZIEren aldetik.
Jakinarazpen orokorraren betebeharra 

urtebetez luzatzen denez, tarte horretan 
zehar jarraituko du zaintzak. 

Azkenik, banakako jakinarazpenaren 
egiaztapena konplexuagoa izan 
daitekeenez, kideei bidalitako mezu 
elektronikoa igorri zion EIZIEk LEAri.

D. Euskadiko Biologoen 
Elkargo Ofiziala. 4/2013 
Espedientea

Espedientea 2014ko ekainaren 10ean 
ebatzi zen. Berau hasteko arrazoia elkargoak, 
bere webgunean, Elkargoaren Oniritziaren 
Erregelamendua eta Zerbitzu Profesionalen 
Kontratua argitaratu izana izan zen. Bi 
dokumentuon idazketarekin bat, bazirudien 
elkargoaren oniritzia nahitaezkoa zela legeak 
horixe ezartzen ez duen zenbait kasutan. 

Biologoen Elkargoak zehapen-
prozeduraren amaiera konbentzionala egiteko 
hainbat konpromiso aurkeztu zituen. LEAk 
aurkeztutako konpromisoak onartu zituen. 

Hona hemen elkargoaren konpromisoak: 
Elkargoaren Oniritziaren Erregelamendua 
eta Zerbitzu Profesionalen Kontratua bere 
webgunetik kentzea; LEAri Elkargoaren 
Oniritziaren Erregelamendu berria 
bidaltzea, Gobernu Batzarrak onartu ostean; 
jakinaraztea, harik eta erregelamendu berria 
onartu arte, oniritzia boluntarioa dela eta 
zerbitzu-sari profesionalei eta gainerako 
merkataritza-baldintzei buruzko araurik ez 
dagoela, bai orokorrean (webgunearen bidez) 
bai banan-banan (elkargokide bakoitzari); 
zerbitzu profesionalen kontratu-ereduaren 
edukia aldatzea, profesionalaren eta bere 
bezeroaren arteko hitzarmen aske posiblerik 
ez oztopatzeko; eta elkargokideei ebazpenaren 
eduki osoa banan-banan jakinaraztea.

Elkargoak webgunetik kendu 
zituen bi dokumentuak, amaiera 
konbentzionalaren ebazpena hartu aurretik.

Elkargoak erregelamendu berria 
bidali zion LEAri. Hark egiaztatu 
zuen lehiaren araudia errespetatzen 
zuela, argi uzten baitzuen elkargoaren 
oniritzia boluntarioa zela.

Erregelamendua onartu arte, elkargoaren 
webguneak oniritziaren izaera boluntarioa 
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jasotzen zuen. Gainera, elkargoak kideei 
bidalitako dokumentua igorri zion LEAri, 
zeinean oniritziaren izaera boluntarioa 
eta zerbitzu-sari profesionalen inguruko 
araurik ez zegoela azaldu baitzien.

Zerbitzu profesionalen kontratu-ereduari 
dagokionez, edukia aldatu zen, argi geratu 
zedin profesionalak eta bezeroak beren 
baldintzak negoziatzeko askatasun osoa dutela.

Azkenik, elkargoak kide bakoitzari 
bidalitako komunikazioa bidali zion LEAri, 
ebazpenaren eduki osoa jasotzen zuena.

E. Bizkaiko Aparejadore eta 
Arkitekto Teknikoen Elkargo 
Ofiziala. 9/2012 Espedientea

IZk LEKak 2014ko ekainaren 25eko 
bere ebazpenean onartutako konpromisoen 
betetze-maila egiaztatu du. Konpromiso 
horiek tartean, elkargoaren webgunetik 
berehala kendu behar ziren espedientea 
hastea eragin zuen erregelamendua eta bertan 
jasota zeuden lehiaren araudiaren aurkako 
testu guztiak, elkargoaren Peritu Judizialen 
Elkartearen erregelamendua aldatu behar 
zen indarreko legeriara egokitzeko, eta 
ebazpena jakinarazi behar zen, bai orokorrean 
(gutxienez hamabi hilabetez luzatu behar 
zena) bai banan-banan, elkargokide bakoitzari.

Orain arte, obligazioetako batzuk bete 
ditu elkargoak. Erregelamendua aldatu 
duela eta webgunean argitaratu duela 
egiaztatu da. Denboran zehar luzatzen diren 
obligazioei dagokienez, eta espedientea ireki 
zaion elkargoak horiek bete behar dituen 
epea amaitu ez denez, betetzen ote diren 
egiaztatzen jarraituko du, aldian-aldian, IZk.

6. Defentsa juridikoan 
laguntzea auzitegietan  

Zehapen-prozedura bat izapidetu 
ostean LEKak ematen dituen ebazpenek 
LDLak debekatutako jokabiderik 
gauzatu den zehazten dute. Ebazpenok 
administrazio-bidea amaitzen dute, eta 
horien aurka, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri daiteke EAEJANeko 
Administrazioarekiko Auzien Salan, ebazpena 
jakinarazi eta bi hilabeteko epean.

LEAk, bide judizialean bere ebazpenak 
hobeto defendatze aldera, Eusko Jaurlaritzako 
letraduen defentsa juridikoa dauka, eta 
horiek aipatu defentsa gain hartzen dute 
epaitegietan. Letraduei LEAko langileek 
ematen diete laguntza. LEAko teknikariak 
eta batzordekideak elkarlan estuan aritzen 
dira aurkapen-arrazoiak aztertzeko eta 
defentsarik onena prestatzeko lanetan.

Aurten, bi hauen defentsan 
lankidetzan jardun dute: BILBOKO 
UDALEKO TELEFONO KONTRATUA 
07/2011 Espedientearen ebazpena eta 
PINOSOLO LEHIAKETA 05/2012 
Espedientearen ebazpena; bi kasutan, 
errekurtsoa aurkeztu da EAEJANean.

Zehapen-prozedura bat 
izapidetu ostean LEKak ematen 
dituen ebazpenek LDLak 
debekatutako jokabiderik 
gauzatu den zehazten dute.







IV
Lehiaren 

sustapena
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 Esparru horretan, LEAren jarduera 
askotarikoa eta sakona da. Hedapen-
kanpainak aurrera eraman ditugu 
lehendabiziko aldiz, txostenak egin 
ditugu (eta beren kopurua lehia-sistema 
abian egondako aurreko urte guztietan 
baino gehiago areagotu da), jardueraren 
hartzaileak dibertsifikatu dira (biztanleriaren 
hainbat maila hartu ditugu), hedabide 
ezberdinak erabili ditugu (akademikoak, 
dibulgaziokoak, espezializatuak...) eta 
esperotako emaitzak lortzen ari den 
komunikazio-kanpaina martxan jarri. 

1. Hedapen-kanpaina: 
“Igogailuen mantentze-
lanetako zerbitzua 
kontratatzeko 
gomendioak”.  

  Igogailuen mantentze-lanetako 
zerbitzuen merkatuko lehia-baldintzak 
hobetzeko xedearekin, zerbitzu-hornitzaile 
horiekiko negoziazioa hobetzeko informazioa 
eman zaie kontsumitzaileei: hainbat 
gomendio helarazi dira, esaterako, aurrekontu 
bat baino gehiago eskatzea eskaintzak 
alderatzeko, eta epe luzera kontsumitzaileak 
konprometitzeko arriskua duten klausulak 

onartzeak dakartzan ondorioak azaldu. 
Lehiaren Euskal Agintaritzak igogailuen 

mantentze-lanetako merkatuaren inguruko 
dekalogoa banatu die igogailuak dituzten 
eraikinetako 42.600 jabeen erkidegori, 
Euskadiko 800 finken administratzaileri 
eta kontsumitzaileen defentsarekin eta 
KIUBekin lotutako 50 elkarteri.

10 jarraibide igogailuaren mantenuan 
aurrezteko izeneko txostenean sakonki 
lantzen dira herritarrek dituzten eskubideak 
igogailuen mantentze-zerbitzua kontratatu 
eta berritzeko orduan, mantentze-zerbitzuon 
kontratazioarekin lotutako hainbat 
gomendio praktiko emateaz aparte.

Era berean, LEAren helbide elektronikoa 
(Infocompetencia@avdc.es) eman zaie. 
Kontsumitzaileek bertara jo dezakete 
kontratuaren negoziazioari lotutako alderdien 
inguruko aholkularitza jasotzeko (beste 
aurrekontu batzuk aurkezteko ezezkoak, 
kontratuen iraupen luzeegia, mantentzaile 
ezberdinek prezio berdinak eskaintzea...).

Eskaintza horren erantzun gisa, 
jabeen erkidego eta finken administratzaile 
ugari jarri dira LEArekin harremanetan, 
hainbat zalantza planteatzeko. Gaiaren 
arabera, zuzenean erantzun ditugu, edota 
kasuan kasuko erakundeetara bideratu.

Ekimen horri esker, sektore horretan 
lehia areagotu nahi izan du LEAk, 
eta zerbitzuon erabiltzaile ezberdinek 
adierazi dutenez, hori lortu ere, batzuek 
kontratuak berriro negoziatu ahal baitituzte, 
aurrez baino baldintza hobeekin.

En este momento se está valorando 
la realización de una evaluación directa 
a los usuarios para poder cuantificar 
los resultados de la campaña.

Lehiaren defentsaren alorrean 
LEAk aurrera eraman dituen 
jarduketen kalitatea eta 
kantitatea areagotu direla 
adierazi dugun arren, aurreko 
urtearekin alderatuta, 
lehiaren sustapenean gertatu 
da handitzerik handiena 
erakundearen lanari 
dagokionez.
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2. Kostuen finkapenari 
eta kontuen zinei buruzko 
bilera monografikoa. 

2014ko uztailean, alde anitzeko 
bilera antolatu zen, hurrengoen artean: 
EAEJANeko presidente Juan Luis Ibarra 
jauna, Bilboko epaile dekanoa, idazkari 
judizial burua, hiru lurraldeetako abokatuen 
elkargoetako dekanoak eta LEA (ordezkari 
gisa, María Pilar Canedo, Natividad Goñi 
eta Ibon Álvarez bertaratu ziren).  

Bileraren helburua kostuen finkapenean 
eta kontuen zinean baremoak erabiltzeko 
debekuak eragindako alderdi praktikoak 
aztertzea izan zen. Bi egoera juridiko horietan 
bakarrik, irizpide orientagarriak erabiltzeko 
aukera ematen du legeak. Zehaztu gabeko 
kontzeptu juridiko horren definizioa egiteko 
–legea errespetatzen dela bermatzeko 
helburuarekin– , gaia sakonki aztertuko 
duen batzordea sortu behar izan da.

3. Txostenak. 

A. Elkargo eta kontseilu 
profesionalekin lotuta 

Elkargodun lanbideetan aritzen 
direnek lehia askean aritu behar dute, eta 
LDL bete behar dute, bere osotasunean. 
Elkargoek eta kontseiluek hitzez hitz bete 
behar dituzte Estatutuak edo elkargoaren 
gainerako arauak, eta hori beren jardun osora 
zabalduko da. Horregatik, ezin dute lehia 
mugatzen duten erabaki edo gomendiorik 
hartu edota betebehar eta eskakizunik ezarri.  

Elkargora nahitaez bildu beharrak 
jarduera gordetzen du elkargokide izan behar 
duten eta titulu jakin bat eskura izan behar 
duten profesionalentzat. Lanbidearen jarduera 
elkargoko kide diren profesionalei berariaz 
gordetzeak sartzeko oztopo handiak eragiten 
dizkie hirugarrengoei. Zentzu horretan, 
KAk ezarri du elkargora nahitaez bildu 
beharra konstituzioaren arabera zilegi izango 
dela interes publiko bat defendatzeko beharra 

Justizia Auzitegi Nagusian egindako bilera, eragindako alde nagusien artean.
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dagoenean soil-soilik. Legegileak identifikatuko 
ditu zeintzuk diren eskakizun hori betetzen 
duten lanbideak. Hala ere, oraindik lege-
araudirik ez dagoenez, erregimen iragankorra 
aplikatuko da, zeinaren bidez Omnibus 
Legearen aurretik ezarritako elkargoetara 
nahitaez biltzeko beharrak sendotu baitira.

Nahi izanez gero, elkargoak 
elkargoko kideak ordezkatu ditzake. 
Hortaz, elkargokideak espresuki eskatu 
behar du. Elkargora nahitaez bildu beharra 
ezarrita duten lanbideen kasuan, elkargoek 
lanbidearen ordezkaritza esklusiboa 
izateko ahalmenari eutsiko diote. Gainera, 
elkargoek zaindu beharko dute lanbidea 
gauzatzeko nahikoa gaitasun teknikoa esleitzen 
dien titulazio ofiziala duten profesional guztiak 
bertara biltzen direla. Bolonia prozesuaren 
ondorioz, titulazioen katalogoa desagertu, 
eta unibertsitateei titulu berriak sortzeko 
aukera eman zaie. Horregatik, a priori ez 
litzateke justifikatuta egongo elkargorako 
sarbidea titulazio-katalogo jakin batekin 
lotzea. Azkenik, elkargora bildu nahi direnek 
bete beharreko eskakizunak Estatutuetan 
argi eta garbi ezarrita egon eta publikoak 
izan beharko dira. Era berean, sartzeko 
kuota proportzionala, ez diskriminatzailea 
eta sendoa izan beharko da, eta bere 
tramitazioaren benetako kostuaren oinarria 
kontuan hartuta ezarri. Azken batean, 
sartzeko kuota ezin da erabili elkargoaren 

beste zerbitzu batzuk finantzatzeko iturri gisa, 
ez eta lanbidera sartzea gogogabetzeko ere..

Hala ere, lanbide batean autonomia-
erkidego batzuetan besterik ez badaude 
elkargoak, bizileku profesionala edo 
bizileku profesional nagusia ezarrita 
duten tokiko legeei men egingo diote 
profesionalek. Hau da, elkargoko kide ez 
den profesional batek elkargora nahitaez 
bildu beharra jasotzen duen autonomia-
erkidego batean jardun lezake.

Elkargora nahitaez bildu beharra 
lurralde osoan aplikatuko balitz, lurralde 
osoan elkargo bakarrera biltzeko 
beharraren printzipioak esan nahiko du 
elkargo batek ezin diela jakinarazpenik ez 
inolako gaikuntzarik eskatu elkargoko kide 
diren ez beste lurralde batean jardun duten 
profesionalei, ezta beren kideei eskatu ohi 
dien ez bestelako kontraprestaziorik ere.  

Elkargoen Estatutuek legez aitortutako 
funtzioak baino ezingo dituzte jaso. 

Alde batetik, elkargoei ezingo 
dizkiete esleitu elkargokideei dagozkien 
funtzioak. Bestela, elkargoa elkargokideekin 
lehiatuko litzateke, eta elkargoaren 
eta elkargokideen arteko lehia 
desleiala gertatuko litzateke. Elkargoetara 
atxikitako kideei berez dagozkien lan 
profesionalak elkargokideek egin behar 
dituzte. Elkargoak ez du horiek aurrera 
eramateko titulurik. Eta, inola ere, ezin 
du zerbitzu-saririk jaso nolabaiteko 
konplexutasun teknikoa izateagatik, 
normalean elkargokideek kobratzen 
dituzten kontsultak edo lanak egiteagatik.

Lan profesionalen elkargoaren 
oniritziari dagokionez, horien helburua da 
lana egin duena nor den eta zer gaikuntza 
duen egiaztatzea, eta dokumentazioa 
zuzena eta formaz egokia dela ziurtatzea, 
dena delako lan horri aplikatzekoa zaion 
araudiaren arabera. Elkargoaren oniritzia 
ezinbestekoa den kasuetan, onespenaren 
kostuak arrazoizkoa izan behar du, 

Nahi izanez gero, elkargoak 
elkargoko kideak ordezkatu 
ditzake. Hortaz, elkargokideak 
espresuki eskatu behar du. 
Elkargora nahitaez bildu 
beharra ezarrita duten 
lanbideen kasuan, elkargoek 
lanbidearen ordezkaritza 
esklusiboa izateko ahalmenari 
eutsiko diote.
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ez gehiegizkoa ezta diskriminatzailea 
ere. Halaber, elkargoek oniritziaren 
kostua argitaratu beharko dute, eta bide 
telematikoaren bidez izapidetu ahal izango da.

Gaian eskumena duten hainbat 
elkargo profesional badaude, profesionalak 
onespena horietako edozeinetan lortu 
ahal izango du. Horregatik, arreta berezia 
jarri behar da Estatutuetan lanen oniritzia 
mugatuko duen alderdirik egon ez dadin, 
horiek aurkezten dituen edo egiten 
dituen pertsonaren tituluaren arabera.

Beste alde batetik, elkargokideen 
artean gauzatutako lehia desleial 
gisa hartzen diren kasuekin lotuta, leia 
desleialari buruzko Legean ezarritako egintzei 
zehatz-mehatz lotuko zaizkie Estatutuak. 
Gainera, elkargoaren zeregina epaile edo 
agintaritza eskudunari egintza jakinaraztera 
mugatuko da, horrek arauak aplikatu ditzan. 
Ostean, lehia desleialik dagoen adierazteko 
epailearen ebazpena emandakoan, 
diziplinazko neurriak hartu ahalko ditu 
elkargoak, beharrezkotzat jotzen badu. 

Elkargo batek jarduera profesionalarekin 
lotutako zerbitzuak eta jarduerak 
izenpetzeko nahitaezko ezarpenak 
ez du oinarri legalik. Hala, zerbitzu 
horien benetako karga ekonomikoa 
modu boluntarioan kontratatu dituztenek 
gain hartu beharko dute esklusiboki.

Era berean, elkargoak zerbitzu-
sariak kobratu ditzake: elkargoa 
hartzekoak, ordainsariak edo zerbitzu-
sari profesionalak kobratzeaz arduratuko 
da, elkargokideak halaxe eskatzen badu 
modu askean eta espresuki. Hala ere, 
elkargokideen askoren zerbitzu-sariak 
bideratzea arriskutsua izango litzateke 
lehiarentzat, informazio hori zabalduz gero, 
tarifak homogeneizatu ahalko lirateke eta.

Peritu judizialen zerrendak egitea 
elkargokideei berez dagokien funtzioa da. 
Nolanahi ere, zerrenda horiek egiteko moduak 
sarbidea oztopatu dezake, eta beraz, elkargora 

nahitaez bildu beharrak eragiten dituen 
antzeko ondorioak eragin ditzake, baldintza 
hori eskatzen ez den kasuetan. Garrantzitsua 
da azpimarratzea elkargora biltzea ez dela 
nahitaezko betekizuna peritutza egiteko. 
Baldintza bakarra titulazioa izango litzateke.

Era berean, zerrenden antolaketari 
dagokionez, txanden figurak lehia mugatzen 
du. Gainera, legeak ez du inolako irizpiderik 
ezartzen zerrendak antolatzeko, baina lehiaren 
araudia ahal adina errespetatze aldera, 
egokiena irizpide erabat objektiboen bidez 
ordenatzea izango litzateke. Hala ere, legeak 
bai ezartzen du zerrenda bakoitzaren lehen 
izendapena zozketa bidez egingo dela, eta, 
izendapen horretatik hasita hurrenez hurren, 
ondorengo izendapenak egingo direla.

Ezarritakoarekin bat, oro har debekatuta 
dago zerbitzu-sari orientagarriak 
ezartzea. Salbuespen bakarra irizpide 
orientagarrien ezarpena (eta ez baremoena) 
izango litzateke, honela ulertuko direnak: 
kostuen finkapenean (eta kontuen zinean, 
abokatuen kasuan) kontuan hartu behar 
den elementu-multzoa, eta ez irizpide 
horiek kasu jakin bakoitzean aplikatzearen 
emaitza kuantitatiboa, horiek prezioa edo 
zerbitzu-sariak izango liratekeelako.

Legeak ez du elkargoetako organoen 
osaerari buruzko agindurik ezartzen, 
baina gobernu-organoa osatuko duten 
pertsonak kide guztien artean aukeratuko 
direla xedatzen du. Horregatik, justifikatu 
gabeko betekizun gehigarriak ezartzea 
oztopo neurrigabea izan daiteke.

Legeak lege bidez hala jasotzen denean 
bakarrik ahalbidetzen du aldi berean 
lanbide bat baino gehiago gauzatu ahal 
izateko aukera mugatzea. Hala, Estatutuetan 
bateraezintasunei egindako erreferentzia 
oro ezabatu beharra dago, kontsumitzaileei 
diziplina anitzeko zerbitzuak emateko 
ezintasuna adierazten duela dirudien kasuan.

Tituludun profesionalek behar 
ez bezala gauzatutako lan 
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profesionalengatik eror daitezkeen 
erantzukizun zibileko arriskuak estaltzeko 
beharra dute, kasuan kasuko aseguruaren 
bidez. Erantzukizun zibil profesionaleko 
asegurua izenpetuz gero, elkargoak ezin 
du aseguru edo konpainia zehatz baterako 
atxikimendua inposatu. Gainera, elkargoak 
oniritzia eman duen lan profesional 
baten ondoriozko kalteak gertatuz gero, 
elkargoak erantzukizun subsidiarioa 
izango du elkargoak adierazi behar zituen 
hutsegiteetan jatorria duten kalteen 
gainean, baldin eta oniritzia emandako 
laneko elementuekin lotuta badaude.  

Kontseilu profesionalei dagokienez, 
elkargoen araudi berberaren mende 
daude. Kontseilu profesionalek gauzatzen 
dituzten tituludun lanbideen ordezkaritzak 
eta defentsak, beren elkargoen interesak 
defendatzeaz gain, elkargoetako kideen 
zerbitzuak kontsumitzen eta erabiltzen 
dituztenen interesen babesean ere oinarritu 
behar du. Gainera, kontseiluek, elkargoek 
bezala, ezingo dute lehia mugatzen duten 
erabaki edo gomendiorik hartu edota 
betebehar eta eskakizunik ezarri.

Hitzarmen bat izenpetuta dago Eusko 
Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia 
Saileko Administrazio Erregistroen eta Toki 
Araubidearen Zuzendaritzarekin, zeinaren 
bidez zuzendaritza horrek LEAri bidali behar 
baitizkio kontseilu eta elkargo profesionalen 
Estatutuen proiektuak behin betiko onartu 
baino lehen, era horretan, LEAk txostena 
egin dezan, lehia defendatzeko indarreko 
legeriara egokitzen diren zehaztuta.

a. Lan Harremanetako 
Graduatuen Kontseiluaren 
Estatutuak (2013ko uztailak 
24)

Kontseiluaren Estatutuekin bat, 
kontseiluak gain hartzen zuen bertan 

sartutako elkargoen defentsa, bai eta 
elkargokideen interes korporatiboena 
ere. Hala ere, kontseiluak elkargokide bat 
defendatu ahalko du hark espresuki eskatzen 
duenean bakar-bakarrik. Beraz, Estatutuak 
bestela idatzi behar ziren, zehaztuta 
elkargokideen borondatearen araberakoa 
dela kontseiluak haiek ordezkatzea.

Estatutuetan aurreikusita zegoen lan-
harremanetako graduatuaren lanbidean 
jarduteko baldintza orokorren araudian 
botere publikoekin batera lan egitea. 
LEAk gogoratu zuen jarduteko baldintzek 
ez zutela mugarik ezarri behar jarduera 
ekonomiko horretara modu librean sartu 
eta hala jarduteko. Horregatik, kontseiluak 
onartzen duen erregimen orok indarreko 
araudia errespetatu beharko du.

Arretaz jardun behar da, berez 
lehiarekin lotuta ez egon arren, lehiarako 
mugak agertzea erraz dezaketen xedapenik 
ez txertatzeko. Hala, Estatutuek ezartzen 
zuten elkargoek persegitu behar zituztela 
intrusismo profesionala gertatzen zen 
kasuak eta lanbidearen interesa kaltetzen 
zuten jarduketa ilegal edo irregularrak. 
Garrantzitsua da gogoratzea lehia desleialtzat 
hartzen diren kasuak lehia desleialari 
buruzko Legean ezarritako egintzei zehatz-
mehatz lotu behar zaizkiela, eta elkargoaren 
egitekoa auzia epaile edo agintaritza 
eskudunari jakinaraztea besterik ez dela.

Kontseiluaren barruan dagoen elkargo 
bati dagokion lurraldean bizilekua eta 
bulegoa izatea eskatzea oztopo neurrigabea 
da kontseiluko gobernu-organora sartzeko 
eta ez da beharrezkoa kontseiluko kideei 
dagozkien obligazioak bete ahal izateko.

b. Higiezinen Jabetzako 
Agenteen Gipuzkoako Elkargo 
Ofizialaren Estatutuak (2013ko 
uztailak 24)



40

Elkargoaren Estatutuekin bat, haren 
helburua Gipuzkoako Higiezinen Jabetzako 
Agenteen (HJA) ordezkaritza esklusiboa 
izango litzateke. Hala ere, kasu honetan 
elkargora bildu beharra nahitaezkoa ez 
denez, elkargoak ezin zuen lanbidearen 
ordezkaritza osoa bere gain hartu.

Elkargoak kide bat ordezkatu ahalko 
du berak espresuki eskatzen duenean 
bakar-bakarrik. Beraz, Estatutuak bestela 
idatzi behar ziren, eta garbi utzi elkargoko 
kideen borondatearen araberakoa 
dela elkargoak haiek ordezkatzea. 

Gipuzkoako elkargoko kide diren 
HJA guztiei izaera erreserbaturik ez duen 
informazioa (elkargoaren xedearekin lotuta 
dagoena) eskatzeko ahalmenak ez zuen 
oinarri legalik. Gainera, profesionalen 
arteko hitzarmenerako mekanismo bat bihur 
zitekeen (prezioak finkatzeko edo zerbitzuekin 
loturiko beste baldintza batzuetarako). 
LEAk berau ezabatzea gomendatu zuen.

Oniritziari dagokionez, Estatutuek lan 
profesionalei oniritzia ematea ezartzen zuen 
elkargoaren funtzioetako bat bezala. Legean 
erabilitako idazketa sendotua aukeratu zen 
arren, LEAk egokitzat jo zuen Estatutuen 
artikuluaren idazketa aldatzea. Indarreko 
legeriak ez zuen oniritziaren nahitaezkotasuna 
ezartzen HJA batek egin zezakeen ezein 
lan profesionalerako. Hala, oniritziaren 
nahitaezkotasuna lan profesionaletan baino 
ez zen ematen, baldin eta bezeroek boluntario 
eta espresuki eskatzen bazuten. Hortaz, 
indarreko araudiak oniritzia ezinbestekotzat 
jo zezakeen aukeraren aipamena ezabatzeko 
proposamena egin zuen LEAk.

Elkargoaren beste funtzioetako bat 
leia desleiala saihesteko neurriak hartzea 
zen. Hala ere, lehia desleialaren kasuak 
definitzea legeari baino ez dagokio, baita 
epaileak epaitzea ere. LEAk elkargoaren 
eginkizuna Estatutuetan berariaz jasotzea 
gomendatu zuen; hauxe izango litzateke: 
identifikatzen diren jardunbide desleialak 

agintaritza eskudunei jakinaraztea eta, lehia 
desleiala aitortzen duen ebazpen judizialik 
egonez gero, diziplina-neurriak hartzea.

Gainera, elkargoaren beste funtzioetako 
bat prozedura judizial, administratibo edo 
arbitrajearekin lotutakoetan txostenak, 
irizpenak edota peritu-txostenak egitea zen. 
Elkargoak igor zitzakeen txostenen helburua 
ezin ziren lanbidearekin berez lotutako 
zerbitzuak izan. Eta, inola ere, elkargoak ezin 
zuen finantzazio-iturri gisa ezarri nolabaiteko 
konplexutasun teknikoa izategatik, normalean 
elkargokideek kobratzen dituzten kontsultak 
ebazteagatiko zerbitzu-sariak jasotzea. LEAk 
proposatu zuenez, idazketak argi utzi behar 
zuen txostenen edukiaren helburua ezin 
zirela izan lanbidearekin berez lotutako 
zerbitzuak, eta ezabatu egin behar zen 
lanbideari berez dagozkien zerbitzuengatiko 
zerbitzu-sariei egindako erreferentzia. 

Perituen zerrendei dagokienez, txanden 
figura aipatzen zuten Estatutuek, eta lehia 
mugatzen zuen horrek. LEAk aldatzea 
proposatu zuen. Legeak zerrendak antolatzeko 
irizpiderik ezartzen ez duenez, LEAk iritzi 
zion eskumen-araudia errespetatze aldera, 
hobe zela irizpide erabat objektiboak 
erabiltzea (esaterako, ordena alfabetikoa); 
antzinatasuna ez zen horietako bat. 
Estatutuetan, HJAren Titulu Ofizialarekin 
parekatzen zen elkargoak emandako 
higiezinen balorazioari eta tasazioari buruzko 
ikastaroak arrakastaz gauzatu izana. LEAk 
bestela idaztea gomendatu zuen, argi gera 
zedin ikastaro horiek ez zirela eskatutako 
prestakuntza-plusik. Azkenik, Gobernu 
Batzarrari perituak izendatzeko ahalmena 
ematen zitzaion, alde batera utzita legez 
ezarritako prozedura. Ondorioz, agindu 
hori ezabatzeko adierazi zuen LEAk.
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c. Euskadiko Perituen, 
Ingeniari Tekniko Industrialen 
eta Ingeniaritza Industrialean 
Graduatutakoen Kontseiluaren 
Estatutuak (2013ko uztailak 
24)

Estatutu horietan, gaikuntza-
klausula orokor bat barne hartzen zen. 
Horren bitartez, kontseiluak biltzen zituen 
elkargoak ordezkatu zitzakeen, elkargoen 
esleipen berariazkoak eta esklusiboak ez 
ziren alderdi guztietan. Gaikuntza-klausula 
orokor hori ezabatu beharra zegoen.

Kontseiluek Estatutu orokor 
bakarra onar dezakete. Lege-testuan, 
estatuetan ez bezala, hura onartzeko 
prozedura jasota dago. LEAk Estatutuen 
idazketa zuzentzea proposatu zuen, 
edukia osatzeko helburuarekin.

Lege-testuan elkargoen egintzen aurka 
jarritako errekurtsoen ebazpena aurreikusten 
da. Hala ere, Estatutuek, horretaz aparte, 
kontseiluaren beraren egintzen aurka jarritako 
errekurtsoen ebazpena ere aurreikusten zuten. 
LEAk kontseiluaren beraren egintzei buruzko 
erreferentzia ezabatzea gomendatu zuen.

Estatutuetan ezarritako kontseiluaren 
funtzioetako batek proiektu arauemaileen 
inguruko txostenak emateko funtzioa 
hedatu, eta lanbideari eragiten zioten 
proiektu arauemaileen inguruko txostenak 
emateko beharra ere barne hartzen zuen. 
Funtzio horren idazketak lege-testuan 
aurreikusitakoa gainditzen zuen, eta ondorioz, 
ezabatzeko proposamena egin zuen LEAk. 

Estatutuek lanbidearekin lotutako 
erakundeak, zerbitzuak eta jarduerak 
sustatzea, sortzea, antolatzea eta koordinatzea 
jasotzen zuten, mutualismoa kasu. LEAk 
gogoratu zuen kontseiluak ezin duela inposatu 
lanbide-jarduerarekin lotutako zerbitzu 
eta jardueren nahitaezko izenpetzea. 

Kontseiluaren finantzazio-iturriekin 

lotuta, LEAk gomendatu zuen Estatutuetan 
zehaztea zer-nolako lanengatik lortuko zituen 
kontseiluak diru-sarrerak. Hala, kontseiluak 
ezin izango zuen izaera profesionaleko lanik 
gauzatu, elkargokideei berez dagozkie eta. 

Lanbidea ordezkatzeko eskumenak 
elkargora nahitaez bildu beharra 
aurresuposatzen du. Hala ere, nahitaezkotasun 
hori behin-behinekoa da, harik eta 
maila egokia duen arauan xedatu arte. 
Hortaz, LEAk iritzi zionez, Estatutuek 
lanbidearen ordezkaritzaren behin-
behineko izaera aipatu behar zuten.

Xede gisa lanbidearen gauzatzea 
babestea edo koordinatzea zuten herri-
administrazioei berez dagozkien funtzioekin 
lotuta, Estatutuek ez zuten aipatzen 
legearen arabera, beharrezkoa zela EAEko 
administrazioak aipatu funtzioak eskuordetzea. 

Estatutuek gerta zitezkeen 
“bateraezintasunak” aipatzen zituzten, 
eta bazirudien kontsumitzaileei diziplina 
anitzeko zerbitzuak emateko ezintasunari 
erreferentzia egiten zitzaiola. Hori dela 
eta, “bateraezintasun” hitza “interes-
gatazkak sortzen diren egoerak” esaldiarekin 
ordezteko gomendioa egin zuen LEAk.

d. Euskal Herriko Nekazaritza 
Ingeniari Teknikoen Elkargo 
Ofizialaren Estatutuak (2013ko 
uztailak 24)

LEAk agerian jarri zituen elkargora 
nahitaez bildu beharrak lehian eragiten 
dituen mugak. Hala ere, txostena igorri 
zen datan, nahitaezkotasun hori legala zen, 
Omnibus Legearen aurretik baitzegoen 
eta iragarritako lege-garapena oraindik 
eginda ez baitzegoen. Alabaina, horrek ez 
zion ahalbidetzen elkargoari bere funtzioen 
artean, lanbidearen ordezkaritza “esklusiboa” 
ezartzera, aipatu gabe, gutxienez ere, behin-
behineko izaera zuela horrek, harik eta 
zerbitzu profesionalen lege berria onartu arte.
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Elkargora biltzea nahitaezkoa denez, 
bereziki garrantzitsua da kide izateko 
beharrezkoa den titulazioa definitzea. 
LEAk Estatutuak bestela idaztea 
gomendatu zuen, barne hartzeko lanbidea 
gauzatzeko behar zen gaitasun teknikoa 
ematen zuten titulazio ofizial guztiak. 

Estatutuetan ezarritakoarekin bat, 
estatuko lurralde osoan jarduteko nahikoa 
zen elkargo bateko kide izatearekin. Nolanahi 
ere, ez zuten jasotzen legean ezarrita 
zegoen alderdi hauxe: profesional bat ezein 
elkargoko kide ez izateko aukera, bere bizileku 
profesionala kokatuta zegoen autonomia-
erkidegoan nahitaezkoa ez bazen elkargo 
batera biltzea. LEAk aldatzea proposatu zuen.

Perituen zerrendei dagokienez, LEAk 
gogoratu zuen elkargoak arduraz jardun behar 
zuela horiek egiteko edo perituak izendatzeko 
irizpideei dagokienez. Izan ere, zerrendak 
gardenak eta ez diskriminatzaileak izan 
behar ziren, eta sartu nahi zuten profesional 
guztiak hartu behar zituzten. Aldi berean, 
txandak ezartzea saihestu beharra zegoen.

LEAk berriro adierazi zuen lehian 
arriskuak eragiten zituela elkargoak zenbait 
zerbitzu emateak, esaterako, zerbitzu-sariak 
kobratzeak. Estatutuetan, elkargokideen 
eskubideei buruzko epigrafearen barruan 
jasota zegoen aipatu zerbitzua.

Oniritziari dagokionez, LEAk 
gogoratu zuen garrantzitsua zela 
Estatutuetan lan profesionalen oniritzia 
mugatuko zuen alderdirik ez ezartzea, 
horiek aurkezten dituen edo egiten 
dituen pertsonaren tituluaren arabera.

Azkenik, LEAk azpimarratu zuen 
elkargoen barne-araudiek ezin zutela jaso 
zerbitzu-sarien koordinazioa errazten 
edo profesionalek sariok modu askean 
zehaztea mugatzen zuen elementurik.

e. Dentisten Euskal 
Kontseiluaren Estatutuak 
(2013ko abenduak 17)

Estatutuetan jasotako kontseiluen 
funtzioen idazketak, legeak esleitzen 
dizkienak oinarri hartzen zituenak, 
nabarmen gainditzen zuen lege-testua. 
Ondorioz, legean xedatutakora egokitzen 
zen idazketa proposatu zuen LEAk.

Elkargora nahitaez biltzeko beharraren 
inguruan, Estatutuek ez zuten gaia arautzen, 
baina LEAk egokitzat jo zuen eranstea, 
gutxienez ere, lanbidearen ordezkaritza 
esklusiboa izateko ahalmena behin-
behinekoa izango zela, harik eta elkargora 
nahitaez biltzeko beharra eskatu arte. 
Halaber, LEAk onartu zuen osasun-alorreko 
lanbide bat zenez, elkargora nahitaez 
biltzeko beharrari eustea zela litekeena.

Azkenik, zerbitzu-sariei dagokienez, 
hona hemen Estatutuek jasotako 
kontseiluaren funtzioetako bat: “EAEko 
proiektu arauemaileei buruzko txostena 
egitea, hurrengoak xede dituztenean: 
lanbide-gauzatzearen baldintza orokorrak 
eta funtzioak, zerbitzu-sariak, tarifa edo muga-
zergen bidez zehazten diren kasuetan, bai eta 
lanbideari eragiten dioten bateraezintasunen 
erregimena ere”. Ez zitzaien erreferentziarik 
egiten zerbitzu-sari orientagarriei, baizik 
eta tarifa edo muga-zergen bidez ezarritako 
zerbitzu-sariei. Hala ere, biak lotzeko 
arriskua zegoen. Horiek horrela, agindua 
aldatzea proposatu zen, eta zerbitzu-
sarien inguruko erreferentzia oro ezabatu, 
legearen baldintzetara mugatuz idazketa.

f. Arabako Erizainen Elkargo 
Ofizialaren Estatutuak (2013ko 
abenduak 17)

Estatutuetan ez zen aipatzen elkargora 
nahitaez biltzeko beharra behin-behinekoa 
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zela, harik eta elkargo bateko kide izatea 
zer lanbidetan nahitaezkoa izango 
zen xedatuko zuen lege-mailako araua 
aldarrikatu arte. Hori dela eta, elkargora 
nahitaez biltzeko beharraren aldi baterako 
izaeraren inguruko erreferentziaren bat 
txertatzea gomendatu zuen LEAk. 

Elkargora biltzeko beharrezko 
titulazioari dagokionez, LEAk gogoratu 
zuen beharrezkoa zela aipatzea lanbidea 
gauzatzeko behar besteko gaitasun teknikoa 
ematen zuten gainerako titulazio ofizialak.

Oniritziari buruzko Estatutuen 
artikuluak ez zuen adierazten hura 
boluntarioa zenik; horregatik, artikulua bestela 
idaztea beharrezkotzat jo zuen LEAk.

Elkargokideen arteko lehia desleialaren 
kasuan, legeari dagokionez kasu horiek 
definitzea, LEAk zera iradoki zuen: 
Estatutuetan berariaz aipatzea elkargokideak 
eror daitezkeen eta lehia desleialari buruzko 
Legean jasota dauden kasu-motak, oso gutxi 
direnak. Gainera, jardunbideak gauzatu 
aurretik elkargoaren aldetik neurriak hartzeko 
aukera alde batera uztea gomendatu zuen. 
Izan ere, jardunbide desleialak eskumena 
duten agintariei jakinarazi beharko 
lizkioke elkargoak, eta, ebazpen judizialik 
egonez gero, diziplina-neurriak hartu.

Estatutuetan ez zen zehazten zertan 
datzan elkargoa finantzatzera bideratuko diren 
diru-sarrerak sor ditzakeen berezko jarduera. 
Arrazoi hori tartean, LEAk gogorarazi zuen 
elkargoak ezin duela eman bere kideen 
lanbideari berez dagokion zerbitzurik, eta 
hala, agindua aldatzeko gomendioa egin 
zuen, alderdi hori jasota gera zedin.

Lanbidearen publizitatearen kasuan, 
Estatutuetan jasotako obligazioak lege-
testuetan sendotutakoetatik harantz zihoazen. 
Elkargoek ezin dute ezarri Publizitatearen 
Lege Orokorrak aurreikusitakoak baino muga 
handiagorik. Horregatik, LEAk Estatutuen 
aginduak aldatzea gomendatu zuen, jasotako 
debekuak legean ezarritakora mugatzeko.

Perituen zerrenden inguruko aginduaren 
idazketari dagokionez, LEAk ez zuen aurkako 
ezer adierazi; hala ere, berriro adierazi zuen 
elkargoak arduraz jardun behar zuela zerrenda 
horiek egiteko irizpideei dagokienez. Izan ere, 
zerrendak gardenak eta ez diskriminatzaileak 
izan behar ziren, eta sartu nahi zuten 
profesional guztiak hartu behar zituzten.

g. Arabako Ingeniari Tekniko 
Industrialen Elkargo 
Ofizialaren Estatutuak (2013ko 
abenduak 17)

Elkargoaren Estatutuekin bat, elkargora 
nahitaez biltzeko beharra zegoen. Hortaz, 
LEAk bi proposamen egin zituen: edota 
elkargora nahitaez biltzeko beharrari 
egindako erreferentzia oro ezabatzea, 
edota biltzeko betebeharra errege-dekretu 
mailako arau batean bilduta zegoela 
eta hortaz, behin-behineko indarrean 
egongo zela espresuki adieraztea.

Elkargorako sarbidea titulazio-katalogo 
jakin batekin lotzea ez litzateke justifikatuta 
egongo. Hortaz, aldatu behar zen elkargora 
sartu ahal izateko titulazio jakin batzuk 
behar zirela adierazten zuen eskakizuna. 

Estatutuetan jasotako elkargora 
biltzeko baldintzak ez ziren zehatzak. 
Elkargora nahitaez bildu beharra dagoen 
lanbideetan, ezinbestekoa da baldintzak 
aldez aurretik ezarrita egotea eta publikoak 
izatea. Hori dela eta, “elkargora nahitaez 
biltzeko araua betetzeko” eskakizuna 
ezabatzea gomendatu zuen LEAk.

Era berean, ezabatu beharra zegoen 
beste elkargo bateko kide den profesional 
batek elkargoari Arabako lurralde historikoan 
jardungo duela jakinarazteko betebeharra.

LEAk gogoratu zuen zerbitzu-
sariak kobratzeko zerbitzua aukerakoa 
zela eta profesionalak espresuki eskatu 
behar zuela. Gainera, errepikatu zuen 
elkargoa, zerbitzu hori gauzatzean, ezin 
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zela lehiaren aurkako portaeretan erori.
Kostuak finkatzeko irizpideen 

ezarpenarekin lotuta, gogoratu zuen lege-
testuak irizpide orientagarriak, hau da, kostuak 
finkatzeko kontuan hartu behar den elementu-
multzoa, ezartzea ahalbidetzen zuela.

Oniritziari dagokionez, LEAk berriro 
adierazi zuen oniritzia eskatzean, lan 
profesionalak ezin zirela mugatuko horiek 
ematen zituen pertsonaren tituluaren 
arabera. Gainera, indarreko araudiak 
oniritzia beharrezkotzat jotzen zuen lan 
profesional batzuen kasuan, zehazki, lana 
dela-eta pertsonen osotasun fisikoa eta 
segurtasuna arriskuan egon zitezkeenetan. 
Hortaz, elkargoak oniritzia eman ahalko 
luke bakar-bakarrik bezeroek boluntarioki 
eskatzen zituzten lan profesionalen kasuan 
eta indarreko legeriarekin bat, oniritzia 
nahitaezkoa zen horien kasuan. 

Elkargoaren funtzioen artean intrusismoa 
eta lehia desleiala saihestera bideratutakoak 
zeuden. LEAk gomendatu zuenez, berariazko 
erreferentzia egin behar zitzaien jardunbide 
profesionalak direla-eta eraginpean egon 
zitezkeen lehia desleialari buruzko Legean 
jasotako motei. Mota horiek oso gutxi dira. 

Elkargoak, bere Estatutuetan, 
berari eskatutako txostenak eta irizpenak 
emateagatiko eskubideak sartu zituen 
finantzazio-iturri gisa. Alabaina, ez zuen lanon 
izaera zehaztu. LEAk adierazitakoarekin bat, 
azpimarratu behar zen eskubide horiek ezin 
zirela izan, inola ere, elkargoak lanbideari 
berez dagozkion zerbitzuak ematearen 
ondoriozkoak. Bestela, elkargoa bere 
elkargokideekin arituko litzateke lehian.

Elkargoaren baliabide arruntak 
zerrendatzen zituen aginduan, izena emateko 
kuota barne hartzen zuten Estatutuek. 
LEAk aukera baliatu zuen gogoratzeko 
kuota hori ezin zela erabili elkargoaren beste 
zerbitzu batzuk finantzatzeko iturri gisa, ez 
eta lanbidera sartzea gogogabetzeko ere.

Estatutuek, behar ez bezala gauzatutako 

lanengatiko erantzukizunarekin lotuta, 
elkargokideek erantzukizun zibileko asegurua 
izenpetzeko betebeharra jasotzen zuten. LEAk 
gogorarazi zuen elkargoak ezin zituela kideak 
behartu aseguru edo konpainia zehatz batera 
atxikitzera. Elkargoaren erantzukizunari 
helduz, elkargoaren erantzukizun subsidiarioari 
erreferentzia egiteko aholkatu zuen LEAk.

h. Arabako Aparejadore eta 
Arkitekto Teknikoen Elkargo 
Ofizialaren Estatutuak (2014ko 
martxoak 4)

Lurralde osoan elkargo bakarrera 
biltzeko printzipioarekin bat, elkargoaren 
Estatutuek ezin zuten ezarri beste mugapen 
batzuetan gauzatutako jarduketa profesionalak 
elkargoari jakinarazteko betekizun gehigarria. 
Gainera, Estatutuetan betekizun berri bat 
ezarrita zegoen berari dagokion lurraldean 
jardun ahal izateko: bere lurraldean egin 
beharreko lanek elkargoaren oniritzia jaso 
behar izatea, hain zuzen. LEAk eskakizun 
hori ezabatzea beharrezkotzat jo zuen.

Estatutuek jasotzen zituzten enkargu 
profesionalak erregistratzeko obligazioa 
ezartzen zuten. Haatik, obligazio hori 
“Oniritzia emateko zerbitzua” epigrafean 
sartuta zegoen, eta, beraz, uler zitekeen 
enkarguak erregistratzeko obligazioa 
elkargoaren oniritzia eskatzen zenean 
baizik ez zela aplikatu behar. Nahasterik 
ez gertatzeko, artikulua aldatzeko 
gomendioa egin zuen LEAk, argi gera 
zedin erregistroa bakarrik eskatu ahalko 
zela oniritzia beharrezkotzat jotzen zuten 
lan profesionalen kasuan edota oniritzia 
boluntarioki eskatzen zen lanen kasuan.

Kostuak finkatzeko irizpideen 
ezarpenarekin lotuta, “baremo” 
orientagarririk ez eta “irizpide” 
orientagarriak bakarrik ezar daitezkeela 
argitu behar zela ezarri zuen LEAk. 

Sartzeko kuotari dagokionez, zera 
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ekarri zuen gogora LEAk: proportzionala, 
ez diskriminatzailea eta sendoa izan behar 
da, eta bere tramitazioaren benetako 
kostuaren oinarria kontuan hartuta ezarri.

Erantzukizun zibil profesionaleko 
asegurua edo bestelako bermea izenpetzeko 
obligazioa ezarrita badago ere, LEAk 
gogorarazi zuen elkargoak ezin zuela, 
inola ere, aseguru edo konpainia zehatz 
baterako atxikimendua inposatu.

i. Gipuzkoako Aparejadore eta 
Arkitekto Teknikoen Elkargo 
Ofizialaren Estatutuak (2014ko 
martxoak 4)

Estatutuekin bat, nahitaezkoa zen beste 
lurralde batzuetako elkargoetako kideek 
elkargoari jakinaraztea berari zegokion 
lurraldean egindako jarduketak. LEAk 
adierazi zuen lanbide bat lurraldekako 
elkargotan antolatzen denean, ez dagoela 
halakorik jakinarazteko beharrik. 

Era berean, enkargu profesional 
guztiak erregistratzeko obligazioa eskatzen 
zen. Hala ere, LEAk adierazi bezala, 
erregistro hori bakarrik eska zitekeen 
oniritzia beharrezkoa zuten lan profesionalen 
kasuan, bai legak halaxe zioelako bai 
espresuki eta boluntarioki eskatu zelako.

Zerbitzu-sariak kobratzeko aukera dago, 
betiere elkargokideek eskatuta egiten bada. 
Hala ere, LEAk gogoratu zuen funtzio hori 
gauzatzean, oso garrantzitsua dela elkargoa 
lehiaren aurkako portaeretan ez erortzea.

Kostuak finkatzeko irizpideen 
ezarpenarekin lotuta, elkargoaren 
ahalmena argitzea gomendatu zuen 
LEAk; honetan datza: kostuak finkatzeko 
kontuan hartu behar den elementu-multzoa 
(irizpide orientagarriak) definitzea.

Oniritziaren eskaerari helduz, LEAk 
zehaztu zuen ez dela lege-erreserbarik 
egin oniritziaren inguruko alderdi guztiak 
arautzeko; hortaz, aginduaren idazketa 

aldatu beharko litzateke, eta oniritzia 
eskatzen zuen legea zegoela adierazten 
zen lekuan, indarreko araudia idatzi.

Lanbide bat lurraldekako elkargotan 
antolatzen denean, nahikoa izango da 
haietako batean kidetuta egotea lurralde osoan 
jardun ahal izateko. Hortaz, ezabatu behar 
zen elkargoari zegokion lurraldean jardun ahal 
izateko, bertan egindako lanek elkargoaren 
oniritzia jasotzeko eskakizun gehigarria.

Sartzeko kuota, LEAk gogoratu bezalaxe, 
proportzionala, ez diskriminatzailea eta 
sendoa izan behar zen, eta bere tramitazioaren 
benetako kostuaren oinarria kontuan hartuta 
ezarri. Era berean, ezin zen erabili elkargoaren 
beste zerbitzu batzuk finantzatzeko iturri gisa, 
ez eta lanbidera sartzea gogogabetzeko ere.

j. Bizkaiko Aparejadore eta 
Arkitekto Teknikoen Elkargo 
Ofizialaren Estatutuak (2014ko 
martxoak 4)

“Bizkaiko lurraldean lanbidea aldi 
baterako gauzatzea” izeneko epigrafean, 
LEAren arabera ezabatu beharra zegoen 
eskakizun gehigarri bat barne hartzen zuten 
Estatutuek: ez da beharrezkoa elkargoari 
jakinarazpena egitea, beste lurralde batzuetan 
kidetutako profesionalek elkargoaren 
lurraldearen barruan beren lanbidea modu 
askean gauzatu ahal izateko. Gainera, ez 
litzateke beharrezkoa izango bere lurraldean 
egindako lanek elkargoaren oniritzia jasotzea, 
hari zegokion lurraldean jardun ahal izateko.

Elkargoak zerbitzu-sariak kobratu 
ahalko zituen, baldin eta profesionalek 
espresuki eskatzen bazuten. Hala ere, LEAk 
azpimarratu zuen funtzio hori gauzatzean, 
lehiaren araudia errespetatzeko arreta 
berezia jarri behar zuela elkargoak.

Kostuak finkatzeko irizpideen 
ezarpenari helduta, irizpide orientagarriak 
ezartzeko aukera ematen die legeak 
elkargoei. Inola ere, ezin dituzte baremo 
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orientagarriak ezarri, elementu horiek kasu 
jakin bakoitzean aplikatuta lortzen den 
emaitza kuantitatiboa izango liratekeenak. 

LEAk, oniritziarekin lotuta, adierazi 
zuen elkargoak oniritzia eman zezakeela 
bakar-bakarrik bezeroek hura boluntarioki 
eskatzen zuten lanen kasuan eta, aplikagarria 
zen araudiaren arabera, nahitaez 
oniritzia jaso behar zutenen kasuan.

Estatutuek intrusismoa eta lehia 
desleialaren kasuak aipatzen zituzten. 
Hala ere, LEAren arabera, egokiagoa 
zen Estatutuetan berariazko erreferentzia 
egitea jardunbide profesionalak direla-
eta eraginpean egon zitezkeen lehia 
desleialaren Legean jasotako motei.

k. Euskal Herriko Albaitarien 
Kontseiluaren Estatutuak 
(2014ko apirilak 30)

Kontseiluaren Estatutuek kontseiluari 
dagozkion funtzioen inguruko azalpen oso 
zehatza barne hartzen zuten, legeak berak 
erakundeoi esleitzen dizkien funtzioak 
gaindituta. Hortaz, Estatutuetako artikulu 
hori ezabatu behar zela edota legean 
bildutako funtzioak soilik zerrendatu 
behar zirela iritzi zion LEAk.

Elkargora nahitaez biltzeko beharraren 
inguruan, Estatutuek ez zuten gaia arautzen, 
baina LEAk egokitzat jo zuen eranstea 
lanbidearen ordezkaritza izateko kontseiluaren 
ahalmena behin-behinekoa izango dela, 
harik eta elkargora nahitaez biltzeko beharra 
lege-mailako arau batean txertatu arte.

Azkenik, zera gomendatu zuen LEAk: 
ezabatzea erakundeek edo hirugarrenek 
eskatuta igortzen ziren dokumentu eta 
irizpenei edota ematen ziren zerbitzuei 
buruzko artikulua, lehia desleiala gertatzeko 
arriskua baitzegoen. Gainera, lege-testuak ez 
du funtzio hori jasotzen kontseiluen funtzioen 
artean. Bestela, elkargokideekin lehian arituko 
litzateke kontseilua, berau osatzen duten 
elkargoetako kideei berez dagozkien (eta ez 

kontseiluari, ez baitu titulurik horretarako) 
lan profesionalak egingo lituzke eta.

l. Kazetarien Euskal 
Elkargoaren Estatutuak 
(2014ko ekainak 18)

Estatutuetan jasotako elkargora sartzeko 
eskakizunak ez zetozen bat Kazetarien Euskal 
Elkargoa Sortzeko Legean ezarritakoekin. 
Izan ere, Legeak “edota baliokidetzat 
jotako titulazioa” esaldia jasotzen zuen. 
Horiek horrela, LEAk Estatutuen idazketa 
aldatzeko beharra aztertu zuen, egungo 
unibertsitateen egoerak ez baitu aukera 
ematen lanbide-gaikuntza ematen duten 
titulazioen katalogo bat txertatzeko.

Estatutuekin bat, txosten ordainduak 
egiteagatik lortutako eskubideak elkargoaren 
baliabide arruntak izango lirateke. Hala 
ere, ez zen txostenon izaera ezartzen, eta 
beraz, LEAren iritziz, azpimarratu behar zen 
eskubide horiek ezin zirela izan, inola ere, 
elkargoak kazetari-lanbideari berez dagozkion 
zerbitzuak ematearen ondoriozkoak.

m. Bizkaiko Peritu eta 
Ingeniari Tekniko Industrialen 
Elkargo Ofizialaren Estatutuak 
(2014ko uztailak 7)

Lanbidean lehia askeko erregimenean 
jardun behar da, eta horrek esan nahi du 
zerbitzu-sariak era askean ezar daitezkeela. 
Estatuek ezartzen zutenez, elkargoak ahalmen 
hauxe zuen: “jarduera profesionaletan jaso 
beharreko zerbitzu-sarien aplikazioarekin lotuta 
sor zitezkeen zalantzak interpretatzea”. Hala 
ere, LEAk gogorarazi zuen elkargoak ez lukeela 
beretzat gorde behar horien interpretazioari 
lotutako funtziorik, eta hala, agindua 
ezabatzeko gomendioa egin zuen. Elkargoak 
kostuak finkatzeko irizpide orientagarriak baino 
ezingo ditu ezarri, eta, inola ere, ezingo du 
erabili kasu jakin bakoitzean kostuak finkatzeko 
kontuan hartu behar diren elementuak 
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aplikatzetik lortzen den emaitza kuantitatiboa.
Oniritziarekin lotuta, LEAk adierazi zuen 

elkargoak ezin zuela ingeniari tekniko industrial 
tituludunek edota Ingeniaritzan graduatutako 
profesionalek egindako proiektuetara mugatu 
oniritziaren gauzatzea. Gainera, gaian 
eskumena duten hainbat elkargo daudenean, 
profesionalek oniritzia horietako edozeinetan 
lortu ahal izango dute.

Elkargoaren baliabide arruntetako bat 
berari eskatutako txostenak eta peritutza-
irizpenak emateagatik sortutako eskubideak 
ziren. Alabaina, Estatutuetan ez zen zehazten 
zein zen elkargoak egindako lanon izaera. 
Hori dela eta, txosten edo irizpen horien xedea 
lanbidearekin berez lotutako zerbitzuak ez beste 
batzuk izan behar zirela aipatzea gomendatu 
zuen LEAk.

Elkargoak zerrendak edo lan-poltsak 
ezartzea erabaki zuen. LEAk gogoratu zuen 
kasu horretan, elkargoak ezin zituela ezarri 
nahi zuten profesional guztiei sartzea eragozten 
zieten izen-emate baldintza bidegabeak. 
Gainera, ezin zuen aurrera eraman 
elkargokideen arteko merkatuaren banaketa 
lagun zezaketen jarduketarik.

n. Euskal Autonomia 
Erkidegoko Medikuen 
Kontseiluaren Estatutuak 
(2014ko uztailak 14)

Kontseiluaren funtzioei buruzko 
idazketak legeak ezarritakoetatik harantz 
zihoazen; hori dela eta, legeak esleitutakoetara 
soilik mugatu behar zela iritzi zion LEAk.

Ezarritakoarekin bat, kontseiluaren 
finantziazio-iturrietako bat dokumentuak 
eta irizpenak emateagatiko eskubideak, eta 
hirugarren pertsona fisiko edo juridikoek 
eskatuta emandako zerbitzuengatik 
ondoriozta zitezkeen eskubideak izan 
zitezkeen, eta ez zen zehazten lanok ezin 
zirela profesionalak izan. Bestela, kontseilua 
elkargokideekin arituko litzateke lehian. 
LEAk agindua ezabatzea gomendatu zuen.

ñ. Gipuzkoako Peritu eta 
Ingeniari Tekniko Industrialen 
Elkargo Ofizialaren Estatutuak 
(2014ko uztailak 17)

Estatutuek elkargoko kide izateko 
gaitzen duten tituluen zerrenda zehatza 
jasotzen zuten. LEAk gogoratu zuen 
jardueraren erreserba gertatzen zela 
horrela, lanbide-gaikuntza ematen zuten 
unibertsitate-titulu jakin batzuk zituzten 
profesionalentzat, eta behar besteko 
gaitasun teknikoa izan arren titulazio 
horiek ez zituzten profesionalen kaltetan. 
Horregatik, ondoko tartekia txertatzea 
proposatu zuen: “edota ingeniari tekniko 
industrialaren lanbidean jarduteko egokiak 
diren beste unibertsitate-titulu batzuk”.

Elkargoa zerbitzu-sariak kobratzeaz 
arduratu daiteke, baldin eta kidek 
boluntarioki eskatzen badute. Hala ere, 
ez dago gaituta jaso beharreko zerbitzu-
sarien aplikazioarekin lotuta sor daitezkeen 
zalantzak interpretatzeko; hortaz, 
zerbitzu horren inguruko erreferentzia 
oro ezabatu beharra zegoen.

Estatutuek “lehia desleialaren” 
inguruko erreferentzia orokorra barne 
hartzen zuten. Terminoa legean jasotakoa 
baino eduki zabalagoarekin erabili ohi 
da, eta horrek lehiarako mugak agertzea 
erraztu ahalko luke. Ondorioz, jardunbide 
profesionalak direla-eta eraginpean 
egon zitezkeen lehia desleialari buruzko 
Legean jasotako mota oso urriak berariaz 
txertatzeko proposamena egin zuen LEAk.

Elkargoaren baliabide arrunten 
artean txostenak eta irizpideak 
igortzeagatiko eskubideak jasotzen ziren, 
zehaztu gabe horiek ezin zutela izaera 
profesionalik eduki. Bestela, elkargoa bere 
elkargokideekin arituko litzateke lehian.
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B. Arauemaileak 

a. Bilboko Taxiaren Udal 
Ordenantzako 33.1 artikulua 
aldatzeko proposamenari 
buruz (2013ko urriak 15)

LEAk Bilboko Taxiaren Udal 
Ordenantzako 33.1 artikulua aldatzeko 
proposamenari buruzko txostena igorri zuen. 
Bilboko taxi-gidarien elkargo nagusienetako 
batzuek eskatu zuten aldaketa, eta, horren 
bidez, merkatuko operadoreek egun batean 
10 ordu baino gehiagoz zerbitzu ematea 
debekatzen zen. Bilboko Udaleko Zirkulazio 
eta Garraio Sailak eskatuta igorri zen txostena. 

Eskaera horren erantzun moduan, 
txostena egin zuen LEKak. Bertan, 
araudi-aldaketa horrek aztertutako 
sektorearen merkatuko lehia-baldintzetan 
izan zezakeen eragina aztertu zen. 

Taxiaren sektorearen gainean EAEk 
egindako erregulazioari buruzko azterlan 
batekin hasten da txostena. Ostean, beren 
esku-hartzeetan HAek bete behar dituzten 
erregulazio onaren printzipioak jasotzen dira. 
Guzti horri dagokionez, HAAJ-APELaren 
39 bis artikuluak zera ezartzen du: euren 
eskumenen barruan dihardutelarik, herri-
administrazioek eskubide indibidualak edo 
kolektiboak baliatzea murrizteko neurriak 
ezartzen badituzte edo jarduera bat burutzeko 
betekizunak eskatzen badituzte, interes 
publikoa babesteko neurri hori 
beharrezkoa dela arrazoitu beharko 
dute, lortu nahi diren helburuetarako 
egokia dela justifikatu eta murrizketa 

txikiena eragiten duena aukeratu, 
betiere diskriminazioa eragin dezaketen 
tratu desberdintasunak baztertuaz.  

Bestalde, Ekonomia Iraunkorraren 
Legearen 4. artikuluak honako hauek 
ezartzen ditu, batetik, herri-administrazioen 
ekimen arauemaileei aplikatzeko diren 
erregulazio onaren printzipioak, eta, bestetik, 
printzipio hauek: beharrizanarena, 
proportzionaltasunarena, segurtasun 
juridikoarena, gardentasunarena, 
eskuragarritasunarena, 
sinpletasunarena eta 
eraginkortasunarena. Txostena 
egiterakoan kontuan izan dira printzipio guzti 
horiek. Euskal arauetan atzemandako lehia-
murrizketa nagusienak gainetik adieraziaz 
bukatzen da atala. Eta horretaz zera 
ondorioztatzen da: oso erregulatutako sektorea 
dela, araudi oso esku-hartzailea duela, eta 
zenbait behaztopa dituela, batetik, lanbidera 
sartzeko –udalak ematen dituen lizentzietarako 
numerus clausus–, eta, bestetik, jarduera 
burutzeko –ordutegi erregulatuak, soldatapeko 
gidariak kontratatzeko aukerarik eza, etab–.

Bilboko taxi-zerbitzuaren merkatua 
aztertzen da hurrengo atalean, eta bertan, 
merkatua hiru segmenturen arabera aztertzen 
da, kontuan izanik bezeroek, zerbitzua 
kontratatzeko, zein era baliatzen duten: bide 
publikoetan zirkulatzen ari diren ibilgailuak 
kontratatzea, taxi-geltoki izateko prestatutako 
aldeetan kontratatzea ibilgailuak, zentraltxo, 
taxi-irrati edo beste bitartekoren batez 
aldez aurretik kontratatutako ibilgailuak. 

Bilbon 774 taxi-lizentzia daude 
(arauak baimendutako maximoaren 
% 75-80), eta lizentzia berririk ez 
da eman 1978. urtetik aitzina. 

Jarraian, merkatua aztertzen da, eta 
hartarako, honako hauek ebaluatzen dira: 
lehiatzaile potentzialek planteatzen dituzten 
aukerak eta mehatxuak, merkatuan ordezko 
produktuak eskuragarri izatea, eta bezeroei 
eta hornitzaileei emandako negoziazio-

LEAk Bilboko Taxiaren Udal 
Ordenantzako 33.1 artikulua 
aldatzearen aurkako txostena 
igorri du.
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ahalmena. Eta guzti horren ostean, honako 
ondorio hauek atertzen dira: sarrera-hesi 
handiak dituen merkatua da, lizentzia-
sistema zarratuak eragindako itxiera dela-eta 
oraingo operadoreek markatuko ahalmen 
handia dute, merkatu horretan lehiatzeko 
pizgarriak eskasak dira, ordezko produktuak 
sartuko direlako mehatxua ia ez da igarri ere 
egiten, eta bezeroek negoziatzeko eta aukerak 
egiteko duten ahalmena ia ez da existitzen.

Proposamen arauemaileari buruzko 
azterlana jorratzen da jarraian. Operadoreek 
zerbitzu emateko denbora maximoa 
erregulatzeari dagokionez, lehengo 
eta behin zera zehazten da: Bidaiariak 
Herri Barruan eta Herriz Kanpo Kotxez 
Garraiatzeko Zerbitzu Publikoa arautzeari 
buruzko ekainaren 29ko 2/2000 Legeak 
eta hori garatzen duten arauek ez dute a 
priori inolako mugarrik ezartzen; hortaz, 
udal-ordenantza bitartez egindako 
erregulaziorik ez bada, egunean zehar 
operadore batek zerbitzua zenbat ordutan 
eman dezakeen ez dago murrizterik. 

Bilboko Udalak, bere eskumenak 
baliatuaz, erabaki du zerbitzua eman 
daitekeen gehieneko ordu-kopurua 
erregulatzea, aipatu ordenantzaren bidez. 

Notatzekoa da ezen, taxi-gidariak 
profesional autonomoak direla, eta 
operadoreen arteko lehia-maila txikia 
dagoen merkatuan ematen dutela euren 
zerbitzua; eta hori dela eta, badira arriskuak: 
merkatuko hitzarmenak egiteko jardunbideak 
gauzatzea, eta, halaber, zerbitzuak emateko 
eskaintzan murrizketak egiteko jardunbideak, 
zeintzuk erabiltzaileen interesen eta interes 
orokorraren kontrakoak izan daitezkeen. 

Araudia aldatzeko proposamena 
honako honen ondoriozkoa da: Bilbon 
diharduten taxi-gidariak hartzen dituzten 
bi elkarte nagusienek egindako eskabidea; 
euren batzarretan arazo hori bozkatu 
ostean –nahiz eta kontrako hainbat 
boto izan–, egin zen eskabide hori. 

Hortaz, badirudi honako hau lortu 
nahi dela: sektorearen autoerregulazio bati 
arauzko babesa eman diezaiola Udalak. 
Erregulazio horren bitartez, zerbitzu 
ematea murriztuko litzateke, arau-hauste 
izan daitekeen jardunbide bati obligaziozko 
izaera eta legezko eitea emanez

Txostenean, proposatutako aldaketak 
lehian izan litzakeen eragin negatiboak ere 
aztertzen dira. Eragin horietako lehengoa 
hauxe litzateke: zerbitzuan diren taxi-kopurua 
gutxitzea (LEAk egindako kalkuluen arabera, 
astegunetan, gutxi gorabehera 50 taxi gutxiago 
lirateke zerbitzuan; eta jaiegunetan 30 taxi 
ingurura arte gutxituko litzateke eskaintza). 
Eskaintza-gutxitze horrek, taxi bat lortzeko 
itxaron-denbora luzatzea ekarri lezake, eta 
bai aukerak egiteko askatasuna murriztea ere. 
Bigarrena, ostera, lehian direnak gutxitzea 
litzateke. Egungo idazketan, ordenantzak 
12 orduko maximoa ezartzen du, eta ez 
denbora guzti horretan zerbitzua emateko 
obligazioa; eta 10 ordura arte murriztuko 
balitz, ordu biotan zehar bezeroak topatzeko 
prest den taxi-gidariari askatasuna kenduko 
litzaioke. Hirugarren ondorioa tarifak igotzea 
litzateke. Tarifak honako bariazio hauek 
kontuan izanik kalkulatuko dira: kostuen 
egitura osatzen duten partidenak izanik, 
zerbitzuaren oreka ekonomikoa nabarmen 
aldatzea dakartenak; eta horiek direla eta, taxi-
gidariek igoera bat eskatu ahal izango dute. 

Neurria justifikatzeari buruzko 
azpiatalean, beharrizan-, proportzionaltasun-, 
gardentasun-, eraginkortasun- eta 
eskuragarritasun-printzipioak aztertzen dira. 
Beharrizan-printzipioak zera dakar: interes 
orokorreko arrazoi batekin justifikatu behar 
dela ekimena. Izapidetutako espedientean 
ez da jasotzen aldaketa justifikatzeko 
inolako memoriarik, nahiz eta Bilboko 
Udalaren Azpiatal Juridiko Administratiboak 
prestatutako txosten bat jaso, zeinetan, 
Ordenantzako egungo 33.1 artikuluari 
dagokionez, honako hau adierazten baita: 
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eskaria arrazionaltasunez banatzeko eta 
erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko, 
erregulazioa eragingarria izan da. 

LEKak ondorioztatzen duenaren 
arabera, proposatutako neurriaren 
beharrizana ez da justifikatzen honako zio 
hauetan oinarriturik: zerbitzuak eskaririk ez 
duela alegatzea balitz arrazoia, taxi-gidari 
bakoitzak libreki erabaki dezake lan egitea 
edo ez egitea, jarduteko gehieneko denbora 
12 ordukoa baita; jardun profesionala 
eta familiako bizitza bateragarri egitea 
balitz justifikazioa, taxi-gidariak orduan 
ere erabaki dezake zenbat orduz emango 
duen zerbitzua; eskariaren arrazoizko 
banaketari dagokionez, adierazten da 
ezen kontsumitzaileri eta erabiltzaileri ez 
dakarkiela inolako onurarik, eta honako hau 
ere aipatzen da: LDLaren 1.1 artikulua, non 
merkatuak banatzea dakarten hitzarmenak 
egitea galarazita dagoela ezartzen baita.

Proportzionaltasun-printzipioak 
zera dakar ondorio gisa: proposatzen 
den ekimen arauemailea bilatzen den 
helburua bermatzeko tresna arauemailerik 
egokiena izatea eta muga gutxiago 
ezartzen dituzten neurririk ez egotea; eta 
horren inguruan hauxe dio txostenak: 
zerbitzuaren segurtasuna eta kalitatea 
bilatzeko eta bizitzako familia bateragarri 
egiteko helburuei dagokionez, neurrigabea 
izango litzateke proposamena, kontuan 
hartu behar baita indarreko legeriaren 
arabera, alderdiok ez zirela zalantzan 
jartzen; eskariaren banaketa arrazionalari 
dagokionez, berriz, lehiaren araudiaren 
aurkakoa da, horregatik, ez da bidezkoa 
horren proportzionaltasuna aztertzea.

Gardentasun-printzipioak erregulazio- 
eta justifikazio-helburuak argi definiturik 
egotea eskatzen du; eta eraginkortasun-
printzipioak zera dakar: lortu nahi diren 
helburuen definizio argian oinarritzea ekimen 
arauemailea; hartarako, zuzeneko helburuak 
ezarriaz eta azken buruko helburuak lortzeko 

karga osagarriak eta behar ez diren kargak 
baztertuaz; hala ere, arauren helburuak 
ez dira jasotzen arauaren testuan bertan, 
ezta administrazio-espedientean ere. 

Azkenik aztertutako eskuragarritasun-
printzipioak zera eskatzen die administrazioei: 
araudia prestatzeko prozesuan inplikaturiko 
agenteekin kontsultak egiteko mekanismoak 
ezartzea; hortaz, LEKak ontzat jotzen 
du Udalak egindako honako proposamen 
hau: Euskadiko Kontsumitzaileen eta 
Erabiltzaileen Federazioari eta LEAri 
entzutea, azken hau merkatuetako lehia 
askearen bermatzaile den heinean, nahiz eta 
komenigarritzat jotzen duen gainontzeko 
operadoreekin eta taxi-zerbitzuarekiko 
lehiatzaile posibleekin kontsultak egitea 
(esate baterako, gidariarekin ibilgailuak 
errentan uzteko zerbitzua ematen dutenak).

Azken atalean ondorioak jasotzen dira. 
Lehena hauxe da: taxi-zerbitzua ematen 
dutenetarik batzuk egindako eskabidearen 
ondorio esklusiboa da aldaketa-proposamena, 
eta Udalaren esku-hartzeak, batetik, 
zerbitzuaren eraginkortasuna sustatu behar 
du, eta, bestetik, interes orokorra babestu; 
kontuan izanik, betiere, kontsumitzaileen 
eta erabiltzaileen eskubideen babes 
eraginkorra. Bigarrena: hartzen diren neurri 
erregulatzaileak honako printzipio hauekin 
arteztu behar dira: beharrizan-printzipioa, 
proportzionaltasun-printzipioa eta lehian 
distortsiorik txikiena eragiteko printzipioa. 
Hirugarrena: araudi-aldaketa egiteko 
proposamenarekin lortu nahi diren helburuak 
esplizitaturik ez badaude ere; familiako bizitza 
bateragarri egitea, zerbitzuaren segurtasuna 
eta kalitatea, eskariaren arrazoizko banaketa 
edo egungo krisi ekonomikoaren aurrean 
sektoreak dagien erreakzioa jotzen dira 
komenigarrientzat, eta horiek kontuan 
izanik araudi-aldaketa ez da kontsideratzen 
beharrezkoa, ezta proportzionala ere 
planteatzen diren helburuekiko, eta merkatu 
itxi eta arauzko murrizketa handikoan lehiaren 
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distortsioa sortzen du. Lehia sustatu eta 
eskaria areagotzen duten neurrien alde egin 
beharrean, zerbitzuaren eskaintza itun bidez 
murriztea eragingo luke proposamenak, eta 
horrek ez luke ekarriko kontsumitzaileentzat 
eta interes orokorrarentzat inolako 
onurarik edo efizientziarik. 

Aipatutako guztiagatik, laugarren 
ondorioa da LEKak Bilboko Taxiaren Udal 
Ordenantzako 33.1 artikulua aldatzearen 
aurkako txostena igortzen duela.

b. Lehiaren Euskal 
Agintaritzaren    
lege-aurreproiektua (2014ko 
maiatzak 22)

LEAk hainbat alegazio egin zituen aipatu 
aurreproiektuaren inguruan, aintzat hartuta 
horrek erakundean izango lituzkeen eraginak.

Arauak lehia-agintaritzen independentzia 
bermatu behar du. Horiek, beren sustapen-
lanaren barruan, administrazioaren funtzio 
legegileak eta operadore ekonomiko gisa 
duen zeregina aztertzen dituzte. Izan ere, 
gero eta gehiago, administrazioak dira arau-
hausteen subjektua zehapen-prozeduretan.

LEAren kasuan, agintaritzaren 
independentzia funtzionala eta organikoa 
bermatzen du 1/2012 Legeak. Lege 

horrek aurreikusten duenez, halaber, 
erregelamendu-berregituraketa orotik kanpo 
geratzen da LEA. Alderdi hori espresuki 
sartu beharko litzateke aurreproiektuan. 

LEA ez da erakunde autonomo arrunt 
bat, baizik eta erakunde independente 
bat, Aholku Batzorde Juridikoak adierazi 
duen gisan. Horregatik, eta LEAren 
independentzia bermatze aldera, 
administrazio independenteen inguruko 
berariazko erreferentzia egin beharko lioke 
aurreproiektuak. Era berean, administrazio 
independentea den neurrian agintaritzari 
aplikatu ezin zaizkion hainbat arau hartzen 
ditu barne, guztiak ere erakunde autonomoei 
aplikagarria zaien erregimenarekin lotutakoak.

Gaur egun, agintaritzak EBJAk 
ezarritako eskakizun guztiak betetzen ditu, 
erakunde bat “eskumeneko agintaritza” gisa 
jotzeko eta EBJAri epaiketa aurreko arazoak 
planteatzeko ahalmena izateko moduan. 
Hortaz, Justizia Auzitegian epaiketa aurreko 
arazoak planteatzeko ahalmena du LEAk. 
Bestela, desabantaila-egoeran egongo litzateke 
MLBNaren aurrean, eta atzerapausoa emango 
litzateke 1/2012 Legearekin konparatuta. 

LEAk EBJAra zuzenean jotzeko eta 
Europar Batasuneko araudiaren benetako 
interpretazioa lortzeko aukera izan behar 
du. Azken batean, hurrengo alderdi hauei 
eutsi behar zaie LEAk EBJAri epaiketa 
aurreko arazoak planteatzeko ahalmena 
izaten jarrai dezan: erakundearen jatorri 
legala; bere izaera iraunkorra; bere 
nahitaezko izaera; prozeduraren izaera 
kontraesankorra, erakundearen aldetik arau 
juridikoak aplikatuko direla bermatuta; 
eta independentzia-erregimena.

Aurreproiektuko baliabide-erregimena 
ez dator bat LEA sortzeko Legean ezarritako 
baliabide-erregimenarekin; ondorioz, 
ezingo litzaioke aplikatu agintaritzari.

Lankidetza-hitzarmenekin lotuta, 
hitzarmenak izenpetzeko erakunde-
administrazioaren entitateek duten 

LEAk administrazio 
independenteei buruzko 
berariazko erreferentzia 
txertatzea proposatu zuen. Era 
berean, gomendio hauexek 
egin zituen: bateko, erakunde-
administrazioari hitzarmenak 
izenpetzeko aukera ematea, 
eta, besteko, lehiaren gaineko 
eraginaren azterketa txertatzea 
arauaren eraginari buruzko 
memorian.
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ahalmena barne hartu beharko litzateke.
Eragin-ebaluazioei dagokienez, 

araudiak lehian izango lukeen eraginaren 
ebaluazioa aurreproiektuan biltzeko eskatu 
du LEAk. Hala, arau edo erregulazio bat 
onartzeak merkatuetako lehia askearen 
funtzionamenduari eragin diezaioke. 
Horregatik, ezinbestekoa da hasiera-
hasieratik aztertzea araudi batek lehian 
efektu negatiboak eragin ditzakeen, arauaren 
helburuak kontuan hartuta justifikatu ezin 
daitezkeenak eta beste erregulazio bat 
aukeratuz gero arindu ahalko liratekeenak. 
Gainera, lehiaren inguruko memoriak 
ez ditu maila handiagoko arauak hartu 
behar soilik, baizik eta garapen- eta 
aplikazio-araudiei ere heldu behar die.

c. Merkataritza Jardueraren 
Legearen laugarren aldaketari 
buruzko lege-aurreproiektua 
(2014ko ekainak 17)

LEAk txostena egin zuen, hurrengo 
gaia hizpide: merkataritza-ordutegiei 
buruzko araudiak turismo handiko 
eremuei buruz dioenaren inguruan Eusko 
Jaurlaritzak proposatutako aldaketa. 

Merkataritza-ordutegiei buruzko 

Estatuko Legeak merkataritza-ordutegien 
gaia arautu du oinarrizko izaerarekin. 
Ordutegi-erregimen berezia duten saltokiak 
arautzen ditu, eta hainbat kategoria ezartzen, 
adibidez, aipatutako Turismo Handiko 
Eremuak (THE). Eremuotan, saltokiak irekita 
egongo diren egunak eta orduak zehazteko 
askatasun osoa izango dute merkatariek.

Aurreproiektuak THEei buruzko araudia 
garatzen du EAEn. Xedea Merkataritza 
Jardueraren Euskal Legean THE kontzeptua 
txertatzea da. Horiek zehazteko prozedura 
interesa duten udalek eskatuta hasiko da, 
eta merkataritzaren alorrean eskumena 
duen sailburuordetzak ebatziko. 

Txostena egiteko aurkeztutako 
aurreproiektuari azterlan ekonomikoa 
erantsi zaio. Bertatik, araudi-aldaketak 
ahalbidetuko lukeen ordutegi-malgutasunak 
izango lukeen eraginari buruzko 
datu nagusiak lortu ditu LEAk. 

LEAk, bere txostenean, agerian utzi 
du merkataritza-banaketa azpisektore 
garrantzitsuenetako bat dela zerbitzuen 
esparruaren barruan. Araudiak jarduerara 
sartzeko oztopoak eta berau gauzatzeko 
mugak ezarri ditu. EAEko datuek 
erakusten dute ez dela bete euskal araudi 
protekzionistaren helburua, hots, euskal 
merkataritza babestea. Aldiz, muga handiak 
jarri zaizkio enpresa-eredu jakin batzuen 
merkataritza-politikak ezartzeko askatasunari.

Merkataritza-ordutegiak zerbitzu-
eskaintzaren elementu oso garrantzitsua 
dira, operadoreak bereizteko balio dutenak. 
Merkatariak bere politika hautatzeko aukera 
izan behar du, muga legalik edo bestelakorik 
eduki gabe, salbu eta egiaztatzen bada 
horiek beharrezkoak direla beste interes 
juridiko batzuk babesteko, lortu nahi duten 
helburuarekiko proportzionatuak direla 
eta diskriminaziorik eragiten ez dutela.

Merkataritza-ordutegiak ezartzeko 
askatasunak onurak ekarriko lizkioke 
gizarteari: herritarrek eta enpresek dituzten 

La AVC consideró que la 
liberalización de los horarios 
comerciales es necesaria y 
redundará en beneficio de la 
sociedad. Además, instó al 
Gobierno Vasco a modificar 
el Decreto de desarrollo de 
la Ley vasca de Actividad 
Comercial, que establecía más 
restricciones de las recogidas 
en la Ley estatal de Horarios 
Comerciales.
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aukerak areagotuko lirateke, lanpostu-
kopurua haziko litzateke, emaitza ekonomiko 
hobeak lortuko lirateke eta, laburbilduz, 
gizarte-ongizatea handituko litzateke. 
Froga enpirikoek eta eskariaren profila 
aldatu duen bilakaera demografiko eta 
sozialak berresten dituzte ondoriook. 

Kontsumo-ohiturak aldatu dira. 
Kontsumitzaile-mota berriak sortu dira, 
tradizionalak ez beste kontsumo-ordutegi 
batzuk dituztenak. Lana eta familia 
bateragarri egiteko, merkataritza-saltokiak 
irekita egongo diren ordutegi berriak 
beharrezkoak dira. Gainera, gizartearen 
zati batek aisialdia eta kontsumoa lotzen 
ditu, eta asteburuetan eta jaiegunetan 
kontzentratzen dute horren eskaria. 
Halaber, ez dugu ahaztu behar online 
merkataritzak gero eta garrantzi handiagoa 
duela; beraz, merkataritza tradizionalari 
jarritako mugek merkataritza-mota berri 
hori erabiltzeko arriskua areagotzen dute.

Erosketak turismo-erakargarri edo 
turismo-eskaintzaren osagarri aktibo 
bihurtzea bilatzen duen apustu instituzionalak 
turismoaren beharretara egokitutako 
merkataritza-eskaintza bermatu beharko 
luke. Hau da, turistek gastu handiagoa 
eginez gero, onurak lortuko lirateke 
fakturazioan, produktibitatean eta enpleguan. 
Hazkunde ekonomikoa lortuko litzateke.

Aurreproiektuak merkataritza-ordutegien 
alorrean erregelamendu-xedapenak emateko 
gaitasuna ematen dio Eusko Jaurlaritzari. 
Egun indarrean dagoen dekretuak muga 
nahiko handiak mantentzen ditu Merkataritza 
Ordutegien Estatuko Legean ezarritakoarekin 
konparatuta. Ondorioz, aipatu dekretua 
aldatzeko eskatu du LEAk, aurreproiektua 
lege gisa onartu arte itxaron behar izan gabe.

C. Beste batzuk 

a. Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio 
Orokorraren, Bilboko eta 
Pasaiako portu-agintaritzen 
eta Bermeoko portuaren 
arteko lankidetza-protokoloa. 
I-21/2013 Espedientea. 
4/20143 Txostena. 
Gomendioak (2014ko 
martxoak 4)

Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio 
eta Justizia Saileko Estatutuaren Garapenerako 
zuzendariak aipatu protokoloaren zirriborroari 
buruzko txostena emateko eskatu zion LEAri. 

Portuen Legearekin bat, Pasaia eta 
Bilboko portuak merkataritzakoak eta 
interes orokorrekoak dira, eta Bermekoa, 
aldiz, merkataritzakoa. Akordio-
proposamena, beraz, izaera ezberdina 
duten erakundeek izenpetu dute.

Alde batetik, EAEk eskumen 
esklusiboa du portuen alorrean. Hortaz, 
Bermeoko portua, interes orokorra ez 
dena, Eusko Jaurlaritzak kudeatzen du. 
Bestalde, interes orokorreko portuekin 
lotuta, Estatuak du horren inguruko 
eskumen esklusiboa. Horrenbestez, kasuan 

LEAk azpimarratu zuenez, 
protokoloaren zirriborroaren 
zenbait paragrafo lehiaren 
araudiaren aurkakoak izan 
zitezkeen. Ez zion iritzi 
justifikatuta zeudenik ez 
bilatutako helburuarekiko 
proportzionatuak zirenik.
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kasuko portu-agintaritzak (nortasun 
juridikoa duena) kudeatzen ditu Bilboko 
eta Pasaiako portuak, eta Estatuko 
Portuen Agintaritzak koordinatzen.

Portuetan ematen diren zerbitzuekin 
lotuta, honela sailka daitezke: zerbitzu 
orokorrak, portuko zerbitzuak, merkataritza-
zerbitzuak, eta itsas seinaleztatze-zerbitzuak. 

Bai portu-agintaritzek bai Eusko 
Jaurlaritzak zeregin bikoitza dute, portuen 
kudeatzaileak diren neurrian: interes 
publikoa bermatzen dute (lehia-araudiari 
lotuta ez dauden funtzioak garatzen 
dituzte) eta operadore ekonomikoak dira 
(lehia-araudiari lotuta dauden funtzioak 
garatzen dituzte). Horiek horrela, portu-
agintaritzek, beren jardunean, ez baldin 
badituzte botere publiko horri dagozkion 
prerrogatibak erabiltzen, “enpresa” gisa 
jardungo dute eta, horrelakoetan, lehiaren 
alorreko arauak bete beharko dituzte.

Kontsiderazio horiek ikusita, 
protokoloaren zirriborroaren zenbait 
paragrafo lehiaren araudiaren aurkakoak 
izan zitezkeela behatu zuen LEAk. Ez 
zion iritzi hitzarmen osoa kolusiozko 
hitzarmenak aurrera eramateko debekutik 
salbuetsita zegoela, Batzordearen 1218/2010 
Erregelamenduak, espezializazio-
hitzarmenen hainbat kategoriari buruzkoak, 
xedatu bezalaxe. Era berean, ez zion iritzi 
aplikagarria zenik LDLaren 1. artikuluan 
bildutako salbuespena; horren arabera, 
hitzarmen batzuk debekutik salbuetsita egon 
daitezke, baldin eta ondasun eta zerbitzuen 
ekoizpena zein horien merkaturatzea eta 
banaketa hobetzen badute edota garapen 
teknikoa edo ekonomikoa sustatzen badute. 
Nolanahi ere, aipatu salbuespena aplikatzeko, 
beharrezkoa izango litzateke hitzarmenaren 
ondorioz lortuko liratekeen efizientziak 
egiaztatzea, ez litzateke nahikoa izango 
enpresek bakarrik onurak eskuratzearekin.

LEAk, gainera, azpimarratu zuen 
merkatu edo bezeroen banaketarako 
klausulak barne hartzen dituzten 
enpresen arteko hitzarmenek lehia 

mugatzen dutela, hitzarmen baten efektu 
positiboak erdiesteko ezinbestekoa den 
horretatik harantz; horregatik, ezin 
dira debekutik salbuetsita egon.

b. Bonodendaren kanpainak 
emandako diru-laguntzarekin 
lotuta LEAk egindako 
gomendioa (2014ko apirilak 
14)

Bizkaiko Merkataritzako Enpresen 
Konfederazioak (CECOBI) diru-laguntza 
eskatu zion Bizkaiko Foru Aldundiko 
Ekonomia Sustatzeko Sailari, Bizkaiko 
txikizkako merkataritza babestea xede. 
Ekimenetako batek hiriko edo hurbileko 
merkataritzan kontsumoa areagotzea 
zuen helburu (Bonodenda).

Bonodendaren kanpainaren bonua 
banku- edo finantza-erakunde guztietako 
zerbitzu anitzeko edozein kutxazainetan 
eskuratu zitekeen, edozein kreditu- edo 
zordunketa-txartel erabilita (txartelak 
beste banku-entitatekoak izanez gero, ez 
zen errekargurik kobratu). Programak 
erabiltzaileentzako 10 euroko diru-laguntza 
barne hartzen zuen; arrazoi horregatik, 
kontsumitzailea hartu da diru-laguntzaren 
benetako onuradun gisa. Laguntzaren 
onuradun formala, berriz, CECOBI da.

LEAk nabarmendutako lehenengo 
alderdiak diru-laguntzaren helburua du 
hizpide. Foru-aldundiaren arabera, helburua 

Bizkaiko Foru Aldundiari 
diru-laguntzen diseinuaren 
inguruan egindako gomendioa: 
diru-laguntzak lortu nahi den 
helburura egokitu behar dira, 
publizitatea eman behar zaie 
eta sistema irekia garatu behar 
da, gardentasuna sustatzeko eta 
diskriminazio oro ezabatzeko.
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“kontsumoa dinamizatzea eta lehiakortasuna 
zein berrikuntza eta merkataritza-sarearen 
jasangarritasuna hobetzea da, batez ere hiriko 
edo hurbileko merkataritzaren kasuan”. 

Hala ere, kanpainan parte hartu 
ahal izateko, gehienez ere 10 langile 
izan zitzakeen saltokiak. Hortaz, LEAk 
iritzi zion ez zegoela koherentziarik lortu 
nahi zen helburuaren eta emandako 
laguntzaren artean, ez baitzen hiriko edo 
hurbileko merkataritza sustatzen, ezpada 
“txikizkako merkataritza” bakar-bakarrik. 

Gainera, LEAk justifikazio-falta 
hauteman zuen kanpainan parte hartu 
ahal izateko saltokiak aritu behar ziren 
jarduera nagusiak aukeratzeko orduan. 
Azkenik, ez zen egiaztatu atxikitako 
saltokietako ondasun guztiek diru-laguntzaren 
onuradun izatea merezi ote zuten.

LEAk diru-laguntzak ematearen 
bidez ekonomian esku hartzeko ahalmena 
duela aitortu dio foru-aldundiari, 
interes orokorraren bermatzaile delako 
eta bere helburuen barruan sartzen 
delako, baina, aldi berean, adierazi du 
beharrezkoa dela gardentasuna bermatzea 
eta operadoreen arteko diskriminazio 
oro ezabatzea, lehia ez faltsutzeko eta 
merkatu-eraginkortasuna laguntzeko. 

LEAk Bonodendaren kanpainan nahi 
zuten saltoki guztiek parte har zezaketela eta 
CECOBIko kideei inolako mesederik egiten ez 
zitzaiela bermatzeko gomendatu zion foru-
aldundiari. Bigarrenez, hauxe ere gomendatu 
zion foru-aldundiari: bermatzeko parte hartu 
nahi zuten saltoki guztien datuak CECOBIren 
titulartasuneko informatika-fitxategietan 
sartu eta tratatzearen helburu bakarra 
kanpainaren baldintzak aplikatzea zela.

Azkenik, hurrengoak aztertzeko 
gomendatu zion LEAk foru-aldundiari: 
1) laguntza bateragarria ote den laguntza 
publikoei buruzko EBko araudiarekin; 2) 
ekimena jendaurrean aurkezteko eta lehia-
prozesu bat irekitzeko aukera, programan 
sartu nahi diren operadore edo elkarte 
guztien parte-hartzea ahalbidetzeko; eta 3) 

esku-hartzea zabaltzeko aukera, hainbat 
banku-erakunderekin lankidetzan aritzeko.

c. Umore Ona antzerki-
jaialdiaren antolakuntzaren 
inguruan (2014ko maiatzak 8)

Komunikabideen bitartez, LEAk jakin 
zuen Leioa udalerriko ostalaritza-sektorean 
Umore Azoka izeneko kaleko artistek 
egindako umorezko antzerki-azokaren 
inguruko eztabaida bat sortu zela. 

Leioako Udalak Establezimendu 
Lagunak programa aurrera eraman zuen, 
Leioako ostalaritza-sektorea indartze aldera. 

Hartara, azokako parte-hartzaileen 
mantenu-gastu batzuk ordaindu 
zituen. Bi ticket mota zeuden: bata, 
zenbateko oso txikikoa, edarietarako 
balio zuena, eta bestea, programan 
finantzatutako otordu nagusientzat. 

Gastu oso txikia eragiten zuen programa 
Leioako ostalaritza-saltoki guztietara ireki 
zen; diru-laguntzaren zati gehiena hartzen 
zuena, berriz, pertsona juridiko berberak 
kudeatutako bi saltokitan bildu zen. 

LEAk adierazi zuen gastu handiena 
biltzen zuten ticketen kudeaketa bi 
saltokitan biltzearen bitartez, esku-hartze ez 
justifikatua eta programaren helburuarekin 
koherentea ez zena gauzatu zuela udalak 
udalerriko ostalaritzaren merkatuan.  

LEAk Leioako Udalari egindako 
gomendioa, Umore Azoka 
jaialdiko Establezimendu 
Lagunak programaren hurrengo 
edizioetako diseinuaren 
inguruan: ostalaritzako ahalik 
eta establezimendu gehienek 
parte hartzea sustatu behar 
du, erabiltzaileen aukeratzeko 
ahalmena izatea sustatu eta 
edozein motatako bazterkeriak 
deuseztatu.
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LEAk azpimarratzen du, hurrengo edi-
zioetarako, kanpaina zabaldu egin beharko 
duela administrazioak, lokal interesdun guztiak 
atxiki ahal izateko; era berean, zerbitzuaren 
kalitatea bermatuz, aurreikusitako helbururako 
gehiegizkoak ez diren baldintzak jarri beharko 
ditu, eta eskaera modu ireki, garden eta justifi-
katuan banatu.

4. Kontsultak.

Lehiaren Euskal Agintaritzak (LEA), 
aurten aurreneko aldiz, herritarren 
kontsultei telefono, posta elektroniko eta 
web orrialde bidez nahiz aurrez aurre azkar 
erantzuteko sistema bat abiarazi du. 

Baliabide horiei esker, gure ekonomiaren 
hainbat alorrekin loturiko 100 kontsulta zehatz 
baino gehiagori erantzun ahal izan zaie. 

Honako grafiko honetan, 
kontsultak jarduera ekonomikoaren zein 
sektoretan bildu diren ikus daiteke:

Eskola-uniformeak

Mantentze-lanak

Kontratazio publikoa

Merkataritzal

Zerbitzu profesionalak

Zehapen-prozedura

Nekazaritza

Kontsulten %, sektoreka metatuta
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Aipagarria da mantentze zerbitzuen sek-
torea, non kontsulta kopururik handiena bilt-
zen den, %59; ondoren zerbitzu profesionalen 
sektorea (%19) eta sektore komertzialarekin lo-
turiko kontsultak (%10) datoz.

5. LEA bideoan. 

A. Dibulgaziozko bideoak

Lehiaren Euskal Agintaritzak, 
lehiak dakartzan abantailak zein diren 
gizartean zabaldu nahian, dibulgaziozko 
bideo batzuk landu ditu aurten. 

Bideo hauen oinarrian, lehiak eta 
LEAk euskal gizarteari dakarzkioten 
abantaila zehatzak daude. 

Bideoak hainbat ataletan banatuta 
daude: Lehiaren Defentsa zer den eta 
Lehiaren Euskal Agintaritzan zer egiten 
dugun (11:27 minutu); Lehiaren Euskal 
Agintaritza (2:32 minutu); Lehia Askearen 

onurak (2:34 minutu) eta Lehiaren 
Defentsari buruzko Legea (5:04 minutu).

Helburua zera da: LEAk egiten 
duen lana publiko zabalari gerturatzea 
eta hainbat arlotako hitzaldietan parte 
hartzen duten erakunde kideek, jarduera 
aurkezteko ez ezik, irakaskuntzarako 
tresna gisa ere erabiltzea bideoak. 

Gainera, bideoak LEAren 
web orrialdean jarrita daude.  

B. Bideo espezializatuak

LEAk, halaber, egindako sustapen jardue-
retan izandako emaitzak ahalik eta gehien za-
baltzeko politika bati heldu dio. Horretarako, 
web orrialdea lan tresna gisa erabiltzen hasi da; 
hala, ekitaldi espezializatu nagusiak eta jendau-
rrekoak grabatu eta ondoren webgunean jart-
zen dira eskuragarri. 

Une honetan, Profesionalen Elkargo 
eta Zerbitzuei buruzko Jardunaldia dago 
webgunean eskuragarri baina aurki atala 
osatu egingo da, ukituentzat eta sektoreko 
profesionalentzat interes handikoak 
diren jardunaldi gehiagorekin.
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6. Gazteenen arteko lehia. 

A. Unibertsitatea

a. Gradua

Natividad Goñik eta Maria Pilar 
Canedok Lehiaren Euskal Agintaritzaren 
jarduerari buruzko aurkezpena egin zuten 
2013ko azaroaren 19an, asteartez, Carlos 
Llorente irakasleak bere ikasleei Zuzenbide 
eta Enpresako Gradu Bikoitzean ematen 
dien Merkataritza Zuzenbideko eskolan. 

Bateko, autonomia erkidegoko 
agintariek lehiari buruzko arauak nola 
aplikatzen dituzten eta, besteko, 1/2002 
Legea, Estatuak eta autonomia erkidegoek 

lehiaren babesaren arloan dituzten eskumenen 
koordinazioari buruzkoa; horiexek izan 
ziren mintegian landu ziren gaiak.

Aurkezpenaren muina LEAk bai 
sustapenaren arloan bai zehapenarenean 
ebatzi dituen kontu nagusien 
gaineko eztabaida izan zen.

Deustuko Unibertsitateak International 
Contracts and Labour Law ikastaroa ematen du 
eta ikastaro horren barruan Europako lehiaren 
zuzenbideari buruzko bi mintegi eskaintzen 
dira. Maria Pilar Canedok gidatzen duen 
mintegi horretan ari diren ikasleak Europako 
hainbat herrialdetakoak dira, non lehiaren 
zuzenbidearen garrantzia aspalditik aitortzen 
den ikasketa planetan. Ikasle horiek gure 
lurraldeko ikasleekin harremanetan egoteak 
benetan egiten du interesgarri mintegia. 

Aurkezpena Deustuko 
Unibertsitateko Zuzenbide eta 
Enpresako Gradu Bikoitzean.

Lehiari buruzko mintegia 
Zuzenbideko Graduan, 
International Contracts and 
Labour Law irakasgaiaren 
barruan.



59

b. Masterra

2014ko urtarrilean eta otsailean, 
Natividad Goñik 2 eskola orduko 8 
saio eman zizkien masterreko ikasleei 
nazioarteko merkataritzan gehien erabiltzen 
diren kontratuei buruz eta lehiaren 
ikuspegitik izan daitezkeen arriskuei 
buruz. Batez ere agentzia eta banaketa 
kontratuak aztertu ziren; baita lehiari jar 
dakizkioken murrizketa bertikalak ere.  

2014ko martxoan, Maria Pilar 
Canedok 4 orduko beste hainbeste saio 
eman zizkien unibertsitate masterreko 35 
ikasleri, Getafeko egoitzan, lehiaren arloko 
zehapen-prozeduraz eta, nahitaezko disuasio 
efektuarekin bateragarria izango den babes 
estandar bat bermatuz, enpresen defentsa 
eskubideak errespetatzeak duen garrantziaz.

Maria Pilar Canedok 20 eskola ordu 
eman zizkien aipatutako masterrean ikasten 
dabiltzan etorkizuneko abokatuei. Canedok 
lehiaren defentsa eta sustapen gaietan abokatuek 
egiten duten lanaren garrantzia norainokoa den 
adierazi zien ikasleei. Euskal ikasleek gaiari eta 

LEAri buruz duten ezjakintasunak nabarmen 
uzten du zeregin honek garrantzi handia duela 
eta gure profesionalen trebakuntza handitzeko 
beharrezkoa dela. (Izan ere, erabat ohikoa da 
LEAn burutzen diren zehapen espedienteetan 
enpresak defendatzen dituzten abokatuak 
beste jurisdikzio batzuetatik etorritakoak 
izatea; eta horrek agerian uzten ditu gure 
sisteman dauzkagun prestakuntza gabeziak). 

c. Doktoregoa

Maria Pilar Canedok bere gain hartu zuen 
lehiaren arloko doktorego saioak ematearen 
ardura Carlos III Unibertsitateko doktorego 
ofizialean. Lehiaren arloko doktorego ofizialek 
erabateko garrantzia dute lan akademikoan 
ikerketak eta bikaintasunak aurrera egitea 
ziurtatzeko, kontuan hartuz lan hori LEAren 
jardute profesionalera lekualdatzen dela 
gero. Lehiari buruzko lanak tutorizatzea 
akademia eta jardutea atzeraelikatzen dituen 
tresna bat da, lehia arloko agintaritzarentzat 
berebiziko garrantzia duena. 

2014ko maiatzaren 16an, Maria 
Pilar Canedo lehiari buruzko araudiaren 
aplikazioa nazioartean izenburupeko 
doktorego tesiaren epaimahaian parte 
hartzera gonbidatu zuten. Tesiari bikain 
cum laude kalifikazioa eman zioten aho 
batez. Lehiaren ikuspegi ekonomikoari 
buruzko atal bibliografikoa baliagarria 
izan da LEAren liburutegia aberasteko.

Nazioarteko Merkataritza 
Zuzenbideko masterra 
Nafarroako Unibertsitate 
Publikoan.

Nazioarteko Merkataritza 
Zuzenbideko masterra Madrilgo 
Carlos III Unibertsitatean.

Abokatutzan Jarduteko 
masterra, Bizkaiko Abokatuen 
Bazkun Ohoretsua eta Deustuko 
Unibertsitatea. 

Lehiaren Defentsako 
doktoregoa Madrilgo Carlos III 
Unibertsitatean.

Lehiaren Ekonomiako 
Katedraren tesia Sevillako 
Unibertsitate Publikoan.
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d. Praktiketako programa 
LEAn

 Bigarren urtez, Lehiaren Euskal 
Agintaritzak praktiketako programarekin 
jarraitzen du. Programa irekita dago lehiari 
buruzko ikasketetan gutxi-asko sakontzen ari 
diren ikasleak dituzten Unibertsitateentzat. 

Hona hemen LEArekin Hezkuntza 
arloko Lankidetza Hitzarmena izenpetu 
duten Unibertsitateak: Deustuko 
Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, 
Comillasko Eliz Unibertsitatea (ICADE) 
eta San Pablo CEU Unibertsitatea.

La AVC ha recibido a 4 estudiantes:
Noemí Angulo Garzaro. 

Transnational Trade Law and Finance 
masterreko ikaslea. Deustuko Unibertsitatea.

Ander Brizuela Cieza. Zuzenbideko 
Graduko ikaslea UPV/EHUn.

Alicia Reboredo de Diego. 
Zuzenbideko masterreko ikaslea. 
San Pablo Unibertsitatea.

Alejandro San Martín Martínez. 
Zuzenbideko Lizentziako ikaslea. UPV/EHU.

Aurten, LEAk Praktiketako 
Programa bat diseinatu du LEAren lana 
bertatik bertara ezagutu nahi duten gazte 
profesionalei zuzenduta. Horretarako, 
gazteok matrikulaturik egon behar dute, 
ahal dela, Zuzenbide, Enpresa edo 
Ekonomiako gradu/lizentzia, master edo 
doktorego ikasketetako titulu ofizialetan, 
baina baita ere, besteak beste, Kazetaritza 
edo Zuzendaritza Idazkaritzakoetan.

Ikasleek beren aurrekari akademikoei 
egokitutako prestakuntza programa 
batean parte hartuko dute eta, hein 
batean edo bestean, beren ekarpena 
egingo dute bai LEAren zereginetan bai 
lehiaren abantailen zabalkundean.
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B. Institutuak

Lehiaren printzipioez jabetzeak 
berekin dakar eskubideak eta eskubideok 
gauzatzeko aukerak zein diren jakingo duten 
kontsumitzaile “arduratsuak” prestatzea. 

Hori dela eta, LEAk aurreko urteetan 
jadanik hasirik zegoen jarduera bat 
orokortu du gazteenen artean; horretarako, 
euskal institutuetako ekonomiako 
irakasleei gutun bana bidali zaie. 

LEAk hiru euskal probintzietako 
institutuetan aurkeztu du bere jarduera 
eta bertako ekonomiako irakasgaiko 
ikasleak lehia askearen printzipioetan 
prestatu ditu. LEAk Euskal Autonomia 
Erkidegoko institutu guztiei eskaintzen die 
prestakuntza hori euskaraz, gaztelaniaz, 
ingelesez eta frantsesez jasotzeko aukera. 

LEAren Kontseiluko kideek, idazkariak 
eta LEAko hainbat teknikari legelari eta 
ekonomialarik eman dute prestakuntza. 

Ikasleek, 15etik 60ra bitarteko ikasle 
taldetan antolaturik, modu aktiboan parte 
hartu dute hitzaldietan, izan ere, galderak 
egin dituzte, eztabaidetan parte hartu, 
eta agerian utzi dute gazteenen artean 
lehiaren kultura zabalagoa eta sakonagoa 
dela aurreko belaunaldietan baino. 

LEAk eta munduko beste agintaritza 
batzuek ondo ezagutzen dituzten kasu 
zehatzak aztertzeak aukera eman die ikasleei 
beren jakin-mina areagotzeko; hala, igartzen 
da euskal gizartea arduratsuagoa dela eta bere 
eskubideak eskatzeko prestatuago dagoela. 

Bisitaldiak batxilergoko lehen eta 
bigarren mailako 12 ikasle talderi egin 
zaizkie, gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez, 
Gernikako Institutuan, Gasteizko Miguel 
de Unamuno Institutuan, Bilboko Botikazar 
Institutuan, Bilboko Gabriel Aresti 
Institutuan eta Basauriko Uribarri BHIn.

Iragan kanpaina itxi ondoren, online 

inkesta bat egin da ekimenean parte hartu 
duten institutuen artean, eta emaitza positiboa 
izan denez, ekimena berriz ere planteatu 
eta institutuetako zuzendaritzei irekitzera 
animatu gara, ekimenaren onuradun izan 
daitezkeen ikasleen kopurua handitzeko.

7. LEA eta gizartea 

A. LEAk antolatutako edo 
emandako hitzaldiak

a. ELSA Summer School – 
Donostia, 2013ko abuztuak 5-9

 
Ikastaroa Europar Batasuneko Lehiaren 

Zuzenbideari buruzkoa izan zen; hala, 
lehiaren kontrako jardunbide desberdinak 
aztertu ziren erkidegoaren ikuspegitik. 
Eskola teorikoak egunero eman ziren goizez 
eta praktikak (workshop), berriz, arratsaldez, 
landutako ezagutzak praktikan jartzeko.

Gomez-Acebo & Pombo firman 
abokatu diharduen Alvaro Mateo Sixtok 
nagusitasun egoeraz abusatzeari buruzko 
eskola bat eman zuen. Lehenik, Lehiaren 
Zuzenbideari buruzko sarrera bat egin zuen. 
Gero nagusitasun egoeraz abusatzeari buruzko 
arauketa aztertu zuen; horretarako adibide 
praktiko ugari erabili zuen. Maria Pilar 
Canedok arratsaldean gidatu zuen workshopean, 
nagusitasun egoeran zegoen enpresa batek 
lehiakide bati funtsezko zerbitzu bat emateari 
ezetz esan zioneko kasua aztertu zen.

Lehiaren Batzorde Nazionalak (LNB) 
laguntza publikoen sistema aurkeztu zien 
bertaratutakoei kontratazio publikoaren eta 
arauketaren inguruan LNBk argitaratutako 
gidei erreferentzia eginez. Hala, laguntza 
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publikoa batek izan behar dituen elementuak 
zein diren aztertu zuen, zuzenbidearekin bat 
datorrela esateko. Dela administrazioaren 
jarduketa bera lehiaren kontrakoa delako, 
dela dagoen arauketak lehiaren aurkako 
ondorioak sortzen dituelako, lehiaren aurka 
izan litezkeen murrizketak aztertu ziren.

Sergio Baches irakasleak jabetza 
intelektual eta industrialeko eskubideen 
eta lehiaren zuzenbidearen artean 

dagoen harremanari buruzko eskola 
bat eman zuen. Jabetza intelektualeko 
eskubideak, definizioz, esklusiozkoak dira; 
lehiaren zuzenbidearen helburua, berriz, 
kontsumitzaileen aukeratzeko gaitasuna 
handitzea da. Workshopean aztertu genituen 
hainbat kasutan, jabetza intelektualeko 
eskubideen jabe ziren enpresak, Europako 
Batasuneko Justizia Auzitegiaren irizpideei 
jarraituz, beren lehiakideak lizentziatzera 
behartuta ote zeuden erabaki behar zen.

Trentoko Lehiaren Osservatorioko 
zuzendarikide den Michele Carpagnano 
irakasleak eskola bat eman zuen lehiaren 
zuzenbidearen aplikazio pribatuari buruz. 
Nabarmendu zuenez, lehiaren zuzenbidearen 
aplikazio publikoa eta pribatua batera existitu 
behar dira.  Workshopean, kasu hau aztertu 
zen: ea kartel bat osatua zuten lau enpresaren 
zuzeneko nahiz zeharkako kontsumitzaileak 
kalte ordainik eskatzeko moduan ote 
zeuden, eta, hala izanez gero, nori eta zein 
auzitegiren aurrean egin zezaketen hori, eta 
ea zein informazio eskura zezaketen lehiaren 
kontrako jokaerak kalte egin ziela frogatzeko.

Ikastarora bertaratutakoak lehen saioan.

Fernando Cachafeiro bere hitzaldia ematen, akordioen 
isilpeko izaeraz mintzatuz.
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b. XXXII. Uda Ikastaroa – 
Euskal Herriko Unibertsitatea, 
2013ko irailak 5-6

 
Donostiako Miramar jauregian, Euskal 

Herriko Unibertsitatearen XXXII. Uda 
Ikastaroen barruan eta LEArekin lankidetzan 
antolatuta, ikastaro bat eman zen izenburu 
hau zuena: “Derecho de la Competencia y 
Administración Pública. ¿Quién cuida al cuidador? 
Una visión crítica de la contratación administrativa y 
la situación de los puertos en materia de competencia”, 
Ikastaroa egun banako bi saiotan banatu 
zen. Hona hemen saioon izenburuak: 
“Competencia y Administración” (irailaren 5a) 
eta  “Competencia y Puertos” (irailaren 6a).

Pedrazen iritziz, aipatutako lege 
proiektuak (dagoeneko indarreko lege bihurtu 
dena) baimenak emateko irizpideak bateratu 
nahi ditu eta, halatan, edozein operadorek, 
inolako baimen gehigarririk gabe, Estatu 
osoan jardutea ahalbidetu nahi du. Era 
berean, nabarmendu zuenez, Merkatuen eta 
Lehiaren Batzorde Nazionalari inpugnazioak 

egiteko ahalmenak dagozkio merkatuaren 
batasun gaietan; ahalmen horiek, ordea, 
ez dagozkio Autonomia Erkidegoei. 

Juan Manuel Contreras Delgado 
de Cos Lehiaren Batzorde Nazionalaren 
ordezkariak gai hauek aztertu zituen: bitarteko 
propioak, kontratazio administratiboa eta 
lehia. Txostengile honen iritziz, administrazio 
publikoek lehia neutraltasunaren 
printzipiotik abiatuta jardun behar dute. 
Hala, administrazioak bitarteko propio 
bat sortzen duenean, ezin du operadore 
pribatuekiko abantaila bat sortu. Printzipio 
horretan oinarrituz, gardentasuna, 
erantzukizuna eta eraginkortasuna hobetzen 

Ekonomia sailburua uda ikastaroaren irekiera 
ekitaldian, LEAren lehendakariaren eta agintari 
akademikoen ondoan.

Udako ikastarora bertaratuak, Baches irakasle eta 
LEAko lehendakariarekin.

Juan Manuel Contreras Delgado saioan parte hartzen.
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dira fondo publikoen erabileran. 
Ondoren, Kataluniako Lehiaren 

Agintaritzaren Lehendakaria den Arseni 
Gibert jauna arauketaz eta lehiaz mintzatu 
zen bere ustean hor dagoen arazo bat 
nabarmentzeko, alegia: lehia murrizten 
edo faltsutzen duten arau juridiko dezentek 
jarduera ekonomikoan, oro har, eragiten 
duten ondorio kaltegarria. Giberten iritziz, 
arazoaren oinarrian gehiegizko arauketa 
dago; ildo horretan, tokiko erakundeek 
ematen dituzten arauek daukaten eragin 

adierazgarria nabarmendu zuen.
Lehen saioaren goizeko atalari 

amaiera emateko, Consello Galego da 
Competenciaren Lehendakaria den Francisco 

Hernandez jaunak bere ponentzia aurkeztu 
zuen, kontratazioaz eta lehiaz jarduteko. 
Hernandezen aburuz, kontratazio publikoan 
lehiak barne nahiz kanpo mugen eragina 
izan dezake. Barne muga baten adibide 
gisa, txostengileak lehiaketa publikoen 
diseinu txarra nabarmendu zuen, eta horren 
erakusgarri: pleguetan kaudimenarekin 
nahiz esperientziarekin lotutako arrazoirik 
gabeko baldintzak betetzea eskatzea. 
Kanpo muga, berriz, enpresen artean ez 
lehiatzeko egindako akordioaren ondorioz 
sortzen da. Halako akordioak tankera 
desberdinekoak izaten dira; horien artean: 
eskaintza sinboliko edo kortesiazkoak 
aurkeztea, eskaintzak ezabatzea eta bat 
baino ez aurkeztea, eskaintzak txandakatzea 
eta merkatuak geografikoki banatzea.

Arratsaldeko saioan, mahai ingurua 
izan zen kontratazio administratiboko 
jardunbide on eta txarrei buruzkoa, non 
honako hauek parte hartu zuten: Consello 
Gallego da Competenciako Antonio Lopez 
Miño jaunak, Nafarroako Kontratu Publikoen 
Administrazio Auzitegiko Francisco Javier 
Vazquez jaunak eta Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratu Errekurtsoen 
Erakundeko Javier Serrano jaunak.

Antonio Lopez Miñok azpimarratu 
zuenez, garrantzitsua da Sektore Publikoko 

Mercedes Pedraz, Auzitegi Nazionalekoa, Natividad 
Goñirekin.

Consello Galego da Competenciako lehendakaria, 
Francisco Hernández jauna.

Javier Serrano saioan parte hartzen.
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Kontratuen Legearen testu bateginaren 
hogeita hirugarren xedapen gehigarrian 
xedatutakoa aplikatzea, hots: kontratazio 
organoek, beren funtzioak betetzean, 
legedia urra lezakeen edozein gertaeraren 
berri izanez gero, jakinarazi egin behar 
diete lehiaren defentsa organoei.

Francisco Javier Vazquez, berriz, 
eskaintzak balioesteko irizpideen ehuneko 
hirurogei gutxienez objektiboak izatearen alde 
agertu zen. Era berean, esparru akordioen 
kontra agertu zen, halako akordioek merkatua 

ixten dutelakoan, batez ere luzerako direnean.
Javier Serranok funtsezkotzat jo 

zuen operadoreek ulertzea kontratua 
ez dagoela aldez aurretik esleituta, 

prezio baxuagoak eskaintzeko akuilua 
izan dezaten. Era berean, eskaintza 
ekonomikorik onuragarrienak balioesteko 
administrazioek formula matematiko 
arraroak ezartzearen aurka agertu zen.

Ikastaroaren bigarren saioari Madrilgo 
Unibertsitate Autonomoko Merkataritza 
Zuzenbideko katedradun den Ricardo 
Alonso Soto jaunak eman zion hasiera. 
Bere hitzaldian, portu zerbitzuetan merkatu 
adierazgarria zer den definitzeari eta horrek 
lehiaren arloko gaietan duen eraginari 
egin zien tartea. Txostengile honen iritziz, 
portu instalazioetan ematen den zerbitzu 
bakoitza merkatu adierazgarri bat da 
berez. Era berean, beharrezko iritzi zion 
zerbitzuetan lehia sartzeari; hala ere, espazio 
fisikoaren faltagatik hori ezinezkoa balitz, 
lehiaketa irekiak deitu beharko lirateke, 
esku hartzaileentzako pribilegiorik gabe.

Ondoren, Valentziako Erkidegoko 
Lehiaren Defentsarako Batzordearen 
lehendakaria den Francisco Gonzalez 
Castillaren txanda iritsi zen. Gonzalez, 
bere ponentzian, 1/2002 Legearen eta 
garraio azpiegituren arteko konexio 

puntuez aritu zen, eta agerian utzi 
zuen aipatutako 1/2002 Legeak modu 
murriztailean interpretatu zuela Konstituzio 
Auzitegiaren 208/1999 epaia, zeinak lehiaren 

Francisco Javier Vázquez. Francisco Ginzález Castilla.

Antonio Lopez Miño.
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defentsa gaietan autonomia erkidegoek 
duten eskumena aitortzen baitzuen.

Jarraian, Jimenez de Cisneros Abogados 
bulegoko Francisco Jimenez de Cisneros 
jaunak portuez eta administrazio emakidez 
berba egin zuen. Jimenez de Cisnerosen 
iritziz, Estatuko Portuei eta Merkataritzako 
Nabigazioari buruzko Legearen Testu 
Bateginean badira lehia distortsionatzen 
duten hainbat agindu, esaterako, 50 urtera 
arteko emakida epea (82. art.) eta proiektuen 
arteko lehiarako izapidea, lehiaketa 
publikoaren ordezko dena (85. art.).

Ponentziaren ondoren, EAEko Auzitegi 
Nagusiko Administrazioarekiko Auzien 
Salaren lehendakaria den Luis Angel Garrido 
Bengoetxea auzitegiek portuen liberalizazioan 
duten protagonismoaz mintzatu zen. 
Baieztatu zuenez, portu agintaritzek beren 
jarduerak –baita ondasunen erosketan eta 
kontratazioan ere, ordenamenduak egozten 
dien botere publikoko funtzioak betetzean 
izan ezik– ordenamendu juridiko pribatura 
egokitu behar dituztela eta, eztabaidarik 
sortuz gero, jurisdikzio zibilak ebatzi 
behar du, eta jurisdikzio horrek ez dauka 
espezializaziorik portuen arloko gaietan.  

Ondoren, Unibertsitate Konplutentseko 
Administrazio Zuzenbideko katedraduna 
den Jose Eugenio Soriano jaunak Espainiako 
arauek izandako bilakaeraz eta horrek 

portuen arloko lehian izan duen eraginaz 
hitz egin zuen, hasi 1880ko maiatzaren 7ko 
aurreneko Portuen Legetik eta Estatuko 
Portuei eta Merkataritzako Nabigazioari 
buruzko Legearen Testu bategina 
onartzen duen irailaren 5eko 2/2011 
Legegintzako Errege Dekreturaino.

Gero, Gonzalez Abogadoseko Manuel 

Gonzalez jaunak portu zerbitzuen panoramika 
deskribatu eta zerbitzuok lehiara irekitzeko 
aukeraz jardun zuen. Baieztatu zuenez, 
azaroaren 24ko 27/1992 Legearen bidez 
antolatu zen portu zerbitzuen kontratazioaren 
gaia. Gibson & Dunneko Pablo Figueroa jaunak 
portuen arloko zenbait kontuz eta kontu horiek 

Francisco Cisneros indarrean dagoen testuak lehiari sor 
lizkiokeen mugei buruz mintzatzen.

Luis Angel Garrido bere hitzaldia ematen.

Manuel Gonzalez eta Jose Eugenio Soriano mahaia 
partekatzen.
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lehia gaietan duten inplikazioaz hitz egin zuen.
Goizean parte hartu zuen azkena 

Lehiaren Batzorde Nazionalaren ordezkaria 
den Maria Jesus Mazo Venero andrea 
izan zen. Interes orokorreko portuei 
buruzko ponentzia bat aurkeztu zuen 
eta, nabarmendu zuenez, esportazioen 
ehuneko hirurogei eta inportazioen ehuneko 

laurogeita bost portuen bidez egiten da.
Arratsaldeko saioari Applus+ enpresako 

Joaquin Coello Brufauk eman zion hasiera. 
Bere hitzaldian, portuei eta lehiakortasunari 
buruzko gako batzuk eman zituen. Brufauk 
adierazi zuenez, Espainiako portuen arazo 
nagusietako bat zamatzeko zerbitzuan 

dagoen monopolioa da, zeina deskargen 
automatizazioaren bidez konpon litekeen. Era 
berean, Estatuko Portuak erakunde publikoa 
ezabatzearen erabat alde agertu zen, izan 
ere, beste inon ere ez dago halako figurarik. 

Aipatu dugun ponentziaren ondoren, 
euskal portuen gaineko mahai ingurua hasi zen. 
Mahai inguruan Eusko Jaurlaritzako Lurralde 
Plangintza eta Garraioetako sailburua den 
Antonio Aiz jauna ibili zen moderatzaile. Hona 
hemen mahaian parte hartu zutenak: Bilboko 
eta Pasaiako portuen ordezkari gisa, Agustin 
Bravo eta Ricardo Peña jaunak, zeinak bi 
portuon egoera ekonomikoa azaldu baitzuten, 
eta portu jardueretako sindikatu nagusien 
ordezkariak (EGAS sindikatuko Mikel Abellanal 
jauna, OUTPB sindikatuko Xabier Alonso 
jauna eta ATAP sindikatuko Federico Landera 
jauna), zeinak portu jarduera bakoitzean 
dauden arazoak azaldu baitzituzten.

Uda ikastaroa Broseta Abogadoseko Nuria 
Arenas andreak lehia arloko kalte ordainen 
gainean emandako hitzaldiarekin amaitu zen. 
Kalteak erreklamatzeko akzioetan errukitasun 
programak izan duen eraginari dagokionez, 
txostengileak hizpidera ekarri zuen auzi 
jartzaileek espedientea eskuratzeko duten aukera 
faltak dakarren arazoa, egungo Zuzentarau 
proposamena onartuko balitz konponduko 
litzatekeena, zuzentarau horrek onartu egiten 
baitu espedientea eskuratzeko eskubidea. 

Pablo Figueroak Europako erkidegoarekin lotutako 
hainbat gai aztertu zituen.

Manuel Gonzálezek eta José Eugenio Sorianok parte 
hartu duten mahaia.

Portuen gaineko mahai ingurua, operadore nagusiek 
osatua.
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c. “Ganberako ostiralak” – 
Bilboko Merkataritza Ganbera, 
2013ko irailaren 27a   

2013ko irailaren 27an Bilboko 
Merkataritza Ganberak LEAren lehendakaria 
gonbidatu zuen bai euskal gizarteari bai 
bertako enpresa eta industria egiturari lehiak 
dakarzkion abantaila nagusiak bertaratutako 
enpresaburuen aurrean aurkeztera. 

Ekimenak piztutako interesaren 
erakusgarri, aipatzekoak dira agertutakoen 
kopuru handia eta eztabaida interesgarri eta 
mamitsua, baita erakunde honek bilatzen 
dituen helburuei egindako ekarpena ere.  

d. Lehia Politikaren Analisi 
Ekonomikoari buruzko 
biltzarra – Andaluziako 
Lehiaren Defentsarako 
Agentzia, 2014ko urtarrilaren 
17a  

2014ko urtarrilaren 17an, LEAren 
lehendakaria Lehia Politikaren Analisi 
Ekonomikoari buruzko biltzarrera joan zen. 
Biltzarra Lehia Politikaren Katedrak eta 
Andaluziako Lehiaren Defentsarako Agentziak 
antolatu zuten Sevillako Unibertsitatean.

Aipatutako biltzarrean, Maria 
Pilar Canedok “La actividad de las 
autoridades de defensa de la competencia 
y los mecanismos de coordinación” 
izeneko ponentzia azaldu zuen. 

Nuria Arenasek Luis Berenguer Fusterren komunikazioa 
aurkeztuz parte hartu zuen. 

Andaluziako Agentziaren, 
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren (MLBN), 
Sevillako Unibertsitateko.

Merkataritza Ganberako enpresaburuen aurrean 
egindako hitzaldiaren irudiak.
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e. Biscay Law III jardunaldia 
– Deustuko Unibertsitatea 
(Bilbo), 2014ko urtarrilak 30-31

Lehiaren Euskal Agintaritza Tokiko 
Zuzenbideari buruzko jardunaldiak 
antolatzen ibili zen beste batzuekin batera. 
Deustuko Unibertsitatean egindako 
jardunaldiotan, tokiko administrazioek 
ekonomian egiten duten zereginaren hainbat 
alderdi aztertu ziren. LEAk antolatutako 
jardunaldian kontratazio publikoaren 
gaia eta lehiaren eskubidearena jorratu 
ziren. Agertutakoen aurrean, Estatu osoko 
lekuetatik etorrita, kontratazioaren eta 
lehiaren alorrean diharduten pertsona 
jakintsuenetako batzuk aritu ziren: Martin 
Zazquin Nafarroako Unibertsitate Publikoko 
katedraduna; Jose Antonio Corchete BiscayLaw III jardunaldiko egitaraua.

Lehiaren politikaren analisi ekonomikoko egitaraua - Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (Sevilla), 
2014ko urtarrilaren 17a.
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Konstituzio Auzitegiko letradua;  Javier 
Serrano Eusko Jaurlaritzako letradua.

Autonomia erkidegoko lehia 
agintaritzek gai honek beraientzat daukan 
garrantzia norainokoa den erakutsi 
zioten agertutako aditu talde ugariari. 

Antonio Maudes Merkatuen 
eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren 
(MLBN) sustapen zuzendariak, Arseni 

Gibertek (Katalunia), Rafael Iturriagak 
eta Guillermo Aranzabek (Euskadi) 
lehia agintaritzetan ebatzi diren kasu 
garrantzitsuenetako batzuk azaldu zituzten.

Guztiek utzi zuten argi alor honetan 
bide luzea egin behar dela oraindik lehiari 
buruzko arauak behar bezala eta interes 
orokorra bermatuz aplikatzea lortzeko. 

 

f. Tokiko Administrazioaren 
Tresna eta Erronkei buruzko 
II. Foroa – Administrazio 
Publikoaren Institutua 
(Sevilla), 2014ko otsailak 21 
eta 22

Andaluziako Administrazio Publikoaren 
Eskolak eta Sevillako Pablo de Olabide 
Unibertsitateak, Manuel Terol katedradunaren 
zuzendaritzapean, Andaluziako Erkidegoaren 
Tokiko Administrazio Publikoari buruzko 
barne prestakuntzako ikastaroa antolatu zuten, 
Andaluziako Administrazio Publikoaren 
Institutuarekin lankidetzan. Mintegiaren 
barruan, Maria Pilar Canedo Andaluziako 
udaletxeetan kontratazio publikoaz arduratzen 
direnei zuzendutako prestakuntza mintegi bat 
ematera gonbidatu zuten, gai honekin lotutako 
kontuetan LEAk duen esperientzia eta izen ona 
tarteko. Mintegia 2014ko otsailean egin zen. 

Askotariko lehia mahaietako 
partaideak Pedro Hernando 
Ogasun eta Finantza 
sailburuarekin.

Kontratazioari buruzko mahai inguruan LEAren 
Euskotren gaia landu zen.

Antonio Maudes, MLBN.
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g. Zerbitzu profesionalen 
gaineko jardunaldia – Bilboko 
burtsaren eraikina, 2014ko 
maiatzaren 27a 

Bilbon, elkargoen eta zerbitzu 
profesionalen etorkizuna aztertu zen, 
Estatuko Lehiaren Defentsarako Agintaritzen 
ordezkariek eta Auzitegi Nagusiko 
lehendakaria den Juan Luis Ibarrak parte 
hartu zuten jardunaldian. Bertan izan 
ziren, halaber, Pedro Hernando Eusko 
Jaurlaritzako Ekonomia sailburuordea 
eta Ana Agirre Justizia sailburuordea. 

Nazario Oleagak eta Luis Berenguerrek 

gai honetan duten esperientzia luzeaz 
jardun zuten, zein bere ikuspegitik 
eta gertutasunetik abiatuta. 

Ekonomia eta Lehiakortasun 
Ministerioaren ordezkari gisa, Ordenamendu 
Juridikoaren zuzendariordea bertaratu 
zen. Jose Manuel Rodriguez de Castroren 
berbaldiak Zerbitzu Profesionalen Legearen 
aurreproiektuari buruzko xehetasun 
gehiago jakitea ahalbidetu zuen, izan 
ere, elkargoko kide egiteari buruzko lege 
horretan zehaztu beharko da zein lanbidek 
mantenduko duten beren jarduneko 
profesionalen gaineko kontrol unibertsala. 

Zerbitzu profesionalei buruzko arauketa 
eta zerbitzuok lehia askera irekitzea, horixe 
izan da azken urteotan gobernu desberdinek 
jorratu duten zeregin bat. Hainbat 
txostengileren iritziz, ez da egon gobernurik, 
kolore politikoa gorabehera, benetako 
liberalizazioa lortzeko bidean aurrerapenik 
egin duenik. Jardunaldian adierazi zenez, gai 
honetan ez dago lege horizontalik; arau asko 
eta asko daude, baina sarritan zaharkituta 
daude, izan ere, badira XIX. mendekoak ere. 

Hala, baieztatu zenez, lege berriaren 
helburua XXI. mendera egokitutako 
lanbide jardunerako esparru bat sortzea 
da. Legearen bidez, gainera, ez da ezer 
desarautu nahi, guztiz kontrakoa baizik.

Txostengileen ustean, lanbide 
elkargoen etorkizuna elkargoetako kide 
diren profesionalentzat erakargarri izatea 
da, eta plus bat ematea, derrigorrezkoa 
izan gabe. Azken finean, marra gorria 
kontsumitzaileari zerbitzu ematea da 
eta eskakizunak hauek dira: beharra, 
proportzionaltasuna eta bereizkeriarik eza.

Azpimarratu zenez, bizi dugun garaian 
internetek iraultza ekarri du zerbitzuen 
sektorera. Kontsumitzaileari zuzendutako 
informazio asimetrikoa murriztu egin da 
eta bezeroek lan berriak eskura ditzakete 
urrunetik ematen diren zerbitzuei esker.

Zerbitzu profesionalak liberalizatzea eta 

Tokiko Administrazioko baliabide eta erronkei buruzko 
II Foroko egitaraua - Instituto de la Administración 
Pública.
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lehia askera irekitzea ekonomiaren elementu 
dinamizatzailetzat jotzen da. Liberalizazioaren 
bidez, zera espero da: enplegua sortzea, 
merkatuetan profesional berriak sartzea, 
zerbitzuen kalitatea hobetzea, berrikuntzan 
gora egitea eta zerbitzu profesionalen prezioak 
jaistea. Argudio horiek, kontsumitzaileei eta 
erabiltzaileei eskaintzen zaizkien baldintzen 

garrantzia azpimarratzen dutela eta, zerbitzuen 
kalitatearen bermea txikitzea ekar lezakete. 
Horixe da, hain zuzen, liberalizazioaren 
kontra agertu diren korporazio, elkargo eta 
elkarteek erabiltzen duten arrazoibidea.

Lehiaren agintaritzek –Andaluziakoa, 
kasu– gai honen inguruko kasu zehatzak 
eta egindako jardueren adibideak azaldu 

Lanbide-zerbitzuei buruzko jardunaldiko egitaraua.

Jose Manuel Rodríguez de Castro, Antonio Maudes eta Luis Berenguer hizlari.
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zituzten. Jardunaldian hainbat kontu aztertu 
ziren, hala nola elkargo bateko kide nahitaez 
egin beharra, tasen eta prezioen ezarpena, 
intrusismo profesionalaren aurkako borroka, 
eta hori lehia askearekin nola uztartzen den.

Kontu honen garrantzi ekonomikoaz 
jabetzeko, jardunaldian Ekonomia Ministerioak 
emandako zifrak jakinarazi ziren: elkargoen 
azpisektoreak barne produktuaren %10 sortzen 
du ia, eta portzentaje hori gaur egun dagoen 
guztizko enpleguaren %10en baliokidea da.  

Ondorioen tartean, eztabaida animatua 
piztu zen, non hainbat lanbide elkargotako 
gonbidatuek parte hartu baitzuten. 
Eztabaidan aurrez aurre egon ziren, batetik, 
merkatuetan sartzeko kontrol bat egon 
behar dela uste dutenak, kalitate estandar 
batzuekiko errespetua eta ukitutako lanbideak 
duinduko duten prezio batzuk bermatzeko; 
eta bestetik, aldeztutako arauketek iraganeko 
pribilegioak babestea bilatzen dutela eta  
horrek zerbitzuen kostua kalitatea bermatu 

gabe handitzen duela uste dutenak.
Jardunaldiaren zuzendaria –Lehiaren 

Euskal Agintaritzaren lehendakaria den 
Maria Pilar Canedo– arduratu zen jardunaldi 
emankorra ixteaz eta bere azken hitzak 
askotariko elkarteen eta lanbide elkargoen 
ordezkariei zuzendu zizkien. Canedok 
lankidetza eta aholkularitza eskaini zituen, 
eta LEAren zerbitzuak lanbide elkargoen 
zerbitzura jarri zituen. LEAren lehendakariak 
lehiaren defentsarako euskal erakundeak 
informazioa ematen eta dibulgatzen 
betetzen duen rola indartu zuen. Amaitzeko, 
esan zuen LEAren alderdi zehatzaileak, 
zeina zerbitzu profesionalen eskaintzan 
lehia askea nahasten duten elementuak 
daudenean agertzen baita, ez duela zertan 
agertu, elkarlanerako eta komunikaziorako 
borondaterik badago behintzat.

Ibon Alvarez, Francisco 
Hernandez eta Nazario Oleaga 
Eusko Jaurlaritzako Justizia 
sailburuordearekin.

Jardunaldian izandako hainbat mahai inguru .
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h. CLPE VII Conference - 
Universidad de Osgoode, 
Toronto (Canadá)

Maria Pilar Canedo lehiaren 
zuzenbidean aditu direnen nazioarteko 
bilera batean parte hartzera gonbidatu zuten 
Torontoko Osgoodeko Unibertsitatean. 
Bertan, Canedok azaldu zuen zuzenbidea 
modu deszentralizatuan aplikatzeak mesede 
egin diezaiekeela herritarren eta enpresen 
eskubideei. Main aspirations or failues of  
global antitrust law izenburupean, aztertu 
zen nola, mundu globalizatuan, Europar 
Batasunean –zehazkiago, Euskadin– 
burututako esperientzien zabalkundea 
abantaila iturri izan daitekeen ekonomientzat 
eta ekonomien garapenarentzat.  

i. Lehiaren VII. Jardunaldi 
Nazionalak – Valentzia, 2014ko 
apirilak 10 eta 11

Lehiaren agintaritzen, MLBNren eta 
erkidegoko agintarien urteko bilera honetan, 
lehiaren zuzenbidearen aplikazioarekin 
loturiko hainbat gai, puri-purian daudenak, 
landu ziren. Jardunaldian, LEAko 
teknikari guztiak, Kontseiluko kideak eta 
ikerketa zuzendaria izan ziren bertan. 

Hona hemen antolatu ziren mahaiak:
“Presente y futuro de la aplicación 

administrativa del derecho de la 
competencia”; moderatzaile: Francisco 
Gonzalez Castilla Valentziako Lehiaren 
Agintaritzaren lehendakaria.

Merkatuen eta Lehiaren Batzorde 
Nazionalaren sailburua den Maria Ortiz 
Aguilar MLBN erakunde berriaren 
funtzionamenduaz aritu zen.

Valentziako Unibertsitateko Merkataritza 
Zuzenbideko katedraduna den Juan Ignacio 
Ruiz Perisek lehiaren zuzenbidearen aplikazio 
administratiboaz eta aplikazio pribatuaz 
hitz egin zuen. Kalte ordaina emateko 
akzioei buruz eta enpresek balia dezaketen 
errukitasun programari buruz mintzatu 
zen. Txostengileak, halaber, oso jarrera 
kritikoa agertu zuen MLBN berriarekin (web 
orrialdea oso iluna dela; aurrezpen publikoa 
zalantzazkoa dela; beste herrialde batzuetan 
erakunde homologorik ez dagoela, etab.).

Francisco Hernandez Rodriguez Consello 
Galego da Competenciaren lehendakariak 
Espainiako sisteman eboluziorik izan ez 
duela-eta bere lekuan ez dagoen pieza batean 
jarri zuen arreta. Estatuak eta Autonomia 
Erkidegoek lehiaren defentsaren arloan 
dituzten eskumenen koordinazioari buruzko 
otsailaren 21eko 1/2002 Legeaz ari zen, 
izan ere, lege horrek ondorioak baino ez 
ditu kontuan hartzen eta, egiazki, ez du 

Maria Pilar Canedo bere hitzaldia ematen.
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deus koordinatzen. Konfiantza agertu zuen 
Espainiako lehiaren aplikazio administratibo 
deszentralizatuan, interes publikoaren 
defentsan, bai agintaritzen gertutasunagatik, 
daukaten espezializazioagatik eta baita 
MLBNri ahaleginak kasu adierazgarriagoetan 
zentratzeko aukera ematen diolako ere. 

“La aplicación del Derecho de la 
Competencia a Sectores Específicos”; 
moderatzaile: Vicente Cuñat Edo 
Valentziako Unibertsitateko Merkataritza 
Zuzenbideko katedradun emeritua.

 
LEAko teknikariak aurkezpen batean 

Andaluziako Lehiaren Defentsarako 
Kontseiluaren lehendakaria den Isabel Muñoz 
Duranek nekazaritza elikagaien sektorean 
jarri zuen arreta. Adierazi zuenez, nekazaritza 
elikagaien sektoreari lehiaren gaineko arauak 
aplikatzeko abiapuntua EBFTren 39. artikulua 
da. Gainera, esan zuen jurisprudentziak 
egiten duen interpretazioa erabat murriztailea 
dela, 39. artikuluan jasotako helburu 
guztiak hartzen direlako kontuan. Halaber, 
Europako erkidegoaren efektu erabilgarriaren 
doktrinak duen garrantzia aipatu zuen.

Pilar Canedo Arrillaga Lehiaren Euskal 
Agintaritzaren lehendakariak garraioaren 
sektorea aztertu zuen, zehazki, portuetako 
garraioa. Portuan egiten diren jarduera mota 
desberdinak aipatu zituen: jabari publikoko 
jarduerak, zerbitzu publikokoak eta jarduera 
ekonomikoak. Lehia politikari dagokionez, 
jardueroi tratamendu bana ematen zaie. 

Jardunaldi nazionalei hasiera emateko mahaia.

LEAko teknikariak aurkezpen batean.
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EBFTren 106. artikuluari dagokionez 
(Interes Ekonomiko Orokorreko Zerbitzuak 
- IEOZ), Muller eta Corsica Fenics arazoak 
aipatu zituen zerbitzua emateari lehentasuna 
ematearen eredu gisa, lehiari buruzko arauak 
aplikatzeari utzi gabe. Ondorioa zera da: IEOZ 
kasuak banan-banan aztertu beharra dago.

Txostengileak lehia mota desberdinak 
bereiztearen garrantzia ere nabarmendu 
zuen: portu artekoa eta portu barnekoa, 
bakoitzari dagozkion ondorio desberdinekin.

Senior Advisor Broseta Abogadoseko 
Luis Berenguerrek kirolen sektorea izan zuen 
aztergai. Lehiaren Defentsarako Auzitegiaren 
ebazpenek eta, ondoren,  LNBren ebazpenek 
bultzatu dituzten aspektu desberdinak 
laburbildu zituen; horien artean: iraupen 
luzekoak ez diren kontratuak, blokekako 
negoziazioa, lehentasunez erosteko eskubidea 
eta atzera eskuratzekoa, eta esklusiba 
lehiaren arauen mende jartzearena. 

“El futuro de la regulación de las 
restricciones verticales”; moderatzaile: 
Stella Salernou Sanz Valentziako 
Lehiaren Agintaritzako kidea.

Salamancako Unibertsitateko 
Merkataritza Zuzenbideko irakasle titularra 
den Mercedes Curto Polok murrizketa 
bertikalen arauketari buruzko analisi 
konparatiboa egin zuen (banaketa selektiboko 
akordioak, esklusibakoak, etab.); horretarako, 
Merkataritza Kodearen Proiektua eta 
Europako Batzordearen Kategorien 
araberako Exentzioari buruzko Araudi Berria 
baliatu zituen eta bi testuen artean dauden 
kontraesan batzuk nabarmendu zituen.

Aitor Zurimendi UPV/EHUko 
merkataritza zuzenbideko irakasle titularrak 
Chicagoko eskolaren teoria aipatu zuen. Teoria 
horren arabera, akordio bertikalak kaltegabeak 
dira lehiarentzat, salbu-eta kartel baten 
tresnatzat jo badaitezke edo kontratugileak 
merkatuan nagusitasun egoeran badaude. Hala 
ere, postulatu horiek garrantzia galduz joan 
dira, lar sinplistatzat jo direlako; nagusituz 
joan den ideiaren arabera, kasu batzuetan 
murrizketa bertikalek mesede egiten diote 
lehiari eta beste batzuetan, berriz, kalte. 
Beraz, kasuak banan-banan aztertu behar dira 
murrizketok zilegi diren ala ez zehazteko.

LEAren lehendakaria jardunaldian hizlari.
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Bruselako Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLPko bazkide den Enrique 
Gonzalez-Diazek honako figura hauek aztertu 
zituen: agentzia kontratua, birsalmentako 
prezioen ezarpena eta, e-books arazoaren bidez, 
nazio mesedetuenaren klausularen ezarpena. 

Hitzaldia: “Derecho antitrust y 
telecomunicaciones”. Eduardo Martinez 
Rivero, Head of  Unit, Antitrust 
Telecoms, Directorate-General for 
Competition, European Commission.

Txostengileak arauketa sektorialaren eta 
lehiari buruzko arauketaren arteko erlazioa 
azaldu zuen eta adierazi zuen gaur egungo 
araudi sektorialak ex-ante arauak murriztea eta 
soilik lehiari buruzko arauketa aplikatzea duela 
helburu.  Era berean, esan zuen Europako 
Batzordeak sektore honetan betetzen duen 
rola merkatu adierazgarriak zehaztea dela, 
bai produktu merkatuak bai geografikoak. 

“Una mirada a la defensa de 
la competencia desde la abogacía”; 
moderatzaile: Valentziako Unibertsitateko 
Merkataritza Zuzenbideko irakasle 
titularra den Javier Viciano Pastor.

Martinez Lage, Allendesalazar & 
Brokelmanneko bazkide den Helmut 
Brokelmannek merkatu adierazgarria 
zehaztearen garrantziaz hitz egin zuen; 
horretarako, LNBren hainbat ebazpenetan 
jasotako definizioak hartu zituen adibidetzat, 
hala nola ahots deien txikizkako zerbitzu 
mugikorra, non ez diren SMS/MMS mezuak 
sartzen; deien amaieraren handizkako merkatua 
eta deien sorkuntzaren handizkako merkatua, 
non nagusitasun posizio kolektibo bat dagoen.

Uria Menendezeko bazkidea den Alfonso 
Gutierrez Hernandezek adierazi zuenez, 
lehiaren agintaritzek gehiegi ustiatzen dituzte 
xedeagatiko arau- hausteen ebazpenak eta 
Auzitegi Nazionalaren hainbat epai berrikusi 
zituen, horietan jasotzen diren xedeagatiko 
arau-hausteak aztertuz bere tesiari eusteko. 
Epai hauek aipatu zituen, besteak beste: Sedigas 
epaia, Swiss Insurance epaia, El Corte Inglés 

(2013), Arquitectos de Madrid (2013), Cartel 
Asfaltos eta Oracle epaia (2013ko abendua).

Antitrust Counsel, Associated British 
Foods plc.-ko Salome Santos Lorenzok, 
bestalde, Auzitegi Gorenak 2013ko 
azaroaren 7an emandako epaia aztertu 
zuen. Epai horren bidez, kartel batean parte 
hartzen zuten azukre enpresa batzuk beren 
bezeroei –gozokigintzako enpresak– kalte-
galerak ordaintzera kondenatu zituzten. 

“El nuevo rol de la promoción 
de la competencia”. Moderatzaile: 
Valentziako Lehiaren Agintaritzako 
kide den Maria Jose Vaño Vaño.

MLBNren Lehia Sustatzeko 
Departamentuko zuzendaria den Antonio 
Maudesek lehiaren sustapena arauketa 
ekonomiko eraginkorrarekin osatzeko 
lanak duen garrantzia nabarmendu zuen. 
Lehia politika, baliabide urriak modu 
eraginkorrean esleitzeko tresna bat da.

Arseni Gisbert Bosch Kataluniako 
Lehiaren Agintaritzaren lehendakariak 
sustapena etorkizun oparoko tresnatzat jo zuen. 
Aipatu zuenez, merkatu analisiek, salaketek ez 
bezala, ikertu beharreko sektorea hautatzeko 
aukera ematen dute, analisia egiteko gaitasuna 
hobetzen dute eta ezagutza aditua biltzea 
ahalbidetzen dute, enpresak kontzientziatu 
eta lehiaren kultura zabaltzeaz gainera. 

Bukatzeko, zehapen-prozeduraren eta 
lehia sustapenaren arteko hibrido bat egitearen 
alde agertu zen, garaien abiadurara –merkatuei 
ere eragiten dien abiadura horretara– 
egokitu ahal izateko. Gainera, lehiaren 
defentsarako sistema deszentralizatuaren 
abantailak ere nabarmendu zituen.

Ekonomian esku hartze publikoko 
eredu berri bat behar ote den; horixe izan 
zuen mintzagai Juan Luis Millan Pereira 
Malagako Unibertsitateko Ekonomia 
Aplikatuko irakasle titularrak. Millanen 
iritziz, arauketa autokontrolatzearen emaitza 
ez da egokia izan, ondorio gutxi izan 
dituelako eta izapideak eta arauen arteko 
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funsgabetasunen bat ezabatzera mugatu delako. 
Amaiera hitzaldia: Jose Maria 

Marin Quemada Merkatuen eta Lehiaren 
Batzorde Nazionalaren lehendakaria.

 LEAren lehendakaria jardunaldian 
hizlari Txostengileak MLBNren jarduketaren 
funtsezko elementutzat jo zuen segurtasun 
juridikoa, lankidetzatik, inplikaziotik eta 
koordinaziotik abiatuta. Gainera, Merkatuen 
Batasunari buruzko Legearekin MLBN 
indartu egin dela esateaz gain, autonomia 
erkidegoko agintariekiko lankidetzaren 
balioa aitortu zuen kasuen esleipenean, 
sustapenean eta prestakuntzan. Bestalde, 
aipatu zuenez, epeak laburtu, aurresangarriak 
izan, operadore ekonomikoekin elkarrizketa 
politika bati jarraitu eta ateak zabalik eduki 
behar dira, zehapenak ezartzea saihestuz.

j. FNazio Batuen foroa lehiaren 
defentsarako komunikazio 
politikei buruz – Geneva, 
2014ko uztailak 10

Lehiaren Euskal Agintaritza, mahai 
inguru batean txostengile gisa parte hartzera 
gonbidatua izan zen. Mahai inguruan 
jorratu beharreko gaiari izenburu hau jarri 
zioten: “Las estrategias de comunicación de 
las autoridades de competencia como una 
herramienta para la eficacia del organismo”. 
Adituen taldean, LEAk lehiaren sustapenean 
eta komunikazioan izan dituen esperientziak 
ezagutzera eman zituen. Euskal Agintaritza 
kasu arrakastatsu gisa hautatu du UNCTAD 
erakundeak. LEAren talde berean, Txile, 
Kanada eta Egiptoko agintaritzak izan ziren. 
Hain zuzen ere, LEA izan zen taldean esku 
hartu zuen agintaritza ez-estatal bakarra. 
Mahai inguruan, Maria Pilar Canedo 
LEAren lehendakariak parte hartu zuen.

Nazio Batuen Merkataritza eta 
Garapenari buruzko Konferentzia (UNCTAD) 
1964an sortu zuten merkataritzarekin, 
inbertsioekin eta garapenarekin lotutako 

gaietarako, eta Nazio Batuen Batzar 
Nagusiaren (NBE) organo nagusia da. Hauek 
dira erakundearen helburuak: “garatze bidean 
dauden herrialdeen merkataritza, inbertsio 
eta garapen aukerak maximizatzea; baita 
herrialde horiei munduko ekonomian sartzeko 
egiten duten ahaleginean laguntzea ere”.  

Adituen taldeak lehiaren 
kultura komunikatu eta sustatzeko 
estrategiak berrikustea du helburu.

k. Lehiari eta Aurrerapen 
Ekonomikoari buruzko 
jardunaldiak – Coruñako 
Unibertsitatea, 2013ko 
abenduak 3  

2013ko abenduaren 13an Coruñako 
Unibertsitateko Zuzenbideko Fakultateak 
lehiari eta aurrerapen ekonomikoari buruzko 
jardunaldi batzuk antolatu zituen, lehia krisi 
ekonomikotik irteteko tresnatzat hartuz.

Jardunaldiotan aztertu zen nola handi 
dezakeen lehiari buruzko legeriak operazio 
ekonomikoen eraginkortasuna eta, ondorioz, 
nola izan daitekeen lagungarria murgildurik 
gauden krisitik irteteko hainbat arlotan, hala 
nola txikizkako merkataritzan, nekazaritza 
elikagaien sektorean eta lanbide juridikoetan.

Lehiaren Euskal Agintaritza 
jardunaldietan parte hartzera gonbidatu 

LEAko lehendakariaren hitzaldia jardunaldian.
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zuten. Hala, Ibon Alvarez Casado idazkari 
nagusia bertan izan zen LEAren ordezkari. 
Jardunaldietan txostengile gisa emandako 
hitzaldian, Alvarezek agerian utzi zuen 
ordutegi komertzialen gaineko indarreko 
legeak betetzearen garrantzia, txikizkako 
merkatuan lehia baldintzek hobera egin 
dezaten, izan ere, hobekuntza horrek 
hazkunde ekonomikoa ekar dezake.

l. LEAren aurkezpena Eusko 
Jaurlaritzako Ogasun eta 
Finantza Sailean – Gasteiz, 
2014ko martxoa

2014ko martxoan, Maria Pilar Canedo 
LEAren jarduera Eusko Jaurlaritzako 
Ogasun eta Finantza Sailean aurkeztera 
gonbidatu zuten. Sailean diharduten 
kideek agintaritza ezagutzea oso positiboki 
balioetsi zuten bertaratutakoek, horrek 
gobernuaren erakunde desberdinen arteko 
elkarlana estutzea eta eraginkorragoa 
bihurtzea ahalbidetzen baitu. 

Lehiakortasunaren eta lehiaren arteko 
erlazioa berezkoa izaki, Saileko kideak oso 
jarrera irekia erakutsi zuten hainbat ildo 
estrategikotan lankidetzazko loturak estutzeko. 

 

B. LEAren liburutegia  

Euskal gizartean lehiaren kultura sustatzen 
laguntzeko ildoari jarraituz, LEAk lehiaren 
gaiari buruzko liburutegi bat osatzeko lanari 
ekin dio, kontu agerikoa baita gure gizarteak 
dokumentu akademikoak eta irakaspenezkoak 
eskuratzeko zuzeneko eta ongi hornituriko 
iturri bat behar duela lehia gaietan. 

EAEn lehia gaietan erreferentziazkoa, 
espezializatua eta kontu juridiko nahiz 
ekonomikoei lotutako beharrei erantzungo 
dien liburutegia antolatzeko lana, batetik, 
erabat garrantzizkoa da LEAren lan sendoa 
finkatzeko eta, bestetik, konplexutasun 
handikoa, ahalegina gure gizartearentzat 
onuragarria izatea nahi badugu. 

Hori hala, datozen urteetan 
ahalegina eta zaintza eskatuko duen 
proiektu baten hasierako fasean gaude. 

Liburutegi konbentzionaletako 
bibliografia, irakaspen eta eskuratzeko 
zailak diren txostenen gaineko datu base 
bat osatzeari arreta jarriko diote LEAko 
teknikariek eta, behar izanez gero, erakundeaz 
kanpoko bitartekoak ere erabiliko dira.   

Produktu honek fondo bibliografikoak 
eskuragarri izatea ahalbidetuko du eta helburu 
hori epe ertainean lortu nahi du LEAk.

Ibon Alvarez ordutegi komertzialei buruz hitz egiten.
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C. Lehia eta prestakuntza 
foroetan izandako presentzia

a. FIDE - Zuzenbideari eta 
Enpresari buruz Ikertzeko 
Fundazioaren saioa 
“Ultractividad y Descuelgue 
del Convenio Colectivo” 
gaiaren inguruan – Madril, 
2013ko azaroak 25

2013ko azaroaren 25ean, Natividad 
Goñik eta Maria Pilar Canedok 
aurreraeraginari eta hitzarmen kolektiboen 
aplikazio ezari buruzko mahai inguruan parte 
hartu zuten. Jardunaldian laneko arautegi 
berriari loturiko lege eta jurisprudentzia 
kontuak jorratu ziren eta enpresa 
praktikan sortzen ari diren arazo errealei 
erantzuteko soluzio posibleak planteatu 
ziren, ez arautegiak ez jurisprudentziak 
ez baitute, gaur egun, soluzio argi eta 
aurreikusteko modukorik ematen.

b. Lehiaren Nazioarteko 
Sarearen foroa (ICN) – Erroma, 
2013ko abenduak 12 eta 13  

Maria Natividad Goñi Urrizak 
“Advocacy: a driver for change” 
workshopean parte hartu zuen. Lehia 
sustatzeari buruzko workshop hori 
“International Competition Network” 
lehiaren nazioarteko sareak antolatu zuen 
Erroman, 2013ko abenduaren 12 eta 13an.

Lehiaren Nazioarteko Sarea lehiaren 
sustapenaz eta defentsaz arduratzen diren 
agintaritzendako nazioarteko foro bat da. 
Erakunde honen misioa hauxe da: lehiari 
buruzko politikan arauak eta prozedura jasoak 
hartzea defendatzea; konbergentzia prozesal 
eta substantibo baterako proposamenak 
egitea; eta nazioarteko lankidetza eraginkorra 
bultzatzea lehia agintaritzen, kontsumitzaileen 
eta munduko ekonomiaren mesedetan. 

Lehia sustatzeko taldeak tresna eta gida 
praktikoak landu nahi ditu taldekideen artean 
lehia sustatzeko jardueren eraginkortasuna 
hobetzeko. Horretarako, tailerrean 
eztabaidatu zen ea lehiaren agintaritzek 
lehiaren onurak sustatzeko rol eraginkorragoa 
betetzeko zer estrategia eta sustapen tresna 

FIDEren saioa.

 
Bruno Lasserre hizlari.
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erabil ditzaketen, lehiaren aldeko erreformak 
txertatzea sustatuz eta liberalizazio prozesuak 
biziagotuz, bereziki krisi ekonomikoa 
dagoen garaietan. Modu berezian landu 
ziren arauketak eta administrazio akzioek 
lehian izandako inpaktuaren ebaluazioa 
hobetzeko estrategiak;baita kontratazio 
publikoak planteatzen dituen lehia arazoak 
eta administrazio publikoko teknikarien 
eta botere publikoen prestakuntza ere

c. Merkatu Batasunari buruzko 
Legearen gaineko foroa – 
Madril. FIDE

Maria Pilar Canedo eta Natividad 
Goñi Merkatu Batasuna Bermatzeko 
Legearen Aurreproiektuaren  aurkezpenean 
izan ziren. Ekonomia eta Lehiakortasun 
Ministerioko teknikariek Legearen 
alderdi nagusiak aurkeztu zituzten.  

Helburuak eta aplikazio eremua, 
merkatu baldintzetan jarduera 
ekonomikoetarako sarbidea izatea eta 
jarduera horiek gauzatzea barne; beraz, 
jarduera ekonomikoetarako sarbidearekin 
eta jarduera horiek gauzatzearekin loturiko 
administrazio publikoetako egintza eta 
xedapen guztiak ukitzen dira. Mintegian 

aztertu ziren, batetik, proiektatutako arauan 
xedatutako lankidetza mekanismoak, eta, 
bestetik, berrikuspen administratiboko eta 
jurisprudentziako tresnak, non estatuko 
lehiaren agintaritzaren rola garrantzitsua 
izango dela aurreikusten baita.

d. Lehiaren Zuzenbideari 
buruzko III. portugaldar-
espainiar konferentzia – 
Lisboa, 2013ko azaroak 28-29  

Ignacio Alday AEDC elkarteak 
Círculo dos Advogados Portugueses de Direito da 
Concorrência erakundearekin elkarlanean 
antolatutako konferentzian izan zen.

Azken urteotan lehiaren zuzenbidearen 
aplikazioari lotutako esperientziarekin 
zerikusia duten hainbat kontu ez ezik, 
etorkizunean aplikazio horrek hartuko 
duen joera ere aztertu zen. Hona 
hemen landutako gai nagusiak: 

- Deszentralizazioa eta zuzenbidearen 
aplikazio uniformea. Lehiaren agintaritza 
desberdinen arteko koordinazio kontuak 
aztertu ziren. Lanaren banaketa, European 
Competition Network delakoa eta 
zuzenbidearen aplikazio uniformea. Lehiari 
buruzko lege desberdinak aplikatzeko 
dauden arazoak eta lege horien eta europar 
legearen arteko arazoak aztertu ziren.

Ondorio gisa, koordinazioari 
buruzko 1/2003 araudia erreformatu 
egin behar da, zuzenbide substantiboa 
harmonizatu eta ebazpen desberdinei 
uniformetasun handiagoa eman. 

- Prozedura eta zehapenak. Ikertzeko 

Ministerioaren ordezkariak Legearen gaineko 
aurkezpena egiten.
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baliabideen eraginkortasunarekin, 
errukitasun programen eraginkortasunarekin 
eta zehapen eta transakzioekin 
lotutako arazoak jorratu ziren.

Amaitzeko, kartelak ikertzeko 
zailtasuna aipatu zen, kartelok sekretuak 
baitira (horregatik dira kartelak, sekretuak 
direlako; beren erabakiak bai behintzat). 
Errukitasun programak, alderdi negatiboak 
eduki arren, interesgarriak direla aipatu 
zen, nahiz eta iragandako kasuak baino ez 
diren aurkitzen eta salatzen. Sari programa 
baten falta ere aztertu zen (ez bakarrik 
zehapenaren exentzioari dagozkionak). 
Azkenik, bai zehapenetan bai ikerketetan, 
xedeagatiko eta efektuagatiko jokabideak 
bereizi beharrak duen garrantzia mahairatu 
zen. Kontuan hartu zen informazio trukeari 
buruzko europar komunikaziotik abiatuz 
sortzen den arazoa (enpresen artean).

- Kalteengatiko akzioei buruzko 
zuzentarau proposamena (kalteen ordaina 
ematea). Datozen hiletan, kalte-ordainak 
jasotzeko eskubidearen aplikazioarekin 
zerikusia duen zuzentarau bat onartuko da, 
101 eta 102. artikuluetatik eratorriko dena.

Kontua da lehiaren zuzenbidea hautsi 
duen batek enpresei edota kontsumitzaileei 
egindako kalteak ordaintzea. Kalte eta 
galerengatiko akzioak aplikatzetik urrun 
bagaude ere, kontu hau tresna eraginkortzat 
jotzen da lehiaren aurkako jokabideak 
galarazteko. Halako akzioak errukitasun 
programetatik datozen kasuei aplikatzeak eta 
eskatzaileei aplikatzeak dituen zailtasunak ere 
aztertu ziren; baita hori nola ebazten den ere, 
zuzentarau proposamenaren 11. artikuluaren 
arabera. Azkenik, erreparaziorako zaindaritza 
kolektiboaz eta hori lehiari aplikatzeaz 
eztabaidatu zen (2008ko liburu berdea, 
kontsumitzaileen zaindaritza kolektiboaz).   

Badira kalte-ordain efektiborako 
bidean dauden oztopoak ezabatzeko 
hainbat proposamen; horien artean: frogak 
eskuratu ahal izatea, erabakien efektu 
loteslea, preskripzio arau berriak, kartel kide 

guztien erantzukizun kolektibo/solidarioa, 
etab. Hain zuzen ere, badago kalteen 
zenbaketaz diharduen komunikazio bat.

- Lehia eta arauketa. Erregulatzaileen 
fusioaren eta lehiaren alde on eta txarrak 
aztertu ziren; horretarako, Espainiaren 
eta Holandaren kasuak landu ziren, non 
arauketari eta lehiari ez ezik, kontsumoari 
ere heldu baitzitzaion. Araututako 
sektoreek lehiarako iragaitzan oinarritzen 
den ikuspegi bat jorratu zen; baita sektore 
horietan parte hartzen dutenen ex ante 
eta ex post tratua ere. Espainiar “super-
erregulatzaile” berriari buruzko kontuak 
argitu ziren, non 515 pertsonak diharduten 
lanean 50M €-ko aurrekontuarekin.

Konferentziak erantzun bikaina izan 
zuen enpresa pribatuko eta administrazio 
publikoko profesionalen aldetik. Besteak beste, 
MLBNren lehendakaria eta lehendakariordea 
izan ziren bertan, bai eta lehia zuzendaria 
ere. Ekitaldia Portugalgo ekonomia ministroa 
den Antonio Pires de Lima jaunak itxi zuen.

 

e. Akordio Horizontalei eta 
Merkatu Elektronikoei buruzko 
jardunaldiak – Valladolid 
(Valladolideko Unibertsitatea), 
2013ko abenduak 12 eta 13   

Jardunaldiotan Rafael Iturriaga izan 
zen. Bertan, honako gai hauek jorratu ziren:

Jardunaldien itxiera mahaia.
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1. Matrizearen erantzukizuna: 
Javier Gutierrez Gilsanz (Rey 
Juan Carlos Unibertsitatea).

2. Baterako inbertsio, 
azpiegitura partekatze eta erabiltzeko 
eskubideen gaineko hitzarmenak 
telekomunikazioetan. Jose Carlos 
Laguna (Valladolideko Unibertsitatea).

3. Kartela, lankidetza 
publikoarekin. Pedro Yanes (La 
Lagunako Unibertsitatea).

Ondoren, mahai ingurua izan 
zen, non gai hauek aletu baitziren:

1. Errukitasuna. Pedro Rubio 
(Valladolideko Unibertsitatea).

2. Transakzioa eta bukaera 
konbentzionala. Fernando Diaz Estella 
(Antonio de Nebrija Unibertsitatea).

3. Jurisdikzio eskudunari 

eta lege aplikagarriari buruzko 
arazoak kartelen kasuan. Carmen 
Vaquero (Valladolideko Unibertsitatea).

f. Lehiaren Politikako Katedra 
eta susperraldi ekonomikoa 
– Sevillako Unibertsitatea, 
2014ko maiatzak 16

Sevillako Unibertsitateko Lehiaren 
Politikako Katedraren jardueren barruan, 
2014ko maiatzaren 16an, Amadeo 
Petitbo irakasleak emandako hitzaldian 
izan zen Maria Pilar Canedo. Petitbok 
hainbat gakoren bidez azaldu zuen zein 
rol bete behar duten lehia agintaritzek 
ekonomiaren berraktibazioan eta 
gizartearentzako eta kontsumitzaileentzako 
abantailen bilaketan.    

g. Espezializazio ikastaroak

Maria Pilar Canedok eta Ainara 
Hercek Sektore Publikoko Kontratazioko 
Unibertsitate Aditu ikastaroa egin dute. 
Ikastaroa UNED Fundazioaren Administrazio 
Zuzenbideko Departamentuak eskaini du, 
sektore publikoko kontratazioari buruzko 
ikuspegi orokor bat emateko helburuarekin.

Ikastaroa 2014ko urtarrilean hasi eta 
ekainean bukatu zen. Beste batzuen artean, 
gai hauek aztertu zituzten: Sektore publikoko 
kontratuen 30/2007 legearen aplikazio 
eremua; eremu objektiboa, kanpoan utzitako 
negozioak eta kontratuak; kontratuen prezioa 
eta balioa; kontratuak prestatzea eta esleitzea, 

Valladolideko Unibertsitateko aurrealdea.

Jardunaldiak ixteko mahaia.

Kontratazio publikoari buruzko 
ikastaroa – UNED, 2014ko 
urtarrila-ekaina.
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eta baliorik eza kontratazio administratiboan.
Ikastaroa, test motako azterketa batean 

eta 40 orrialde inguruko lan pertsonal batean 
oinarrituriko ebaluazioarekin amaitu zen. 
Hauxe izan zen Maria Pilar Canedoren 
lanaren izenburua: “La adjudicación 
directa de contratos “in-house” según la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión: origen, evolución y estado de la 
cuestión”; eta Ainara Hercerena, berriz: 
“Contratación y Defensa de la Competencia”.

Kontratazio administratiboak 
LEAren lanean izan duen garrantziaren 
erakusgarri, hor dago orain arte 
planteatutako arazoen askotza, bai eta 
horietako bakoitzaren inportantzia ere.

Natividad Goñik arrakastaz amaitu 
zuen Administrazio Prozedura Zehatzailearen 
inguruan UNEDek eskainitako espezializazio 
ikastaroa.  Ikastaro honetan, zehapen 
espedienteetan inportantzia handia duten 
gaiak aletu dira, hala nola tipikotasuna, 
antijuridikotasuna eta erruduntasuna. 
Sakontasun bereziz aztertu zen bidezko 
konfiantzagatiko erantzukizun esklusioa 
legez kontrako egintza konkurrentzialetan. 
Ikastaroan, gainera, bestelako kontu 
batzuk ere aztertu ziren, hala nola arau-
hausteen pilaketa, non bis in idem printzipioa, 
administrazio prozedura zehatzailearen 
aurretiko jarduketak, behin-behineko neurriak 
eta prozedura bera: akusazioak informazioa 
jasotzeko duen eskubidea, frogarako 
eskubidea, akten froga balioa eta ebazpena. 

Administrazio Zuzenbide Zehatzaileari 
buruzko funtsezko kontzeptuak eta 
jurisprudentzia hobeto ezagutzea baliagarria 
izango da LEAn landutako zehapen 
espedienteen garapena eta kalitatea hobetzeko.

Maria Luisa Frailek, 2014. urtean zehar, 
Universitat Oberta de Cataluña barruan 
dagoen Business Schoolen izandako ikastaroa 
egin du. Helburua, enpresa txiki eta ertainen 
eta mikroenpresen egiturak gaur egun dituen 
arazo nagusi hauek lantzea izan zen: enpresen 
sorkuntza, kudeaketa eta zuzendaritzari 
buruzko prestakuntza; enpresa aldaketa, 
eta produktibitatea eta lehiakortasuna. 

Helburu horiek garatzearekin batera, 
enpresa txikiak, ertainak eta mikroenpresak 
abiarazi, kudeatu eta zuzentzeko behar 
diren trebetasun eta gaitasunak landu 
nahi izan dira, lanketa hori beharrezkoa 
baita kudeaketa eraginkorragoa izateko, 
egiturazko aldaketa txertatzeko, berritzeko, 
ekimenak abiarazteko eta globalizatzeko.

Gaitasunak ebaluatzeko, benetako 
arazoak planteatu eta ebatzi ziren. 
Arazoak ebazteko, zere proposatu zen:

- Datuak biltzeko metodologia bat.
- Aztertu beharreko 

arazoan inplikatutako aldagaiak 
identifikatu eta aztertzea.

- Eskuratutako emaitza nagusiei 
buruzko iruzkinak eta soluzio posibleak.

Jaione Aberasturik eta Zorione 
Garitanok online mintegi hau egin 
zuten azarotik otsailera bitartean.

Hamaika informazio eta estatistika 
jasotzen dugu etengabe egoera ekonomikoari, 
lan merkatuari, finantza publikoei, 

Administrazio prozedura 
zehatzaileari buruzko ikastaroa 
– UNED, 2014ko urtarrila-ekaina.

Ikastaroa: “Análisis de datos 
para la Microempresa”.

Ikastaroa: Informazioa 
eta ingurune ekonomikoa 
– Unibersitat Oberta de 
Cataluñaren Business School, 
azaroa- 2014ko otsaila
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kanpo merkatuei eta abarrei buruz. 
Gehiegizko informazio horrek, denbora 
faltarekin batera, zail egiten du ideia 
argi eta beti eguneratua izatea jasotzen 
dugun informazio guztia gure enpresaren 
errealitatean txertatu eta aplikatzeko.

Ikastaro honetan, kontzeptu eta 
adierazle ekonomikoak eta informazio 
iturri nagusiak berrikusi dira, zertarako-
eta makroekonomia nahiz enpresa gaietan 
ondo informatuta egoteko, baloraziorik 
xehatuenak izateko eta analisiak egin eta 
iritziak osatzeko gehien erabiltzen diren 
erreferentziazko dokumentuak eskuratzeko.

Ibon Alvarez Casadok UNED Fundazioak 
administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren 
inguruan emandako ikastaroan parte hartu du.

Ikastaroaren bidez, administrazioarekiko 
auzien jurisdikzioaren azterketa xehatua 
egin da jurisdikzio antolamenduaren 
ikuspegitik eta administrazioarekiko 
auzien prozesuaren ikuspegitik. 

Ikastaroari ikuspegi praktikotik 
heldu zaio nagusiki. Administrazioarekiko 
Auzien Jurisdikzioari buruzko Legea osoki 
aztertzeaz gainera, haren aplikaziotik justizia 
auzitegiek –zehazki, Auzitegi Gorena, 
Auzitegi Nazionala, Auzitegi Nagusiak 
etab.– egiten duten jurisprudentzia doktrina 
eta aztergai den arazo bakoitzari buruz 
dagoen iritzi doktrinala aztertu dira.

Ibon Alvarezek bi arlo hauetara bideratu 
du ikastaroan zehar ikasitakoa: batetik, lehiaren 
zuzenbidearen aplikazioan sortzen diren arazo 
espezifikoetara; bestetik, administrazioarekiko 
auzien jurisdikzioak arazoon gainean hartzen 
dituen erabakien azterketa partikularrera.

LEAko ekonomialaria den Zorione 
Garitano Bilboko Merkataritza Ganberak 
antolatutako ikastaro honetan egon zen. 
Mintegia ekainaren 18 eta 19an izan zen 
eta txostengilea Araceli Maseda izan zen. 
Txostengileak azpimarratu zuenez, prezioa 
funtsezko faktorea da produktu baten 
edo zerbitzu baten ezaugarrien artean, 
eta prezioak, gainera, zuzeneko inpaktua 
du enpresa baten emaitzen kontuan.

Ohituraz, merkatuan kokatu nahi zen 
kantitatearen arabera zehaztu izan da prezioa. 
Hala ere, gaur egun teknika hori erabat 
eragingabea da; ezinbestekoa da estrategia 
bat ezartzea prezioa zehazteko. Pricing delakoa 
erakunde funtzioen arteko beste bat da 
enpresa baten Marketin Departamentuaren 
barruan, eta Merkataritza Departamentuarekin 
lankidetzan landu beharra dago.

Ikastaroaren eduki guztiak ikasleek 
landu beharreko kasu praktiko baten 
bidez azaldu ziren. Kontsumitzailea 
abiapuntutzat hartuz, hona hemen prezio 
estrategiaren mugarri nagusiak:

Kontsumitzailearen beharrak zein diren 
jakitea, behar horiei erantzungo dien 
produktu edo zerbitzu bat eskaintzeko. 
Kontsumitzailea produktua 
eskuratzeko zenbat ordaintzeko 
prest dagoen kalkulatzea.
Merkatuan posizio bat hartzeari 
dagokionez, gure helburua 
zein den zehaztea.
Gure produktuak bezeroarentzat 
zenbaterainoko balioa duen 
kalkulatzea, hau da, bezeroaren 
beharrei erantzuteko edo bezeroari 
ongizatea emateko produktuaren 
erabilgarritasun maila zein den jakitea.

Administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioa.

Pricing ikastaroa: Nola zehaztu 
prezioen estrategia bat – 
Bilboko Merkataritza Ganbera, 
2014ko ekainak 18 eta 19.
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Prezioa zehazteko egin beharreko 
kalkuluak egitea, honako alderdi 
hauek kontuan hartuz: 
Ingurunearen analisia edo kanpo analisia.
Barne analisia. Atal honetan, berebiziko 
garrantzia du eskaeraren elastikotasuna 
norainokoa den prezioen aldaketekiko.
Balio proposamena sortzea; horretarako, 
kontsumitzailearentzako balio ezaugarriak 
identifikatzea eta ponderazioa egitea, 
merkatua analizatzeaz gain.
Posizionamendu eta errentagarritasun 
helburuak zehaztea. Bezero erreal eta 
potentzial bakoitzaren batez besteko 
kontribuzio marjina kalkulatzea.
Enpresaren prezio politika zein den 
zehaztea: salmenten maximizazioa, 
mozkinen maximizazioa, diru 
sarreren maximizazioa, merkatuko 
“gaingabetua” edo biziraupena.

2014ko urtarrilean, Bruselan, Europako 
Zuzenbideko Akademiak (ERA) ikastaro 
espezializatu bat eskaini zuen lehiaren arloan 
ikuskapenak egiteari buruz eta ikuskapenok 
berekin dakartzaten arazo prozesalei 
buruz. Ikastaroa lehiaren agintaritzetako 
ofizialei eta gaian espezialista diren 
abokatuei zuzenduta zegoen. Irakasleak, 
berriz, Europako Batzordeko prozeduren 
kudeaketan jardundako goi-arduradunak 
ziren. Hala, Europako Batzordearen 
ebazpenak eta Europar Batasuneko Justizia 
Auzitegiaren epaiak aztertu zituzten.  

D. Barne prestakuntzako 
mintegiak

a. Ordutegi komertzialen 
desarauketaren ondorioei 
buruzko mintegia. Miguel 
Flores.

LEAk, ordutegi komertzialen gaiak 
euskal gizartean dituen inplikazio ekonomiko 
eta soziologikoak ikertzeko bere politikari 
jarraituz, gaiari buruzko prestakuntza emateko 
barne ikastaro bat antolatzea erabaki zuen; 
horretarako, kontu hau ikertzen ibilbide luze 
eta entzute handikoa egina duen Miguel 
Flores Sandoval irakaslea gonbidatu zuen.

Miguel Flores txiletar jatorriko ikertzaileak 
ospe handia du nazioartean. Floresek lehiaren 
alorrean oinarritu ditu bere ikasketak eta 
lanak. Bere espezialitatea hauxe da: ordutegi 
komertzialen desarauketaren ondorioei buruzko 
azterlan teorikoak. Floresek Txileko Lehiaren 
Agentzian lan egin zuen eta lehiari buruzko 
doktorego tesia egin zuen. Gaur egun lan 
akademikoan dihardu, Ingalaterrako Lehiaren 
Ikerketa Aurreratuko zentroan, hain zuzen.

Floresek prestakuntza programa bat 
eman zien Lehiaren Euskal Agintaritza 
osatzen duten teknikariei eta zuzendaritzako 
pertsonei LEAren lokalean. Flores lehiaren 
gaian espezializatuta dago eta ordutegi 
komertzialak desarautzeak dakartzan 
ondorioei buruz egin dituen azterlanak 
erreferentziazkoak dira gai honi loturiko legeak 
egiteaz arduratzen diren administrazioentzat.

Ildo horretan, Lehiaren Euskal 
Agintaritzak, etengabeko prestakuntza eta 
hobekuntza prozesuaren barruan, Floresengana 
jo zuen mintegi bat emateko, non ikertzaileak, 
bere esperientzia partekatzeaz gain, gai honen 
barruan jorra litezkeen jardute ildo batzuk 
azaldu baitzituen. Mintegi hau abiapuntua eta 
oinarri teorikoa izango da lehia komertzialaren 
alorrean horrenbeste oihartzun daukan gai honi 
buruzko geroko txosten eta jarduketak lantzeko. 

Floresek mintegian baieztatu zuenez, eta 
bere esperientzia profesionalean oinarrituz, 
ordutegi komertzialen desarauketaren gaineko 

ERA - Europako Zuzenbideko 
Akademiaren ikastaroa 
ikuskapenak egiteari buruz – 
Brusela, 2014ko urtarrila.
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eztabaidaren oinarrian, desarauketak eragiten 
dituen ondorioak planteatu beharko genituzke. 
Horixe da ikuspegi bati heltzeko abiapuntuko 
premisa. Galderari askotariko alderdietatik 
begira dakioke. Txileko ikertzailearen 
aburuz, krisi testuinguru batean ordutegi 
komertzialak zabaldu nahia, esaterako, 
alderdi bat izan daiteke. Enplegatzaileek 
tentazioa izan dezakete, halaber, beren 
langileei ordutegi luzeagoak ezartzeko, 
nahiz eta horrek, berez, zerikusi handiagoa 
izango lukeen laneko zuzenbidearekin 
lehiarekin loturiko alderdiekin baino.

Mintegian, desarauketak industriaren 
egituran dituen ondorioak aztertu ziren; 
bai eta nola eragin diezaiekeen azken 
kontsumitzaileei ere. Lehiaren Agintaritzak 
iritzi bat eman beharko luke alor horiei 
dagokienez. Ordutegi aukerarik ez duten 
kontsumitzaileek, Floresek adierazi zuenez, 
ordutegi komertzial zurrun eta arautuen 
eragina jasaten dute. Eta baliteke ordutegi 
komertzialak zabaltzearen ondorioz, enpresek 
prezioak igotzea, kontsumitzaile guztien 
kaltean. Bi ondorio kontrajarriz ari gara: 
bata negatiboa da, prezioen igoera dela eta; 
bestea, berriz, positiboa, ordutegi malguagoak 
estimatzen dituzten kontsumitzaileak kontuan 
hartzen baditugu. Prestakuntza saioetan, 
alderdi horren eta beste batzuen ponderazioa 
egin zuen Floresek, eta, beste ekarpen teoriko 
batzuen artean eta dagokion hausnarketa egin 
eta gero, LEAk bere lan eta jarduketetarako 
abiapuntutzat har litzake ekarpen horiek.

b. Teknologia berrietara 
aplikatutako auzitegi 
ikerketako teknikei buruzko 
mintegia. Dirk Van Erps

Dirk Van Erps ha estado vinculado a 
la Dirección General de Competencia de 
la Comisión Europea desde 1991. Durante 
sus primeros 7 años en la Dirección General 
de Competencia trabajó en la unidad de 

defensa de la competencia frente a la industria 
farmacéutica, la agricultura y los sectores 
de consumo. Después se unió, durante casi 
3 años al llamado Grupo de Trabajo sobre 
concentraciones. De 2001 a 2004, regresó a 
su unidad sectorial antimonopolio original 
y se convirtió en Jefe de Unidad Adjunto. 
Después de un breve período en la Unidad 
de Energía a principios de 2005, se convirtió 
en mayo 2005 en responsable de unidad de 
la Dirección Cárteles. En la Dirección de 
Cárteles, investigó en los siguientes sectores: 
metacrilatos caucho sintético, cintas de vídeo 
profesionales, transformadores de potencia, 
de acero pretensado y LDC. Dirk gestiona, 
en la actualidad, la unidad en investigación 
tecnológica Forense de la Dirección de 
Competencia de la Comisión Europea.

En nuestra sociedad el avance de las 
tecnologías está generando cada vez más 
información, almacenada y distribuida por 
medios electrónicos. Esto requiere para 
los organismos de la Competencia, y en 
especial para sus direcciones de investigación 
de mejora de los procedimientos para 
incrementar la recogida y el análisis y 
el uso de la evidencia digital como una 
herramienta en la lucha contra los cárteles.

Dirk van Erps, visitó la sede de la AVC 
para impartir un seminario en el que acercó 
a la plantilla, técnicos y equipo directivo, 
las buenas prácticas que en este tema se 
han desarrollado en la Dirección de la 
Competencia de la Unión Europea. Asimismo 
pudo, en su visita, proporcionar una visión 
general de las técnicas y los procedimientos 
de recopilación de evidencia digitales para 
ser empleadas en la lucha contra los cárteles.

En el seminario Erps hizo un recorrido 
sobre los procedimientos de actuación 
a la hora de recopilar las informaciones 
digitales en las empresas investigadas y 
dio un repaso a la legislación vigente en 
Europa que posibilita estas actuaciones.

.





V
Legea baino maila 

beheragoko arau juridikoak edo 
administrazio-egintzak aurkatzea
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Lehiaren Euskal Agintaritzaren 1/2012 
Legearen 3.4 artikuluan, otsailaren 2koan, 
ezarrita dagoenaren arabera, Lehiaren Euskal 
Agintaritzak ondoko egintza hauek aurkatu 
ahal izango ditu administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioan: administrazio-zuzenbideari 
loturik dauden Euskal Autonomia Erkidegoko 
herri-administrazioen (erkidegoko, foru- eta 
toki-administrazioak) egintzak eta legea baino 
beheragoko xedapen orokorrak, horien bidez 
merkatuko benetako lehiari oztopoak jartzen 
baldin bazaizkio. Eskumen horretatik kanpo 
geratuko dira lurralde historikoetako Batzar 
Nagusiek onartutako foru-arau fiskalak.

Lehiaren Euskal Agintaritzak 
eskubide hori baliatu nahi du, EAEko 
Justizia Administrazioak ere lehia askea 
babesteko parte har dezan, eta arau juridiko 
bat legezkoa edo legez kanpokoa den 
zehazterakoan, administrazio-zuzenbidearen 
ikuspegitik soilik ebatzi baino, EAEko 
merkatuen lehia defendatzeko ikuspegiak 
gero eta garrantzi handiagoa izan dezan.

A. Lehiaren Euskal 
Kontseiluaren txostena, 
foru-sektore publikoko 
obra kontratuetan klausula 
sozialak txertatzeko 4/2013 
Foru Arauari, uztailaren 
17koari, buruzkoa

Txosten horren helburua uztailaren 
17ko 4/2013 Foru Araua, foru-sektore 
publikoko obra kontratuetan klausula 
sozialak txertatzekoa, eta lehia-arauak 
bat zetozen aztertzea izan zen. 

Arau hori 2013ko uztailaren 22an 
argitaratu zen. Ondoren, Lehiaren 
Euskal Kontseiluak aztertu zuen, haren 
legezkotasuna jurisdikzio egokiaren aurrean 
kontrastatu behar zen erabakitzeko. 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru 
Sektore Publikoa osatzen duten erakundeetako 
kontratazio-organo guztiei zuzenduta dago. 
Arauak ezartzen du Eraikuntzaren eta 
Obra Publikoen Gipuzkoako Hitzarmen 
Kolektiboaren baldintzak aplikatu behar direla 
administrazioetako kontratu publikoetan, bai 
eta kontratuetan aplikagarriak diren legeetan 
eskatzen ez diren beste eskakizun batzuk ere. 

Ezarpen hori dela-eta, baliteke 
aurretik hitzarmen eta eskakizun horiek 
aplikatzera behartuta ez dauden enpresak 
lizitazioan parte hartu nahi ez izatea. 

Egoera horrek bidegabeko zama ezar 
diezaieke aurretik Gipuzkoako Hitzarmenaren 
babesa ez zuten enpresei, eta enpresa 
batzuei lizitazioan parte hartzeko asmoa 
ken diezaieke; eta, halaber, eskaintzak 
bereizten dituzten elementuak murritz 
ditzake, lizitazioa lehiakorragoa bilakatuta.

Arazo horiek guztiak direla-eta, 
LEAk erabaki du araua jurisdikzioaren 
aurrean aurkatzea, gai horiek 
epaitegietan ebatz daitezen.

Eusko Legebiltzarraren osoko bilkurak 
2014ko ekainaren 5eko bileran aztertu 
zuen EH Bilduk proposatu zuen ez-legezko 
proposamena. Proposamen horretan 
eskatzen zen klausula sozialei buruzkoa 
den eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek 
2013ko uztailaren 17an onartu zuten 
4/2013 Foru Arauaren aurkako auzibidean, 
LEAk hasita, atzera egiteko. Proposamena 
eztabaidatu ondoren, ez zen onartu. 

Eusko Legebiltzarreko eztabaidan, 
Lehiaren Euskal Agintaritzaren autonomia 

Arau hori 2013ko uztailaren 
22an argitaratu zen. Ondoren, 
Lehiaren Euskal Kontseiluak 
aztertu zuen, haren 
legezkotasuna jurisdikzio 
egokiaren aurrean kontrastatu 
behar zen erabakitzeko.  
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kontu handiz errespetatu beharra aipatu 
zen; izan ere, LEAren funtzionamendua 
ez dago Eusko Jaurlaritzaren mende.

B. Bizkaiko Foru Aldundiaren 
instrukzioa

Lehiaren Euskal Kontseiluak 2014ko 
urtarrilaren 8an aztertu zuen honako 
instrukzio hau: “Bizkaiko Foru Aldundiaren 
2013ko urriaren 29ko Gobernu Kontseiluak 
erabaki bidez onartu du lan-baldintzak 
eta neurri sozialak mantentzeari buruzko 
irizpideak ezartzen dituen jarraibidea, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren kontratazio-
prozeduretan aplikatzekoa”. Horren bidez, 
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioan 
aurkeztea egokia zen zehaztu nahi zen.

Bizkaiko Foru Aldundiko (BFA) 
Diputatuen Kontseiluak onetsi duen 
instrukzioa BFAko kontratazio-organoei 
zuzenduta dago. Instrukzio horretan 
ezartzen dira Sektore Publikoko Kontratuen 
Legearen testu bategina foru-sektore 
publikoan indarrean dauden kontratuetan 
era uniformean aplikatzeko irizpideak. 
Horrekin batera, kontratu berrietan 
sartzeko klausula batzuk zehaztu ziren, 
zertarako eta lan-erreformak sartu dituen 
mekanismoen ondorioz, eta, bereziki, Bizkaiko 
sektore publikoko enpresa kontratistei 
aplikatzeko hitzarmenen aurreraeraginaren 
amaieraren ondorioz, kontratuetan 
jaso daitekeen eragina leuntzeko.

Instrukzioaren xedea Bizkaiko 
sektore publikoko egungo eta etorkizuneko 
kontratazio-prozeduretan kontuan hartu 
beharreko irizpideak eta jarduteko gidalerroak 
ezartzea da. Zehatz-mehatz, kontratistak, 
hitzarmen kolektiboen aurreraeragina 
amaitu denez, alde bakarreko erabakia 
hartzen badu, eta foru-sektore publikoko 
erakundeek sinatutako kontratuei atxikita 

dauden langileen funtsezko lan-baldintzak, 
kontratuaren prezioa ezartzeko oinarritzat 
hartu zirenak, murrizten baditu, irizpide 
horiei jarraitu beharko die. Horrez gain, 
klausula sozialak, oro har, kontratu guztietan 
aplikatzeko modua ere arautzen du.

Instrukzioa 120.000 eurotik gorako 
balio zenbatetsia duten kontratuei nahitaez 
ezarri behar zaie, baldin eta, gainera, honako 
inguruabar hauetako bat ere gertatzen bada:

a) Kontratatzen diren prestazioen 
osagai ekonomiko nagusia 
eskulanaren kostua izatea; batez 
ere, honako sektore hauei dagozkien 
prestazioak badira: zaintza eta 
segurtasuna, garbiketa, errepide 
bidezko bidaiarien garraioa eta 
mendetasuna dutenentzako egoitzak.
b) Kontratuotan, klausula batzuk egotea, 
zeinen arabera adjudikaziodunak 
subrogatu egin behar baita kontratuaren 
xede den zerbitzua egin ohi duten 
langileen lan-kontratuan.
c) Kontratazio-organoak, kontratu 
batean gertatzen diren inguruabar 
bereziak ikusirik, nahitaezkotzat 
jotzea jarraibide honetan jasotzen 
diren irizpideen aplikazioa.
BFAk uste du, oro har, ez dela 

arrazoizkoa enpresaburu kontratistek 
alde bakarretik erabakitzea kontratu horri 
atxikitako langileen lan-baldintzak murriztea, 
jakinik baldintza horiek kontuan hartu 
zirela eskaintzak aurkezteko orduan eta, 
beraz, adjudikazio-prezioa zehazterakoan.

Horregatik, BFAk ezarri du honako 
hauek aplikagarriak direla kontratu horietan: 

1. Exekutatzen ari diren kontratuetan 
aplikatzeko irizpideak (4. atala):

Baldintza Administratiboen Pleguan 
eginbehar zehatz bat, lan arloan indarrean 
den araudia zehatz bete beharra ezartzen 
duena, aurreikusi baldin bada, eta baldin 
eta detektatzen bada enpresa kontratistaren 
batek aldaketak egin dituela lan-baldintzetan, 
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eta aldaketa horiek kontratuari atxikitako 
langileen lanaldia handitzea edo/eta 
soldata murriztea dakartela adjudikazioa 
egitean aplikagarria zen hitzarmen 
kolektiboaren ustezko indar-galtzea dela-
eta, kontratazio organoak egoera horren 
berri emango dio Laneko eta Gizarte 
Segurantzako Ikuskatzailetzari, aldaketok 
lan-arloko arau-hauste izan litezkeen ala ez 
ikusteko. Arau-haustea izan dela ebatziko 
da, administrazioaren ebazpenak edo 
epaiak irmotasuna jasotzen duenean.

Lan-arloko arau-hauste batek 
honako ondorio hauek ditu administrazio-
kontratuetan: kontratua luzatzeko aukera 
izan arren, ez da luzatuko. Zerbitzua 
handitzeko edo murrizteko aukera baldin 
dago, muga batzuk ezarriko dira.

2. Kontratazio-organoen jardute-
irizpideak etorkizunean egingo diren 
kontratuetarako (5. atala):

5. atalean ezarrita daude hitzarmen 
kolektiboen aurreraeraginaren amaierari 
loturiko irizpideak. Pleguetan lan-baldintzak 
mantendu beharrari buruzko klausula 
sartu behar da, eta enpresa kontratistek 
bete beharko dituzte eskaintza aurkeztu 
zuteneko unean indarrean zeuden hitzarmen 
kolektiboaren baldintzak, zehatzago, 
kontratuari atxikitako langileei dagozkien 
urteko lanaldiari eta soldatari buruzkoak. 
Eta, geroago, hitzarmen kolektibo hori 
berrituko edo eguneratuko balitz, soldata/
ordua parametroa doitu beharko litzateke.

Soldata/ordua parametroa 
hitzarmenean adostutakoa baino txikiagoa 
bada, arau-haustetzat joko da, langileen 
ordezkariekin hartu eta sinatu den erabaki 
baten bidez egin dela ziurtatu ezean.

Kontratazio-organoek lan-baldintzen 
jarraipena egingo dute, arau-hausteak 
egiten ote diren ziurtatzeko. Horretarako, 
exekutatzen ari diren kontratuetan ezarritako 
jarraipen- eta -kontrol prozedura erabili ahal 
izango dute. Arau-haustea egin dela eta haren 

irismena zehaztu ondoren, kontratuaren 
kudeatzaileek zehatzeko proposamen-txostena 
aurkeztuko dute (desbiderapena %10 edo 
handiagoa denean) edo kontratua amaituko 
dute (desbiderapena %10etik gorakoa denean).

Pleguetan jaso diren klausulak ez 
betetzeak ondorioak izango ditu, eta batzuk 
beste batzuk baino larriagoak izango dira 
(zigorrak, kontratua amaitzea, etab.).

Horren guztiaren arabera, eta lehia-
arauen ikuspegitik, Bizkaiko Foru Aldundiak 
deitzen dituen lizitazioetan parte hartzeko 
baldintzak betetzen dituzten eragile 
ekonomikoek edo Bizkaiko foru-sektore 
publikoko erakundeek ez dute hasierako 
barrerarik topatzen parte hartzeko edo 
esleipendunak izateko. Lan-araubidearen 
ikuspegitik, eragile ekonomiko bakoitzari 
aplikatu beharreko hitzarmena lizitazioan 
indarrean zegoena izango da, eta, nolanahi 
ere, kontratua garatu bitartean alderdiek 
hitzarmena alda dezakete. Kontratuaren 
prezioa ezartzeko, langileen kostua hartuko 
da aintzat, eta prezio hori kontratatzaileak 
ordainduko du kontratuaren indarraldian. 
Dena den, hitzarmen hori indargabetu 
ahal izango dute hitzarmen kolektiboen 
indarraldia indargabetzeko legezko 
xedapenek edo hitzarmenezko xedapenek. 
Kasu horretan, betebeharra bete dela 
jotzeko, hitzarmen hori indargabetu aurretik 
indarrean zegoen aurreko hitzarmenean 
adierazitako soldata/ordua parametroari 
eutsi beharko zaio. Halaber, soldata/
ordua parametroaren aldaketa bidezkoa 
izango da, baldin eta enpresariak langileen 

Soldata/ordua parametroa 
hitzarmenean adostutakoa 
baino txikiagoa bada, arau-
haustetzat joko da, langileen 
ordezkariekin hartu eta sinatu 
den erabaki baten bidez egin 
dela ziurtatu ezean.
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ordezkariekin batera erabakitzen badu. Lan-
betebeharrak azaldu den moduan betetzen 
ez baldin badira, zigorrak ezar daitezke.

Lehiaren Euskal Kontseiluak jo zuen 
arau horrek ez duela lizitazioari atxikitako 
merkatuan sartzeko barrerarik ezartzen, eta, 
hortaz, ez duela lehiatzeko eskubidea urratzen. 
Izan ere, enpresa lizitatzaileek langileei 
aplika diezaieketen lan-araubide juridikoa 
lizitazioan azaldu dutena da. Eta araubide 
horren arabera, hain zuzen, administrazioei 
egin beharreko zerbitzuen eta lanen prezioa, 

administrazioak ordainduko duena, ezartzen 
da. Egia da BFAk zigortzen duela haiek 
eskainitako kontratuei Langileen Estatutuen 
86. artikulua aplikatzea, eta hori lan-arauen 
hutsegitea izan daitekeela; baina lehia-arauen 
ikuspegitik, merkaturako sarbidea ez dago 
mugatuta, eta ez dago sarrera-barrerarik, 
lizitazioan edonor lehia daitekeelako, 
langileekin dituen itun kolektiboa adierazita.

Euskal Autonomia Erkidegoko 
Auzitegi Nagusiak 2014ko uztailean 
deuseztatu zuen instrukzio hori.





VI
Erakundeen jarduera
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1. Legebiltzarreko 
Ekonomia Batzordean 
agertzea. 

2013ko urriaren 1ean, LEA lehenengo 
aldiz agertu zen Eusko Legebiltzarreko 
Ekonomia Batzordean. Helburua jardunean 
emandako lehen urteko oroitidazkia aurkeztea 
zen. Hori da erakundeak Legebiltzarrekin 
izan zuen lehenengo harremana. 
Harrezkero, txosten batzuk eskatu dizkigu.   

2. Lehiaren Kontseiluan 
parte hartzea. 

LEAk jardunean eman duen lehenengo 
urte honetan, ez da Kontseiluaren bilerarik 
egin Merkatuen eta Lehiaren Batzorde 
Nazionalean. Estatu-erakundearen 
ezaugarriak aldatu direnez, Kontseiluak 
ez du deialdirik egin, nahiz eta Kontseilua 
sortzen duten arauetan agindua jasota egon 
(1/2002 Legea, Estatuak eta autonomia-
erkidegoek lehiaren babesaren arloan dituzten 
eskumenen koordinazioari buruzkoa). 

3. Lehiaren Batzorde 
Nazionaleko lan-taldeetan 
parte hartzea. 

A. Ikerketa-zuzendaritzak 
koordinatzeko taldeak   

2014ko apirilaren 9an, lan-taldeak bilera 
egin zuen Valentzian, kasuak eta koordinazioa 
esleitzeko. Lehia defendatzeko organoetako 
ikerketa-zuzendaritzek parte hartu zuten. 

Bilera horretan, txosten bat aurkeztu zen 
hauxe azaltzeko: eskumena duen agintaritza 
aldatzen denean (berresleipena) edo Gatazken 
arloko Aholku Batzordean kasuari buruzko 
informazioa jasotzeko zer prozedurari 
jarraitu behar zaion. Autonomia-erkidegoei 
aukera eman zitzaien alegazioak egiteko.

Era berean, honako gai hauek ere jorratu 
ziren: adituen elkargoak, hitzarmenezko 
amaiera, hileta-zerbitzuak, perituen 
zerrendak eta prokuradoreen jakinarazpen-
zerbitzuak. Gai guztiek interes handia 
sortu zuten, instrukzio-organoen arteko 
elkarlana eraginkorra bermatze aldera.

B. Sustapen-taldeak   

2014ko apirilaren 10ean, Sustapenari 
lotutako lan-taldeak bilera egin zuen 
Valentzian, eta bertaratuei jakinarazi zieten 
IAT-ei buruzko lan bat gauzatzen ari zela. 

Horrez gain, gai zehatz batzuk 
elkarrekin lantzeko proposamen batzuk 
egin ziren, sareko lanak emaitzak 
nabarmen hobetuko zituelakoan. 

C. Merkataritza-arloko Aholku 
Batzordea  

2014ko apirilaren 2an, Ekonomiaren 
Garapen eta Lehiakortasun Sailak EAEko 
Merkataritza-arloko Aholku Batzordea 
biltzeko deia egin zuen. Guillermo Aranzabe-k 
parte hartu zuen LEA ordezkatzeko. Bilera 
horretan, Itziar Epalzak, Merkataritza-
arloko sailburuordeak, honako programa 
hauek aurkeztu zituen: Merkataritza-
establezimenduak modernizatzeko laguntza-
programa; Hiri Merkataritzaren Lankidetza, 
Dinamizazio eta Lehiakortasuneko 
zonako estrategiak sustatzera bideratutako 



97

laguntza-programa; Merkataritza-
banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko 
bekak; Merkataritza-dinamizaziorako 
bulegoei dagozkien laguntza-programa; eta 
Merkataritza Eskaria berriro suspertzeko 
programa. Bertaratuen aurkezpena egin 
ostean, eztabaida hasi zen, eta ordezkari 
bakoitzak bere iritzia azaltzeko aukera izan 
zuen. Guillermo Aranzabek parte hartu 
zuen, eta LEAk aurkeztutako programen 
aldeko iritzia zuela azaldu zuen.

2014ko ekainaren 18an, Ekonomiaren 
Garapen eta Lehiakortasun Sailak EAEko 
Merkataritza-arloko Aholku Batzordea 
biltzeko deia egin zuen. María Pilar 
Canedo-k parte hartu zuen, LEA bertan 
ordezkatzeko. Bilera horretan, Merkataritza-
arloko sailburuordeak, Itziar Epalzak, 
Merkataritza Jardueraren Legearen laugarren 
aldaketaren Legearen aurreproiektua, Joan-
etorri Turistiko Handiko Lekuei buruzko 
erregulazioa barne hartzen duena, aurkeztu 
zuen. Bertaratuei ekonomia-txostena 
aurkeztu ondoren, eztabaida hasi zen, eta 
bertaratuek beren iritzia azaltzeko aukera 
izan zuten. María Pilar Canedok jakinarazi 
zuen LEAk txosten bat aurkezteko asmoa 
zuela, erakundearen iritzia azaltzeko. Horrez 
gain, ordutegiak askatzeko neurri batzuk 
ezartzeak ekonomiaren lehiakortasunean 
abantailak sor ditzakeela azaldu zuen. 

D. Sareak indartzea     

a. Europako Batzordea

Maria Pilar Canedok gonbidapena 
jaso zuen Joaquín Almuniak Deustuko 
Unibertsitatean eman zuen hitzaldira 
joateko. Hitzaldi horretan, lehendakariak 
europar komisarioari galdetu ahal 
izan zion zer lotzen dituen lehiari 

buruzko politika sendoak, ekonomiaren 
lehiakortasuna eta lehiari buruzko 
agintaritza indartsuak eta independenteak 
–lehia era deszentralizatuan aplikatzen 
lagunduko dutenak– sortzeko garrantzia. 

LEA, erakundeko lehendakariak 
ordezkatuta, Europako Batzordeko 
barne-komisarioaren hitzaldian.

Batzordearekiko harreman informalek 
LEAri bide eman diote Batzordearekiko 
elkarlan-loturak sendotzeko, bai eta gure 
erakundearen lan-kalitatea hobetzeko ere. 

 

b. Autonomia Agintaritzak

Arseni Gibert, Kataluniako Agintaritza, Fernando 
Cachaferiro, Galiziako Agintaritza eta Maria Pilar 
Canedo (Euskal Agintaritza).
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1/2002 Legeak, otsailaren 21ekoak, 
Estatuak eta autonomia erkidegoek 
lehiaren babesaren arloan dituzten 
eskumenen koordinazioari buruzkoak, 
defentsa-arloan elkarlan erabat bertikala 
aldarrikatzen du Espainiako Estatuko 
lehiaren agintaritzen artean. Hala eta 
guztiz ere, autonomia-agintaritzen arteko 
sare informala osatu da, eta oso emaitza 
onak sorrarazi ditu, lehiatzeko eskubidea 
era uniformean aplikatzeko eremuan. 

Sare horretako kideak dira, besteak 
beste, Kataluniako, Galiziako, Andaluziako, 
Valentziako eta Euskal agintaritzak. Sare 
horretan hainbat ekimenen berri eman da, 
ikastaroak egin, eta txosten koordinatuak ere 
gauzatu dira. Horrek, duda barik, laguntzen 
du lehia-kultura gure gizartean sortzen.

c. Federación Internacional 
para la formación en Derecho 
de la Empresa 

LEA FIDEko kidea izan da, eta 
horrek Euskal Lehiaren ikusgarritasuna 
lehiari buruzko adituen foroetan 
areagotzen lagundu du.  

d. Asociación Española de 
Derecho de la Competencia  

LEAk parte hartu du AEDCn. Foro 
hori lehiako adituez osatuta dago. Lehia 
defendatzeko prozeduraren gai zehatz batzuk 
sakon aztertzeko zenbait jarduera egiten ditu. 

Aurten jorratu dira honako gai hauek 
lantzen dituzten dokumentuak: errukitasun-
prozedurak; enpresak defendatzeko eskubideak 
prozeduretan; ikuskapenak egitea; enpresen 
eskubideak enpresetan bertan; Auzitegi 
Nazionaleko jurisprudentzia eta lehiari 
buruzko dokumentuen isilpekotasuna.  

4. Erakunde-harremanaren 
beste interesgune batzuk. 

A. Politika publikoak eta 
garapena   

LEAk elkarlan-proiektu bati ekin dio; 
eta, besteak beste, barneko eta nazioarteko 
zenbait sarek parte hartzen dute. Xedea 
politika publikoen kudeaketaren bitartez 
garapenerako lankidetza sustatzea da. 
Horretarako, Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentziarekin harremanetan jarri 
gara, bai eta fiskalitate- eta garapen-
arloetako lan-taldearekin ere. 

Horren harira, María Pilar 
Canedo bertaratu zen 2014ko 
ekainaren 9an Mick Moore-k Deustuko 
Unibertsitatean eman zuen mintegira.

Mintegia, Deustuko Unibertsitateak antolatua
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B. Lankidetza Fiskaltzarekin   

Aurten, LEAk mekanismo bat abiarazi 
du EAEko Fiskaltza Nagusiarekin elkarlanean 
aritzeko. LEAn salaketa bat aurkeztu zen, 
eta jasotako egitateek zigor-ondorioak izan 
zitzaketen; hartara, LEAk Fiskaltza Nagusiari 
bidali zion. Lankidetza horren ondorioz, zigor-
espedientea ireki da Gasteizko epaitegietan.  

C. Ertzaintza   

Aurten egin diren ikuskapenetan, 
informazio-teknologian adituak 
diren Ertzaintzako agenteen 
laguntza izan dugu LEAn. 

Elkarlanak onura ugari ekarrik dio 
LEAri. Ertzaintzak eskarmentu handia dauka 
informatika- eta ekonomia-delituak ikertzen; 

horregatik, laguntza handia eman dezake 
lehiari buruzko arau-hausteak ikuskatzeko.

D. Kontsumobide    

Kontsumobide Agentziarekiko elkarlana 
era informalean bideratu da, erakunde bietako 
lehendakariak, Elena Unzueta eta María 
Pilar Canedo, harremanetan jarri direlako. 

Lankidetza hori dela eta, erakunde 
biek elkarri trukatu dizkiote erreklamazioak. 
Erakundeek interes juridiko ezberdinak 
babesten dituzte, baina kasu batean eta 
bestean kontsumitzaileak dira protagonistak. 

Lankidetza informal horren 
ondorioz, baliteke etorkizunean lanak 
elkarrekin garatzea. Emaitzek hedapen-
maila handiagoa izango dute, erakunde 
bien arteko lankidetzari esker.

Mick Moorek egindako mintegia Desutuko Unibertsitatean.
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E. UNCTAD-en ikerketa-
plataforma lehia-arloan     

María Pilar Canedok parte hartu zuen 
Platform of  Research of  Competition Law izeneko 
plataformako kideen laugarren bileran. 

Honako gai hauek jorratu ziren 
bilera horretan: neutraltasuna lehia-arloan, 
kontratazio publikoa eta compliance programak. 

Estatukoak ez diren agintaritzen 
artean, LEA bakarrik ordezkatuta 
dago adituen foro horretan.

 

F. UNCTAD-eko lehia-
agintaritzen arteko sarea      

LEAk parte hartzen du UNCTAD-
eko lehia-agintaritzen taldean. Nazio 
Batuetako erakunde bat da, eta lehia-
agintaritzen lana partekatzen du; ondoren, 
funtzionamendu-gidalerro komunak sortzen 
ditu, gidalerro horiek ekonomia garatzen 
eta lehiak gizarteari ezartzen dizkion 
helburuak lortzen lagunduko dutelakoan. 

Sare horretan parte hartzeko ondorioak 
bi norabide ditu: LEAk munduko agintaritzen 
esperientzia balia dezake (Ingalaterrakoa, 
Kanadakoa, Frantziakoa...) eta LEAk 
munduko agintaritzei ere lagun diezaieke. 

LEAk Nazio Batuetako mahai-inguruan aurkeztu zituen bere emaitzak.







VII
LEAko kideen 

argitalpenak, lehia-arlokoak  
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Gizarte Erronketara bideratutako 
Ikerketa, Garapen eta Berrikuntzari 
buruzko Estatu Programako bi I+G+b-ko 
proiektuetan parte hartzen du LEAk. 

Proiektu haietako batek DER2013-
48327-C3-2-R erreferentzia dauka, eta hauxe 
da haren izena: Las mutaciones de la Constitución 
Económica de la Unión Europea (EURECON), 
2014-2016. Deustuko Unibertsitatean aurkeztu 
da. Proiektuak 2014tik 2017ra iraungo du.

Bigarren proiektua Valentziako 
Unibertsitateak aurkeztu zuen. Lehiari 
buruzko zuzenbidea lantzen du, bai eta 
honako kate hau ere: “Régimen jurídico 
de la cadena de distribución alimentaria como 
factor determinante en la calidad alimentaria y 
la sostenibilidad del sector primario en España 
y Europa” (IP: Juan Ignacio Ruiz Peris 
eta Francisco González Castilla).

Era berean, LEAk parte hartzen 
du honako ikerketa-talde honetan: Poder 
Público y empresa en un contexto multinivel y 
transnacional, erref. IT607-13 (UD-R2013), 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 
Sailak lagunduta. 2013ko urtarriletik 
2015eko abendura iraungo du.

Eta, azkenik, LEAk parte hartzen du 
Deustuko Unibertsitatean Jean Monet modulu 
gisa hautatu duten proiektu honetan: The 
Economic Constitution of  the European Union, 
Jean Monnet Module 553481-EPP-1-2014-
1-ES-EPPJMO-MODULE/Grant Decision 
2014-1391/001-001. Taldeko kideak: 2. 
2014ko irailetik 2017ko abuztura iraungo du.



IX
Komunikazio-politika   
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1. LEAk eskura dituen 
tresnak: erakundearen 
webgunea. 

Eraginkortasun-irizpidea:  
Administrazioak eraginkortasun-irizpidearen 
arabera jokatzeko betebeharra eta 
efizientzia, austeritatea eta antolakuntza-
ekonomia handienak lortzeko eskakizuna 
bete egiten dira LEAren webgunean. 

Webguneak urtebetea jardunean eman 
ondoren, bigarren urtean finkatu egin da: 
bai edukiak sartzeari dagokionez, bai diseinu 
berria ezartzeari dagokionez. Diseinu berria 
bisualagoa eta ikonografikoagoa da, eta hobeto 
erantzuten die xede dituen kolektiboei. 

Herritarrekin hitz egiteko bidea:  
LEAren webgunea garatu da hitz egiteko eta 
parte hartzeko gunea izan dadin. Hau da, 
gure erakundearen jarduera aintzat hartuta, 
kolektibo interesdunek edo inplikatuek 
kontsultak egin, iritzia eman, balorazioak 
jaso eta iradokizunak aurkez ditzakete. Era 
berean, bide ezin hobea da salaketak, kexak 
edo EAEko lehia askea zapaltzen dituzten 
ekintzen gaineko informazioa helarazteko. 
Beraz, laburbilduz, gardentasuna sustatzeko 
eta bermatzeko foroa da. Gure jardueraren eta 
haren ondorioen gaineko informazioa eta datu 
interesgarriak ematen dizkiegu herritarrei.

Web gune eskuragarria eta 
gardena: era berean, gure webgunean 
aplikatzen ditugu EAEko Administrazio 
Nagusiak zehaztu zituen irizpideak. 
Irizpideon helburua eskuragarritasuna eta 
irisgarritasuna bultzatzea da, dibertsitate 
funtzionalen bat duten pertsonek baldintza 
berberetan zerbitzuak jaso ditzaten. 
Zerbitzuak eskuratzerakoan, ezin dira oztopo 
izan norberaren inguruabarrak, baliabideak, 
ezagutzak edo nabigatzeko edo informazioa 
jasotzeko erabili nahi den hezkuntza ofiziala. 

Erakundearen webgunearen informazio-

zerbitzuek mugak eta murrizketak ezabatzen 
lagundu dute, erabiltzaileei, enpresei 
eta Administrazioari berari dagokienez. 
Lekua eta denbora, ohiko kontzeptuak, 
webgunean zabaldu egiten dira, eta bertan 
Agintaritzaren ohiko jarduera guztiak 
birsortzen dira. Gure jardueretan interesa 
duten kolektiboek jada ez dute lekualdatu 
behar izapideak egiteko, hortaz, ez daude 
ordutegi finkoen mende. Informazioa jasotzea 
erosoagoa, azkarragoa eta errazagoa da 
gaur egun. Izan ere, webgunera sartuz gero, 
beharrezko informazio osoa jaso daiteke. 
Webguneak responsive diseinua dauka; 
hartara, ordenagailutik ez ezik gainerako 
gailuetatik ere webgunean sartzeko aukera 
dago, adibidez, telefono mugikorretatik. 
Gainera, webgunean kanal errazak ireki 
dira, eta, batzuetan, anonimoak dira. Haien 
bidez, lehia askearen aurkako kontsultak edo 
salaketak egin daitezke. Kanal horiek jada 
erabiltzen dira, eta tresna oso erabilgarria 
da, bai LEAren funtzionamenduan, bai 
LEAren helburuak estrategikoki zehazteko. 

 Webgune profesionala, non 
informazioa zehatza eta egituratua 
den: herritarrei zuzendutako zerbitzua 
optimizatzeaz gain, erakundearen webguneak 
areagotu egin ditu gure informazio-
jarduerak. Esparru profesional bat osatu da, 
eta komunikabideetako adituei, kazetariei 
edo akademikoei zuzenduta dago. Pertsona 
horiek datu-base zabala aurkituko dute, 
honako hauek biltzen dituena: gure 
txostenak, ebazpenak, prentsa-oharrak 
eta LEAren agerpen publiko guztietarako 
erreferentziak, dosier-formatuan. 

Gehitu den beste zerbitzu bat lineako 
datu-basea da. Oso interesgarria da 
profesionalen, enpresen, akademia-arloaren 
eta, oro har, herritarren ikuspegitik. Estatuko, 
Europako eta nazioarteko albisteak hautatzen 
dira, lehiari heltzen badiote. Datu-base hori 
astean behin eguneratzen da. Horretarako, 
idatzizko eta ikus-entzunezko komunikabide-
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korpus zabala erabiltzen da. Dokumentalista 
batek gure eragin-eremuko komunikabideetan 
bilatzen ditu lehiaren defentsari buruzko 
albisteak, edo LEAren ofiziozko jarduna 
behar dezaketen kasuak. Dosierra webgunean 
argitaratzen da, eta, aldi berean, alerta goiztiar 
gisa funtzionatzen du Ikerketa Zuzendaritzan. 
Horri esker, adibidez, higiezinen sektoreko 
prezioen gaineko balizko kontzertazioa 
deuseztatu zen, zigor-prozeduretara jo 
beharrik gabe. Parte hartu genuen, hain 
zuzen, prentsa-informazio bat aztertu 
ondoren. Kontzertazioa gauzatu aurretik egin 
zen jarduketa, beraz, inplikatuekin jarduera 
didaktikoak baino ez ziren beharrezkoak.

Atal zehatz batean komunikabideen 
gaineko informazioa soilik biltzen dugu. 
“Prentsaren Txokoa” deituriko atalean bilduta 
daude gure prentsa-oharrak eta irratiko 
edo telebistako elkarrizketak. Albisteak 
lehiaren defentsari buruzkoak dira.

Emaitzen monitorizazioa: interneten 
dena neur daiteke. Horregatik ezagut ditzakegu 
gure jardueren irismena, erantzunaren itzulera, 
erreakzioak, klik-kopurua, etab. Webgunean 
kodea sartu dugunez, bigarren urte honetan jada 
zuzeneko eta aldizkako sarbidea dago kudeaketa-
adierazleetara. Hortaz, emaitzak monitorizatu, 
eta hobekuntzak ezartzen ditugu, gure helburu 
objektiboaren arabera interesgarrienak diren 
edukiei erreparatuta. Bisita-trafikoaren azterketa-
zerbitzuak oso datu baliodunak ematen ditu, hala 
nola nondik datozen bisitariak, zenbat minututan 
dauden webgunean, zer orri bistaratzen 
dituzten, eta nola heldu diren gure webgunera 
(bilatzaileen edo zuzeneko baliabideen bitartez). 
Laburbilduz, datu horiek adieraziko dizkigute 
lortu nahi ditugun helburuak lortzen ari garen. 

2. “Infocompetencia”, 
herritarrekin zuzenean 
aritzeko tresna gisa. 

LEAk posta elektronikoko helbide 
generiko bat sortu du, eta herritarrei 
aurkeztu die. Haren bidez, zuzenean 
jar daitezke harremanetan, eta lehiaren 
aurkako jokabideen berri jaso dezakete.  

Tresna hori benetan baliagarria 
dela erakutsi da, hedapen-, prestakuntza- 
eta komunikazio-kanpainetan garatu 
den politikari dagokionez. 

3. Komunikabideak, 
informazioa eta baloreak 
igortzeko eragilea. 

Herritarrei informazioa 
emateko jardueretan, lehentasuna 
ematen diogu kazetarien laguntzari, 
haiek bitartekotzat hartuta.

Komunikazio estrategiko guztien 
helburua hasierako fasean beti izan da gure 
interesekin eta jarduteko esparruarekin 
bat datozen kazetariak zehaztea. Haiekin 
bildu gara, eta ondorioz, profesionalen 
agenda osatu dugu. Profesional horiek gure 
erakundearen ekintzak ulertzen dituzte, 
eta herritarrei jakinarazten dizkiete. 

Profesional horiekin pedagogia-lan 
garrantzitsua egin dugu. Kazetari batek 
gure ekintzei buruz idazten duenean, 
modu argian eta dokumentazioan 
oinarrituta azaltzen dizkie herritarrei. 
Erantsita doan dosierra horren froga da. 

Egunero komunikatzean eta gure 
lana ulergarria egitean datza gure taktika. 
Gure estrategiaren bidez, euskal herritarrei 
azaldu nahi diegu lehia askeko merkatuaren 
baloreek zer abantaila duten, eta horrelako 
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merkatu bat zergatik den beharrezkoa.
Horren harira, komunikabideetako 

hasierako agerpenak erabat pedagogikoak 
izan ziren. LEAko lehendakariari elkarrizketak 
egin zizkioten, eta hark agentziaren 
jarduna, helburuak eta zerbitzuetara 
sartzeko modua azaldu zituen.

Bigarren fasean, komunikabideek 
ekintza eta jarduera zehatzak ezagutarazi 
dituzte, eta jarraipen handia izan dute. 
Bestela esanda, komunikabideek gure 
jarduerak azaltzen dituzte, herritarrei 
ulertarazten dizkiete eta agentziaren 
baloreak igortzeko katea osatzen dute. 
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Bizkaia Irratia, 2013ko uztailaren 23koa

LEAk jabeen erkidegoetako igogailuen 
mantentze-lanari buruz hitz egin zuen 
programan. Mantentzea nahitaezkoa da. 
Izan ere, erkidegoetan diru-kopuru handia 
gastatzen da mantentze-lanetan. 

Hortaz, ezinbestekoa da herritarrek beren 
eskubideak ezagutzea. Hori dela-eta, LEAk 
txosten bat argitaratu du, eta jabeen erkidegoei 
eta kontsumitzaileen elkarteei banatu die. Beraz, 
garrantzitsua da hauxe bereiztea: igogailuen 
instalazioa eta igogailuen mantentze-lana. 
Hartara, ez da beharrezkoa igogailua instalatu 
zuen enpresa berak mantentze-lana ere egitea. 
Erkidegoek aske aukera dezakete enpresa, eta 
mantentze-zerbitzu onena eskaintzen diena 
kontratatu. Gainera, igogailuak instalatzen 
dituzten enpresak behartuta daude mantentze-
lanetarako beharrezkoak diren piezak eskuratzera. 

LEAk gogorarazi du hainbat enpresari eskatu 
behar zaiela aurrekontua, eta prezioa ezagutzeaz 
gain, kontratuaren iraupena ere ezagutu behar dela.
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El Mundo, 2013ko irailaren 7koa
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El Correo, 2013ko irailaren 7koa
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El Diario Vasco, 2013ko irailaren 7koa
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Diario del Puerto, 2013ko irailaren 9koa
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Diario del Puerto, 2013ko irailaren 9koa
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Marítimas, 2013ko irailaren 12koa
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Diario del Puerto, 2013ko irailaren 10ekoa
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Diario del Puerto, 2013ko irailaren 10ekoa
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Diario del Puerto, 2013ko irailaren 10ekoa
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Intertransport, 2013ko irailaren 23koa  
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Intertransport, 2013ko irailaren 23koa



124

Diario del Puerto, 2013ko irailaren 26koa

Inversión finanzas.com, 2013ko irailaren 27koa
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El Mundo, 2013ko irailaren 28koa

Berria, 2013ko urriaren 3koa
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Marítimas, 2013ko urriaren 18koa



127

El Correo, 2013ko urriaren 28koa
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El Diario Vasco, 2013ko azaroaren 5ekoa
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El Diario Vasco, 2013ko azaroaren 6koa

Berria, 2013ko azaroaren 6koa
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Merkataritzari eta krisiari buruzko eztabaida Tele 7n. 2013ko azaroaren 22an.

Deia.com, 2014ko urtarrilaren 12koa

María Pilar Canedok parte hartu zuen 
Tele 7k antolatu zuen eztabaidan. Bilboko 
Merkataritza Ganbera eta Barakaldoko 
kontsumitzaileen eta merkatarien 
elkarteak izan zituen eztabaida-kide. 
Grabaketa web-orrian dago erabilgarri.
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Deia.com, 2014ko urtarrilaren 12koa
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Deia, 2014ko urtarrilaren 12koa
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Cadena Ser – La hora 14 – 2014ko urtarrilaren 19an María Pilar Canedo

El 19 de enero de 2014 María Pilar Canedo fue 
entreistada por Eba Domaika en el programa 
para hablar sobre la labor de la AVC en materia 
de competencia y consumidores. Dos proyectos 
fueron iniciados a raíz de llamadas llevadas a 
cabo por oyentes del programa que se pusieron 
en contacto con la AVC a raíz de la entrevista.
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Noticias de Álava, 2014ko urtarrilaren 21ekoa
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Deia.com, 2014ko martxoaren 10ekoa
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Deia.com, 2014ko martxoaren 10ekoa
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Deia.com, 2014ko martxoaren 10ekoa
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El País, 2014ko martxoaren 15ekoa

El Correo, 2014ko martxoaren 19koa
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El País, 2014ko martxoaren 20koa
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El Correo, 2014ko apirilaren 9koa
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El Correo, 2014ko apirilaren 14koa
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El Correo, 2014ko apirilaren 12koa
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El Correo, 2014ko apirilaren 16koa
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El Correo, 2014ko apirilaren 16koa
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El Correo, 2014ko apirilaren 17koa
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El Correo, 2014ko apirilaren 17koa
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El Correo, 2014ko apirilaren 17koa
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El Correo, 2014ko apirilaren 17koa
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Marítimas, 2014ko maiatzaren 15ekoa
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El País, 2014ko maiatzaren 18koa







159

Marítimas, 2014ko ekainaren 13koa 
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Intertransport, 2014ko ekainaren 30ekoa  
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Diario del Puerto, 2014ko uztailaren 8koa 



162

El Correo, 2014ko uztailaren 9koa
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El Correo, 2014ko uztailaren 10ekoa
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Noticias de Álava, 2014ko uztailaren 11koa
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Noticias de Álava, 2014ko uztailaren 11koa
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El Correo, 2014ko uztailaren 16koa
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El Diario Vasco, 2014ko uztailaren 16koa
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Lehiaren Euskal Agintaritzaren 

esparruko administrazioa, 
giza baliabideak 

eta jarduera-adierazleak 
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Bestalde, aurrekontuko atalen 
araberako banaketa honela irudikatu da:

2. Giza baliabideak.

LEAk, jardunean eman dituen bi 
urteetako esperientzian oinarrituta, ziurta 
dezake erakundearen balio handiena giza 
kapitalean erakusten dela. LEAko teknikariek 
duten prestakuntza juridikoa eta ekonomikoa 
izan da legeak gure erakundeari ezartzen 
dizkion helburuak lortzeko ezinbesteko 
elementua. Horregatik, hain zuzen, LEAk 
zenbait jarduera antolatzen ditu: batzuek 
epe laburrera espedienteen hobekuntza 
ekarriko dute, eta beste batzuek epe luzera 
teknikoen prestakuntza hobetuko dute. 

Jarduteko ildo horretatik, LEAk 
martxan jarri du proiektuak zehazteko 
eta hierarkizatzeko programa bat. Azken 
helburua teknikoen lan-baldintzak hobetzea 
da, eta hobekuntzaren bidez, gardentasuna 
eta eraginkortasuna areagotu nahi dira. 
Helburu hori lortze aldera, aurten lanpostuen 
zerrendaren aldaketa sakona izapidetzen hasi 

gara, instantziaren eraginkortasuna eta kideen 
motibazioa pizten lagunduko duelakoan.  

Azkenik, nabarmentzekoa da 
aurten LEAko langile batek telelan-
sistemaren bidez jardutea aukeratu 
duela. Horri esker, erakundeko lanaren 
etekina eta kalitatea handitu dira, gastua 
murriztu da eta langile horren bizi-
kalitatea eta motibazioa hobetu dira.  

3. Jardueraren erakusleak 
2013ko eta 2014ko 
aurrekontuetan.

2013ko aurrekontuekin batera zihoan 
oroitidazkian jasota zeuden LEAk lortu 
beharreko 20 helburu. Helburu horiek honela 
bana daitezke: kudeaketa-arlokoak (web-orria 
abiaraztea, hedapen-politika diseinatzea, datu-
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baseak egitea...); lehiaren defentsa-arlokoak 
(instrukzioa, ebazpenak, zaintza); sustapen-
arlokoak (txostenak egitea, irizpenak ematea, 
hedapen-kanpainak, ikastaroak, jardunaldiak) 
eta erakunde-arlokoak (erakundeen arteko 
harremanak, parte-hartzeak sareetan).

Aurrekontuaren exekuzioari buruzko 
azken oroitidazkiarekin batera zihoazen 
ekintzek eta adierazleek arrakasta-
indize benetan ona erakutsi zuten. 

Hori horrela, aurreikusitako adierazleek 
eta lortutakoek bat egin zuten zazpi 
elementutan. Eta gainerakoetan aldea jaso 
zen, LEAren emaitzak areagotu zirelako. 
Azpimarratzekoak dira honako elementu 
hauetan jaso ziren aldeak: txostenak prestatzea 
(20 aurreikusi ziren, eta 41 egin ziren); 
hainbat hedapen-jarduera (emaitzek %100eko 
gehikuntza jaso dute, kasuen arabera). 

Urte hauetan jaso dugun eskarmentua 
aintzat hartuta, 2014ko helburuak zehaztu 
ditugu. Gaur egun jada helburu horiek 
exekutatzeko fase aurreratuan gaude, eta 
2015eko aurreikuspena, segidan azalduko 
duguna, egiten ari gara. Aurrekontu horrek 
erakusten du erakundeak antolaketa-ezagutzak 
sendotu dituela, eta konpromiso argia 
duela etengabeko hobekuntzak aplikatzeko, 
herritarren mesederako izango badira. 

 

1. Lehiari buruzko ikastaroak prestatzea, 
diseinatzea eta antolatzea, kanpoko 
irakasleak eta adituak gonbidatuta.

A. Ikastaro-kopurua (2).
B. Inskribatutako ikasleen kopurua (100).
C. Kolektibo hartzaileak (4).
D. Oihartzun publikoa (6).
E. Elkarrekin aritzeko erakundeak (6).

2. LEAko kideek ikastaro, hitzaldi 
eta mintegi espezializatuak ematea, 
lehia-kultura zabaltzeko asmoz.

A. Ekintza-kopurua (6)
B. Hartzaileak, sektoreka (8)
B. Inskribatutako   

 pertsonen kopurua (100)
D. Oihartzun publikoa (6).

3. Lehia gazteenen artean 
sustatzeko kanpainak egitea.

A. Ekintza-kopurua unibertsitatean (15)
B. Ekintza-kopurua institutuetan (15)
C. Praktika-hitzarmenetan parte  

 hartzeko gazteen kopurua (10).

4. Gizartean garrantzia berezia duten 
sektoreetan hedapen-kanpainak antolatzea.

A. Kanpaina-kopurua (2)
B. Kanpainak ebaluatzeko  

 sistemak egitea (1)
C. Oihartzun publikoa (6).

5. Partikularrek lehiari buruz egindako 
kontsulta sinpleei erantzutea.

A. Kontsultak hartzeko  
 bideak dibertsifikatzea (4).

B. Ebatzitako kontsulten kopurua (70).
C. Erantzunak sistematizatzeko  

 eta zabaltzeko bideak ezartzea (4)..

6. Web-orria garatzea eta eguneratzea.
A. Bisitak (3600).
B. Erabiltzaile bakarrak (2400).
C. Ikusi diren orriak (8400).
D. Edukietan eguneratu  

 diren epigrafeak (10).
E. Egituraren aldaketak (5).
F. Eduki berriak (erreferentzia  

 monografikoak gehitu   
 dira, jarduerei, txosten berriei  
 eta hemerotekari buruzkoak) (60).

G. Material grafikoak,  
 banner-ak eta bideoak (30).

I. Lehiari buruzko kultura    
gizartean sustatzea.
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7.Komunikazio-politikak ezartzea.
A. Harreman zuzenak kazetariekin (50).
B. Agerpenak komunikabideetan (26.)
C. Prentsa-oharrak (20).
D. Komunikabide jeneralistetan  

 eta espezializatuetan LEAri  
 buruz eman diren albisteen  
 jarraipena egitea eta barneko dosierra 

 egitea (156).

8. Lehiari buruzko albisteen 
datu-basea eguneratzea.

A. Erregistroak gehitzea (156).
B. Web-gunearen bidezko hedapenerako 

esteka sortzea eta mantentzea (1).
C. CMS sistema programatzea (1).

9. Lehiari buruzko ikerketa 
akademikoetan parte hartzea.

A. Ikerketa-proiektuetan parte hartzea (2).
B. Artikuluak argitaratzea (4).
C. Argitalpenak koordinatzea (2).
D. Lehia-arloko sariak  

 eta bekak sortzea (2).

10. Sektore-azterlanak, lehiari 
buruzkoak, egitea.

A. Ekintza-kopurua (3).
B. Oihartzun publikoa (6).

1.Merkatuari buruzko barne-txostenak egitea: 
orokorrak edo sektoreen araberakoak. 

A. Ekintza-kopurua (3).

2.Lehiaren aurkako jokabideak ikertzea. 
A. Aurretiko eginbideen eta   

 informazio erreserbatuen 
 kopurua (30).

3. Hasi diren espedienteen kopurua.
A. Espediente-kopurua  (5).

4. Lehiaren Euskal Kontseiluak egin eta 
onartu dituen espedienteen ebazpenak.

A. Ebazpenen kopurua. (10).

5. Eman diren ebazpenak 
betetzen direla ziurtatzea. 

A. Emandako ebazpenak (10).

1. Erakundeekin hitzarmenak sinatzea.
A. Hitzarmen-kopurua  (4).

2. Arau-proiektuei buruzko irizpenak edo 
lehia defendatzeko arauak prestatzea.

A. Irizpen-kopurua (15).

3.Merkatuen eta Lehiaren Batzordeko 
lan-taldeetan parte hartzea.

A. Ekintza-kopurua (10).

4. Lehia-agintaritzen sarean elkarlan- 
eta koordinazio-lanak egitea.

A. Ekintza-kopurua (10).

5. Sektore-azterlanak, lehiari 
buruzkoak, egitea.

A. Ekintza-kopurua  (10).

II. Lehia defendatzea: Lehiaren 
aurkako jokabideak ikertzea eta 
zehatzea.

III. Lehia sustatzea 
koordinazioaren bidez eta 
erakundeen parte-hartzearen 
bidez .
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1.Proiektuen gaineko datu-basea ezartzea. 
A. Dokumentuak antolatzeko   

 barne-egitura diseinatzea, aktiboak  
 ahalik eta gehien handitzeko (1).

B. Erregistroak gehitzea (70).
C. Erregistroak osatzen dituzten  

 jardueren kopurua handitzea (3).

2. Lehiari buruzko erreferentzien 
datu-basea eguneratzea.

A. Egitura berriro diseinatzea, eta  
 erlaitzak elkarrekin konektatzea,  
 datu-basea eraginkorragoa izan 

 dadin (5).
B. Erregistroak gehitzea (100).

3. Alerta goiztiarra bidaltzeko sistema 
ezartzea, disfuntzioak hautemateko. 

A. Prentsari lotutako sistema  (1).
B. Herriko, foru- edo autonomia- 

 arauekin lotutako sistema (3).

IV. Lanean barne-
eraginkortasuna optimizatzea.
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