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I

Presidentearen gutuna
The most dangerous phrase in the language is
«we’ve always done it this way».
Grace Hooper (1906-1992)

Euskal gizarteak enpresa eta administrazio
efizienteak merezi ditu, berrikuntzari
eta hobekuntzari beldurrik gabekoak,
eta aberastasuna eta lana sortuko,
merkatuetara sartzeko oztopoak
desagerrarazten lagunduko, eskubideak
babestuko eta berrikuntza, kalitatea eta
lehiakortasuna dakartzaten hobekuntzak
eragingo dituztenak.

Lehiaren Euskal Agintaritzak, hiru urtez lanean jardun,
eta bere lehen agintaldiaren “ekuatorea zeharkatu” berri
du. Unea iritsi da, beraz, erakunde berri honen jarduketaren balantzea egiteko.
2014ko uztailetik 2015eko uztailera arteko gure jarduera jasotzen duen oroitidazki honetan lan
egiteak aurten egindako lana baloratzeko eta aurreko urteetakoarekin alderatzeko aukera eman
dit. Analisi hau hitz bakar batean laburbildu beharko balitz, “sendotzea” litzateke hitza, nire ustez..
Uste dut esan dezakedala ni buru nauen erakunde hau heldutasun-maila batera heltzen ari dela.
Hori erakusten dute aurrera eramaten dugun ekintza-kopuruak eta, bereziki, haietako bakoitzak
gure lanaren onuradun den gizarteari sortzen dizkion abantailak.
Ugaritu egin da gure lana Lehiaren Defentsaren arloan. Lehiaren defentsarako euskal sistema
martxan jarri zenetik inoiz ez ditugu horrenbeste kasu landu, kontuan har daitezkeen parametro
guztiak kontuan hartuta (aurretiko diligentziak, hasitako espedienteak eta emandako ebazpenak).
Are esanguratsuagoa da LEA lanean ari den sektoreen aniztasuna eta haietako bakoitzak Euskal
Ekonomian duen garrantzia.
Aipagarria da administrazioaren kontratazioak eta garraioak izandako garrantzia. Horren harira
sortutako espedienteak, oraindik itxi gabe, mugarri bat izan dira gure jardunean.
Garrantzi ekonomiko txikiagoa izan arren herritarrei era zuzenagoan eragiten dieten aferen erreferentziak gure lana inspiratzen du, bigarren printzipio gisa.
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Berdin-berdina esan daiteke lehiaren sustapenaren inguruan. Egindako txosten arau-emaileak,
zegozkien sektoreen operatzaileen interesa pizteaz gain, administrazioarentzat, Eusko Legebiltzarrarentzat eta talde politikoentzat ere interesgarriak izan dira; administrazioarekiko lankidetza
gero eta arinagoa eta emankorragoa izaten ari da.
Euskal gizartea lehiaren onuren inguruan konbentzitzeko dugun konpromisoa beste sektore batzuetara hedatu da, hasi oinarrizkoenetatik eta espezializatuenetaraino; jasotako kontsultek gora egin
dute, hala kopuruan nola garrantzi sozialean; gero eta ohikoagoa da gure lana komunikabideetan
islatzea eta horrek ere herritarren kontzientzia handitzen du haien eskubideen urraketen aurrean.
LEAren argitalpenak era independentean agertzen hasi dira. Aurten monografia batean eta aldizkari zientifiko baten ale berezi batean taxutu dira, lehiaren inguruko aditu ezagunen parte-hartzearekin.
Gizarteak gero eta babes irmoagoa erakusten digu eta horixe da etengabe hobetzen jarraitzera
animatzen gaituen pizgarria.
Hirugarren urte honetan, gure gizartea hobetzeko lehia sortu, babestu eta sustatzeko dugun lege-mandatuak gure lanean inspiratu gaitu eta uste dut memoria honetan aurkezten dizkizuegun
jardueretako bakoitzean islatzen dela hori.
Gure gizartearekiko konpromisoari eta jasotako babesari esker lortu ditugu orain zuek baloratzeko aurkezten ditugun emaitza hauek. Horrek motibatzen gaitu datozen hiru urteetan lan lasai,
profesional eta jarraituan konfiantza izateko eta horrela euskal ekonomiarentzat, enpresentzat eta
herritarrentzat lorpen berriak eskuratzeko.

Bilbon, 2015eko abenduaren 15ean

María Pilar Canedo
Presidentea
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II

Erabilitako
laburdurak
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AN

Audientzia Nazionala

LEA

Lehiaren Euskal Agintaritza

BOE

Estatuko Aldizkari Ofiziala

CAU

Erabiltzailearen Laguntza Zentroa

EAE

Euskal Autonomia Erkidegoa

MLBN

Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala

HLBHIP

Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Pribatua

BHIP

Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Pribatua

LEK

Lehiaren Euskal Kontseilua

DFG

Gipuzkoako Foru Aldundia

ECN

European Competition Network. Lehiaren Agintaritzen Europako Sarea

ICN

International Competition Network. Lehiaren Nazioarteko Sarea
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BHI

Bigarren Hezkuntzako Institutua

LDL

Lehiaren Defentsarako Legea

GEL

Garraioaren Euskal Legea

LDSA

Lehiaren Defentsarako Sare Akademikoa

LDEZ

Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua (deuseztatua)

LDA

Lehiaren Defentsarako Auzitegia (deuseztatua)

EBFT

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Ituna

AO

Auzitegi Orokorra

SPKLTB

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina

AG

Auzitegi Gorena

EAEJAN

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia
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III

Lehiaren defentsa
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1. Noiz erabiltzen ditugu
lehiaren defentsarako
espedienteak

Merkatuetako lehian, legea errespetatzen
duten enpresei edo zerbitzuen erabiltzaileei
disfuntzioak eragiten dizkieten arau-hausteak
hautematen ditugunean, lehiaren defentsarako
prozedura deritzenak martxan jartzen ditugu.
LDLak
agintaritzak
jarraitu
beharreko prozedura batzuk ezartzen ditu,
merkatuarentzako jarrera larrienak hauteman,
gelditu eta zigortzeko aukerak bermatze alder1. Prozedura horiek, jakina, zorrotz errespetatu behar dituzte espedientearen eraginpeko
enpresaren eskubideak.
Lehiaren agintaritzak, formalki, ofizioz
hasten ditu prozedurak, baina salaketa baten
ondorioz ere abiarazi ditzakegu, edo arazo baten existentziari buruzko edozein informazioren ondorioz, edozein delarik ere informazioa
jasotzeko modua.
Garrantzitsua da nabarmentzea konfidentzialtasun-konpromisoa dugula lehiaren arloko arazoen berri ematen diguten eta beren
nortasuna ezkutuan gorde nahi duten pertsonekiko. Enpresa arau-hausleek kalte handia
eragiten diote gizarteari eta etekin handiak
lortzen dituzte; ordainetan, ordea, enplegu gutxiago sortzen dira, produktu edo zerbitzuen
kalitatea okerragoa da, prezioak altuagoak dira
eta gure ekonomiaren lehiakortasunak behera

1

Estatuko 15/2007 Legea, uztailaren 3koa, Le-

hiaren Defentsarakoa, 2007ko uztailaren 4ko 159. BOEn
argitaratua eta honako hauek aldatua: 39/2010 Legea,
abenduaren 22koa, BOE-A-2010-19703; 2/2011 Legea,
martxoaren 4koa, BOE-A-2011-4117, eta 3/2013 Legea,
ekainaren 4koa, BOE-A-2013-5940. Testu bategina https://
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946
(azken kontsulta: 2015eko urriaren 30).
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Lehiaren agintaritzak, formalki,
ofizioz hasten ditu prozedurak,
baina salaketa baten ondorioz
ere abiarazi ditzakegu, edo arazo
baten existentziari buruzko edozein
informazioren ondorioz, edozein
delarik ere informazioa jasotzeko
modua

egiten du. Herritarroi eragiten digute kalte handiena lehiaren arloko arau-hausteek, zerbitzuak
garestiagoak, uniformeagoak eta kalitate
txarragokoak direlako. Hala, arau-hausleek
merezimendurik gabe handitzen dituzte beren
irabaziak. Gain-etekinen ondorioz, eta ongi
jakinik legez kanpo jokatzen ari direla –sarri
gertatzen den zerbait–, arau-hausleek oso era
sofistikatuan ezkutatzen dituzte egindakoak,
eta oso zaila izaten da horiek egiaztatzea eta,
bereziki, frogatzea.
Hori dela-eta, lehiaren agintaritzak adore
eman nahi die arau-hausteen ondorioak pairatzen dituzten edo arau-hausteen berri duten
pertsonei, datuok guri jakinarazteko, eta neurri posible guztiak hartzen ditu horretarako.
Arrazoi beragatik, haien anonimotasuna bermatzen dugu, dela informazioa ematera bulegoetara bertaratzen direnean, dela horretarako
daukagun helbide elektronikoa erabiltzen dutenean infocompetencia@avdc.eus.
Gure prozedurak hainbat fase ditu. Lehenengoa guztiz sekretua da, eta arau-hauste
bat dagoela egiaztatzeko nahikoa zantzu dau-

den jakiteko egiaztapenak eta analisiak egitean
datza. Espediente formal bat hasi aurreko fasea da.
Ezkutuko informazioa amaitzeko, jarduketak artxibatzeko ebazpena eman dezake
LEKak, lehiaren aurkako jokabiderik ez dagoela irizten badio; halaber, zehapen-espedientea
hasi dezake, Ikerketako zuzendariaren ebazpenaren bidez.
Instrukzio-egintza
horien
ostean,
arau-hauste izan daitezkeen egitateak egitateen zehaztapen-orri batean
jasoko dira eta, aldeek egindako alegazioekin eta gauzatutako probekin batera, ebazpen-proposamena egingo 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.
Amaiera konbentzionalak abantaila asko
dauzka espedienteen tramitaziorako: 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 zer
ondorio 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.

Aurten prozesuaren fase hauetan guztietan landu ditugun kasu guztiak azalduko ditugu
jarraian.

2. Aurten tramitatutako
defentsa-proiektuak
LEAren hirugarren jardun-urte honetan
euskal ekonomiaren hainbat sektoreri eragiten
dieten jarduerak aztertu ditugu.
Epealdi honetan, ikerketa-lanak egin dira
37 defentsa-proiektutan guztira. Horiek bi fasetan banatzen dira garapen-mailaren arabera: aurretiko fasea eta hasitako espedienteak.
Fase horietako bakoitzak prozedura-arau propioak dauzka eta horien tramitazio-ondorioak
desberdinak dira.
Proiektuon garapen-maila eurak dauden
prozeduraren fasearen araberakoa da.
24 proiektu daude aurretiko fasean, hau
da, zehapen-prozedura bat martxan jartzeko
nahikoa zantzu dauden aztertzen ari da. Horietako batzuk aurreko diligentzien fasean daude,
eta beste batzuk informazio erreserbatuaren
fasean.
8 proiektu hasitako espedienteen ingurukoak dira, eta Legeak ezarritako izapide
prozesalak jarraitzen ari dira.
Amaitzeko, ekitaldi honetan 5 proiekturen izapidetzea amaitu da, eta horien inguruko
ebazpena eman du LEAren Batzordeak.
Grafiko honetan ikusten da aztertutako
kasuen sektoreen aniztasuna. Nabarmentzekoak dira sektore hauek: profesionalen elkargoak, kasu guztien % 27 eragiten dutenak, jarraian zerbitzu profesionalak (kasuen % 13,5)
eta garraio eta kontratazio publikoak (kasuen
% 10,8) datozelarik.
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Profesionalen elkargoen kasuan, askotan espedienteak merkatura sartzeko trabei
buruzkoak dira, iraganetik gaurdaino iraun du-

tenak. Haietako asko amaiera konbentzionalaren prozeduraren bitartez amaitu dira.

Sectores de los proyectos

Colegios profesionales

10

Transporte

4

Contratación Pública

4
5

Servicios profesionales
3

Seguros
Autoescuelas

2

Agrícola

2

Uniformes escolares

1

Servicios funerarios

1

Servicios de mantenimiento

1

Hidrocarburos

1

Farmacéutico

1

Deporte

1

Ayudas públicas

1
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Urte honetan 8 zehapen-espediente hasi
dira (edo hasteko fasean mantendu dira) LEAtik.
Espedientea hasten denetik, 18 hilabe-

teko epea dago hura bideratu eta ebazteko.
Espedientea hasteak ez du amaierako ebazpenaren aurreko iritzirik suposatzen.

HASITAKO ESPEDIENTEAK

Zenbakia

Izena

Hasieradata

Jatorria

Espedientea jaso dutenak

009/2015

Bizkaiko Arkitektoen
Lan-Poltsak

2015/07/13

Ofizioa

Euskal Herriko Arkitektoen
Elkargo Ofiziala - Bizkaiko
Delegaritza

008/2015

Gipuzkoako Arkitektoen
Lan-Poltsak

2015/07/13

Ofizioa

Euskal Herriko Arkitektoen
Elkargo Ofiziala - Gipuzkoako
Delegaritza

007/2015

Arabako Arkitektoen
Lan-Poltsak

2015/07/13

Kontsulta

001/2015

Arabako Haginlarien
Elkargoa

2015/03/11

Ofizioa

Euskal Herriko Arkitektoen
Elkargo Ofiziala - Arabako
Delegaritza
Arabako Odontologo Eta
Estomatologoen Elkargo
Ofiziala
Auzo Lagun, S. Coop
Cocina Central Goñi, S.L.
Cocina Central Magui, S.L.

006/2013

Eskola-Jantokiak

2014/08/08

Salaketa

Eurest Colectividades, S.L.
Tamar Las Arenas, S.A.
Gastronomía Cantábrica, S.L.
Gastronomía Vasca, S.A.
Eurest Euskadi, S.L.U.

002/2014

Samaria Ontzia, Garraio
Horizontala

Bilboko Portuko Garraiolari
Autonomen Elkartea (ATAP)
2014/07/18

Ofizioa

Cecotrans Biz, S.coop.
Tps. Coop.
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HASITAKO ESPEDIENTEAK
Zenbakia

Izena

Hasieradata

Jatorria

Espedientea jaso dutenak
Arabako Lanak, Sa
Añanako Udala
Aramaioko Udala
Artziniegako Udala
Barrundiako Udala
Bastidako Udala
Laguardiako Udala
Lapuebla de Labarcako Udala
Moredako Udala
Navaridasko Udala
Urizaharreko Udala
Samaniegoko Udala

007/2014

Arabako Herri Lanak

2014/03/31

Salaketa

Arabako Foru Aldundia
Antoñanako
Administrazio-Batzarra
Argomaizko
Administrazio-Batzarra
Lerrinbeko
Amdinistrazio-Batzarra
Navarreteko
Administrazio-Batzarra
Olabarriko
Administrazio-Batzarra
Quintanilla De La Sierrako
Administrazio-Batzarra
Durruma Kanpezuko
Administrazio-Batzarra
Santikurutze Kanpezuko
Administrazio-Batzarra

002/2013

Bidasoa Behereko
Ehorztetxeak

Ocaso, S.A., Compañía de
Seguros y Reaseguros.
17/12/2013

Salaketa

M. J. G. P., Agente esklusiboa
Tanatorio del Bidasoa, S.A.
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Koadro honetan bildu dira amaitutako espedienteak:

EMANDAKO EBAZPENAK

Zenbakia

Izena

Ebazpenaren data

Egoera

010/2013

Animalien Bilketa

2015/07/16

Ebazpen irmoa

007/2012

Gasteizko Autoeskolak

2015/04/29

Helegitea EAEJAGren aurrean

008/2012

Farmazietako Zerbitzu Informatikoak

2014/11/06

Ebazpen irmoa

003/2014

Ahoaren Higienea

2014/11/06

Ebazpen irmoa

010/2012

Egoitzetarako Farmazia-Zerbitzuak

2014/09/04

Ebazpen irmoa

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).
Ikuskapenak lotura handia du aztertuak
izaten ari diren pertsona juridikoen bizilekuarekin, eta hori dela-eta informazioa herritarren
eskubideei horrenbeste eragiten ez dien modu
baten bidez lor ez daitekeenean bakarrik erabiltzen dira.

Aurten, LEAk egin dituen ikuskapen guztiak Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalarekin (MLBN) lankidetzan egindakoak izan
dira. Estatuko agintaritzari lagunduz, Euskal
Autonomia Erkidegoan egindako bi ikuskapenetan hartu du parte, burdinbideen desbiderakuntzen sektoreko enpresen egoitzan.
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4. Aurten hartutako
ebazpenak
A. Egoitzetarako farmazia
zerbitzuen ebazpena 2,
2014ko irailaren 4koa.
(Espedientea: 10/2012)
Zehapen-prozeduraren amaiera
konbentzionala, Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoako Farmazialarien
Elkargo Ofizialen, hiru lurralde
historikoetako Foru Aldundien
eta Eusko Jaurlaritzaren Osasun
Sailaren konpromisoak onartuz

Hiru lurralde historikoetako elkargoek,
hiru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzaren Osasun
Sailak akordio bat sinatu zuten. Horren bidez,
ekoizpen industrialeko sendagaiak baliabide
propioak zituzten farmazia-bulegoek baino ez
zituzten banatuko adinekoen egoitzetara.
Gainera, Osasun Sailak konpromisoa
hartu zuen banaketa hori beste operadoreek
egiteko beharrezkoa zen araudiaren garapena
ez egiteko. Ordainetan, adineko pertsonen
egoitzetan arreta jasotzen zuten pertsonei
sendagaiak banatu eta fakturatzen zizkieten
farmazia-bulegoek Osasun Sailari sendagaien
fakturazio-prezioaren % 7ko hobaria eskainiko zioten.
Legearen
arabera,
bai
farmazia-zerbitzuak eta bai zentro sozio-sanitarioetako
sendagai-biltegiaktartean,
adineko pertsonen egoitzak- “banaketako farmazia-arretaren zerbitzuak” dira. Hortaz, adineko pertsonen egoitzetako farmazia-arretaren zerbitzuak ospitaleko farmazia-zerbitzuen
eta sendagai-biltegien bidez egin behar dira,
araudian definitutakoaren arabera.
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Adineko pertsonen egoitzetan farmazia-produktuak baliabide propioak dituzten
farmazia-bulegoen bidez egiteko exijentziaren
ondorioz, estatuaren legearen arabera farmazia-bulego izan ez arren euskal legearen garapenean araudiak eskatzen dituen baldintzak
betetzen zituzten operadoreei zerbitzu hori
emateko aukera kentzen zien. Gainera, Osasun
Sailak espresuki hartu zuen beharrezkoa zen
araudiaren garapena ez egiteko konpromisoa,
Legeak babesten ez duen eta LDLren kontrakoa den merkatuaren itxiera bat sortuz.
Elkargoek, Aldundiek eta Osasun Sailak
amaiera konbentzionala egiteko konpromiso
batzuk aurkeztu zituzten eta, LEAren arabera,
konpromiso horiek hautemandako lehia-arazoak konpontzen zituzten, interes publikoa
bermatuz. Alde batetik, Osasun Sailak euskal
legean aurreikusita dagoen araudiaren garapena egiteko konpromisoa hartu zuen. Gainera, Osasun Sailak, Elkargoek eta Aldundiek
Kontzertuaren presazko aldaketa izapidetu
zuten. Bestalde, Osasun Sailak ebazpenaren
edukia eta atxikitako konpromisoak zentro
sozio-sanitario bakoitzari era bereizian jakinarazteko konpromisoa hartu zuen; elkargoek
berdina egingo zuten kolegiatutako bazkideekin; eta, gainera, espedienteko subjektu
pasibo guztiek ebazpen hori eta atxikitako
konpromisoak haien webgunean argitaratzeko
konpromisoa hartu zuten.

B. Farmazien informatikazerbitzuen ebazpena, 2014ko
azaroaren 6koa (8/2012
espedientea)
Zehapen-prozedura ez hasteko
ebazpena, arau-haustearen
zantzurik ez egoteagatik

Osasun Sailak eta Elkargoek errezeta
elektronikoa
(E-rezeta)
ezartzeko
lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuten. E-rezeta
dokumentu elektroniko bat da, eta, haren bidez, farmazia-bulegoetan zer botika eman behar diren agintzen dute osasun-langileek.
Hitzarmen horren arabera, elkargoak ziren farmazia-bulegoen eta farmazialarien zerrendaren kudeaketa osoaren arduradunak.
Hori dela-eta, laguntza-zerbitzu bat behar
zuten, haien jardun-eremuan gertatzen ziren
kontsultak eta intzidentziak erregistratzeko (lehen mailako CAU).
Osasun Saila, bestalde, zen e-rezetaren
proiektuaren kudeaketa osoaren eta profesional preskiptoreekiko harremanaren arduraduna. Zentzu horretan, laguntza-zerbitzu bat
behar zuten, haien jardun-eremuan gertatzen
ziren kontsultak eta intzidentziak erregistratzeko (bigarren mailako CAU).
Osasun Sailak eta Elkargoek enpresa baten zerbitzuak kontratatu zituzten, aholkularitza
eta teknologiaren alorreko zerbitzuak eman zizkietenak.
Elkargoek, lau enpresari eskaintzak eskatu ostean, Ibermatica kontratatu zuten. Sinatutako akordioaren arabera, Ibermaticak e-rezeta
ezarri eta ustiatzeko software-a eta horri lotutako zerbitzuak garatzeko konpromisoa hartu
zuen, tartean lehen aipatutako lehen mailako
CAU zegoelarik.

E-rezetaren ezarpena dela-eta, farmazia
bakoitzak bere sistema informatikoa moldatu
behar izan zuen. Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofizialak 5 enpresari eskatu zizkien farmazietako ekipamenduari eta mantentze-zerbitzuei
buruzko proposamenak eta eskaintzak. Ibermatica izan zen proposamen bat aurkeztu zuen
enpresetako bat.
Proposamen horretan, Ibermaticak “lehiatila bakar” edo “CAU global” deritzana eskaini zuen, e-rezetaren erabiltzaileen CAU eta
lehen mailako CAU elkartzen zituena. Lehen
mailako CAU Ibermatica eta elkargoen arteko
kontratuaren parte zen. Alabaina, Ibermaticaren proposamenari ezezkoa eman zion Elkargoak, gutxieneko parte-hartzaile kopuru bat
ezartzen zuelako, hori Elkargoak espresuki eskatutakoaren kontrakoa izanik.
Elkargoaren jarrerari dagokionez, LEAk
erabaki zuen ez zituela lehia-arazoak sortzen.
Elkargoari informazioa eskatu zitzaionean honek oraindik ez zuen eskaintzetako bat aukeratu, baina, adierazi zutenez, behin eskaintza bat
hautatu eta gero hori onartzea ez zen derrigorrezkoa izango kolegiatuentzat. Gainera, farmazietako sistema informatikoen moldaketa egingo zuen enpresa aukeratu eta gero, Elkargoak
farmaziei gogorarazi zien haien intzidentziak
kudeatzeko zerbitzu-emaile egokiena hautatzeko askatasuna zutela.
Ibermaticari dagokionez, LEAk erabaki
zuen e-rezetaren laguntzarako CAU - hau da,
lehen mailako CAU - haien eskaintzan sartu izana, prestazio bakarrekoa izanik ere, ez zituela
jarri farmaziei laguntza tekniko informatikoa
ematen dieten merkatu-operatzaileak lehiarekiko desabantaila-egoera batean. Horretarako,
lotutako merkatuen doktrina aplikatu zen, Ibermaticak bere merkatuan duen nagusitasuna
horrekin harreman itxia duen beste merkatu
batera, kasu honetan farmazien zerbitzu informatikoen merkatura, zabaldu ahal izan zen
aztertzeko.
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Horrela, LEAk ondorioztatu zuen Ibermaticak lotutako merkatuan eragina izateko ahalmena bazuen ere, ez zen frogatu halakorik gertatu zenik: ez zen egiaztatu beste lehiakideei
lehen mailako CAUrako sarbidea kendu zienik.
Ondorio horiek direla-eta, LEAk erabaki
zuen zehapen-espedienterik ez hastea.

C. Ahoko higienearen
ebazpena, 2014ko azaroaren
6koa (3/2014 espedientea)
Zehapen-prozedura ez hasteko
ebazpena, nagusitasun-posizioa
gehiegikeriaz erabili zelako frogarik
ez egoteagatik
LEAren erregistrora iritsi zen LDLren kontrako ustezko jardueren kontrako salaketa bat.
Salaketaren arabera, parafarmaziei lehen baino deskontu txikiagoa egiten zieten marka jakin bateko hortzetako pasta erosteagatik. Hala
eta guztiz ere, farmaziek lehen aplikatzen zuten
deskontu bera egiten jarraitu zuten.
Jarritako salaketa aztertuta, LEAk ez du
ikusi LDLren aurkako jokabideen zantzurik.
Lehen artikuluari dagokionez, ez zen
eragile ekonomikoen arteko borondatezko
akordiorik existitzen, markaren jabetza zuen
enpresak erabaki baitzuen, aldebakarrez, parafarmaziei beste deskontu bat egiten hastea.
Bigarren artikuluari dagokionez, ez zen
abusuaren zantzurik aurkitu. Zentzu horretan,
salaketan ez zen besteak kanpo uzteko borondatearen zantzurik ematen.
Hori dela-eta, LEAk erabaki zuen zehapen-espedienterik ez hastea. Hala ere, salatzaileari gonbita luzatu zitzaion beste salaketa bat
aurkezteko lehiaren kontrako jardunbideak bazirela frogatzen zuten datuak lortzen bazituen.
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D. Gasteizko Autoeskolen
ebazpena, 2015eko apirilaren
29koa (7/2012 espedientea)
Zehapen-ebazpena, autoeskolen
adostutako jokabidea eta, horren
eraginez, Gasteizko B gidabaimena
ateratzeko klase praktikoen
salneurria uniforme bihurtu eta
igoarazi izanagatik
Espediente hau LDEZak hasi zuen ofizioz
Gasteizko hainbat (16) autoeskolak B gidabaimena ateratzeko zerbitzu-prestazioengatik
prezio berdinak edo oso antzekoak aplikatzen
zituztela jakiterakoan, 2010etik 2013ra.
2010 eta 2013 arteko 6 epealditan autoeskola bakoitzak aplikatzen zuen tarifari buruz
lortu zen informazioaren arabera klase praktikoen prezioak berdindu zirela egiaztatu zen.
Nabarmentzekoa da 2012an autoeskolen %
81ek 39,50-39,56 euroko tarifa aplikatu izana. Gainera, autoeskola guztiek zuten 38 € eta
39,59 € arteko tarifa (1,59 euroko aldea).
Antzeko ezaugarri demografikoak zituzten hiriekin alderatuta, tarifak nabarmen ziren
altuagoak. Horrela, Logroñon tarifak % 80,53
merkeagoak ziren, eta Bilbon, urte horretan
bertan, % 58,72 merkeagoak.
Aipatu beharra dago erregaien prezioa
zertxobait altuagoa zela Araban Bizkaian baino. Desberdintasun horrek ez zuen prezioen
arteko aldea inola ere justifikatzen, ordea.
Kostua osatzen duten elementuak aztertu ziren (hala nola, klaseen iraupena, eskainitako zerbitzuak, lokal- edo ibilgailu-kopurua...)
eta ezaugarri desberdinak zituztela ikusi zen.
Orduan ondorioztatu zen prezioen berdintasunak ez zuela justifikaziorik.
Eragileen arteko hitzarmen bat egoteko,
ez da beharrezkoa tarifak guztiz berdinak izatea, Entzutegi Nazionalak esan duen bezala:

“ezin dugu onartu, era berean, tarifen arteko
berdintasuna erabatekoa izateko eskatzea
hitzarmen bat egon dela ondorioztatzeko.
Izan ere, tarifen antzekotasunak arrazionalki
garamatza hitzarmen bat egon dela ondorioztatzera, antzekotasun horiek lehia gutxitu edo
faltsutzeko gaitasun potentziala daukatenean”
Hitzarmenik egon ez dela frogatzen duen
desbideratze-portzentajea ez zenez espresuki
definitu, LEKek erabaki zuen arrazoizkoa zela
prezioen arteko alde hori % 5etik beherakoa
izatea. Izan ere, kostu horren barnean kontuan
hartu behar dira hiri beraren barruan beste autoeskola batera joateko behar den denborak
duen kostua bera ere. Hortaz, LEKek erabaki
zuen hitzartutako jardunbidea egon zela erabaki zuen tarifen arteko aldeak % 4tik beherakoak direnean, eta tarifa desberdintzat hartu
zituen % 4,01etik gorakoak.
Prezioen uniformizazioa, beraz, espedientea ireki zaien enpresen arteko lehiaren
aurkako jardunbide bati egotzi behar zaizkio.
Autoeskolek antzeko jarrera zuten tarifak ezartzerakoan eta prezioen berdintasunaren jakitun
ziren. Horren ondorioz, haien artean lehiatzeari
uko egin zioten, kontsumitzaileak kaltetuz. Hori
guztia dela-eta, ondorioztatu zen hitzartutako
jardunbide bat gertatu zela, eta horren ondorioz B gidabaimena lortzeko klase praktikoen
prezioak uniforme bihurtu zirela Gasteizen.
Jarduera horien aurrean, LEKek LDLren
1.1.a) artikulua bete ez izana leporatu zien
hamahiru autoeskolari, eta 143.000 € isuna
ezarri zien. Gainera, honakoa agindu zitzaien:
lehenik eta behin, zigorra eragin zuen jarrera
egiteari uztea, eta baita helburu bera zuten
edo efektu bera eragin zezaketen beste jardunbideei uko egitea.

E. Animaliak jasotzearen
inguruko ebazpena, 2015eko
uztailaren 16koa (10/2013
espedientea)
Zehapen-prozedura ez hasteko
ebazpena, arau-haustearen
zantzurik ez egoteagatik

LEAk jakin zuen Txorierriko Mankomunitateko herrietan animaliak jaso, zaindu eta bizitokia emateko zerbitzuak ematen dituzten edo
eman izan dituzten enpresen arteko hitzarmen
bat egon zitekeela animaliak sakrifikatzeari
uko egiteko, legez animaliak bizirik mantentzeko betebeharra bukatzen den datatik aurrera.
Jarduera horren helburua etekin ekonomikoa
lortzea izango zatekeen, animalia horiek sine
die zaindu beharrak eraginda.
Tramitatutako informazio bilketan, ikusi
zen toki-administrazioen eta enpresen arteko kontratuetan askotan ez zela aurreikusten
jasotako animaliak kontratatutako enpresen
instalazioetan geratzea, legez ezarrita dagoen
30 eguneko gutxieneko epea amaitu eta gero.
Horrek bizitokia ematearen, zaintzearen eta
mantenuaren gaineko kostu zehaztugabe bat
eragiten du, askotan liskarrak eragiten dituena. Animalia sakrifikatzeko erabakia nork hartu behar duen kontratuetako zehaztasun-faltagatik eta Administrazioaren geldotasunagatik,
toki-administrazioek animaliak jasotzeagatik
ordaindu beharreko gastuak era esponentzialean igo dira.
Era berean, egindako instrukzioan, ez
zen aurkitu udaletxeek edo mankomunitateek
egin eta zerbitzua ematen duten enpresek ez
betetako sakrifizio-eskaerarik. Aitzitik, egiaztatu zen sakrifizioak egin zirela Bizkaiko udal eta
mankomunitateetan. Sakrifizio horiek animaliak jaso, zaindu eta bizitokia emateko enpre-
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sek egin zituzten, eta hortaz ondorioztatu zen
ez zegoela hitzarmenik enpresa horien artean
animalia abandonatuak sakrifikatzeari uko eginez animaliei bizitokia ematearen etekin ekonomikoak sine die luzatzeko.

5. Zaintzako espedienteak
LEAren Ikerketa Zuzendaritza 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.
Ikerketa Zuzendaritzak ondorioztatzen
badu 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. Bizkaiko Prokuradoreen
Elkargoa. 3/2011 Espedientea
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.
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Elkargoak hainbat konpromiso aurkeztu
zituen, EE kalkulatzeko Jakinarazpen Aretoak
sortzen zituen langile-gastuak eta ustiapen-gastuak bakarrik kontuan hartzeko. Horretaz gain,
prozedura bakoitzean egiten diren jakinarazpenak zenbatu ezin diren bitartean, EEren
zenbatekoa justifikatzeko balio dezaketen jakinarazpenen batez bestekoetan 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.
Kasuaren zaintzan, egiaztatu da Bizkaiko Prokuradoreen Elkargoak LEAren ebazpen
osoa argitaratu duela bere webgunean eta Ezohiko Batzar Orokorra deitu duela finantzaketa-sistema berria eta jakinarazpen-zerbitzuaren konpromiso berriak onartzeko. Era beran,
Prokuradoreen Elkargoak hainbat dokumentu
bidali dizkio LEAri, konpromisoak betetzen ari
dela frogatzeko.
Era berean, noizean behin kontsultatu egin
da haien webgunea, bertan LEAren ebazpena
oraindik argitaratuta dagoela egiaztatzeko.

B. 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).
Ebazpena argitaratzeko obligazioa urte
batez luzatzen zenez, zaintza-lanak ere izan
dira hirugarren urte honetan, noizean behin
webgunea kontsultatuz.

C. Gasteizko autoeskolak.
7/2012 Espedientea2
2015eko apirilaren 29an LEAk ebazpen
bat eman zuen Gasteizko hamahiru autoeskola
zigortuz, lehiaren aurkako jarduerak egiteagatik. Jarduera horiek ziren B gidabaimena lortzeko klase praktikoen tarifa hitzartu bat gehienek era jarraituan aplikatzea.
Orain arteko egindako zaintza ezarritako
isuna ordaintzen dela egiaztatzea izan da.

D. Pinosoloko Lehiaketa.
5/2012 Espedientea
Aipatutako zaintzako espedienteak LEAk
2013ko maiatzaren 21ean emandako ebazpen bati erreferentzia egiten dio. «Kirolgunea» izeneko lehiaketaren helburuak Pinoloso
kiroldegi berriaren proiektua idaztea, obrak
zuzentzea, segurtasun eta osasunaren alorreko koordinazioa aurrera eramatea eta obrak
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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.

E. Bizkaiko Aparejadore eta
Arkitekto Teknikoen Elkargo
Ofiziala. 9/2012 Espedientea
IZk LEKak 2014ko ekainaren 25eko bere
amaiera konbentzionaleko ebazpenean onartutako konpromisoen betetze-maila egiaztatu
du. Konpromiso horien helburua zen Peritu
Judizialen Elkargoan ez zeuden profesionalek peritu judizialen zerrendetan sartzeko zituzten baldintzek eragindako lehia-arazoak
konpontzea. Konpromiso horiek tartean,
elkargoaren webgunetik berehala kendu behar
ziren espedientea hastea eragin zuen erregelamendua eta bertan jasota zeuden lehiaren
araudiaren aurkako testu guztiak, Peritu Judi-
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zialen Elkargoaren erregelamendua aldatu behar zen, eta ebazpena jakinarazi behar zitzaion
elkargokide bakoitzari eta Elkargoaren webgunean argitaratu behar zen 12 hilabetez.
Aurten, egiaztatu da elkargoaren aldizkarian argitaratu dela LEAren ebazpena. Era
beran, noizean behin kontsultatu egin da webgunea ebazpena argitaratu dela eta ezarritako
epean han mantendu dela egiaztatzeko, eta
hala izan dela ikusi da.

F. Egoitzen farmaziazerbitzuak 2. 10/2012
Espedientea
2014ko irailaren 4ean amaitu zen espediente honen sorburua Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Farmazialarien Elkargoek eta Eusko
Jaurlaritzaren Osasun Sailak eta Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoako Aldundien arteko hitzarmen
batean dago. Hitzarmen horretan, besteak
beste, adinekoen egoitzei farmazia-zerbitzuak
ematen zizkieten farmaziei baliabide propioak
erabiltzeko betebeharra ezartzen zitzaien. Horrek era autonomoan edo elkartuta zerbitzu
horiek eskaini nahi zituzten farmazialariak baztertzen zituzten baldintza komertzialak sortu
zituen, eta, ondorioz, merkatua banatu egiten
zen baliabide propioak zituzten eta horretarako sortu zen erregistroan izena eman zuten
farmazien alde.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Farmazialarien Elkargo Ofizialek, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak eta Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako Aldundiek konpromiso batzuk
aurkeztu
zituzten
zehapen-prozeduraren
amaiera konbentzionala lortze aldera. LEAk
aurkeztutako konpromisoak onartu zituen.
Eusko Jaurlaritzaren Osasun sailak
konpromisoa hartu zuen EAEko Ordenazio
Farmazeutikorako 11/1994 Legearen 27. artikuluko arau-garapena gauzatzeko, zentro

sozio-sanitarioetako ordenazioa eta farmazia-prestazioak, tartean farmazia-prestazioen
berrantolaketa, arautuko dituen dekretu baten bidez2.
Era berean, Aldundi eta Elkargoekin sinatutako hitzarmenak bertan behera uzteko
beharrezkoak ziren neurriak hartzeko konpromisoa ere hartu zuen. Foru Aldundiek konpromiso berbera hartu zuten.
Bestalde, Elkargo ofizialek konpromisoa
hartu zuten Osasun Administrazioaren esanetara jartzeko adinekoen egoitzetan sendagaien
banaketa-zerbitzua legearen arabera egin ahal
izateko beharrezkoak diren neurriak har daitezen, Eusko Jaurlaritzak egiteko konpromisoa
hartu zuen dekretua egiten duen bitartean.
Egindako zaintza-lanak izan dira espediente jaso zutenek sinatutako hitzarmenak bertan
behera geratu direla egiaztatzea eta Osasun
Sailari galdetzea zentro sozio-sanitarioen ordenazioa eta farmazia-prestazioak arautuko dituen dekretuaren tramitazio-egoeraz.

G. Gipuzkoako
Prokuradoreen Elkargoa.
3/2013 Espedientea
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 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.
Kasuaren zaintzan, egiaztatu da Gipuzkoako Prokuradoreen Elkargoak LEAren
ebazpen osoa argitaratu duela bere webgunean eta Ezohiko Batzar Orokorra deitu
duela finantzaketa-sistema berria eta jakinarazpen-zerbitzuaren konpromiso berriak
onartzeko. Era beran, Prokuradoreen Elkargoak hainbat dokumentu bidali dizkio LEAri,
konpromisoak betetzen ari dela frogatzeko.
Era berean, noizean behin kontsultatu egin da haien webgunea, bertan LEAren ebazpena oraindik argitaratuta dagoela
egiaztatzeko.

2
11/1994 Legea, ekainaren 17koa, Euskal Autonomia Elkarteko Ordenazio Farmazeutikorakoa, 135.
EHAA, 1994ko uztailaren 15ekoa.
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H. 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.
Era berean, LEKak ebazpena eta horri
atxikitako konpromisoak webgunean argitaratzeko obligazioa ezarri zuen. Ebazpena argitaratzeko obligazioa urte batez luzatzen zenez,
zaintza-lanak ere izan dira ekitaldi honetan,
noizean behin Elkargoaren webgunea kontsultatuz.
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6. Defentsa juridikoan
laguntzea auzitegietan

7. Lankidetza EAEko Auzitegi
Nagusiko Fiskaltzarekin

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 05/2012 espedientearen (Pinasoloko Lehiaketa) defentsa juridikoan egon da
lankidetza.
Era berean, lankidetza egon da Gipuzkoako Batzar Nagusien 4/2013 Foru-Arauaren kontra LEAk jarri zuen helegitea indargabetzen duen EAEJANren kasazio-sententziaren
aurkako helegitearen prestakuntzan.

LEAk Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagusiari jakinarazi zion hainbat komunikabidetan agertu zela LEAk LDLren kontrako
ustezko jarduerengatik Eskolako Jangelen inguruan hasitako espedientearen informazioa.
Zehapen-prozeduraren arabera, alderdiek
badute datuak eta dokumentuak ezagutzeko
eskubidea, konfidentzialak ez diren bitartean,
haien eskubideak defendatzeko aukera izan
dezaten. Era berean, prozedura gauzatu bitartean lortzen duten informazio guztia sekretuan
gordetzeko betebeharra ere badute. Prozeduran parte hartzen duten guztiek, tramitatzen
dutenek, duten kargua edo lanbidea dela-eta
ezagutzen dutenek edo prozeduraren beraren
parte izateagatik ezagutzen dutenek diziplina-erantzukizuna dute, eta baita zigor-erantzukizuna edo erantzukizun zibila ere, baldin eta
informazio hori ezagutarazten badute. Bizkaiko
probintziako fiskaltzari iritsi zitzaion salaketa
eta, zegokion ikerketak egon ostean, ikerketa-diligentziak artxibatu zituen informazioa jakinarazi zuena identifikatzeko ezgauza izan eta
gero.
Bestalde, 2/2012 zehapen-espedienteko (Samaria itsasontzia garraio horizontala)
enpresa interesatuetako batek LEAri helarazi
zizkion Ertzaintzaren aurrean egindako salaketa batzuk, hainbat jarduerek eragindakoak
(besteak beste, kamioi baten erreketa, kamioen kontrako erasoak, mehatxuak, etab...).
LEAk salaketa horiek Fiskaltzari jakinarazi
zizkion, horien ondorioz hainbat delitu eta/edo
falta egin zirela ondoriozta baitzitekeen. Bizkaiko probintziako fiskaltzak ikerketa-diligentziak
hasi zituen, eta ikerketak egin eta gero artxibatu egin zituen.
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8. LEAren defentsaren arloko
jardueren garapena
Grafiko honetan bildu dira LEAk erakunde autonomo denez geroztik tramitatu dituen proiektu
guztiak, jarduerako lehen urtean dagoeneko
existitzen ez den Lehiaren Defentsarako Euskal
Auzitegiaren azken memoriatik landu zirenak
izan ezik.

Landutako proiektuen goranzko joera ageria
da, azken urtean espediente-kopuruaren igoera nabarmena ikusten delarik.

LEAk tramitutako proiektu-kopurua
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IV

Lehiaren
sustapena
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Lehiaren Euskal Agintaritzaren
helburua, haren sorrera-legearen
arabera, merkatuko lehia askearen
eta gardentasunaren baldintzak
sustatu, bermatu eta hobetzea
da, Euskal Autonomia Erkidegoan
egiten diren jarduera ekonomikoei
dagokienez

LLehiaren sustapena lehen helburu bezala zerrendatzea ez da hutsala. Urterik urte, sortu zenetik pasa diren hiru urteotan, LEAk handitu egin du horren inguruan egiten duen lana.
Erakunde publikoei lagundu diegu xedapen orokorrak egiterako orduan, eragiten zieten sektoreetako lehia askearen bermearen
garrantzia aztertuz. Erakunde horiek ondasun
edo zerbitzuen eskatzaile bezala duten papera,
haien kontratazio-prozeduren bitartez egiten
dena, aztertu dugu, era berean.
Kolegiatutako lanbideen artean lehia sustatzeak ere gure jardunaren zati handi bat suposatzen du, bai orain nola aurreko urteetan.

Euskal gizartea da lehia askearen onuradun nagusia. Horregatik, zinez garrantzitsua
izan da lehiaren kultura sustatzea gizartean.
Horretarako, kanpainak egin ditugu garrantzi
bereziko sektoreetan; herritarren kontsultei
erantzuna eman diegu hainbat komunikabide eta elkar eragiteko bitartekoen bidez eta,
bereziki, presente egon gara inguru akademikoan, gazteengandik gertu.
Azkenik, lehiaren inguruko ikerketa akademikoetan parte hartuz LEA eguneratuta
mantentzen da eta gure lana ezagutarazten
dugu alor horietan ere.
Jarraian, lehia sustatzeko dugun egitekoa
betetzeko aurrera atera ditugun proiektuen zerrenda errepasatuko dugu.

36

Gipuzkoako Psikologoen Elkargo Ofiziala sortzeko dekretuaren artikulu batean kolegiatzeko beharra adierazten da. Ez du inolako
arazorik sortzen, gaurko egoeran kolegiatzeko
derrigorrezkoa dela aipatzen delako, eta etorkizunean kolegiatzeko derrigorrezkotasun hori
ezartzen duen araudia aldatzen den kasurako
. Alabaina, LEAk adierazi zuen gaur egun psikologoek lan egiteko duten kolegiatzeko betebeharrak lehiaren eta jarduera profesionala
askatasunean egiteko eskubidearen eta, azken
finean, konstituzioak onartzen duen lanerako
eskubidearen murrizpen bat dela.
Bestalde, Bolonia Prozesuarekin “titulazioen katalogoa” desagertu egin zen eta gaur
egun ez dago titulazio-kopuru mugatu bat.
Aitzitik, unibertsitateek titulazio berriak proposatzeko eskubidea dute. Hala ere, jarduera
profesional jakin batzuetan aritu ahal izateko
prestakuntza bat jaso izana eskatzea lehiaren
murrizpen bat da eta, interes orokorra dela-eta justifikatua egon litekeen arren, lanbidetik kanpo uzten ditu nahikoa gaitasun tekniko
duten profesional titulatuak. Horren ondorioz,
LEAk proposatu zuen 43/1979 Legea eta Elkargoaren Estatutuak aldatzea, beste titulazio ofizialen bat eta nahikoa gaitasun tekniko dutenak
Psikologoen Elkargoan sartu ahal izazitezen3 .

Oniritziari dagokionez, Estatutuek lan
profesionalei oniritzia ematea ezartzen zuen
elkargoaren funtzioetako bat bezala. Alabaina,
berauetan ez da oniritzi horren borondatezko
izaera aipatzen, eta ondorioz LEAk gomendatu
zuen artikulu hori beste modu batera idaztea,
profesionalen elkargoek oniritzia jardueraren
beraren lanei bezeroek borondatez eta espresuki eskatzen diotenean bakarrik egin behar
dutela esateko.
Elkargoaren beste funtzioetako bat leia
desleiala saihesteko neurriak hartzea zen. Hala
ere, lehia desleialaren kasuak definitzea legeari
baino ez dagokio, baita epaileak epaitzea ere.
Lehia desleial moten arauen aldaketak direla
medio eta kontuan hartuta Elkargoko kideek
ez dituztela zertan ezagutu, LEAk gomendatu
zuen egin daitezkeen lehia desleial mota bakanak espresuki aipatzea, Elkargoak agintari judizialen aurrean salaketa jarri ahal badezake.
Gainera, jardunbideak gauzatu aurretik Elkargoaren aldetik neurriak hartzeko aukera estatutuetatik kentzea gomendatu zuen LEAk.
Elkargoak eman zitzakeen txostenei
dagokienez, LEAk nabarmendu zuen horien
objektua ezin izan zitezkeela lanbidearen zerbitzuak berak, kasu horretan Elkargoa bera
eragile ekonomiko bilakatuko baitzen. Diru-sarrerei dagokienez, horiek ezin izan zitezkeen
psikologoen lanbidearen zerbitzu propioak.
Publizitateari dagokionez, Elkargoek ezin
jar ditzakete Publizitatearen Lege Orokorrak
jartzen dituena mugak baino muga gehiago
eta, ondorioz, LEAk gomendatu zuen estatutuak aldatzea, berauetan bildutako mugak
Legeak modu zehatzean ezartzen dituenetara
egokitu zitezen4.
LEAk gogorarazi zuen bereziki garrantzitsua dela tentu handiz ibiltzea perituen zerrendak osatzerako orduan, horiek gardenak

3
43/1979 Legea, Psikologoen Elkargo Ofiziala
sortzen duena. BOE, 1980ko urtarrilaren 8koa, 7. zenbakia.

4
34/1988 Lege Orokorra, azaroaren 11koa, Publizitateari buruzkoa. BOE, 1988ko azaroaren 15ekoa,
274. zenbakia.

1. Txostenak
A. Elkargo eta kontseilu
profesionalekin lotuta
a. Gipuzkoako Psikologoen
Elkargo Ofizialeko estatutuak
(2014ko urriaren 16a)

37

eta diskriminaziorik gabeak izan daitezen eta
haietan sartu nahi duten profesional guztien
sarrera onar dezaten.
Ikuspuntu ekonomikotik, sarrera- edo
kolegiazio-kuota altuak kolegiatuarentzako berreskuratu ezineko kostu bezala har daitezke,
eta lehiakide berrien sarrerari pizgarri kendu,
atzeratu edo galarazten duen oztopoa izan daitezke, lehia bideragarria txikituz. Horregatik,
elkargoetako kuotek proportzionalak behar
dute izan eta ezin dira diskriminatzaileak izan,
eta emandako zerbitzuen arabera kalkulatu beharko lirateke, eta ez kolegiatuaren diru-sarreren arabera.

suna mantenduko da, baina lege horren ondoren estatuko legeei baino ez die onartzen kolegiazio-behar berriak ezartzea. Hori dela-eta,
Euskadiko Logopeden Elkargoak proposatutako aldaketa ez zen onartu, Omnibus legearen
kontrakoa, lehiaren araudiaren kontrakoa eta
merkatu-batasuna bermatzeari buruzko legearen kontrakoa zelako6.

c. Bizkaiko Industria
Ingeniarien Elkargo Ofiziala
(2015eko maiatzaren 15a)

Euskadiko Logopeden Elkargoaren Legea
aldatzeko proposamenak kolegiazioa nahitaezko egiteari buruzko erreferentzia bat zeukan, eta horregatik LEAk proposamen horren
kontrako iritzia eman zuen, muga bat baita
lehiarentzat eta lanbide batean era askean
aritzearentzat eta, azken finean, Konstituzioak
35.1 artikuluan onartzen duen lanerako eskubidearentzat.
Mugatze horiek oinarri bakarra izan dezakete: interes publikoa eta ondasun juridikoak
babesteko arrazoi sendoak izatea, nahitaez
elkargoko kide egiteko beharra duen lanbidean askatasunez aritzea baino sendoagoak
direnak.
Gainera, gogoratu behar da estatuko legerian kolegiazioa exijitzen duen legerik ez dagoela eta elkargoa sortzen duen euskal legean
ez zegoela gisa horretako eskakizunik Omnibus
legean debeku hori espresuki jaso zen arte5.
Lege horren arabera, hura argitaratu aurretik
derrigorrezkoak ziren kolegiazioen derrigorta-

Eusko Jaurlaritzaren Herri Administrazio
eta Justizia Sailak eskatuta, Bizkaiko Industria
Ingeniarien Elkargo Ofizialaren estatutuen aldaketari buruzko informazioa eman zen, lehiaren defentsarako araudiarekin bat egiten zuten
jakiteko.
Txosten horretan bertan gogorarazi zen
LDL betetzeko ez dela nahikoa estatutuek legea errespetatzea, baizik eta Elkargoaren jarduera eta erabaki guztietan aplikatu behar
dela legea. Horrela, saihestu beharrekoak dira
gutxieneko ordainsariak ezartzen dituzten edo
ezartzen laguntzen duten jardunbideak, ordainsarien koordinazioa edo haiek era askean
ezartzeko askatasunaren mugak. Era berean,
saihestu behar dira profesionalen komunikazio komertzialei mugak ezartzen dizkieten edo
muga horiek errazten dituzten jarduerak elkargoaren aldetik.
Zehazkiago, estatutu berriei dagokienean,
7, 16, 18, 23, 80 eta 83 artikuluen zati batzuk aldatzea gomendatu zen, lehiaren arloko
hainbat alor urratzen zituztelako. Era berean,
honako artikulu hauek ezabatzea aholkatu
zen: 7.2.x (ordainsariei buruzko txostenak eta
prezioen zeharkako ezarpena) ,13.3 (kolegiatzeko baldintzak) y 17.1.h (kolegiatuei enkarguak elkargoaren bidez esleitzea). Era berean,

5
17/2009 Legea, azaroaren 23koa, zerbitzu-jardueretan askatasunez sartu eta aritzeari buruzkoa.
(BOE, 2009ko abenduaren 23koa, 308. zenbakia).

6
20/2013 Legea, abenduaren 9koa, merkatu-batasuna bermatzeari buruzkoa. (BOE, 2013ko abenduaren 10koa, 296. zenbakia).

b. Euskadiko Logopeden
Elkargoaren Legearen aldaketa
(2015eko martxoaren 16a)
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lehiaren aurkako jarduerarik ez egiteko tentu
handiz ibiltzea gomendatu zen gai hauetan: ordainsariak kobratzeko elkargoaren zerbitzua,
sarrera-kuotaren kobrantza, elkargoaren ohiko
eta ezohiko kuotak eta diru-ekarpenak.

B. Arauemaileak
a. Euskal Enplegu Publikoaren
Lege Aurreproiektua 		
(2014ko irailaren 30a)
Aurreproiektuaren helburua da euskal
enplegu publikoaren ordenazioa, haren erregimen juridikoaren definizioa eta haren kudeaketarako tresnen garapena, betiere EAEren esku
dauden eskumenen markoan.
Helburu horiek, berez, lehiaren defentsarekin lotura zuzenik izan ez arren, LEAk nabarmendu zuen beharrezkoa dela lehiaren araudiari espresuki erreferentzia egitea, negoziazio
kolektiboak langileen lan-baldintzetatik haratago doazen gaien gaineko eragina izan dezakeenean, Administrazio Publikoaren kanpoko zerbitzuen kasuan gerta daitekeen bezala.

b. Bilboko taxien ordenantza
aldatzeko eskaera (2014ko
urriaren 30a)
Radio Taxi Bilbao elkarteak idazki bat aurkeztu zuen LEAn Bilboko taxien
udal-ordenantzari behin behineko aldaketa bat
justifikatzen saiatzeko. Aldaketa horren arabera, Bilboko taxilariei debekatu egingo zitzaien
10 ordu baino gehiagoz lan egitea lanegunetan, eta 12 ordu baino gehiagoz lan egitea asteburuetan. Gainera, eskari altua egongo dela
aurreikusten den egunetan, jai-eguna duten
taxilariei ere utziko zitzaien lan egiten.
Erantzunean, LEAk nabarmendu zuen
taxien sektorea izugarri arautua dagoela, eta
horren ondorioz operadoreen arteko lehia oso
mugatua dagoela. Horrek bi arrazoi nagusi
dauzka: batetik, merkatura sartzeko lizentziak
mugatuak izatea, eta bestetik, zerbitzu-prestaziorako baldintza asko egotea.
Zentzu horretan, LEAk gogorarazi zuen
Legeak lehia muga dezakeela, betiere muga
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hori justifikatzen duten kasuak daudenean,
baina maila txikiagoko lege eta arauek interes
orokorra babestea beste helbururik izan ez dezaketela. Hori dela-eta, lehia are eta gehiago
mugatzea dakarren edo merkatua banatzea
ekar dezakeen edozein arau-aldaketarik egitekotan, interes orokorra babesteko beharko du
izan.
Elkarte horrek emandako datuak eta
LEAk berak bildutako bestelako informazioa
aztertu ostean, ondorioztatu zen, batetik, ez
zegoela lotura zuzenik krisialdi ekonomikoaren
eta lokutorio bidez eskainitako taxi-zerbitzuen
eskariaren beherakadaren artean, eta, bestetik, ez zen hauteman eskaria handitzeko neurriak hartu izanaren zantzurik (eskaintzaren
diferentziazio publikoa, pertsonen garraioaz
haratago doazen zerbitzuen prestazioa...). Gainera, zerbitzuen eskariaren jaitsieran handienak eta prezio-igoerak bat zetozen. Laburbilduz, eskariaren jaitsiera ezin zitzaion krisialdi
ekonomikoari egotzi, eta behin behineko neurri
oro baztertu zen.
Lana eta familia uztartzeko arrazoien bidezko justifikazioari dagokionez, LEAk nabarmendu zuen zerbitzu-emaileek badutela legez
ezarritako eguneko gehieneko ordu-kopuru
bat (12 ordu) eta, nahi izanez gero, badutela
ordu-kopuru hori gutxitzea. Hori dela-eta, eskatzen zena, eskubide baten eskaria baino,
zerbitzu-prestazio bat emateko debekua zen,
eta prestazioa mugatzen zuen lortu nahi zen
helburuarentzako inolako abantailarik gabe.
Azkenik, LEAk bi neurri-mota proposatu zituen, garraio publikoaren zerbitzuen eskaintzaren igoerak taxi-zerbitzuetan izandako
eragina gutxitzeko: egungo gizarteari egokitutako eskariaren sustapena edo eskaintzaren
egiturazko murriztapena, halako neurri baten
beharra egiaztatuko balitz, orain arte gertatu
ez den bezala. Administrazioak eskaintza eskarira egokitzeko edozein neurri hartzekotan,
tartean diren interes guztiak hartu behar ditu
aintzakotzat, eta, gainera, dena delako arloko
eragile ekonomikoek eskaintzen dituzten zer-

bitzu guztiei buruzko datu osoak eta zehatzak
hartu behar ditu abiapuntutzat.

c. Portu eta itsas-garraioaren
Legearen aurreproiektua
(2014ko azaroaren 18a)
Euskal Autonomia Erkidegoak portuen
gaineko eskumena du eta EAEko hainbat portu
kudeatzen ditu. Horietatik, Bermeokoa da portu komertzial bakarra. Izan ere, bertan portuko
jarduera komertzialak egiten dira, arrantzarekin lotutako jarduerez gain. Autonomia erkidegoak kudeatzen dituen beste portu guztiak
arrantza-portuak edo kirol-portuak dira.
Txostenak lantzen duen aurreproiektuak
autonomia erkidegoak kudeatzen dituen portuen erregimena eta haien arteko itsas-garraioa arautzen ditu.
Aurreproiektuak ezartzen du eraginkortasunaren, koordinazioaren eta lankidetzaren
printzipioen bitartez antolatuko direla beste
administrazioekiko jarduerak, bereziki sektoreko plangintzaren integrazioari eta hirigintza-antolamenduari dagokionean. Horren harira,
LEAk nabarmendu zuen portuek bi funtzio betetzen dituztela. Botere publikoen eskumenen
arabera ari ez direnean, beren jarduerek lehiaren araudia bete beharko dute; hortaz, beste
edozein eragile ekonomiko bezala lehiatu beharko dira. Hori dela-eta, eta portuak eragile
ekonomiko gisa jarduten diren alor batzuetan
lankidetza onartzen denez, LEAk adierazi zuen
hori lehiaren araudiaren kontrakoa izan litekeela.
Aurreproiektuak itsas-garraioaren enpresa eragileen erregistro bat sortzen du. Erregistro
horretan izena ematea aurretiko baldintza da
EAEko portuen edo puntuen artean bidaiarien,
merkantzien edo bi horien itsas-garraioaren
zerbitzu-prestazioa egiteko. Horri buruz, LEAk
informatu zuen aurreproiektuan ez dela nahikoa justifikatzen erregistroan aurrez izen ematea exijitzen duen baldintza hori, diskriminazio
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ezaren, beharraren eta proportzionaltasunaren
ikuspegitik eta, egindako analisiaren ostean, ez
dela frogatu beharrezkoa edo proportzionala
denik. Azkenik, ondorioztatzen da baldintza
hori merkatura sartzeko oztopo bat dela, eta
ez dela ez beharrezkoa ez eta proportzionala
ere, eta horren murriztailea ez den beste neurri
batekin ordezkatu beharko litzatekeela. Horrez
gain, aurrekoa alde batera utzi gabe, erregistro batean sartzen diren informazioek benetan
lortu nahi diren interes orokorreko helburuetarako lagungarriak izan behar dute. Inolaz ere
ez litzateke bertan sartu behar tarifei edo baldintza ekonomikoei erreferentzia egiten dien
daturik.
Amaitzeko, aurreproiektuan zerbitzu
gehiegi sailkatzen dira orokor bezala, haien
titulartasuna eta prestazioa orokorrean portuaren administrazioaren esku utziz. LEAren
iritziz, lehia asketik kanpo uzten diren portuko
zerbitzuak gutxi batzuk baino ez dira izan behar, eta honakoak lehia askearen erregimenean
egin beharko lirateke: pilotajea, amarratzearen
kudeaketa, erregaien eta bestelakoen hornidura eta hondakinen kudeaketa.

d. Suteen Prebentzio eta
Itzalketa eta Salbamendu
Zerbitzuak Arautzeko
Legearen aurreproiektua
(2014ko azaroaren 26a)
Eusko Jaurlaritzak Suteen Prebentzio eta
Itzalketa eta Salbamendu Zerbitzuak Arautzeko
Legearen aurreproiektua tramitatu du. Aurreproiektuaren helburua da Euskal Autonomia
Erkidegoko suteen prebentzio eta itzalketa eta
salbamendu zerbitzuen jarduerak antolatzea,
eta baita euskal erakunde publikoen mota horretako zerbitzuak eta haien langileen estatutu-erregimenaren berezitasunak arautzea ere.
LEAk aurreproiektu hori aztertu du eta
ondorioztatu du ez diola lehiari eragiten.
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e. Lurzoruaren kalitateari
buruzko hainbat jarduera
egiteko ziurtapena
eskatzearen baldintza
(2014ko abenduaren 1a)
Geologo profesional autonomo baten
kontsulta bati erantzuteko egindako txosten
bat da. Lurzoruen kalitateari loturiko zenbait
jarduera egiteko beharrezko ziurtapenari loturik
lehiaren araudiaren eta199/2006 Dekretuaren
arteko bateragarritasuna aipatzen du; Dekretu
horrek lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen du, eta erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia eta
norainokoa zehazten ditu7. Ziurtapen horren eskakizunak kanpo uzten zituen lurzoruaren kalitateari loturiko zenbait jarduera eta profesional
autonomo (batzuk geologoak) eta mikroenpresa batzuk. Horiek, gaitasun, ahalmen profesional eta esperientzia izan arren, ezin baitute
ziurtapena lortu antolamendu-egiturarik ez izateagatik eta eskatzailearen ustez lortu nahi den
helbururako desproportzionatuak diren beste
zenbait eskakizun eskatzeagatik.
Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko 1/2005 Legea, aipatutako
199/2006 Dekretuak garatzen duen Legeak,
alegia, adierazten du behar-beharrezkoa izango dela ziurtagiria Legean adierazten diren lurzoruaren kalitateari buruzko ikerketak egiteko
eta berreskuratze neurriak diseinatzeko eta
gauzatzeko8 .
Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutako
garbitzeko Lege-proiektuak, LEAk txostena
7
199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, Lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako
ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.
EHAA, 1998ko urtarrilaren 19koa, 213 zenbakia.
8
1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua
ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa. EHAA,
2005eko otsailaren 16koa, 32. zenbakia.

eman zuenean legebiltzarrean tramitatzen ari
zenak, 1/2005 Legearen derogazioa aurreikusten zuen eta lurzoruaren kalitatearen inguruko
zenbait jarduera egiteko ziurtagiria egokitzea
beharrezkoa zela ezartzen jarraitzen zuen.
LEAk jotzen du ziurtagiria eskatzea merkatuan sartzeko oztopo bat dela eta profesional
autonomoak eta 199/2006 Dekretuan eskatzen
diren baldintzak betetzen ez dituzten enpresak
kanpo uzten dituela. Era berean, egiaztatu zen
ez 1/2005 Legeak ez eta tramitatzen ari ziren
Lege-proiektuak ez zutela ziurtagiriaren eskakizunaren beharra edo proportzionaltasuna
justifikatzen, lurzoruaren kalitatearekin lotuta
dauden hainbat jarduera egiteko. Hori dela-eta,
gomendatzen zen Lege-proiektu hori aldatzea,
legebiltzarrean, ziurtagiria izatearen baldintza
kentzeko, ziurtagiri hori eskatzea diskriminazio
ezaren, beharraren eta proportzionaltasunaren
ikuspegitik beharrezkoa dela justifikatzerik ez
badaukate.
Ondorioz, behar adina justifikazio ez zegoenez, eta egiaztatutzat jo zenez eskakizun
horiek ez direla beharrezkoak ingurumena babesteko, LEAk ondorioztatu zuen jarduera ekonomiko hauek gauzatzeko baldintza hori ez dela
izaera orokorrarekin eskatu behar, lehiarako
hain murriztaileak ez diren beste neurri batzuk
egon baitaitezke Lege-proiektuak ezartzen
duen helburua betetzeko.
Horri buruzko txostena Eusko Legebiltzarrari eta interesatuari igorri zitzaien.

f. Eusko Jaurlaritzaren
Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko
Legearen aurreproiektua
(2015eko otsailaren 16a)
Administrazio Instituzionalaren zati batek,
tartean LEAk, ordezkaritza- eta defentsa-lanetan erregulazio desberdina izatea justifikatzen
duten funtsezko berezitasunak dauzka. Hori
dela-eta, administrazio independenteen egoera
berezi hori legezko testuan jasotzea eskatzen
zuen LEAk, horrelako erakundeen premia bereziak araubidez aitor daitezen.

Era berean, interes orokorra hobeto
lortzeko gomendatu zen administrazio independenteei aukera ematea Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridiko Nagusiari aholkularitza juridikoa
eskatzeko, beren lanaren funtsezko helburuarekin lotuta egon ez arren erabakiak hartzeko
ezinbestekoak diren gai guztietan. Abokatu-laguntzari dagokionez, adierazi zen administrazio
independentearen ordezkapena eta defentsa
egiten duen abokatua Zerbitzu Juridiko Nagusiaren eta Lehiaren Euskal Agintaritzaren artean
hautatu beharko zela, administrazio horien independentzia funtzionalarekiko errespetuz beharrezkoa baita abokatu horrek defendatzen
duen interesa defentsa hori jasotzen ari den
administrazio independenteak babesten duen
interes bera izatea, kasuan egon daitekeen beste edozein interesen aurrean.
LEAren iritziz, administrazio independenteen erabakien autonomia bermatzeko,
beharrezkoa da haiei Aurreproiektuaren 9. artikulua ez aplikatzea. Artikulu horren arabera,
beharrezkoa da Gobernu-kontseiluaren baimena aurretik jasotzea edozein organo judizialen
aurrean jarduteko edo helegiteak aurkezteko,
orokorrean.
Azkenik, LEAk adierazi zuen Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridiko Nagusiak laguntza
juridikoa soilik eman beharko liekeela beren
zerbitzuak modu esklusiboan Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazio Orokorrari edo Instituzionalari eskaintzen dizkioten erakundeei,
hau da, merkatuan inongo jardunik ez dutenei
eta betiere, doan, hain zuzen ere erakunde horiek Administrazioari eskaintzen dizkioten zerbitzuen ordain gisa.

g. Fundazioen Legearen
aurreproiektua (2015eko
otsailaren 20a)
Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Fundazioen
Legearen aurreproiektua tramitatu du. Aurreproiektu horren bitartez aldatu nahi da onartu
zenean fundazioen alorrean berrikuntza ugari
ekarri zituen legea, 12/1994 Legea, ekainaren
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17koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzkoa, alegia9.
Lehiaren Euskal Agintaritzak aurreproiektu hori aztertu du eta ondorioztatu du ez diola
lehiari eragiten.

h. Euskadin kirolaren inguruko
lanbideetan sartzeko eta
jarduteko lege-aurreproiektua
(2015eko martxoaren 3a)
Profesionalen zerbitzuei eragiten diete
merkatura sartzeko hainbat oztopok edo jarduteko baldintzak, eta horien ondorioz zerbitzu horien eskaintza eta kalitatea txikitzen dira.
Horrek disfuntzioak eragiten ditu merkatuan,
zerbitzuak hobetu eta prezioak jaisteko pizgarri faltarekin lotutakoak.
Administrazioaren betebeharra da desberdindutako eskaintzak badaudela bermatzea, bai kalitatearen eta prezioaren nola zerbitzuon parte diren bestelako ezaugarrien aldetik,
erabiltzaileak libre sentitu ahal izan daitezen.
Egon litezke, interes orokorraren izenean,
merkatu batera sartzea oztopatzen duten trabak justifikatzeko arrazoiak. Zuzenbidearen
araberakoak izan daitezen, hiru baldintza bete
behar dituzte: beharra, proportzionaltasuna
eta diskriminazio eza.
Arau batzuk merkatura sartzeko oztopoei
aplikatzen zaizkie eta horiei eskakizun batzuk
exijitzen dizkiete, legezkotzat hartu ahal izateko. Omnibus Legearen arabera, Administrazio
Publikoen beti hartu eta sustatu behar dute lehiari gutxien eragiten dion neurria; Ekonomia
Jasangarriaren Legeak dio Administrazioek
honako printzipioen arabera jokatu behar dutela: beharra, proportzionaltasuna, segurtasun
juridikoa, gardentasuna, irisgarritasuna, sinpletasuna eta eraginkortasuna; Merkatu-batasuna
bermatzeko Legeak ondasun eta zerbitzuen

9
12/1994 Legea, ekainaren 17koa, Euskal
Autonomia Erkidegoko fundazioei buruzkoa. EHAA,
1998ko urtarrilaren 19koa, 135 zenbakia.
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zirkulazio askea babesten du, eta agintaritzei
askatasun hori oztopatzea debekatzen die.
Aurreproiektuan hauteman diren jarduerarako oztopoek alor hauei eragiten diete: titulazioen exijentzia eta jardueren erreserba; Euskadiko Kirolari Profesionalen Erregistroa eta
nahitaezko kolegiazioari egiten zaizkion erreferentziak; izenen erreserba; arau-hausteen eta
zigorren sorkuntza; eta zerbitzuen publizitateari ezartzen zaizkion mugak.
Titulazioen exijentziari eta jardueren erreserbari dagokienez, Aurreproiektuak “monitorea”, “hezitzailea” eta “zuzendaria” lanbideak
sortzen ditu eta jardueraren erreserba bat
egiten du, lanbide horietako bakoitzak egi ditzakeen jarduerak sailkatuz.
Jardueraren erreserbak, justifikatua ez
denean, ondorio negatiboak ditu bai zerbitzuak ematen dituztenentzat nola erabiltzaileentzat. Egoera honek ez du enpleguen sorrera
sustatzen, eta pizgarri gutxi sortzen ditu berrikuntzarako edo zerbitzu-prestazioaren kalitatea hobetzeko.
LEAk nabarmendu nahi du aurreproiektuak ez dituela zehazten zerbitzu-prestazioaren
askatasuna mugatzeak ekarriko lituzkeen onurak, eta titulazio zehatzak eskatzeak eta jarduerak sailkatzeak eragiten duen murriztapen hori
ez dela justifikatzen kirolarien segurtasuna eta
osasuna bermatzeko bitarteko bezala.
Aurreproiektuak dio ezinbestekoa izango
dela Elkargo Profesionaleko kide izatea edo
Euskadiko Kirolari Profesionalen Erregistroan
izena ematea araututako jardueretan zerbitzuak eskaini ahal izateko, dagokion estatuko
legeak hala eskatzen badu. Kontuan izanik
frogatu gabe dagoela erregistro baten sorrerak interes orokorrarentzako onurak ekarriko
lituzkeenik, LEAk ondorioztatzen du ez dela
beharrezkoa ez proportzionala lortu nahi den
helburua erdiesteko.
LEAren iritziz, gainera, izenen erreserba
lehiaren kontrako jarduera da. Kolegiazioa nahitaezkoa ez dela kontuan hartuta, aipatutako
lanbideen izenak exijitutako titulazio akademi-

koak dituzten pertsonentzat bakarrik erreserbatzea justifikaziorik gabeko ekintza da. Gaineratu daiteke egunerokotasunean oso ohikoak
diren hitzak direla, eta orain arte ez dutela
arazorik sortu.
Aurreproiektuaren bitartez, ondorio administratiboak, eta baita penalak ere, ezarri
nahi dira dagokion ziurtagiri profesionala izan
gabe lanbide batean jarduten direnentzat. Baldintza formalak (titulazio-falta bezalakoak) ez
betetzeagatik arau-hausteak sortzea justifikatu
gabeko murriztapena da. Gainera, arau-hauste administratiboak ez datoz bat arauaren ustezko helburuekin.
Publizitatea elementu garrantzitsua da
merkatuan lehiatu ahal izateko. Aurreproiektuak “mirari” produktu edo zerbitzuen publizitatea murriztu nahi du. Osasunarekin
lotutako gaietan badira murriztapen batzuk,
osasun-arloko eta lehia desleialeko araudietan
jasotakoak, erabiltzaileak babesteko helburuarekin. Hortaz, LEAk ez du uste murriztapen hori
beharrezkoa denik, gai horrek badu-eta nahikoa babes aipatutako araudietan.
Amaitzeko, LEAk uste du, lehenik eta behin, aurreproiektuak jardueraren erreserba bat
sortzen duela kirolarekin lotutako zerbitzu-prestazioetarako titulazio edo ziurtagiri profesional
jakin batzuk dituzten pertsonentzat, hori egiteko interes orokorreko arrazoiak daudela frogatu gabe.
Bigarrenik, kirolaren alorrean zerbitzuak
eskaintzea zaildu, zatitu eta murrizten duen
sistema berri bat ezartzen du, zerbitzu-prestazioa emateko oztopoak sortuz, horrek dakartzan ondorio negatiboekin, eta oztopo horiek
sortzeko arrazoia behar bezala arrazoitu gabe.
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C. Beste batzuk
a. Bastidako propano
hornidura 			
(2014ko irailaren 25a).
Bastida (Araba) udalerriko PGLaren (petrolio-gas likidotu) hornidura ez dago liberalizatua, eta ondorioz herriko horretako bezero guztiek konexioa ematen dien hornidura-sarearen
titularra den enpresa hornitzailearen bidez
jasotzen dute gasa, erregulatutako prezio batean: administrazioak ezartzen du zer salmenta-prezio ordaintzen dituzten azken bezeroek
eta zer kostu onartzen zaizkion jardueraren
komertzializazioari, Energia Politika eta Meategien Zuzendaritza Orokorraren ebazpenen
bidez. Hots, norbanakoek ezin dute propanotik gas naturalera aldatu (hori litzateke ordezko
nagusia).
Bastidan PGLa hornitzeko eta banatzeko
administrazio-emakidak 75 urteko iraunaldia
du. Hidrokarburoen Sektoreko 34/1998 Legea
indarrean sartzearekin bat, ordea, onetsitako
emakidak iraungi ziren eta baimen administratiboekin ordeztu ziren.10 Hori dela-eta,
gaur egun, REPSOLek iraupen zehaztu gabeko baimen administratiboa du Bastidan PGLa
banatzeko.
Hortaz, gas propano kanalizatuaren azken
kontsumitzaileak liberalizatu gabeko merkatu baten pean daude, non herri-administrazio
eskudunak (Industria Ministerioak) ezartzen
baititu salneurriak, eta ez dute aukerarik hornitzailez aldatzeko; izan ere, horniketa-sarearen
titularra edo jabea den enpresa —kasu honetan, REPSOL— bera dute hornitzaile ere. Benetan, monopolio-egoera batean aurkitzen dira,
sare bakarra eta operadore bakarra berdindu

10
Hidrokarburoen Sektoreko 34/1998 Legea,
1998ko urriaren 8koa, BOE, 241 zkia. Lege horrek
hainbat aldaketa izan ditu, azkena abenduaren 13ko
15/2013 Errege lege-dekretuaren bidez egindakoa.
(BOE, 2013ko abenduaren 14koa, 299. zenbakia).
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direlako (gas naturalaren kasuan gertatu ez bezala, non kontsumitzaileek aukera baitute haien
azken hornitzailea edo merkaturatzailea askatasunez hautatzeko).
Eskaintzaren ikuspegitik, PGLaren erabilerak merkatu biziki arautua sortzen du, sartzeko oztopo handiak agertzen dituena (banaketa-sare bat eraikitzegatiko kostu finko altuak),
non baimendutako operadorea, REPSOL, de
factoko monopolio-egoeran aritzen baita eta
azken kontsumitzaileen salneurriak administrazioak finkatzen baititu. Guzti honen eraginez,
REPSOLek ez du sustagarririk kontsumitzaileei
kalitate handiagoko zerbitzuak emanez lehiatzeko.
Egindako ikerketetatik, ondorioztatzen da
kanalizatutako PLGaren bezero-kopuruak pixka
bat egin duela behera eta REPSOLek nagusitasuna duela kanalizatutako PLGaren merkatuan, bezeroen % 89,56 baitu, Euskadi delarik
gas horren hornitzaile nagusia. Horretaz gain,
Energia Politiken eta Meategien Zuzendaritza
Orokorrak hilero argitaratzen du PGLaren salneurri arautua. Salneurriaren termino aldagarriak aldaketa handiak izaten ditu eta horrek
kontsumitzailearen fakturari eragiten dio.
Bestalde, gas naturalaren eta kanalizatutako PLGaren tarifa arautuaren prezioak alderatu dira, gas-kontsumitzaile estandar batzentzat,
eta gas naturalak lehiaren aldetiko abantaila
duela ikusi da, eta horrek aurrezpen garrantzitsua eragiten du zergak ordaindu aurretik,
batik bat gas naturala PLGa baino merkeagoa
delako nazioarteko merkatuetan. Kostuak kontuan izanik, oso kontsumo txikien kasuan baino
ez litzateke lehiakorra izango PLGa gas naturalaren aurrean, hornidura-tarifaren zati finkoa
txikiagoa delako.
Zentzu horretan, 34/1998 Legeak aukera ematen du REPSOLek Administrazioari dagokion baimena eskatzeko, gaur egun duen
kanalizatutako PLGaren hornidura-sarea kanalizazio bidezko gas naturala hornitzeko sare
bihurtzeko, hori izango bailitzateke aukerarik
bideragarriena.

Laburbilduz, egoera honen alternatiba
kontsumitzaileentzako onuragarriagoak diren
aukeren bideragarritasuna aztertzean datza,
horien arautzeak enpresa hornitzaileen arteko
lehia ahalbidetzen badu prezioetan eta baldintzetan. Egoera horretan, gas naturala litzateke
bideragarriena eta ekonomikoki onuragarriena, egindako ikerketen arabera.

b. Administrazioarekiko
auzien epaitegiak eskatutako
froga, edukiontzi higienikoen
hornidura kontratatzeko
baldintza-agirian ezarritako
baldintzei buruzkoa 		
(2014ko abenduaren 1a)
Gasteizko 3. Auzi-epaitegiak txosten bat
eskatu zuen froga dokumental bezala, epaitegi
horretan epaitzen ari ziren auzi baterako. Auzia
udal batek edukiontzi higienikoen hornidura-kontraturako baldintza-agiriak eskatutako
baldintza teknikoen aurkakoa zen. Zehazki,
frogatu behar zen baldintza-agirietan eskatzen
zen gutxieneko edukierak (36 litro) lizitatzaileen arteko lehia askea bermatzen zuen eta,
ondorioz, eskari horrek lehia askearen arauen
kontrakoa zen ala ez erabaki behar zen.
LEAren
Batzarrak
erabaki
zuen
baldintza-agirietan ezarritako gutxieneko edukiera merkatura sartzeko oztopo bat zela.
Udalak emandako justifikazioak eta helburu bera bilatzen duten lizitazioen azterketa
alderatuak ez dute frogatzen, ez erakusten
ezarritako baldintza hori beharrezkoa denik
zerbitzua behar bezala ematea bermatzeko.
Bestalde, merkatuaren analisiak erakusten du
mugaketa horrek justifikaziorik gabe eragozten
diela enpresa askori eskaintzak aurkeztu ahal
izatea.
Gainera, negoziatutako prozeduran parte
hartzeko gonbita jaso zuten enpresetako bakar
batek baino ez zituen betetzen baldintza-agirietan bildutako edukiera- eta hobekuntza-baldintzak, eta ondorioz LEKak adierazi zuen kon-

tratazio prozesuak ez zuela lehia eraginkorra
eragin.

c. Bilboko portuko
zerbitzuguneko errepideko
garraioaren zerbitzu
komertziala emateko
baimenen agiria 		
(2015eko urtarrilaren 30a)
2015eko urtarrilaren 2an idatzi bat
iritsi zen LEAren erregistrora. Bilboko Portuko
Agintaritzak bidaltzen zuen, eta horren bitartez entzunaldi publikoan aurkezten zuten
baldintza-agiri bat, intereseko operadore eta
eragileek eta proiektuaren alorrean eskumena
zuten beste Administrazio eta kontrol-organoek
ezagut zezaten. Baldintza-agiri horrek Bilboko
Portuko zerbitzuguneko errepidean garraio komertzialaren zerbitzua emateko baimenak lortzeko bete beharreko baldintzak biltzen zituen.
Baldintza-agirian ezartzen zen nola egin
daitekeen errepide-bidezko garraio-zerbitzu
komertziala Bilboko Portuko zerbitzugunean.
Garraio mota horren barne daude, bai portuko
zerbitzugunearen sarreratik salgaien terminalerainoko lurreko garraioa, eta salgaien terminaletatik zerbitzu-gunearen irteerarainoko
garraioa.
LEAk jakinarazi zion Bilboko Portuari lehiaren araudia guztiz betetzeko beharrezko
zela jarduera-baimenak ematea baldintza-agiriko baldintza guztiak betetzen dituen eskatzaile orori, eta debekatua dagoela inori bestelako
baldintzak eskatzea edo baimenen kopuru mugatu bat baino ez ematea.
Era berean, publikoak izan behar dute
baimenak eskuratzeko edo sarbidearen kontrolerako aurkeztu beharreko agiriek eta eskuragarri izan behar dituzte operadore guztiek,
bai oraingoek bai eta gerora etor daitezkeenek
ere. Agiri horiek eskatzeko irizpideek ezin dute
baztertzaileak izan, eta ezin dute alferrikako bikoizketarik sortu.
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Bestalde, nabarmendu zen ez dela baimenen eta portu jardueren antolamendu egokiaren arteko loturarik egin behar (baimenek
ez dute bere horretan porturako sarrera bermatzen). Hori dela-eta, ezin zaio inongo garraio-operadoreri sarbidea ukatu horretarako
arrazoi justifikaturik ez badago. Arrazoi horiek
behar bezala agertu behar dira eskaera bakoitzari erantzutean.
Era berean, LEAk informatu zuen portuko
eremurako sarbideen kontrolerako sortutako
datu-baseetako informazioa trukatzeak lehiaren aurkako ekintzak eragin ditzakeela; izan ere,
portuko terminalak garraioan eta logistikan diharduten egitura bertikaleko enpresa pribatuak
dira. Horregatik, informazio-trukaketarik ez gertatzeko bideak finkatu beharko lirateke.
Azkenik, lehia-arloan eta portuen gaietan izan diren aurrekariak kontuan hartuta,
LEAk erabaki zuen egokia dela baimen mota
guztien titular guztiei aplikatzea berdintasun-printzipioa, abantailarik ez emateko,
adibidez, garraiolari batzuei beste batzuen
gainetik, edo garraio-enpresei garraiolari autonomoen gainetik.

d. Bilboko Alde Zaharreko
mauken XX. Merkatua
(2015eko martxoaren 9a)
LEAk txosten bat eman du Bilboko Alde
Zaharreko mauken XX. merkatuaren harira
(merkatua 2014ko irailaren 19an eta 20an
egin zen). Txosten horren bitartez, argitu nahi
izan zen lehiaren aurkako jarrera al zen Bilboko
Alde Zaharreko Merkatarien Elkarteko kide ez
diren merkatariei mauken merkatuan parte
hartzea mugatzea. Aukera hori posible bada,
jakin nahi zen Elkarte horretako kide zirenei eta
kide ez zirenei baldintza desberdinak jartzea
justifikatua dagoen edo ez.
Bilboko Alde Zaharreko mauken merkatua izaera komertzialeko jarduera bat da,
2005etik aurrera urtero denboraldi-amaieran
ospatu izan dena. Mauken merkatuan parte
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hartzen duten merkatariek aurreko denboraldietako stock-a salgai ipintzen dute, stock-a
txikitzeko eta merkataritza-jardueratik etekin
handiagoa lortzeko asmoarekin. Salmentak
kalean egiten dira.
Bilboko Alde Zaharreko Merkatarien
Elkartean Bilboko Udalari baimena eskatu zion
mauken XX. Merkatua kalean egin ahal izateko.
Elkartearen asmoa zen elkarteko kide ziren komertzioek baino ez izatea mauken merkatuan
parte hartzeko aukera. Elkarteko kide ez ziren
merkatariek 90 euro ordaindu behar zizkioten
aipatutako elkarteari parte hartu nahi bazuten,
antolaketa-gastuei aurre egiteko.
Elkarteko kide ez ziren merkatariek ez zioten elkarteari diru-kopuru hori ordaindu nahi
izan mauken merkatuan parte hartu ahal izateko, eta haietako berrogeita bik Bilboko Udalari
baimena eskatu zioten salmentak kalean egin
ahal izateko. Eskariak onartu zituen udalak,
eta gerora Ekonomia eta Ogasun Sailak elkarteko kide izan gabe mauken merkatuan parte
hartu zuen merkatari bakoitzari tasa-likidazioa
bidali zien espazio publikoaren erabilera pribatiboarengatik, jabari publikoko udal-lurren
erabilera bereziagatik eta hondakinak biltzeko
zerbitzuagatik, 50 euroko kostuarekin. Aitzitik,
espazio publiko erabili zuten elkartekideei ez
zien tasa-likidaziorik bidali.
LEAk erabaki zuen Administrazioak, bere
egitekoen artean, baduela aukera gertuko merkataritza sustatzeko neurriak hartzeko. Horretarako administrazioak jarduerak antola ditzake (mauken merkatuaren lehen urteetan egin
bezala) edo erakunde pribatuen esku-hartzea
onar dezake diruz lagundutako programak kudeatzeko. Bigarren kasuan, eta lehia sustatze
aldera, diskriminatzaileak ez diren programak
ezarri behar ditu, edozein eragileri zuzendutakoak.
Mauken merkatuan parte hartu duten
merkatari guztiek jarduera komertzial bera
egin dute, irabazi asmo bidezkoarekin, eta tokiko merkataritza sustatzeko helburuan lagundu
dute. Bilboko Udalak elkarteko kide ez diren

merkatariak diskriminatu ditu, Bilboko Alde
Zaharreko Merkatarien Elkarteko kide ziren
merkatariei eskatu ez dizkien tasa batzuk eskatu baitizkie haiei.
Arazorik ez legoke ekintza baten erakunde sustatzaileak elkartekide ez diren parte-hartzaileei sortutako gastuak ordainaraziko
balizkie, betiere horiek bidezko modu batean
banatuko balira, gardentasunez kudeatuko balira eta finantzaketa publikoarekin ordaindu ez
balira.
Era berean, honako hau gomendatu zaio
Bilboko Udalari: martxan jar ditzala jardueretan interesa duen edonori diskriminaziorik
gabe parte hartzeko aukera emango dioten
beharrezko sistemak, baldin eta egoki baderitzo interes orokorreko jarduerak antolatzean
erakunde pribatu batekin elkarlanean jardutea.

e. Eskaera bidezko garraioa
Uribe Kostan 			
(2015eko maiatzaren 7a).
Uribe Kostako zerbitzuen mankomunitateak LEAri eskatu zion informazioa emateko
ezartzeko asmoa zeukaten eskaera bidezko
landa-inguruko garraio-zerbitzuaren eta lehiaren araudiaren bateragarritasunaren inguruan.
Zerbitzua eskaera bidezko garraio publikoa
zen, 65 urtetik gorakoei zuzendua, ibilgailurik ez bazuten, garraio publikoko (metroa,
Bizkaibus edo Sopelbus) geltoki batetik 500
metro edo gehiagora bizi baziren eta aurrez
erregistratzen baziren. Erabiltzaile horiek 1,5
€ ordaindu beharko zituzten bidai bakoitzeko.
Zerbitzu horretara bideratutako ibilgailuek egin
beharreko bidea eskatzailearen etxetik udalerri
beraren barruan ezarriko ziren hainbat helmugatarainokoa izango zen: osasun-zentroetara,
gizarte-zerbitzuetara, udalerriaren erdigunera
edo metroaren edo garraio publikoaren geltokietara.
Zerbitzua emateko mankomunitateak honezkero ematen duen Ukanauto zerbitzuaren
(autoen erabilera-zerbitzu bat da) ibilgailuak
erabiliko ziren.
LEAk eskaera bidezko landa-eremuko
garraioaren ikerketa aztertu zuen eta erabaki
zuen ez zela lehia-arazorik izango Uribe Kostako mankomunitateak zerbitzu hori eskaintzen
bazuen. Izan ere, mankomunitate horren eremuan beste administrazio batzuek eskaintzen
dituzten beste garraio-zerbitzu batzuen osagarria izango zela ondorioztatu zuen LEAk. Hori
guztia, garraioen arloan eskumena duten administrazioei zegozkien baimenak eskatzeko eta
lortzeko betebeharraren kalterik gabe.

f. Langilerik gabeko
gasolindegiak (2015eko
maiatzaren 18a)
LEAk jakin zuen zerbitzuguneetako
enpresarien
eta
sindikatuen
ordezka-
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riek, kontsumitzaileen ordezkariekin batera, Eusko Jaurlaritzari eskatu ziotela -industriako segurtasunaren eta kontsumitzailearen
defentsan eskumena duena delako - legea aldatzeko langilerik gabeko gasolindegien hedapena mugatzeko.
Langilerik gabeko gasolindegiek ez dute
langilerik jendeari arreta egiteko (batik bat,
gasolina hornitu eta ordainketa kobratzeko),
eta zerbitzu horiek bitarteko teknologikoen
bidez ematen dituzte. Zerbitzugune hauetako
prezioak eguneko prezioen beheko aldean
egon ohi dira. Izatez, low-cost (kostu txikiko)
gasolindegi bezala ere ezagunak dira.
Gasolindegi mota honetan ezinbesteko
azpiegiturak baino ez daude, zerbitzu gehigarririk gabe (hala nola, komenentziako denda,
garbiketa-gunea...) eta asko hedatu dira ekintzaileari laguntzeko eta hazkundea eta enpleguaren sorrera bultzatzeko neurriei buruzko
Errege lege-dekretuaren ondoren. Izan ere,
lege horrek erraztu egiten du zerbitzuguneak
irekitzea saltokietan, merkataritza-parkeetan,
ibilgailuen azterketa teknikoko guneetan eta
industrialdeetan. Operadore berriak sartu dira
merkatura, eta dagoeneko merkatuan zeudenek ere haien eskaintzaren parte egin dituzte11.
Ordezkari sektorialek segurtasuna, irisgarritasuna eta enpleguaren eta kontsumitzailearen defentsa erabili dituzte argudio gisa sektorean sartzeko muga gehiago jarriko lituzkeen
lege-aldaketa baten alde. Horrek zuzenean
eragingo lioke langilerik gabeko zerbitzugunearen ereduari.
Alabaina, arrazoi horiek aztertuta, ez da
ikusten nahikoa arrazoitu direnik merkatura
sartzeko oztopo berriak justifikatzeko neurrien beharra eta proportzionaltasuna. Izan
ere, ezarritako epean agertzea eragiten duten
zaintza-bitarteko teknologikoen bidez eta zuze-

11
4/2013 Errege Lege Dekretua, otsailaren
22koa, ekintzaileari laguntzeko eta hazkundea eta
enpleguaren sorrera bultzatzeko neurriei buruzkoa.
(BOE, 2013ko otsailaren 23koa, 47. zenbakia).
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neko komunikazioaren bidez bermatzen da
segurtasuna, erreklamazio-orriak kontsumitzaileek eskuratzeko moduan daude, hornigailuek
behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzeko
edukiontziek bezalaxe, eta merkatura operadore berriak sartzeak ez du esan nahi enplegua
galtzen denik, haiek ere langileak behar baitituzte establezimenduak kudeatzeko.
Aitzitik, langilerik gabeko gasolindegiak
mugatzeak hautatzeko aukera murriztuko
lioke kontsumitzaileari, horiek orain arteko
eskaintza ordezkatzera baitatoz, eta ez berori
osatzera. Merkatuko lehiaren tentsioa txikitzen
dute, eredu honek batez bestekoaren azpiko
prezioak eskaintzen dituenean -izatez, kontsumitzaileak aurki ditzakeen gasolindegirik merkeenak dira- eta, horrela, egiten duten gauza
bakarra da zerbitzuen kalitatea, eskaintzak,
zerbitzu-prestazioa emateko moduaren berrikuntza eta operadore tradizionalen prezioak
hobetzea (ikus, adibidez, airelineen kasua).
LEAk egiaztatu du ez dela araudian inongo murriztapenik ezarri zerbitzugune berriak
irekitzeko.

g. Gasteizko Udalaren
instrukzioa, publizitaterik
gabe negoziatutako kontratuei
buruz eta gutxienez hiru
eskaintza tokiko enpresei
eskatzeko betebeharrari buruz
(2015eko maiatzaren 19a).
LEAk jakin zuenez, Gasteizko Alkatetzak
ebazpen bat eman zuen beren egoitza fiskala
Gasteizen duten enpresen produktuak eta zerbitzuak kontratatzea sustatzeko. Ebazpen hori
prentsan zein udalaren web orrian jaso zuten.
Gasteizko Udalean izapidetzen diren
publizitaterik gabe negoziatutako kontratuei
dagokien jarraibideak Gasteizko Udaleko kontratazio-organoak tokiko enpresei gutxienez
hiru eskaintza eskatzera behartzen ditu eta eskaintza horietako bat gutxienez bost urte baino
antzinatasun gutxiagoko tokiko enpresa bati.

Tokiko enpresatzat jotzen da egoitza soziala
Gasteizen duena. Enpresen antzinatasuna Merkataritza Erregistroan inskribatzen diren egunetik zenbatuko da edo enpresa pertsonalisten
kasuan, ekonomia-jardueren gaineko zergan
alta emandako egunetik aurrera.
Gainera, Gasteizko Udaleko webgunean
Arabako Enpresa Sindikatuaren datu-baserako
esteka bat gaitu da.
Europako zuzentarauek lehia askea ezartzen dute edozein kontratu-prozedura publikorako. Gainera, Estatu kideek errespetatu egin
behar dituzte tratu-berdintasuna, diskriminaziorik eza, elkar ezagutza, proportzionaltasuna
eta gardentasuna exijitzen duten printzipioak.
Bestalde, Lehiaren Batzorde Nazionalak lizitatzaileen artean lehia izateak duen garrantzia
nabarmendu du, sektore publikoko erakundeek
eta azken batean gizarteak eskaintza onenak
balia ditzaten kontratatzen diren ondasun edo
zerbitzuen prezioari, kalitateari eta berrikuntzari dagokienez.
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
Testu Bateginak (SPKLTB), 138. artikuluan, instrukzioak aipatzen duten publizitaterik gabe
negoziatutako kontratuen prozedura arautzen
du12. Ezohiko prozesu horri ohiko prozeduretan aplikatzen diren printzipio berak ezartzen
zaizkio: lehiaketa publikoetan parte hartzeko
askatasuna, prozeduren publizitatea eta gardentasuna, diskriminaziorik eza eta hautagaien
arteko berdintasun-trataera. Prozedura mota
honetan, kontratazio-organoak hautatutako lizitatzaileari esleituko zaio kontratua. Hautaketa
arrazoitu egin beharko da, kontsulta hainbat
hautagairi egin eta kontratuaren baldintzak negoziatu ondoren. Legeak ezarritako irizpideak
kuantitatiboak (hiru enpresa gutxienez) nahiz
kualitatiboak (kontratua betetzeko ahalmena
duten enpresak) dira.

12
3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
testu bategina onartzen duena, 2011ko azaroaren 16ko
BOE, 276. zk.

Gasteizko alkateak instrukzioan ezarritako lurraldearen araberako irizpideak ez du
betetzen lehiaketetan parte hartzeko askatasunaren printzipioa eta kontratuaren prozeduraren gardentasuna eta horrekin trataera diskriminatzailea egiten da, SPKLTBren 1. eta 139.
artikuluetan xedatutakoa urratuz. Hortaz, hiri
horretatik kanpo egon baina ahalmena duten
enpresei kaltea eragiten zaie, kolektibo jakin
baten interesak babestuz. Administrazioa deuseztasun-kausan erortzea dakar horrek, Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 32. artikuluan eta lehiaren arloko araudian
ezarritakoari jarraikiz.
Bost urte baino gutxiagoko antzinatasunari dagokionean, enpresa berrien aldeko
diskriminazioa dakar eraginkortasuna kontuan
hartu gabe, eta gainera erabiltzaileen interes
orokorraren kontra eginez.
Bestalde,
instrukzioan
enpresarien
erakunde baten (Arabako Enpresa Sindikatua)
datu-basean erregistratzeko exijentzia egiten da. Horrek udalaren kontratu publikoak
lortzerakoan justifikaziorik gabeko oztopo bat
eragiten du, eta kontratu publikoak erregistro
horretako enpresen artean merkatua banatzea
eragin lezake.
Udalaren webgunean lehen aipatutako
Sindikatuaren datu-baserako esteka bat argitaratzeari dagokionez, gehitutako abantaila bat
da haientzat, indar gehiago ematen baitie erregistroan agertzen ez diren enpresen aurrean.
Hori ere diskriminazioa eragiten duen elementu
bat da.
Instrukzio horretan oinarrituta egin diren
kontratazioak erabat deusezak dira eta, ondorioz, kontratazio-prozeduretan interes bidezkoa
duten enpresek inpugnatu ahal izango dituzte. Kasu honetan, LEAk zilegitasun aktiboa du
lehiari mugak ezartzen dizkioten administrazioaren jarduerak eta xedapen orokorrak inpugnatzeko.
LEAk ondorioztatu du udalerri jakin batean kokatuta dauden hiru enpresari lehiaketa
publiko batean parte hartzeko gonbita egitea
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eta hiruetako batek 5 urtetik beherako antzinatasuna izateko baldintzak urratu egiten dituela
lehiaketen lehia askea eta SPKLTBren 1.139
eta 178. artikuluak.
Lehiaketa batean parte hartzeko enpresa-elkarte batean erregistratzeko eskakizuna
interes orokorraren aurkako diskriminazio argia
da eta jardun kolusorio baten aldekoa izan daiteke. Udalak bere webgunearen bitartez enpresa-elkarte baten datu-basera sartzeko esteka
gaitzeak lehia murrizten du.
Beraz, instrukzioa erabat deuseza da
eta indargabetu egin behar da. Era berean,
desgaitu egin behar da Udalaren webgunean
gaitutako enpresa-elkartearen datu-baserako
esteka.

D. Egiten ari garen txostenak
LEA 21 txostenetan lan egiten ari da orain eta, hainbat sektoretako lehia eta zenbait
jarduera publiko aztertu ostean, eraginpeko
merkatuetako lehia eraginkorra hobetzeko proposamenak egingo ditu.

Txosten horien zati garrantzitsu bat
(% 38) ofizioz hasi dira. Administrazioak eta
enpresarien eskariek, aldiz, egiten ari garen
txostenen % 33 eragin dituzte.
Landutako gaien herena zerbitzu profesionalen ingurukoa da, bai kontratazio publikoak; garraioek eta horiekin lotura duten
azpiegiturek eta energiak egiten ari garen txostenen % 43 suposatzen dute.

E. Analisi informalak
a. Donostiako Anoeta
estadioaren ustiaketaren eta
birmoldaketaren kontratazioa
egiteko baldintza-agiria
“Anoeta Kiroldegia Ciudad Deportiva de
Anoeta S.A.” (AK) udal-sozietate publikoak
2014ko abenduaren 22an deitu zuen Donostiako Anoeta estadioko ustiaketaren eta birmoldaketaren kontratazioa egiteko lehiaketa
publikoa.
LEAk posta elektronikoz jaso zuen lehiaketa haren lehia-baldintzak aztertzeko eskari bat.

% egiten ari garen txostenak sektorearen arabera

33%

24%

Zerbitzu profesionalak
Kontratazio publikoa
Garraioa/Zerbitzuak

10%

Energia
Bestelakoak

14%

19%
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Lehiaketa hura eta lehiaren araudia bateragarriak diren aztertzeko, LEAk dokumentazio hauek kopiak bidaltzeko eskatu zion AKri:
Anoeta estadioaren ustiaketa eta birmoldaketa
kontratatzeko lehiaketaren espediente administratiboa; proiektua idazteko, obrak, erreforma eta handitzea egiteko eta gerora Anoeta
estadioa ustiatzeko AKren administrazio-kontseiluak hartutako erabakiak; AK eta Real Sociedad, S.A.D-ren arteko hitzarmenen kopia
eta, azkenik, Anoeta estadioaren instalazioen
erabilera-kontratuen kopia (erabilera lagatzeak
eta errentariak).
Dokumentazioa aztertu eta gero, LEAk
dokumentu bat idatzi zuen. Bertan, lehiaketaren baldintza juridiko eta ekonomikoak
aztertzen ziren lehiaren ikuspuntutik.
Ikusi da indarrean daudela lehiaketa baldintzatu dezaketen hitzarmen batzuk: lankidetza hitzarmena Realarekin, Anoeta estadioa
erabili eta ustiatzeko; espazio baten erabilera
lagatzeko kontratua Realarekin, Anoeta estadioan museo/denda bat jartzeko; hitzarmena
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Gipuzkoako
kirol-federazioen egoitzak prestatzeko obrak
ordaintzeko finantzaketari buruzkoa; hitzarmena Kiroletako Udal Patronatuarekin azpiegitura
hauen erabilera lagatzeko eta ustiapenerako:
“igerileku estaliak”, “polikiroldegi estalia eta
espazio eta instalazio osagarriak” eta “atletismo-pista osagarriak”; hitzarmena Gipuzkoako
Futbol Federazioarekin espazioaren erabilera lagatzeko, bulegoak eta GFFren beste zerbitzuentzat jartzeko; eta hitzarmen Donostia
Kulturarekin kultur etxearen lokalen erabilera
lagatzeko.

Lehiari eragiten dioten aferen artean,
obra egiterakoan gutxienez Gipuzkoako eraikuntzaren eta obra publikoen hitzarmen kolektiboa betetzeko obligazioa aipatzen da. Gardentasun-falta ere hauteman da informazioa
eskuratzerakoan. Emakidaren iraupena 50 urtekoa izango da. Epe hori luzeegia da, ez dago
justifikatua eta gainera ez dago gauzatzerik
indarreko emakiden araudian. Bestalde, instalatuta dagoen usufruktudunari mesede egin
liezaioketen klausulak aurkitu dira, esate baterako, eskatzen den kaudimen finantzario, ekonomiko eta teknikoa, edo instalazioaren erabilera-erregimen mugatua.
Ondorio
bezala,
lehiaketak
konkurrentzia-itxura ematen du, baina ez da
irekitzen edozein operadorerentzat zabalik dagoen lehiazko prozesu bat.
Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoak (KEAO) ebazpen bat eman
zien 2015eko otsailaren 11n baldintza-agiri
guztiak eta lehiaketa bertan behera utziz. AKk
idatzi bat bidali zion LEAri, KEAOren ebazpenaren aurkako helegiterik aurkeztuko ez zutela
jakinaraziz. Hortaz, LEAk erabaki zuen hasitako
tramitazioarekin aurrera ez jarraitzea. Hala ere,
beharrezko egiaztapen-lanak egingo ditu beste
lehiaketa bat deituko balitz, lehia eraginkorra
bermatze aldera.
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b. Eskolako jangeletarako
prestatutako janariaren
hornidura kontratatzeko
baldintza-agiria
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza
Politika eta Kultura Sailak 2015eko otsailaren
4ean eskatu zion LEAri kontratazio-espediente
baten zirriborroaren aurretiko azterketa egitea.
Haren izenburua zen: “Janari prestatuen prestaketa, lehengaien banaketa, horien garraioa
eta prestazio osagarriak, Hezkuntza, Hizkuntza
Politika eta Kultura Sailaren mendeko ikastegi
publikoetako zuzeneko kudeaketa duten jangelen funtzionamendurako”.
LEAk baldintza juridiko eta ekonomikoak
aztertu zituen lehiaren ikuspegitik SPKLTBren
lehen artikulua kontuan hartuta. Horrek dio
sektore publikoaren kontratazioa printzipio
hauen araberakoa izan behar dela: lehiaketetan parte hartzeko askatasuna; prozeduren
publizitatea eta gardentasuna. diskriminaziorik
eza eta hautagaien arteko trataera-berdintasuna. Gainera administrazioari obrak egiteko,
ondasunak eskuratzeko edo zerbitzuak kontratatzeko funts publikoak modu eraginkorrean
erabiltzeko beharra ezartzen dio; horretarako:
ase nahi diren beharrak aurrez definitu beharko dira, lehia askea bermatu beharko da, eta
ekonomikoki abantailatsuena den eskaintza
hautatu beharko da.
LEAk jakinarazi zion Sailari proposatzen
zen prozedura murriztua ez dela konkurrentzia
handiena bermatzen duena. Ondorioz, esan
zion justifikaziorik ez badago prozedura irekia hautatu behar dela. Era berean, lizitatzai-
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leei eskatzen zitzaizkien gehiegizko eta neurriz
kanpoko baldintzak kentzeko ohartu zitzaien:
kaudimen profesional jakin bat, instalazio
tekniko batzuk edo kalitate-kontrol batzuk
eskatzea ez ziren beharrezkotzat jo ezarritako
helburuarentzat.
Azpikontratazioari ezartzen zitzaizkion
mugak ere justifikatu gabeak ziren.
Baldintza-agirietan bazegoen ere lehengaien kalitateari buruzko atal bat. Bertan tokiko produktuak lehenetsiko zirela esaten zen.
Jakinarazi zitzaien zehaztapen teknikoek ezin
dutela produktu baten jatorri zehatza aipatu
behar, eta baldintza hori agiritik kentzeko eskatu zen.
LEAk era ikusi zuen beharrezkoa zela proposatutako loteak banatzea lizitatzaileen arteko kolusioa ez errazteko.
Azkenik, eskaintzak baloratzeko irizpideei
buruzko oharrak ere egin ziren, hala nola, eskatzen ziren baldintzak kentzea (kaudimen-irizpideak), laginketa formulak erabiltzea plateren fitxak aurkezteko edo gertuko produktuak
hobekuntza bezala sartzea.

2. Kontsultak
LEAk, bere betebeharrak eginez, planteatzen zaizkion gaiei erantzuna ematen die,
edozein delarik ere kontsulta helarazteko bitartekoa: gutuna, telefonoa, helbide elektronikoa
-Infocompetencia@avdc.es- edo gure bulegoetara etorrita.
Lehiaren printzipioak gizarte osora hedatu diren seinale da jasotako kontsulten jatorriak: % 63 herritarrengandik eta enpresetatik
iritsi zaizkigu, eta gainerako % 37 Administrazioetatik, elkargo profesionaletatik eta enpresarien elkarteetatik. Kontsulta horietan nabaria
da ere iraganean LEAk egin dituen kanpainen
eragina, hala nola, igogailuen mantentze-lanei
buruzkoak.

Kontsultak gai askoren ingurukoak ziren
eta sektore asko hartu zituzten, zerbitzuena izanik aipagarriena (kontsulten % 66). Kontsulta
askotan lehiaren araudia betetzeko kezka
nabarmentzen da, eta beste horrenbestetan
kontsulta egiten duenari eragiten dioten jarrerei buruzko informazioa eskatzen da.
Informazio-eskari hauei esker, sentsibilizazioa egiteaz gain, posible da merkatuan lehia gehiago sartzea eta aztertu beharreko jarrera posibleak hautematea, hala badagokio,
konpondu ahal izateko. Izatez, haietako batzuk
izan dira prozedura batzuen abiapuntua.

% Kontsultak sektorearen arabera

23%

29%

3%

23%

Zerbitzu profesionalak

3%
6%

Mantetze zerbitzuak

14%

Bestelako zerbitzuak
Eskola uniformeak
Energia
Kontratazio publikoa
Nekazaritzako elikagaien industria
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3. Inpugnazio-lanak
A. Gipuzkoako forusektore publikoaren obrakontratuetan klausula
sozialak sartzeko Foru Araua
LEAren 1/2012 Legearen 3.4 artikuluak
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.
Inpugnazio-eskubide hori gauzatuz, LEAk
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu uen 4/2013 Foru Arauaren aurka13. Arau
hori Gipuzkoako Lurralde Historikoko foru-sektore publikoa osatzen duten erakundeen
kontratazio-organo guztiei zuzendua dago
eta bertan administrazioei kontratazio publikoa egiterakoan Gipuzkoako Eraikuntzaren
eta Herri Lanen Hitzarmen Kolektiboaren lan
baldintzak aplikatzeko betebeharra ezartzeaz
gain, indarreko legeriak kontratu mota horiei
ezartzen ez dizkien beste baldintza batzuk
ere exijitzen ditu. Inposaketa hori indarreko
lan alorreko legeriaren kontrakoa da, eta gaur
egun hitzarmen hori aplikatzeko betebeharra
ez duten enpresei parte hartzeko pizgarria ken
liezaieke, horrela hitzarmena aplikatzen duten
enpresei aplikatzen ez dutenen gaineko abantaila emanez.
EAEJANeko administrazioarekiko auzien
salak, 1. sekzioak, errekurtso hori onartu du
eta, 2014ko abenduaren 30ean, sententzia

13
4/2013 Foru Agindua, uztailaren 17koa, Foru
Sektore Publikoko obra-kontratuetan klausula sozialak
txertatzekoa, 2013ko uztailaren 22an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua.
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eman du. Sententziak errekurtsoa gaitzetsi
zuen, baina esaten du foru sektore publikoaren
lizitazio publikoko lanetako langileei hitzarmen
kolektiboak aplikatzeko arauek indarreko lan
arloko legeria errespetatu behar dutela.
Sententziak boto partikular bat izan zuen,
eta horretan esaten zen salak LEAren administrazioarekiko auzi-errekurtsoa osorik onartu
behar zukeela, Gipuzkoako Batzar Nagusiek
ez dutelako lanaren, gizarte-segurantzaren edo
administrazioaren kontratuen erregimenaren
arloko eskumenik.
LEAk erabaki du, segurtasun juridikoarengatik, beharrezkoa dela argitzea Foru Arau horren aplikazioak Gipuzkoako foru sektore publikoaren lizitazioetako lehiaren gainean izango
duen eragina. Horretarako, kasazio-errekurtsoa
aurkeztu de Auzitegi Gorenaren aurrean EAEJANren sententziaren aurka, eta auzitegiak
onartu egin du errekurtsoa.

B. Gipuzkoan garraiozerbitzuak esleitzeko lau
foru-agindua bertan behera
uzteko eskaera-hitzarmenak
Gipuzkoako Foru Aldundiak (GFA), Mugikortasun eta Bide Azpiegituren Sailaren bitartez, lehiaketa publikoa egin zuen, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko hainbat eskualdetako
bidaiarien erabilera orokorreko garraio publikoaren zerbitzuen kontratuetarako. Hauek
ziren eskualdeak: Goierrialdea, Urola Erdia,
Debabarrena eta Urola Kosta, Debagoiena
eta haren konexioak EAEko hiriburuekin eta
Buruntzaldea.
GFAk esleitu ditu lehiaketa publiko horiek, Buruntzaldekoa izan ezik. Lehiaketa hori
ez da esleitu, GFAk exekuzioa gelditu baitu
kontratazioa egin behar duen organismoak berak aurrez jakinarazi dituen eta kontratazioarekin lotura duten arazoen aurrean.

LEAk aipatutako lehiaketa publikoen espediente administratiboak aztertu ditu eta ondorioztatu du lehia urratu dela, lizitatzaileen
arteko tratu-berdintasuna bermatu ez delako.
Ondorioz,
eta
administrazioarekiko
auzien bideari ekin baino lehen, LEKak adostu
du GFAri esleipen horiek guztiak bertan behera
uzteko eskatzea.
Bertan behera uzteko eskaeretan, LEAk
haren ustez lehiaketa publiko hauetan lehiaren
aurkakoak diren elementuak zerrendatu ditu,
horiek baitira GFAri egiten zaion eskaeraren
arrazoia. Elementu horien artean, aipatu da
errepide bidezko bidaiarien garraio-zerbitzu
publiko baten esleipenerako proiektuetan GFAk
egoera bat sortzen duela no ezin diren hainbat zerbitzu-hornitzaile batera jardun, eskualdeko esleipena lortzen duenak merkatu guztia
hartzen duelako. Horrek prezioen egoera eragin
dezake zerbitzuak ematerakoan eta pizgarria
ken diezaieke enpresei teknikoki abantaila handiagokoak diren eskaintzak egiterako orduan.
Era berean, lehiaketa publikoan administrazioak ezarritako baldintzen artean, aurreikusten da kontratuak zabaltzeko aukera,
zerbitzu berriak emateko, lehiaketa berririk
deitu gabe. Xedapen hori bereziki larria da,
eskaintzen lehia saihesten duelako eta lehia
murrizten duelako inolako justifikaziorik gabe.
Azkenik, lehiaketaren esleipen-baldintzei
dagokienez, baldintza-agiriek formula aritmetikoen bitartez baloratzeko irizpideak eta iritzi
kualitatiboen bitartez baloratuko diren irizpideak ezartzen dituzte.
Formula aritmetikoen bitartez baloratzeko
irizpideetan, baldintza-agiriek ezartzen duten
formulak pizgarri oro kentzen die lizitatzaileei
prezioak jaisten saiatzeko, eskaintza ekonomikoaren pisuak oso garrantzi txikia baitu
balorazioaren osotasunean. Gainera, era subjektiboan baloratzen diren irizpideei leku handiegia ematen zaie, eta horrek lizitatzaileak era
desberdinean tratatzeko aukera ematen du eta
kontratazioa publikoan ezinbestekoa den segurtasun juridikoa ez da bermatzen.

Irizpide
kualitatiboei
dagokienez,
baldintza-agiriek puntuaketarik ematen diote ustiapen-planari, hau da, zerbitzuaren
plangintza operatiboari (espedizioak eta horientzako giza-baliabideak eta bitarteko materialak). Alderdi hori azkenean hautaketa-prozesuan eragin handiena duena. Aurreko enpresa
emakidadunak (titularrak), emakidaren ustiapenean bildutako ezaguerei esker, badu zerbitzu
hobe bat proposatzeko funtsezko informazioa.
GFAk ez ditu onartu errepide bidezko bidaiarien garraio-zerbitzu publiko erregularraren emakidak egiten dituzten Foru Arauak bertan behera uzteko eskaerak. Ondorioz, LEAk
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri du
esleipen bakoitzaren aurka.
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4. Lehia gazteen artean

A. Unibertsitatea
a. Gradua
- Ekintzailearen asteari hasiera
emateko hitzaldia

Tontxu Campos, Emprende Programaren zuzendaria,
Natividad Goñi eta María Pilar Canedorekin

Hitzaldiaren hainbat une eta egindako jarduerak
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2014Ko azaroaren 17an LEAren inguruko
saio bat izan zen Deustuko Unibertsitatean
ekintzailearen asteari hasiera emateko. Hitzaldi bat izan zen eta bertan parte hartu zuten
LEAko presidente María Pilar Canedok eta Natividad Goñi batzordekideak. LEAren jarduera
eta horrek gizartearentzako duen garrantzia
azaldu zizkieten bertaratu ziren ikasle gazteei.
Saio horretan, ikasleek Agintaritzak landu dituen kasuetako salatuen eta salatzaileen
paperean jartzeko aukera izan zuten. Horretarako, lantaldeetan banatu ziren eta planteatu
zitzaizkien arazoak aztertu zituzten Lehiaren
Zuzenbidearen ikuspegitik. Bukatzeko, talde
bakoitzeko bozeramaile batek taldearen ondorioak azaldu zituen jendaurrean.
Esteka honetan dago eskuragarri hitzaldiaren inguruko informazio gehiago:
http://deustoemprende.deusto.es/emprendimiento-con-la-autoridad-de-la-competencia-2/

- Lehiari buruzko mintegi bat
Zuzenbide Graduan, International
Contracts and Labour Law
irakasgaian

Deustuko Unibertsitateak International
Contracts and Labour Law ikastaroa eskaintzen
du. Horren baitan Europako lehiaren zuzenbidearen inguruko bi mintegi ematen dira. María Pilar Canedo buru duen mintegi honetan
parte hartzen duten ikasleek lehiaren zuzenbidea ikasketa-planetan aspalditik biltzen duten
Europako herrialdeetakoak dira. Gure jurisdikzioko ikasleekin duten harremana dela-eta,
bereziki interesgarria izaten da mintegia.

b. Masterra

- Deustuko Unibertsitateko
abokatutza masterra

LEAko presidenteak, Mª Pilar Canedok,
eta Guillermo Aranzabe teknikari juristak Lehiaren Zuzenbidearen irakasgaia irakatsi dute
Abokatutzara sartzeko unibertsitate-masterrean
2014/2015 ikasturtean. Mª Pilar Canedok gaztelaniaz eman zuen aipatutako irakasgaia eta
Guillermo Aranzabek euskaraz. Bien iraupena 6
ordukoa izan zen, 3 egunetan banaturik.
LEArentzat ezinbestekoa da promozio
berrietako euskal abokatuek prestakuntza
sakona izatea Lehiaren Zuzenbidearen arloan.
Horrek, enpresa eta profesionalei emandako
aholkularitza juridikoaren bitartez edo lehiaren
kontrako jardueren salaketaren bitartez, EAEko merkatuen lehia askearen egoera hobetzea
ekarriko du eta, ondorioz, euskal herritarren
ongizatea hobetuko du.

- Nafarroako Unibertsitate
Publikoko abokatutza masterra

LEAko batzordekide María Natividad
Goñi Urrizak Lehiaren Zuzenbidearen eskolak
eman ditu 2014/2015 ikasturtean Nafarroako
Unibertsitate Publikoko Abokatutza masterrean. Klaseen ardatza LDLk aurreikusten dituen arau-hausteak eta lege horren prozedura
izan ziren.

- Madrilgo Carlos III Unibertsitateko
Nazioarteko Merkataritzaren
masterra

María Pilar Canedok 4 orduko saio
bat eman zien master honetako 30 ikasleei
unibertsitateak Getafen duen egoitzan. Eskoletan landu ziren lehiaren arloko zehapen-prozedura eta enpresen defentsa-eskubideak
errespetatzeko beharra, beharrezko disuasio-efektuarekin bateragarria den babeseko
estandar bat bermatuz.

- Itsas-portuetako enpresen
kudeaketarako masterra

María Pilar Canedok mintegi bat eman
zien 2015eko otsailaren 18an itsas-arloko lehiaren zuzenbideaz itsas-portuetako enpresen
kudeaketarako masterreko ikasleei.
Sektore horrek garrantzia berezia du lehiarekin duen harreman estuarengatik eta bertan sortzen diren arau-hausteengatik, eta LEAren jardun-alor garrantzitsu bat da.
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c. Doktoregoa
- Masterra Kanpo Merkataritzan

LEAko batzordekide María Natividad
Goñi Urrizak Nazioarteko kontratazioaren eta
Lehiaren Zuzenbidearen eskolak eman ditu
2014/2015 ikasturtean Nafarroako Unibertsitate Publikoko Kanpo merkataritzako masterrean. Klaseen ardatzak izan ziren nazioarteko
merkataritzan gehien erabiltzen diren kontratu-motak eta lehiaren murrizpen posiblea. Bereziki landu ziren banaketa-kontratuak. Bi orduko bost saiotan eman ziren eskolak.

- Doktoregoa Zuzenbide pribatuan,
Carlos IIIan

María Pilar Canedo arduratu zen lehiaren
inguruko doktoretza-saioak emateaz Carlos III
Unibertsitateko doktorego ofizialean 2015eko
otsailaren 20ean.
Lehia lantzen duten doktorego ofizialek
berebiziko garrantzia dute ikerketaren aurrerapena eta lan akademikoaren bikaintasuna
bermatzeko, hori gero LEAren jardun profesionalean islatzen delarik.
Lehiaren arloko lanen tutoretza akademiaren eta praktikaren feedback-erako tresna
garrantzitsua da lehiaren agintaritzentzat.

- Madrilgo Carlos III Unibertsitateko
Lehiaren arloko kalteen tesia

2015eko otsailaren 20ean María Pilar
Canedo gonbidatu zuten Julia Suderowen doktorego-tesiaren tribunalean parte hartzera,
«lehiaren araudiaren nazioarteko aplikazioa»
titulukoa. Tesiak bikain cum laude kalifikazioa
lortu zuen, aho batez.
LEArentzat funtsezkoak diren gaien inguruko aparatu bibliografikoa eta doktoregaiak egindako analisia oso erabilgarriak dira
LEArentzat oso garrantzitsuak diren alorretan.
Hortaz, bi alderdientzako oso erabilgarria den
sinbiosi baten aurrean gaude.
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B. LEAko praktiken programa
Aurten, LEAk ere aurkeztu du bere
praktiken programa, mundu guztiko
ikasleei Bilbora etortzeko aukera
emanez, beren unibertsitateko
prestakuntzaren baitan ikasketaepealdi batean parte har dezaten

Uneotan, LEAk hitzarmenak ditu EHUrekin, Deustuko Unibertsitatearekin, San
Frantziskoko Unibertsitatearekin (Kalifornia),
Heidelbergeko Unibertsitatearekin (Alemania),
CEU San Pablo Unibertsitatearekin (Madril),
Comillaseko Unibertsitate Pontifizioarekin (Madril) eta Enpresaren Institutuarekin (Madril).
Aurten zentro guzti horietako ikasleak jaso ditugu.
Ikasleek egonaldiari ateratzen dioten etekina, logikoki, aurretik dauzkaten
ezagutzen araberakoa da, baina kasu guztietan aurrerapen esanguratsuak ikusi ditugu
haien ezagutzetan eta ekarpen bat egin diote
ikasleek euskal lehiari, egindako lanarengatik
eta, bereziki, lehia sustatzen laguntzeko ikasle
hauek egin duten kontribuzioarengatik.
Kasu batean, ikasleetako batekin egon
ziren arazo handiak direla-eta, praktikak uste
baino lehen amaitu behar izan ziren. Beste kasuetan, esperientzia bikaina izan da eta asko
lagundu du lehia profesional gazteenen artean
sustatzeko eta unibertsitateetan LEAren lana
ezagutarazteko.
Jarraian, epealdi honetako gure bekadunetako batzuen balorazioak jaso ditugu (abizenaren araberako hurrenkera alfabetikoan).

LEAko langileak aurten gurean izan diren bekadunetako
batzuekin

Xabier del Campo
«LEAn egin ditu praktikak. Harremana
dute nire ikasketekin; hau da, Negozioen Kudeaketako Graduarekin. Gaur egun nabil ikasten, Euskal Herriko Unibertsitatean.
Egin dudan lana ekonomiarekin lotuta
dago, merkatu-ikerketak eginez eta informaziorik apenas ez dagoen
merkatuen
bilaketak
eginez. Garrantzitsua
da Agintaritza honek lan
egiten duen alor-kopuru
handia nabarmentzea,
batzuk oso konplexuak
direnean eta haiei buruzko oso informazio gutxi dugunean.
Garrantzitsua da esatea gaur egun gizartea oro har ez dagoela oso kontzientziatua
lehiaren gaiaren inguruan eta guztiok ezagutu
beharko genukeen gaia da, horrela ez bailirateke egun geratzen diren akatsak egingo.
Esperientzia atsegina izan da oso, landu
ditudan gaietako askori esker ondo ezagutzen
dudalako orain lehiaren arloa eta horrela neure ezagutzak aplikatu ahal izan ditut merkatu-ikerketetan.»
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Carolin Hartmann
«Lehen egunetik
iritzi positiboa nuen
LEAko praktikei buruz.
Praktika hauek egiten
hasi aurretik, ez nuen
jaso lehiaren zuzenbidearen inguruko klaserik eta hemen lan
eginda lehiaren legeari
buruz dudan ezagutza garatu dut, ez bakarrik
Espainian, baina baita Europar Batasunean
ere, Erresuma Batuan eta nire sorleku Alemanian ere bai. Gehien gustatu zitzaidana izan
zen jurisprudentzia bilatzetik egoera legalaren prestakuntza lankidetzako ekonomiari eta
horren ondorio legal guztiei buruz, Europako
hainbat Estatu kidetan.
Praktikak asko gustatu zaizkit. Jende
guztia oso atsegina izan da eta beti geneukan
edozein zalantza galdetzeko aukera. Beste sei
bekadunekin egin dut lan. Giroak guztiz laguntzen zuen lehiari buruz ikasten.
Ikasi dudana oso erabilgarria suertatuko zait hurrengo seihilekoan: lehiari buruzko
eskolak izango ditut Alemaniako nire unibertsitatean eta nire bizitza profesionalean».

Iñigo López de Ilarraza
«LEA izan da niretzat, Zuzenbideari dagokionez, lan-munduarekin dudan lehen harremana, orain arte ez bainuen praktikarik
egin enpresa batean.
Deustuko Unibertsitatean gradu bikoitza
egiten ari naiz: Zuzenbidea eta Enpresa-Zuzendaritza. Gradu bikoitzari esker, askoz ere ikuspegi zabalagoa dut, bi ikuspuntu erabil baititzaket, eta desberdinak izan arren, harreman
estua dute elkarrekin: enpresaren ikuspegia
eta ikuspegi juridikoa. Horrela, Lehiaren Euskal Agintaritzan bi ikuspegiok praktikan jartzeko aukera izan dut, landutako gaiek hainbat
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Ezkerretik eskuinera: Carolin, Marie, Iñigo, Naroa,
Jenine eta Maitane

alor jorratzen baitituzte.
Lehiaren Zuzenbideari dagokionean,
LEAk hori ondo ulertzen lagundu dit, eta baita urrapen bat noiz gertatzen den hautematen ere, lehen nuen kontzeptua desberdina
baitzen. Gainera, uste dut gizartea, ni neu
bezalaxe, praktikak egin aurretik, ez dagoela
behar bezala informatua eta hau jende guztiak ezagutu beharko lukeen gaia dela, kontsumitzaileei zuzenean eragiten dielako, haiek
babestea baita helburua. Lehia dagoenean,
enpresek berrikuntzak egiten dituzte eta baldintza eta prezio hobeak eskaintzen dituzte,
eta baita produktu edo zerbitzuen eta aukeren
eskaintza zabalagoa ere.
Azkenik, nabarmendu nahiko nuke Agintaritzan egon naizen deboran beste kulturetatik datorren jendea ezagutzeko aukera izan
dudala, beste ikuspuntu eta esperientzia batzuk dituena. Hori zinez aberasgarria izan da,
ez bakarrik lan-mailan, baita maila pertsonalean ere. Gainera, Agintaritzako beste kideak
oso jatorrak izan dira gurekin eta beti lagundu
izan digute arazoren bat genuenean, erabilgarri sentitzea lortuz eta gutako bakoitzak emateko zeukan onena ateratzea lortuz.»

Ángela Montero-Rios

Caroline, Jenine, Marie, Naroa, Iñigo eta Maitane.

Naroa Martínez Ocerin
«Nire lehen praktikak LEAn egiteak oso
ondo ezagutzen ez nuen alor batez jabetzeko
aukera eman dit. Gure inguruan bertan gertatzen diren gaiak lantzeak egunerokotasuna
interesgarri eta entretenigarri bihurtu du.
MBA+Zuzenbidea gradu bikoitza oso
zabala da eta hori, dudarik gabe, abantaila
bat da. LEAn egin ditudan lanek Zuzenbidearekin eta enpresaren munduarekin izan dute
zerikusia, eta beraz positiboa izan da, bi alorretako nire ezaguerak handitzeko beta izan
baitut.
Lan-giroa atsegina izan da, bai hemengo
langileen aldetik nola beste bekadunen aldetik ere. Beste herrialdeetako lankideak izateak
ikuspegi globalagoa ematen dizu eta lehiaren
arloan beste herrialdeetan, kasu honetan,
Alemanian eta Estatu Batuetan, dauden aldeak ikasteko aukera ematen dizu.
Esperientziatik ateratzen dudan ondorioa da oso gutxi irakasten dela lehiari buruz.
Beharrezkoa da gazteek lehia askearen onurak eta horien defentsarako dauden mekanismoak ezagutzea.»

«Deustuko Unibertsitateko itsaso eta
portuetako enpresen kudeaketako eta itsas-zuzenbideko masterrean, prestakuntza
teorikoa osatzeko, praktika egiteko aukera
eskaintzen zaie ikasleei, jasotako ezagutza
teorikoak aplikatzeko aukera izan dezaten.
Nire kasuan, LEAn egin ditut praktika horiek.
LEA izaera administratiboa duen erakunde autonomo bat da, bere jarduteko esparrua autonomia-erkidegoa da eta bere funtzioak independentzia organiko eta funtzionaletik egiten
ditu. Haien artean dago merkatuetako lehia
askearen sustapena eta defentsa, Euskadin.
Parte hartu dudan espediente eta gatazken
izaeragatik, konfidentzialtasun-konpromiso
bat sinatu behar izan
zuen organismoarekin,
eta hortaz hemendik
aurrera emango dudan
informazioa, egin nituen jarduerei buruzkoa, zehaztasunik gabekoa izan daiteke. Oro har, egokitu zaizkidan
lanak itsas-sektorekoak izan dira eta, bereziki, portuetakoak, lehiaren zuzenbidearen eta
merkatu askearen ikuspegitik.
Hori dela-eta lan gehiago egin behar
izan badut ere, lehiaren gaiarekiko, emaitza
oso asegarria izan da, prestakuntzari dagokionez, aldi berean ni alderdietako ezaguerak
barneratu baititut. Egindako jardueren artean
daude honako hauek: Lehiaren alorreko legeria erabiliena hobeto ezagutzea, oro har, eta
baita alor horretako Euskadiko, Espainiako
eta Europako ebazpen judizialak ere; Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren
ebazpenen ikerketa (LEAren gisako erakundea, baina Espainia guztia hartzen duena),
aztergaia itsas-garraioa eta/edo portuetan
egindako operazio logistikoak zirenean; ikerketa-fasean dauden hainbat espedienteren
trataera dokumentala egiteko ikertzea eta

62

laguntza ematea, portuetako jarduera ekonomikoetan lehia askeari eragin dioten ekintzak
dauden jakiteko; Erakunde edo organismoei
zuzendutako gomendioak idazten laguntzea,
LEAk zigor ditzakeen lehiaren aurkako jarrerak saihesteko prozedurak azalduz; txostenak
idaztea, gaia landu eta gero, portuan emandako zerbitzuen inguruan eta horiek indarreko legeriaren testuinguruan jartzea eta arlo
horretako azken epaiei egokitzen zaizkien
ebaztea, tramitazio-fasean dauden txostenak
idaztea, Espainiako portu-sisteman eragina
duten gaiei buruzkoak, lehia askeari eragin
diezaiokeen edukia aurreikusteko asmoz.
Azaldutako funtzioez gain, LEAren lankidetzari esker prestakuntza-jardueretara joateko
aukera izan dut –hala nola, aditu ezagunek
parte hartu duten bilerak, lehiakortasunari
eta lehiari buruzko hitzaldi-zikloak–, bai eta
sektoreko profesionalekin harremantzeko
aukera ere.
Alor pertsonalari dagokionez, LEAko
zuzendaritzarekin eta bertako teknikariekin
izan dudan tratua ezin hobea izan da. Gertukoak izan dira eta beti egon dira prest niri
laguntzeko ezagutzen ez nituen alorretan eta,
pertsonalki, erabilgarri sentitu naiz egokitu
zaizkidan lanetan. Era berean, erakunde honek praktiketako ikasleak urte osoan zehar
hartzen dituenez, giro alai eta lasai egon da
eta horrela, LEAko nire esperientzia are positiboagoa izan da. Amaitzeko, egindako lanei
eta jasotako tratuari esker, praktika hauek
balio handia izan dute prestakuntzaren osagarri bezala.»
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Miriam Mounma
«Deustuko Unibertsitatean María Pilar
Canedo Arrillaga doktoreak emandako gizarte-zuzenbidearen eta nazioarteko kontratuen klaseetan Europar Batasuneko lehiaren
zuzenbidea lantzen genuen bereziki, eta klase haietara joan eta gero Euskadin lehiaren
zuzenbidea nola gauzatzen den jakin nahi
nuen.
2015eko uztailaren 28tik abuztuaren
25era arte praktiketan egon nintzen Lehiaren Euskal Agintaritzan.
Bekadun
bezala, Euskadiko Turismo-Legearen aurreproiektuan parte hartu
nuen eta aurreproiektu horretako arauek turismo arloko ostatuetan izango zuen eragina
ikertu nuen, batik bat Airbnb-ri dagokionez.
Aurreproiektuko arauek turismo arloko ostatu-aukeren arteko lehiarentzako oztopo diren
ikertu nuen, Londres edo Amsterdam bezalako beste hirietako legeekin alderatuz. Nire
ondorioak Euskadi, Londres eta Amsterdameko arauen desberdintasunak azaltzen zituen
txosten batean bildu nituen.
Nire beste egiteko bat izan zen abokatu
eta bezeroen arteko konfidentzialtasunaren
babesaz informazioa lortzea, enpresa bat
lehiaren arauak betetzen dituen ala ez jakiteko ikertua izaten ari denean. Abokatuen
eta bezeroen arteko konfidentzialtasuna nola
ulertzen den interpretatzeko Europako Justizia Auzitegiko eta Espainiako Auzitegi Goreneko kasuak aztertu nituen. Gainera, txosten bat
idatzi nuen auzitegien interpretazioa azalduz.
Eskerrak eman nahi dizkiot LEAri praktika hauetan ikasi dudan guztiagatik. Edonola
ere, Lehiaren Euskal Agintaritzako langileei
eskerrak eman nahi dizkiet, emandako laguntza eta erakutsitako pazientziarengatik.
Lan-giroa atsegina zen beti.»

Irati Prieto
«Abokatutza masterra egiten hasi nintzenean, LEAn eskatu nituen praktikak eta lau hilabetez egon nintzen han bekadun gisa.
Praktiken programa baliatu nahi nuen
lehia defendatzen duen erakunde batek nola
funtzionatzen duen ikasteko. Izan ere, Zuzenbide graduan ez dugu gai hori oso era sakonean
lantzen, baina nik interes handia nuen haren
funtzionamendua ulertzeko eta jakiteko zein
zen jardunbide egokia enpresak lehia askearen
aurkako jarreretan dabiltzanean.
Gainera, iruditu zitzaidan interesagarria
izan zitekeela etorkizunean abokatu-langela
batean lan egiteari begira.
Esperientzia ona
izan zen oso, eta lehiaren defentsaz gain lehiaren sustapenaz ere
ikasi nuen, barne bilera eta mintegietara joanda. Gainera, nirekin lan
egin zuten pertsonen artean zegoen giroa ezin
hobea izan zen. Hortaz, Zuzenbidearen alor hau
interesatzen zaien guztiak animatu nahi ditut
praktika hauek eskatzera.»

lizazioarekin (CEU San Pablo Unibertsitatea)
eta Europar Batasunak paper garrantzitsua du
alor honetan.
Duela gutxi sortu zen arren, LEAn aktibitate handia dago, eta ezin hobea den profesional-talde batek egiten du lan bertan. Era berean, eguneroko lan-giroa oso harmonikoa eta
kolaboratiboa da. Horregatik, praktikak oso
esperientzia atsegina izan dira niretzat.
Gure bekadunen taldea Espainiatik (Bilbo,
Madril, Segovia) eta munduko beste hiri batzuetatik (San Frantzisko, Heidelberg) etorritako
sei ikaslek osatzen genuen, eta gure artean
adiskidetasuna zen nagusi. Gainera, beste herrialdeetako jendearekin esperientziak partekatu ahal izateak asko aberasten du egunero
elkarrekin egiten dugun lana.
Laburbilduz, uste dut LEAn praktikak egitea oso interesgarria izan daitekeela Zuzenbidearen alor honetan interesa duen edozein
ikaslerentzat.»

Maitane T. Puente González
«Lehiaren Euskal Agintaritzak ekarpen
handia egiten du merkatu aske baten alde, hau
da, kontsumitzaile eta erabiltzaileek beren eskubideak gauzatu ahal dituzten merkatu baten
alde; horregatik da horren garrantzitsua bertan egiten den lana.
LEAko nire praktiketan, nire lana izan da
lehiaren zuzenbidearen arloko legeria, jurisprudentzia eta doktrina aztertzea. Horri esker, interes handia pizten didan zuzenbidearen alor hau
sakonean ezagutzeko aukera izan dut. Izan ere,
Zuzenbide gradua ikasten ari naiz Europako
Batasuneko zuzenbide juridikoaren espezia-
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Robert Roulusonis
San Frantziskoko
Unibertsitateko ikasle
honek iraupen luzeko
praktika batzuk egin
zituen LEAn. Hemen
egon zen bitartean
gure gizartearentzako
interes handia duten
ikerketa erkatu batzuk garatzen lagundu zuen,
kontratazio publikoa eta lehia aztertuz. Era
berean, lehiaren zuzenbidearen aplikazioaren
deszentralizazioaren inguruko lan batzuk egin
zituen. Horiek LEAn aurkeztu zituen modu
itxian, eta baita jendaurrean, deszentralizazioaren inguruko argitalpen batean parte hartuta (memoria honetan lantzen da argitalpen
hori, aurrerago).

Jenine Smith

Naroa, Marie, Jenine eta Iñigo

«TLEAn lan egiten lehiaren legeari buruz
dudan ezagutza garatu dut, ez bakarrik Espainian, baita Europar Batasunean, Estatu Batuetan eta Kanadan ere.
Hasiera batean, herrialde guzti horietako
lehiaren legearen eskemak egin nituen. Gehien
gustatu zaidan proiektuetako bat nire herrial-
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dean bete beharreko programei buruz ikertzea
izan da, eta Espainian horrelako zerbait martxan jartze posible izango zen edo ez ikertzea.
Estatu Batuetan bete beharreko programak herrialde osoan ezartzen dira, baina Espainia ez
dira ohikoak eta programa horiei buruz ikertzea,
Espainian horrelako zerbait egin zitekeen ikusteko, oso interesgarria izan zen.
Zuzenbidea ikasten ari diren beste ikasle
batzuk ere LEAra etorri beharko lirateke praktikak egitera; izan ere, oso giro erosoa du lehiari
buruz ikasteko.»

Marie Trapet Llamas
«Nire lehen praktikak zirenez, ez nekien
zer espero nezakeen, baina garrantzitsuena
da iristean erabilgarri sentitzea, izan lehen
praktikak izan bosgarrenak, eta horixe topatu
nuen LEAn lehen egunetik beretik.
Nik MBA eta Zuzenbidea egiten dut
gradu bikoitz batean IEn, eta nire asmoa
zuzenbide arloko praktikak egitea zen. Hala
ere, nire zuzenbide mailako ezaguerak mugatuak direnez (merkataritza-zuzenbidea ez
dut ondo ezagutzen, eta hori ezinbestekoa
da hemen lan egiteko), erabaki zen, hasiera
batean akaso Agintaritzaren ekonomia-arloko
norbaitekin lanean izan nintekeela erabilgarriago. Hala eta guztiz ere, posible izan den
guztietan, jurista batekin lan egiten eta parte
hartzen utzi didate. Teknikari guztiei egin nien
edozein lan egiteko eskaintza, baita normalean bekadunek egiten dituztenak ere (fotokopiak egitea, alegia), eta denek onartu zuten
nire eskaintza, baina ez fotokopiak egiteko,
baizik eta laguntzeko, nik ahal dudan heinean,
une horretan aztertzen ari ziren kasuetan. Horrela, biontzako erabilgarria izan den zerbait
egin dugu: haiek, lan-karga txikitu dutelako,
eta nik, hemen benetan egiten dena ikasi dudalako.
Nabarmentzekoa da hemen LEAn dagoen giroa eta langileen eta bekadunen ar-

teko gertutasuna. Hori, nire iritziz, positiboa
da emaitzei dagokienez. Alabaina, hemen
egonda ohartu naiz, lehia oso garrantzitsua
izan arren, oso gutxi ezagutu eta ikasten
dela zuzenbidearen alor hau de merkatuaren arautzea herritarren artean. Hortaz, oso
pozik nago alderdi hau ezagutzeko beta izan
dudalako eta barrutik ikusi ahal izan dudalako zer ondorio eta lan dituen merkatuaren
arautzeak».

C. Institutuak
Agintaritzak gazteak
kontzientziatzen jarraitzen du,
lehia eraginkor bat izatearen
beharra ezagut dezaten. Aurreko
urteetako esperientzia ona delaeta, aurten berriz ere jakinarazi
diegu ikastetxeei irailean, ikasturtehasieran, lehia askearen printzipioen
inguruko prestakuntza jaso
dezaketela euskaraz, gaztelaniaz,
frantsesez eta ingelesez.

Lehiari buruzko hitzaldi batean parte hartu zuten
Bilboko Botikazar BHI-ko ikasle hauek

2014-2015 ikasturtean, 15 ikastetxe
hauetako 24 talderi eman zitzaien prestakuntza:
La Salle-Berrozpe HLBHIP (Andoain)
Ikastola HLBHIP (Bergara)
Uribarri BHI (Basauri)
Bertendona BHI (Bilbo)
Botikazar BHI (Bilbo)
Sta. Mª Artagan BHIP (Bilbo)
Ntra. Sra. del Carmen HLBHIP (Bilbo)
Gabriel Aresti BHI (Bilbo)
Kirikiño Ikastola HLBHIP (Bilbo)
Xabier Zubiri-Manteo BHI (Donostia)
Koldo Mitxelena BHI (Errenteria)
Gernika BHI
Xabier BHIP (Portugalete)
Burdinibarra BHI (Trapagaran)
Urkide HLBHIP (Gasteiz)

Ikastetxeen erantzuna aldekoa izan da;
horrenbestez, hainbat hitzaldi eman ditugu
lehia eraginkorra izatearen garrantzia aztertzeko, bai eta azaltzeko ere, zer eraso egiten diren
haren kontra eta zer ondorio negatibo izaten
dituen horrek herritarren egunerokotasunean.
Lehia mugatzeak beren bizitzetan eragin zuzena duela ikasi dute ikasleek.
Ikasleek interes handiz hartu dute prestakuntza, eta aktiboki parte hartu dute; are
gehiago, aurreko urteetan parte hartu zuten
ikastetxe batzuek jarduera berriz egiteko eskatu dute aurten.
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Lehiari buruzko hitzaldira joan ziren Uribarri BHI-ko
ikasleak

Ntra. Sra. del Carmen-Ikastetxea (Bilbo)

Portugaleteko Xabier Ikastetxea

Ainara Hercek Santa Maria de Artagan Ikastetxean
eman zuen prestakuntza-saioko parte-hartzaile batzuk

Jaione Aberasturi Xabier Zubiri-Manteo BHI-ko ikasleekin

67

5. LEA eta gizartea
A. LEAk antolatutako
hitzaldiak
a. ELSA Summer School –
Donostia, 2014ko abuztuaren
4tik 8ra

2014ko abuztuaren 4ean Natividad Goñi
eta Maria Pilar Canedo irakasleek hasiera eman
zioten Donostian Europako Zuzenbide Ikasleen
Elkarteak antolatu zuen lehiaren inguruko ikastaro bati. 30 herrialdetako 40 ikaslek baino gehiagok hartu zuten parte mintegi honetan, lehiaren arloko Europako zuzenbidearen kasuak
aztertuz eta euskal ikasleei lehiaren inguruan
Europan gaur egun dauden sentsibilitateak
ezagutzeko aukera emanez-.

b. Jardunaldia, Francisco
Marcos irakaslearen eskutik –
Bilbo, 2014ko urriaren 29a
Francisco Marcos irakasleak eskola bat
eman zuen lehiaren agintaritzen oinarrizko helburuari buruz, eta baita erakunde horiek haien
eskura dituzten tresna eta aplikatzeko tresnei
buruz ere.
Marcos irakaslearen iritziz, lehiaren agintaritzek egiten duten lanaren azken helburua
ideia batean laburbil liteke: kontsumitzaileek

produktuengatik gutxiago ordaintzea, hain
zuzen ere, horrek dituen ondorio guztiekin. Horretarako, agintaritzek eskura dituzten sustapen- eta ikerketa-tresnak erabili behar dituzte.
Tresna horiek elkarren osagarriak dira, baina
bakoitzak bere berezitasunak ditu.
Lehiaren defentsak honako tresna hauek
erabiltzea dakar: detekzioa, ikerketa, egiaztapena eta, dagokionean, zehapena. Azken
horrek disuasio-neurri moduan funtzionatzen
du. Horren harira, irakasleak nabarmendu
zuen
zehapenak
ez
erabiltzeak haien
disuasio-indarra
galtzea ekar dezakeela.
Alabaina, zigorrezko helburu
errepresiboa ekuazioaren parte bat baino ez
da. Horrekin batera, ezinbestekoa da lehiaren
sustapen eraginkorra egitea, lehiaren inguruko
kontzientzia sortzeko.
Lehiaren aurkako jarrera posibleak detektatzeko- batik bat LDLren 1. artikuluan zehaztuta daudenak-, agintaritzek oso balio handiko bi
tresna dituzte: barkamen-programak eta beste
agintaritzek detektatutakoa kontuan hartzea.
Barkamen-programei dagokienez, askotan
enpresek ez dakite existitzen direnik ere, bereziki tokiko merkatuetan jarduten diren enpresen
kasuan, eta ezin dituzte baliatu. Inguruko beste
agintaritzek egiten dutena kontuan izateari dagokionean, askotan lehiaren agintaritzek errezeloa izaten diote berdin-berdin jarduteari.
CNMC-ren azken ebazpenen harira
(S/0428/12 PALÉS espedientea), Marcos
irakaslea boto partikularren egokitasunari
buruz mintzatu zen,. Maila formalean, ebazpenean azaltzen den gehiengoaren iritziarekin bat
ez datorren iritzi bat adierazteko balio dute.
Edukiari dagokionez, boto partikular hauen
edukia mugatuko duen mekanismo bat martxan jartzearen alde agertu zen.
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Azkenik, arautzaile zehatzak egotearen
garrantzia nabarmendu zuen. Haiei esker, lehiaren agintaritzak ez du une oro ibili behar
esku hartzen; izan ere, gerta liteke haiek arautzaile bihurtzea, eta hala sistema galbideratzea.

c. Conferencia de Hassan
Qaqaya sobre Competencia y
Desarrollo, Bilbao, 			
18 de noviembre de 2015

Hassan Qaqaya, Nazio Batuen Lehiaren
eta Garapenaren ataleko buruak, mintegi bat
zuzendu zuen. Bertan, lehiaren politikek eta
agintaritza independenteen ekarpena justifikatzen duten elementu nagusiak landu ziren,
bai herrialde garatuetan nola garapen-bidean
dauden herrialdeetan.
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d. Lehiakortasunaren eta
Lehiaren inguruko hitzaldizikloa (2015eko urtarriletik
ekainera)

Lehiaren Euskal Agintaritzak nazioarteko
adituak bildu zituen Bilbon «Lehiakortasuna
eta lehia, neutralitatearen, kontratazio publikoaren eta garapenaren politika publikoen
analisi bat» izenpean antolatutako hitzaldi-zikloan. Ospatu ziren bost saioetan zehar, puri-purian dauden gai askotan sakondu genuen
nazioartean izen handia duten adituen eskutik.
Europako Batasunak diruz lagundu zuen
zikloaren zati handi bat, Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide Transnazionaleko Jean Monnet
Katedraren bitartez.

–Competition Neutrality and
Public Procurement

Pedro Hernando, Eleanor Fox eta María Pilar Canedo
hitzaldiaren aurretik

Lehen saioan New Yorkeko Unibertsitateko Eleanor Fox izan zen hizlaria, eta neutraltasunaren eta kontratazio publikoaren politikei
buruz hitz egin zuen.
Hizlariak nabarmendu zuenez, garrantzitsua
da Estatuak, eragile ekonomiko bezala jarduten
duenez gero, neutraltasunez jokatzea. Zentzu
horretan, Keniako adibidea azaldu zuen, xehetasun osoz. Bertan, ez da lehiaren legeriarik izan
eta eraikuntzaren sektorean kartel bat sortu zen;
horren kide ziren Gobernuko ministro guztiak.
Adibide honen bitartez, agerian geratzen da zein
beharrezkoak diren lehiari buruzko arauak merkatu eraginkor bat izateko.

Administrazio
publikoek kontrataziorako
duten
aurrekontua BPGren % 15 eta %
30 artekoa izan ohi
da, eta ondorioz
ezinbestekoa da
Estatuek era neutralean jokatzea.
Lizitazio publikoetan lehia eraginkorrik ez badago, % 30era
arteko gainkostuak sor daitezke. Hori saihesteko, nahitaezkoa da bi frontetan borroka egitea; kartelak hautematea eta administrazio barruko ustelkeria edo konplizitatearen aurkako
borroka.
Fox irakasleak Europako eta AEBko lehiaren legeria aztertu zuen, eta nabarmendu
zuen Europan nagusitasun-posizioa gehiegikeriaz erabiltzeari garrantzi handia ematen zaion
bitartean AEBn lehentasuna kartelen kontrako
borroka dela.
Era berean, Australiaren kasua aipatu zuen lehiaren politikan jarraitu beharreko
adibide gisa.
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–Public Procurement
and Competition Law
2015eko otsailaren 13an Washingtoneko
Competition Law Center-eko William Kovacic
izan zen gurean, lehiaren zuzenbidearen eta
kontratazio publikoaren inguruko hitzaldi bat
emanez.
Hizlariaren hitzetan, lehiaren politikak
dira, politika guztien artean, herritarrei errendimendu gehien ematen dietenak. Izan ere,
agerikoa da lehiarik egon ezean kontratazioaren gainkostuek Gobernuaren aurrekontua
txikitzen dutela interes sozialeko beste politika
batzuetarako, hala nola, hezkuntzarako edo
osasunerako.
Testuinguru horretan, oso garrantzitsua
da kartelen aurka borroka egitea, batik bat barkamen-programen bitartez eta baita isun altuen
bidez ere, horrela kolusioa egitea errentagarria
izan ez dadin eta enpresek lehiaren aurkako
akordioak egiteko pizgarria gal dezaten.
Kovacic irakasleak nabarmendu zuen
arriskutsua dela politika publikoek tokiko
enpresak lehenestea kontratazioaren bidez,
horren ondorio zuzena delako gobernuek
erosketa publikoengatik ordaintzen dituzten
prezioak altuagoak izatea. Batzuetan, kontratazioa publikoa ez da oso eraginkorra, helburu
sozial pila bat bete behar dituztelako, enpresa
pribatuek ez bezala.

William Kovacic LEKeko kideekin eta Ikerketa
zuzendariarekin

Deustuko Unibertsitateko Ekitaldi Aretoa William Kovacicen hitzaldian
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Garrantzitsuena tokiko merkatua babestea da, ez merkatu horretan une horretan
dabiltzan enpresak. Ildo horretan, dilema bat
sortzen da: tokiko enpresak kontratatzea edo
lehia zabaltzea. Administrazioek esaten duten
tokiko enpresek enplegua eta aberastasuna
sortzen dutela eta zergak ordaintzen dituztela
eta, ondorioz, lehentasuna eman behar zaiela
lizitazioetan. Kovacicek, ordea, uste du horrek
kostu bat duela, eta kalitatean eta prezioan ordaintzen dela, dinamismoa, berrikuntza, ideia
berriak eta kalitatea galtzen direlako.

–Lehia eta lehiakortasuna.
Ikuspegi ekonomiko bat
2015eko martxoaren 17an lehiaren eta
lehiakortasunaren arteko lotura aztertu zuten
Amadeo Petitbok, Arseni Gibertek eta Luis Palama, ikuspegi ekonomiko batetik.

Amadeo Petitbó

Amadeo Petitbó,Ekonomia Aplikatuaren
katedraduna da eta Lehiaren Defentsarako Auzitegiaren (LDA) presidente izandakoa da. Bere
hitzaldian, lehiaren analisia egiterakoan ikuspegi
ekonomikoa guztiz inkorporatzearen alde egin
zuen. Ildo horretan, ikuspuntu ekonomiko eta
juridikoaren osagarritasunaren alde egin zuen,
bi arloek elkarren beharra baitute; izan ere, analisi ekonomikoaren printzipioek merkatuaren
funtzionamendu lehiakor bat bermatuko duen
korpus juridiko baten beharra dute.

Bestalde, beste gai asko jorratu zituen
bere hitzaldian: lehiaren aurkako jarduerak aipatu zituen, lehiaren aurkako printzipioen defentsa korporatibista tradizionalaren adibide
batzuk eman zituen, tradizionalki monopolioen
menpe egon diren sektoreetan ere lehia askea
zabaltzearen onurak aipatu zituen... Guzti horren helburua merkatuek lehia aske eta eraginkorraren arabera funtzionatzearen beharra
ikusaraztea zelarik, horrek onurak baitakarzkie
kontsumitzaileei, enpresa eraginkorrei eta ekonomiaren osotasunari.
Horrela, 1. Artikulua aipatzerakoan, LDLrena baino zabalagoa definizio bat eman zuen
kartel bat zer den esateko. Hau izan zen bere
definizio pertsonala: «Enpresen -ondasun eta
zerbitzuen saltzaileak edo erosleak; elkarren
aurkako lehiatzaile erreal edo potentzialakelkartea, borondatezkoa edo eragindakoa.
Honen bitartez, haien erabakiak koordinatzen
dituzte prezioen, kopuruen edo beste edozein
aldagairen inguruan, era esanguratsuan eta
nahikoa denboran zehar, eta horrela lehia aske
eta leialaren funtzionamendua edozein merkatu adierazgarritan aldaraziz, kontsumitzailearen ongizatearen kaltetan». Gainera, koordinatutako jardueren (lankidetza: prezioen gerrarik
ez egitea) eta monopolioen ondorioak berdindu zituen, eta horren ondorioz kontsumitzailearen ongizatea txikitzen dela esan zuen.
3. artikuluari dagokionez, LDLren izaera instrumentala nabarmendu zuen, eta baita
interes publikoarekin duen lotura ere. Aitzitik,
Lehia Desleialaren Legearen erreferentzia interes pribatua da.
Metaketen kontrolari dagokionez, analisi
ekonomikoa presente duten alorrak zerrendatu zituen: merkatu garrantzitsuenen egitura,
enpresen kokapena, lehia erreala edo potentziala, hautaketarako alternatibak, sartzeko oztopoak...
Bestalde, Petitbók nabarmendu egin zituen
lehiaren aurkako ekintzak ulertzerakoan analisi
ekonomikoak egin dituen ekarpenak eta haiek
ekintza horien efektuak baloratzeko oso garrant-
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zitsuak direla esan zuen. Efektu horiek formak
baino garrantzia handiagoa izan behar lukete
eta azken ebazpenaren norabidea alda lezakete.
Hizlariak Administrazio Publikoen papera
aztertu zuen ere. Horiek lehiaren agintaritzen
kontrolpean daude eta lagundu behar dute
merkatuak lehia askearen printzipioen arabera
funtziona dezaten. Eta horrek horrela behar du
izan, ekintza publikoak interes publikoaren arabera egin behar baitira.

Arseni Gibert

Arseni Gibert, Kataluniako Lehiaren
Agintaritzaren (ACCO) buruak esan zuen lehiaren politiketan ekonomiaren eta zuzenbidearen
rolaren inguruko debate zaharra gainditzea beharrezkoa dela, eta ikuspegi bateratu bat defendatu zuen, garrantzitsuena helburuak eta
emaitzak diren heinean; bitartekoak, teknikak
eta prozedurak, beharrezkoak izan arren, tresnak baino ez dira.
Hizlariak esan zuenez, kezkatua dago
gizartean ez dagoelako oso hedatua lehiaren
aldeko kontzientzia. Horrela, bere iritzia zen le-
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hiaren arloko politikak beti motz geratuko direla eta arautzearen kalitatea ez dela onena izango aldaketa kultural sakon bat gertatu ezean.
Gainera, adierazi zuen aldaketa hori eragiteko
kalteengatiko erreklamazio kolektiboak lehiaren kultura hedatzeko potentzial handiko tresna izan daitezkeela.
Lehiaren aldeko kultura nahikoa hedatua
ez dagoela ikusten da bai enpresetan -interes
korporatibo handiak dituzte- eta baita administrazioetan ere -lehia mugatzen duten araudiekin, jardunbide klientelarrekin edo laguntza
publikoak banatzerakoan gutxienez zalantzagarriak diren banaketa irizpideekin.
Gilbertek hausnarketa batzuk partekatu
zituen deskribatutako egoera horrek indartzen
ari den lankidetzako ekonomian duen eragin
zuzenaz eta planteatzen diren alternatibez:
debekua, arautzea, arauak kentzea, etab. Ezagutzen dugun errealitate ekonomikoaren hain
desberdina den egoera baten aurrean, Gilbertek mugatzearen aurka egin zuen eta agintari
britainiarrek egindako hurbilketa irekia azaldu
zuen.
Luis Palma lehiaren politikak lehiakortasunari eta hazkundeari egiten dioten ekarpenaz hitz egin zuen.
Hasieran, hizlariak lehiaren indartzea defendatu zuen hazkundearen pizgarri moduan.
Horretarako, ikuspuntu ekonomiko batetik,
lehiaren arloko politiken eragina aztertu zuen
eraginkortasuna banatzen den hiru taldeetan
eta horiek osatzen dituzten hazkundearen motorretan: ekoizpen-eraginkortasuna (eraginkortasunaren efektua baliabideen erabileran eta
ordezkapenen efektua); eraginkortasun dinamikoa (berrikuntzaren, inbertsioen, ondasun
publikoen eraginkortasuna) eta esleipen-eraginkortasuna (prezioaren efektua, merkatuko
hedapen handiago).
Jarraian, Palmak lehiaren arloko politikak
ongizatean duen eragina aztertu zuen Panelen
datuak erabiliz ( 2006-2013 urteak; lagina:
120 herrialde; 5 aldagai: Human Development
Index; per capita BPG; Intensity of Local Com-

Luis Palma

petition; Extent of market dominance; Effectiveness Antitrust Policy). Datu horiek aztertuta,
ondorioztatu zuen lehiaren politikak eragin positiboa duela tokiko konpetentziaren indarrean
eta merkatuaren hedapen txikiagoa sustatzen
duela; horrek, era berean, eragin positiboa du
gizartearen ongizatean eta herrialde bateko
aberastasunean.
Azkenik, hizlariak Europa 2020 estrategia errepasatu zuen eta baita lehiaren arloko politikak nola eragiten dien haren ekimen
garrantzitsuenei. Ekimen horiek hazkunde ekonomiko argi, jasangarri eta integratzaile bat sustatu
behar dute. Lehiari esker espero izatekoak ziren
eragin positiboak azaldu zituen, baina konpondu
gabe geratzen diren gaiak ahaztu gabe.

–Lehia garapen ekonomikoaren
eragile gisa
2015eko apirilaren 24an hitzaldi bat
eman zuen Marianela López Galdósek. Garapenerako Banku Interamerikarraren aholkularia da López eta bere hitzaldian Lehiaren
Zuzenbidearen eta Garapen Ekonomikoaren
gaia landu zuen.
Produktibitatea garapenaren ardatzetako
bat da, kapital fisikoaren eta giza-kapitalaren
metaketa bezain garrantzitsua. Produktibitatea, ordea, ingurune egoki batean da beharrezkoa, eta hori orekatze makroekonomikotik edo atzerriko merkataritza eta inbertsioei

ateak zabaltzetik askoz haratago doa.
Lehia funtsezko elementua da ingurune
egoki hori garatzeko. Hori dela-eta, gero eta
gehiago dira munduan lehia sustatzeko sistema bat martxan jartzen duten Estatuak. Lehiak
garapen ekonomikoarentzat duen funtsezko
izaeraren eraginez ugaritu egin dira lehiaren
aldeko sistemak dituzten herrialdeak. Horrela,
1990ean 30 baino gutxiago ziren lehiaren aldeko sistemaren bat zuten herrialdeak, baina
2014rako 125eraino heldu da kopuru hori.
Lehiaren arloko politika herrialde baten
garapen-politikaren alderdi garrantzitsu bat
da, gardentasunarekin eta kontuak ematearekin batera. Gizarte modernoan, merkatu-ekonomia baten zilegitasun politikoa mantentzeko
tresnetariko bat da lehiaren politika. Izan ere,
ekonomia horrek aukera berberak eta aukera
justuak eskaintzen dizkie guztiei. Gainera, «lagun arteko kapitalismoaren» eta merkatu-ekonomia demokratiko baten arteko desberdintasuna markatzen duten erakundeekin lotzen da
lehiaren politika.
Estatu baten ekonomian, badira lehiaren
aurkako zenbait elementu, merkatua distortsionatzen eta produktibitatea txikitzen dutenak: adibidez, botere-metaketa –monopolioen
eta enpresa-batasunen bidez– eta lehiaren
aurkako kartelak nahiz araudiak indarrean egotea (energia, garraioak, zerbitzu profesionalak).
Lehiaren aurkako elementu horiek murriztu edo desagerrarazteko, hainbat neurri har
dezakete Estatuek.
Lehiaren erregimenak ezartzea marko
instituzional egonkor batekin. Hori egiteko, beharrezkoa da marko egoki bat izatea, lehiaren
erregimena gehitu ahal izateko. Erakunde ez
egonkorrak dituzten herrialdeek ez dituzte lehiaren ardura hartuko duten erakundeak sortzeko baldintzak betetzeko. (Esate baterako,
Afganistan).
Marko egokia dagoenean, lehiaren ardura hartuko duten erakundeak sortu behar
dira eta lehiaren arloko araudia ezarri behar
da. OCDEk dio lehiaren erakundeak aurrekon-
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Marianela López Galdós LEAren egoitzan

tuen bitartez finantzatzeak onura ekonomikoak
sortzen dituela hazkundearen alorrean, per capita errentaren eta Barne Produktu Gordinaren
hazkunde-maila handiagoekin lotura baitu.
Australia da lehiaren politika arrakastaz
ezarri duen herrialdeen egoera azaltzeko eredu on bat. 1990ean herrialdean erreforma
asko egin ziren mikroekonomiaren arloan eta
agerikoa izan zen erreforma horien efektuak
oso mugatuak izango zirela indarrean zeuden
lehiaren politikak berrikusi eta aldatu izan ez
balituzte. 1995eko apirilean, Australiako estatu eta lurraldeetako gobernuek adostu zuten
Lehiaren Politika Nazional bat ezartzea.
Estatuan, lehiaren politikaren ardura era
deszentralizatuan eginda, eta eredu horren baitan dago Lehiaren Euskal Agintaritza. Bere eskumenpean daude Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren lehiaren aurkako jarduerak.
Beharrezkoa da kartelak errazen sor litezkeen sektoreak identifikatzea eta lehiaren
kultura bat sustatzea, kartelak sor ez daitezen.
Azkenik, kartelik aurkitzen bada, zigorrak ezarri behar zaizkie, disuasio-efektuarekin.
Lehiaren politika aktibo baten arrazoi
nagusia ekonomiaren eraginkortasuna areagotzea da, produktibitatea haz dadin. Lehia
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politika publikoen printzipio gidari bat izan behar da, sektore jakinen erregulazioan, lizitazio
publikoetan eta emakidak eta baimenak ematerakoan.

–Lehia eta aplikazio deszentralizatua
2015eko maiatzaren 12an hitzaldi bat
eman zuen Trentoko Unibertsitateko Michele
Carpagnano irakasleak, Lehiaren zuzenbidea
aplikatzeko mekanismoei buruz, Europaren
eta herrialde bakoitzaren ikuspegitik eta mekanismo bikoitz publiko eta pribatu baten
existentzia nabarmenduz.
Horietan lehenengoa honako hauek ezaugarritzen dute: interes publiko eta orokorrak
babestea, jarduerak ikertzeko eta frogak bilatzeko botere publikoa (eta baliabide publikoak)
erabiltzea, estatuaren esku geratzen diren zehapen administratiboak ezartzea eta, azken
urteotan, administrazio publikoen artean lehiaren kultura sustatzea eta estatuak lehiaren aurka hartzen dituen neurriak auzitara eramateko
aukera izatea.
Aplikazio pribatuak ere ezaugarri jakin
batzuk ditu. Haietako bat eskubide subjektiboen babesa da. Horrela, 2014/104/EB Zuzen-

Michele Carpagnano

tarauaren 3. artikuluan ezartzen den moduan,
lehiaren zuzenbidearen urraketa bategatik kaltetua izan den edozein pertsona fisiko edo juridikok du kalte-ordain oso bat erreklamatu eta
jasotzeko eskubide14. Aipatzekoa da ere frogak
aurkitzeko botere eta baliabideen izaera mugatua, frogatu beharraren karga auzi-jartzailearen
gain dagoelako. Era berean, egindako kaltearen osotasuna ordaindu beharra da beste ezaugarri bat, sortu den kalteaz gain galdutako
irabaziak eta interesak ere ordaindu behar
baitira. Azkenik, nabarmendu behar da badirela auzi-jartzailearen gain geratzen direla auzia
jartzeak eragindako gastu batzuk. Hala ere, horiek txikitu egin daitezke prozesuaren kostuak
ezartzen bazaizkio kondenatuari. Duela gutxi
onartu dira jarduera kolektiboak egiteko auke14
2014/104/UE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Batzordearena, 2014ko azaroaren
26koa, Zuzenbide nazionaleko kalteen inguruko jardueretako arau jakin batzuei buruzkoa, estatu kideen eta
Europako Batasunaren lehiaren zuzenbidea urratzen
deneko kasuetan, EBAO L 349, 2014ko abenduaren
5ekoa.

ra (Europako Batzordearen 2013ko ekainaren
11ko gomendioa) eta kalteak badaudelako
presuntzioa, kartelen kasuan (2014/104/UE
Zuzentarauaren 17.2 art.).
Lehiaren zuzenbidea aplikatzerako orduan aurrera-pausotzat jo zituen Carpagnanok
norbanakoei ezarritako isunak, izaera penala duten zehapenak, jarduera kolektiboetako
opt-out sistema eta lehiaren zuzenbidearen
tokiko exekuzioa.
Norbanakoei ezarritako isunen harira,
ez dago oztoporik EBko sorrerako zuzenbidean norbanakoei zuzendutako isunak ex lege
sortzeko, baldin eta isun horiek ez badute zigor-izaerarik (103. art., EBFT). Nolanahi ere,
beharrezkoa litzateke 1/2003 Erregelamendua
aldatzea, bertan aurreikusten denez isunak
enpresei edo enpresa-elkarteei bakarrik ezar
baitakizkieke15 .
Zehapen penalei dagokienez, ezin daitezke Europa mailan ezarri, EBFTren arabera. EBFTren 83(2) artikuluaren arabera, EBk
zuzentarauen bidez baino ezin ditu indarrean
jarri zuzenbide penaleko arau esanguratsuak.
Horren arabera, badirudi ezinezkoa dela Europa mailako lehiaren zuzenbidearen erregimen
penal bat ezartzea. EBk izango luke, ordea,
aukera zuzentarau baten bitartez estatu kideei
eskatzeko zehapen penalak hartzea EBFTren
101 eta 102 artikuluak betetzen ez direnerako.
Jarduera kolektiboetako opt-out aukerari
dagokionez, Europako erakundeak argi eta garbi daude opt-in mekanismoaren alde, hau da,
borondatezko parte-hartzearen alde (2013ko
ekainaren 11ko Gomendioaren 21. lerrokada).
Alabaina, estatu kide batzuk (Erresuma Batua
eta Portugal) opt-out mekanismoak ezartzen
ari dira.
Azkenik, Lehiaren zuzenbidearen tokiko
exekuzioari buruz, Carpagnano irakaslearen

15
Kontseiluaren
1/2003
Erregelamendua,
2002ko abenduaren 16koa, Itunaren 81. eta 82. artikuluetan aurreikusitako lehia-arauak ezartzeari buruzkoa.
EEAO L 1, 4.1., 2003ko urtarrilaren 4koa.
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iritziz badaude aplikazio deszentralizatuaren
adibide oso onak (Espainia, Alemania), eta nabarmendu zuen EBn ez dagoela mugarik tokiko
mekanismoak sortzeko garaian (nazio-mailan).
Hala ere, estatu batzuetan badaude eskumenak banatzeko arazoak (Italian, esaten baterako, lehia Estatu zentralaren eskumen esklusiboa da).
Carlos III Unibertsitateko katedradun Luciano Parejok kontrol-mekanismoei buruz hitz
egin zuen. Azaldu zuenez, Espainiako sistema
ez da batere ohikoa Europan, eta Herbeheretako sistemak baino ez du haren nolabaiteko
antza. Alemanian sektoreetako organismo
erregulatzaileak batu egin ziren, baina lehiaren
organoa independentea da. Espainian 2 auzitegi eta osoko bilkura bat daude, baina Lehiaren Auzitegiak du nagusitasuna.
Kontzeptu nagusia gainbegiratzea da.
CNMV sortzeko legean azaldu zen lehen aldiz
kontzeptu hori, eta gero gainerako organoetara
hedatu zen.
Hizlariaren ustetan, hurrengo urratsa kontrola da. Kontzeptu horren jarduera-eremua

Luciano Parejo

oso handia da, teknika asko eta maila konstituzionala dauzka, eta ordenamendu juridikoan
txertatuz joan da.
Carlos III Unibertsitateko Juliana Rodríguez irakasleak deszentralizazioari buruz
eta Lehiaren zuzenbidearen aplikazio pribatuari buruz hitz egin zuen. Esan zuenez,
merkataritza-arloko epaitegiek esku hartu dezakete lehiaren aurkako jarduerekin kontratuak betetzen ez diren kasuetan eta kontratuz
kanpoko erantzukizun-kasuetan, kalte-ordainak eskatzeko.
Kasu honetan aplikatu beharreko Europako araudia 1215/2012 Erregelamendua da,
aplika litezkeen hainbat foro biltzen dituena:
sumisio-foroa (isilekoa edo agerikoa), demandatuaren etxebizitzaren foroa eta foro berezia,
kontratuz kanpoko erantzukizunerako16 .
Hainbat lekutan gertatzen diren kalteen
foro bereziari buruz (adibidez, Frantzian datu
batzuk argitaratzen dituen egunkari bat, Erresuma Batuan ere argitaratzen bada), EBJAk

16
Kontseiluaren 1215/2012 (EE) Erregelamendua, 2012ko abenduaren 12koan, gai zibilei eta
merkataritzari buruzko ebazpen judizialen eskumen
judizialari, aintzatespenari eta exekuzioari buruzkoa,
EBAO L 351, 2012ko abenduaren 20koa.

Juliana Rodríguez
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esan du herrialde bakoitzak izango lukeela
bere lurraldean gertatutako kalteen eskumena.

–Lehiaren arloko zuzenbidearen
aplikazio pribatua
Zikloaren amaiera-ekitaldian Alfonso
Calvo Caravaca izan zen gurean. Madrilgo
Carlos III Unibertsitateko nazioarteko zuzenbide pribatuaren katedraduna eta Justizia Ministerioaren kodifikazio-batzorde orokorraren
kide iraunkorra da Calvo Caravaca..
Katedradunak azaldu zuen kalteen zuzentarauaren transposizio-prozesuaren egoera,
eta lehiaren arauak Espainian aplikatzeak
izango duen garrantzia aipatu zuen. Izan ere,
aldaketa sakona eragingo du zuzenbidean eta
kalte-ordainak eskatzeko helegiteak jartzea
errazagoa izango da.
Gainera, zuzenbide konparatuan dauden
desberdintasunez hitz egin zuen: AEBn taldeko
ekimenak daude eta kalte-eragileek hirukoitza ordaintzeko aukera dago. Europan, ordea,
aplikazio pribatua ez da apenas erabiltzen. Espainiari buruz, esan zuen hori oso korapilatsua
dela frogak lortzea oso zaila delako. Bestalde,
interes juridiko zehaztugabeetan (kutsadura, koltza-olioa, etab.) Estatuak egin beharko
lukeena baloratu zuen, eta ondorioztatu zuen
demanda kolektiboak jartzea zaila denean Estatuaren parte-hartze lehenetsi beharko litzatekeela.
Hitzaldi-zikloa itxi zuen Ogasun eta Finantza Sailburuak, Ricardo Gatzagaetxebarriak. Euskal gizarteko lehiarekin duen konpromisoa nabarmendu zuen eta lehiaren arauak
era hertsian aplikatzeak lehiakortasunarentzat
dakartzan abantaila handietako batzuk aipatu
zituen.

Alfonso Calvo Caravaca

e. Mateo Silos Ribas CNMCko
ekonomia-analisirako
zuzendariordeak gidatutako
jardunaldia. Bilbo, 2015eko
urtarrilaren 27a
Mateo Silosek merkatu jakin baten
kontzeptua aztertu zuen ikuspegi ekonomiko
batetik, erabiltzen diren metodo kuantitatiboak
azaldu zituen, lehiaren analisietan ohikoenak
diren adierazleak zehaztu zituen eta merkatu
bateko lehia-mailaren faktore garrantzitsuenak
deskribatu zituen.
Merkatua zehazterakoan bi azterketa hartzen dira kontuan: produktu edo
zerbitzuaren ikerketa eta eskaria eta eskaintzaren ondorioz gauzatzen diren lehiaren presioak gertatzen diren eremu geografikoaren
azterketa. Ordezgarritasunaren analisia merkatuak zehazteko oinarrizko baliabide bat da.
Produktuaren alorrean, ohikoena da
eskariaren ordezgarritasunaren analisia egitea (elastikotasun gurutzatua). Beste kasu
batzuetan, ordea, interesgarria izan daiteke
eskaintzaren ordezgarritasunaren analisian
sakontzea, batik bat alde esanguratsuak badaude produktu baten kalitatean edo aukeran (Torras/Sarrio kasua) edo aldaketa modu
azkar, erraz eta onargarrian egiterik badago.
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Ricardo Gatzagaetxebarria, sailburua; José María Guibert, Deustuko Unibertsitateko errektorea eta María Pilar Canedo

Jendetza bildu zen hitzaldi guztietara
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Ordezkapen-kateak ikertzea da beste aukera
bat (Ofcom kasua, 2013, Erresuma Batua).
Ordezgarritasuna ebaluatzeko garaian,
Mateo Silosek metodo kuantitatibo hauek aztertu zituen, haien abantaila eta arazoekin:
SSNIP (Small but Substantial Non-Transitory
Increase in Price), test honetan produktu baten prezioaren igoera txiki (% 5 eta % 10 ingurukoa) baina iraunkor batek enpresaren
marjinan duen eragina aztertzen da; prezioen
korrelazioa, ko-integrazioa; urtarokotasunaren
analisia; metaketaren eta prezioen analisiak;
ordezgarritasun-ereduen analisiak; shock edo

sen ahalmena, araudietako mugak...).
Gainera, kontuan izan behar da badirela
denboraldiko merkatuak (garaiko frutak), lotutako merkatuak (tying eta bunling), bigarren
mailako merkatuak (merkatu nagusi batetik
eratorriak), bi alde edo alde gehiago dituzten
merkatuak (elkarrekin harremana duten eskariak dituzten kontsumitzaile mota desberdinei
ematen zaie zerbitzua, adibidez, aireportu bat
eta bere bi bezero motak: aire-lineak eta erabiltzaileak).
Edozein kasutan ere, merkatuak zehazterakoan tresna sinpleak hautatu behar ditugu,

Mateo Silos hizketan

esperimentu naturalen analisia (adibidez, greba
baten efektuak); kalteen balorazioa (merkatuko
egoera erreal baten eta datuen kontrako egoera
baten (but for scenary) alderaketa; eta ebidentziak, hala nola, inkestak, lehiaren presioei buruz
enpresek egiten dituzten barne-dokumentuak...
Edonola ere, teknika hauek erabiltzerakoan oso kontuan hartu beharrekoa da produktuaren izaera (ebidentzia kualitatiboa) eta
emaitzak testuinguru horretan interpretatu behar dira.
Eremu geografikoa, hau da, lehiaren baldintzak homogeneoak diren lurraldea definitzeko ebidentzia zehatzak har daitezke kontuan, esate baterako: elkartruke komertzialen fluxuak,
garraioaren kostuak eta horiek produktuaren
prezioan daukaten eragina, merkataritzako mugatzeak (kontsumitzaileen lehentasunak, enpre-

datuak lortzeko zailtasunak saihestu eta datuen
ulermena errazteko. Emaitzek guztizko analisia
osatu behar dute, ebidentziak faktikoa eta kualitatiboa izan behar duelako.
Merkatuko lehia neurtzen duten adierazle kualitatibo eta kuantitatiboei dagokienez,
nabarmendu zuen neurketak egitea zaila dela
eta ezinbestekoa dela uneko arazo zehatzei
hobekien egokitzen zaiona hautatzea. Hauek
dira gehien erabiltzen diren adierazleak: merkatu-kuota eta kontzentrazioa-maila (kontzentrazio-ratioak eta Herfindahl-Hirschman indizea);
enpresen sarrera (enpresen Churn tasa, enpresen arteko kontzentrazio-ratioak); prezioak
(aldaketen aurreko erantzuna, bilakaera, nazioarteko konparaketak, dispertsioa...); produktibitatea (dispertsioa, sektoreko BEGd...); errentagarritasuna; berrikuntza (intentsitatea, I+Gn
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egindako gastua, produktu berrien garrantzia...); kontsumitzaileen mugimenduak merkatuan (kontsumitzaileen Churn tasa); lehia-arloko
ebazpenak eta kontsumitzaileen kexak (sektorearen presentzia ebazpenetan, sektorearen
presentzia kontsumitzaileen kexetan...).
Azkenik, merkatu bateko lehia-maila
ezartzeko garrantzitsuak diren faktoreen zerrenda eman zuen: sartzeko, hedatzeko eta
irteteko oztopoak; araudiak eta estrategiak;
eskariaren negoziatzeko ahamena; integrazio
bertikala; aldatzearen kostuak; informazio-arazoak eta enpresen jardunbideak.

f. Merkatuen eta Lehiaren
Batzorde Nazionalaren
Presidentearen bisita LEAra
asteartea, 2015.eko apirilak 28

José María Marín Quemada LEAn eman zuen hitzaldian

Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren (CNMC) presidentea, José María Marín Quemada jauna, Lehiaren Euskal

CNMCren eledun Idoia Zenarruzabeitia. Atzeko aldean,
Patricia Palacios abokatua, hitzaldira gerturatu zen bera
ere

Agintaritzaren egoitzan izan zen bisita instituzional batean, 2015eko apirilaren 28an.
Bertan gertutik ezagutu zuen LEAk Euskadiko
Autonomia Erkidegoan lehia askea eta merkatuaren gardentasuna sustatu, bermatu eta
hobetzeko egunero egiten duen lana. Bisita
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B. LEAko kideek emandako
hitzaldiak
a. Proportzionaltasunprintzipioa administrazioaren
prozeduretan
deszentralizazioaren aurrean

CNMCko presidenteak LEAn eman zuen hitzaldira
bertaratutako pertsona batzuk

horretan, CNMCko presidenteak Estatuan lehiaren defentsa egiteko indarrean dagoen sistema deszentralizatua goraipatu du. Sistema
horretan CNMC eta autonomia erkidegoetako
lehiaren erakundeak, tartean LEA, batera jarduten dira LDL urratzen duten ekintzen aurka,
eta baita lehia askearen baldintzak eta merkatuaren gardentasuna sustatu eta hobetzeko
ere.
CNMCko presidenteak nabarmendu du
sistema deszentralizatu horrek behar bezala funtzionatzeko beharrezkoa dela lehiaren
erakundeak beraien artean koordinatzea eta
haien arteko lankidetza eskatu du. Koordinazioa eta lankidetza beharrezko kontzeptuak
dira, elkarrekin egindako lanak helburu komunak lortzeko balio dezan, interes orokorraren
defentsan.
Azkenik, Marín Quemada jaunak LEA
animatu zuen, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren eremuko merkatuetan lehia bermatu
eta sustatzeko egiten duen lan gogor baina
eraginkorrarekin aurrera jarrai dezan.

2014ko irailaren 29an María Pilar Canedok hitzaldi batean parte hartu zuen Madrilgo
Abokatuen Elkargoan, Rey Juan Carlos Unibertsitateak antolatutako hitzaldi-ziklo batean.
Jorratutako gaia lehiaren arloko zehapenen
kalkuluen proportzionaltasuna izan zen.
Isunak kalkulatzerakoan, nahitaez kontuan hartu beharrekoak dira disuasio-elemen-

tuak, lehiaren araudiaren eraginkortasuna
bermatze aldera. Efektu horrek ezin du, ordea,
proportzionaltasunaren printzipioa urratu, zehapen-sistema ororen ardatz izan behar baitu
proportzionaltasunak.
Europa barruan, eremu berean eskumena duten hainbat lehiaren agintaritza daude,
eta hori kontuan izan beharreko alderdi bat da
isunak kalkulatzerako orduan.
Ezaugarri horiek aztertu zituzten LEAren
presidenteak eskainitako hitzaldian.
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b. Prozeduraren araudiaren
gabeziak lehiaren defentsaren
alorrean
Foro
horretan
bertan,
Guillermo
Aranzabe
prozeduraren araudiak lehiaren defentsaren arloan dituen gabeziez
mintzatu zen. Haren
iritziz, hauek dira gabezi aipagarrienak:
• Zehapen-espedientea egiterakoan kautela-neurriak hartzea
derrigorrezkoa izatea, eta informazio erreserbatuko fasean hori debekatua egotea. Horrek
disfuntzio handiak eragiten ditu, kontuan hartuta lehiaren defentsarako organoek ezin dutela zehapen-espedienterik hasi aurrez kasua
esleitzeko administrazioen arteko prozedura
egin gabe.
• Legeak kautela bereziko neurririk ez
aurreikustea, administrazioarekiko auzien
jurisdikzioan ez bezala. Horrek kautela-neurriekin bilatzen den eraginkortasuna galtzea
eragin dezake.
• fUstezko hainbat arau-hausle dituen
espediente batean batzuek, baina ez guztiek, zehapen-espedientearen amaiera konbentzionalerako jarduerak hastea eskatzen
duten kasuetarako aurreikuspenik ez izatea.
Horren ondorioz, zehapen-prozedura aplikatu beharko litzaieke eskaera hori egin dutenei. Hala ere, kontuan hartu beharko litzateke faktore asko izan daitezkeela arau-hausle
batek amaiera konbentzionalaren hasiera ez
eskatzearen arrazoia, tartean horretarako
aukera dagoela ez jakitea ere.
Hori dela-eta, eta legeak eta araudiek
horretaz ezer esan ez arren, LEAk jakinarazi
egiten die eskaera egin ez duten espedien-
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tedunei beste batzuek amaiera konbentzionalari hasiera emateko eskaera egin dutela,
eta epe labur bat eskaintzen die amaiera konbentzional horretara atxiki nahi diren ala ez
jakinaraz dezaten. Baiezkoa jasoz gero, hasieratik eskaera egin dutenen baldintza berdinak
ezartzen zaizkie.
• Legearen argitasun falta hainbat
arau-hausle dituen espediente batean haietako batzuek zehapen-espedientearen amaiera konbentzionala tramitatzeko eskaera egiten ez duten kasuetan: ez dago argi ebazpen
bakar baten bidez amaitu behar den espedientea, amaiera konbentzional eta zehapen-prozedura ebatziz, edo desberdinak diren egoerak ebazpen desberdinen bidez amai
daitezkeen. Dagoeneko existitzen ez den Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak ebazpen bakarraren aldeko hautua egin zuen Ordutegi komertzialen 11/2009 espedientean.
Horrela, ebazpen horretan lehia mugatzeko
hitzarmen bat zegoela frogatua zegoela ebazten zen, amaiera konbentzionala eskatu zuten
enpresek lehiaren arazoak konpontzeko egin
zituzten konpromisoak egokiak zirela esaten
zen eta amaiera konbentzionalari atxiki ez
zitzaion enpresa bakarrari jokaera arloko betebeharrak ezarri zitzaizkion.
Alabaina, lehiaren aurkako jarrera bat
egon dela dioen ebazpen bakar bat LDLren
52. artikuluaren guztiz kontrakoa da. Artikulu horretan esaten da ustezko arau-hausleek espedientea eragin duten jarduerek lehian eragin dituzten ondorioak konpontzeko
konpromisoak aurkeztu behar dituztela, eta
konpromiso horiek interes publikoa nahikoa bermatu behar dutela. Ebazpen bakar
bat emango balitz, ustezko arau-hausleak
aitortutako arau-hausle bilakatuko lirateke,
amaiera konbentzionalari atxiki ez eta zehapena jasoko luketen arau-hausleen baldintza
beretan, eta horrek amaiera konbentzionalen
eraginkortasuna txikituko luke.

c. Engainuzko publizitatea,
osasun arloko gaien
publizitatea eta lehiaren
defentsa
LEAko batzarkide den Natividad Goñi
Urrizak Gipuzkoako Odontologoen Elkargoak
antolatutako mahai-inguru batean parte hartu zuen Donostian 2014ko azaroaren 14an.
Mintegiaren gaia engainuzko publizitatea eta
osasun arloko gaien publizitatea zen. Bertan
gogorarazi zen odontologoek eta haiek biltzen dituzten elkargoen lana LDLk araututako
jarduera ekonomiko bat dela. Zentzu horretan, gogorarazi zen profesionalek ez dutela
lehiatzeko eskubidea bakarrik, hori egiteko
betebeharra baizik, eta guztiz zilegia dela zerbitzuak eskaintzerakoan tradizionalak ez diren
eskaintzak egitea. Horrela, osasun publikoa babesteko osasun arloko publizitateari ezartzen
zaizkion mugak Legeak bakarrik zehazten ditu.

d. Lehiaren sustapena
autonomiaren agintarien
eskutik International
Competition Network-en
2014ko azaroaren 8 eta 9an lehiaren
sustapenari buruzko tailer bat antolatu zuten
International Competition Network (ICN) eta
Mauritius Competition Commission taldeek.
Natividad Goñi izan zen araututako merkatuetako lehiaren sustapenaren tailerraren
moderatzailea. Bertan hainbat gai eztabaidatu ziren: lehiaren agintaritzen eta arau-emaileen arteko harremana, zeintzuk diren lehiaren ebaluazioaren tresnak eta lehentasunak
merkatu hauetan. Era berean araututako
merkatuetako lehiaren sustapenaren eta defentsaren arteko harremanaz eztabaidatu zen
eta baita sustapenaren eraginkortasuna neurtzeko metodoez ere. Azkenik, azaldu egin zen
gaur egun Espainian merkatu horietan indarrean dagoen eredua, aplikazio deszentralizatuko eredua, hain zuzen ere.

e. Finantza-erakundeak

2014ko azaroaren 12an Maria Pilar
Canedok hitzaldi bat eman zuen «Lehia eta
erakundeek berregituraketa» izenpean krisialdi garaiko finantza-erakundeen inguruko
Kongresuaren baitan. Antolatzailea Deustuko
Unibertsitateko Ikerketa, Enpresa eta Zuzenbide Transnazionaleko lantaldea izan zen.

f. Lehia eta ondasun
higiezinen agenteen
elkarteak
2014ko azaroaren 14an hitzaldi bat ospatu zen Bilbon, CEBEKek eta higiezinen kudeaketaren enpresarien elkarteak (AEGI) antolatuta. Bertan, María Pilar Canedok higiezinen
sektoreko enpresarien elkarteen fenomenoak
lehian izan ditzakeen ondorioez hitz egin zuen.
Bereziki interesgarria izan zen publikoaren eta hizlarien artean sortutako eztabaida (Elena Unzueta, orduko Kontsumobideko
presidenteak sektore horretako kontsumitzaileentzako jardunbide egokien gaiarekin lotutako hainbat alderdi aipatu zituen), sektorean
zalantzak baitzeuden lehiaren araudiaren merkatu horretako aplikazioaren inguruan.
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g. Non bis in idem eta lehia
2014ko azaroaren 27an hitzaldi bat antolatu zen Madrilen CEU San Pablo Unibertsitateak antolaturik. Gaia kartelen aurkako borroka izan zen eta María Pilar Canedok zigor
bikoitzaren gaia landu zuen, lehiaren alorrean.
Arazo hori posible da erakunde batek
baino gehiagok izan dezakeelako eskumena,
eta horrek sortzen dituen arazoak ez dira orain
artean konpondu araudien bidez. Hortaz, doktrina behar da praktikan planteatzen diren balizko arazoak aurreikusi eta konpontzeko.

h. Jardunaldia: «Zuzenbide
penalaren eta enpresen
kriminalitatearen ikuspegi
berriak maila anitzeko
testuinguru transnazional
batean»
Deustuko Unibertsitateko ustelkeriaren
eta kontratazio publikoaren ikerketa-taldeak
hitzaldi bat antolatu zuen 2015eko otsailaren
12an. Bertan kontratazio publikoaren, administrazio-erantzukizunaren eta erantzukizun
penalaren inguruko hainbat gai landu ziren.
Maria Pilar Canedok gonbita jaso zuen
lehiaren zuzenbideak kontratazio publikoaren,
eraginkortasunaren eta administrazioaren kon-
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trolaren inguruan planteatzen dituen hainbat
gai azaltzeko.
Zuzenbide penala eta zehapeneko administrazio-zuzenbidea bateratu egin dira alor honetan eta hori oso interesgarria da, munduko
hainbat ordenamendu eboluzionatzen ari direlako arau-hauste administratiboei zehapen penala ezartzeko, gizarteari eragiten dioten kalte
larriak direla-eta.

i. Kontratazio publikoari eta
lan arloko araudiari buruzko
jardunaldia

Era berean, administrazioak sektore horretan gerta litezkeen disfuntzioetan duen paperaren garrantzia planteatu zuen.

2015eko martxoaren 23an Euskal Herriko Unibertsitateko Lan Harremanen unibertsitate-eskolak mahai-inguru bat antolatu
zuen kontratazio publikoari klausula sozialak
gehitzearen legezkotasunari eta horrek ekarriko lituzkeen ondorioei buruz. Mahaian hiru
ordezkari izan ziren: Gipuzkoako aldundiko
ordezkari bat (orduan onartu berria zuen aldundiak Gipuzkoako hitzarmen kolektiboa
inposatzen duen foru-araua), ELA sindikatuko
ordezkari bat eta María Pilar Canedo. Hiruak
mintzatu ziren gehikuntza horrek lehian izango
lituzkeen ondorioez.

j. Elikadura-katea eta lehia

Jardunaldiko hainbat hizlari

Valentziako Unibertsitatea lehiaren eta
elikadura-katearen inguruko ikerketa-proiektu
baten buru da, eta horren baitan jardunaldi
batzuk antolatu ziren 2015eko martxoaren
26an.
Bertan, María Pilar Canedok EAEko esnearen sektorearen arazoak aurkeztu zituen,
eta sektore horrek berak beste autonomia-erkidego batzuetan dituen arazoekiko alde nabarmenak aipatuz.
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k. Lehiaren arloko
zuzenbidearen aplikazio
deszentralizatua
Trentoko
Unibertsitateko
Lehiaren
Zuzenbidearen behatokiak jardunaldi batzuk
antolatu zituen 2015eko apirilaren 16an Europan eta estatu kideetan lehiaren zuzenbidea
era deszentralizatuan nola aplikatzen den eztabaidatzeko.
LEAk joateko gonbita jaso zuen, eredu
deszentralizatu eraginkorraren adibide denez
geroztik. María Pilar Canedok aurkeztu zituen
estatuko agintaritzarekiko harremanen erronka,
deszentralizazioak agintaritzak lan egiten duen
gizarteari dakarzkion onurak eta agintaritza
txikientzat ekonomiaren eraginkortasuna handitzeko, administrazioaren lanetan aritzeko eta
arautzeko lan egitea zer erronka den.
LEAk honezkero lortu dituen emaitzak
pizgarri bat izan ziren Italiako hainbat eskualdek abian jarri nahi duten deszentralizaziorako.
Alemaniako edo Eskoziako sistemekin egin ziren alderaketak interesgarriak izan ziren oso
LEArentzat eta bete estatu kideetan gure lana
egiten duten agintaritzentzat ere.
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l. Zuzenbide publikoaren
eta pribatuaren bateratzea
Lehiaren arloko zuzenbidean
Lehiaren arloko zuzenbidean gertatzen
den zuzenbide publikoaren eta pribatuaren
bateratzearen inguruan ospatu zen mahai-inguruan parte hartzeko gonbita jaso zuten
María Pilar Canedok eta Europako Batasuneko Justizia Auzitegiko bi epailek.

Istanbulen 2015ko apirilaren 17an ospatu ziren Europako Zuzenbide Fakultateen
Elkartearen jardunaldietan hainbat sistema
juridiko aurkeztu ziren. Haietan, eraginkortasun handiena lortze aldera, beharrezkoa da
aplikazio publikoa eta auzitegi arruntetara
jotzeko errekurtsoa bateratzea.
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m. Lehia farmazia-sektorean
FIDE erakundeak eta Madrilgo Carlos III
Unibertsitateak mahai-inguru bat antolatu zuten Madrilen farmazien eta lehiaren inguruan.
Luis Berenger izan zen moderatzailea, eta Alfredo Bruillardek farmazien liberalizazioaren
eredu perutarra azaldu zuen, bere abantaila
guztiekin, eta María Pilar Canedok Espainiako
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araudiak ezarritako mugak aurkeztu zituen, eta
baita Nafarroako ereduak eman dituen urrats
txiki baina esanguratsuak.
Antonio Roblesen gidaritzapean, hainbat
gai landu ziren eta zenbait proposamen egin,
erabiltzaileen babesa bermatzen duten estandarrak handitze aldera. Horretarako, tradizionalki monopolio bezala jardun duen sektore
honetako lehia areagotzeko proposamenak
egin dira.
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n. Lehiaren sustapena eta
kontsumitzaileen defentsa
elektrizitatearen merkatuan

Natividad Goñi Urriza, LEAko batzarkidea, 2015eko maiatzaren 21ean Iruñean ospatu zen XXXIII. kontsumitzailearen prestakuntza
jardunaldian izan zen. Jardunaldia Santa María la Real kontsumitzaileen elkarteak antolatu
zuen eta bertan elektrizitatearen merkatuko
lehia eta kontsumitzaileen babesa sustatu ziren. Natividad Goñik azaldu zituen lehiak kontsumitzaileei ekartzen dizkien onurak eta duela
gutxiko kasu batzuk aurkeztu zituen, non agerian geratzen baitzen kartelek azken kontsumitzailearentzako garestiagoak diren prezioak
eragin ditzatekeela.

lege-sorta bat onartu da kontratazio publikoaren gaia arautuz. Honek aurreko zuzentarau guztiak bertan behera utzi ditu eta, lehen
aldiz, emakida-kontratuak arautu ditu. Hainbat dira zuzentarau berrion helburuak: gastu publikoaren eraginkortasuna handitzea,
lizitazio publikoetan ETEen parte-hartzea
erraztea eta erosleei kontratazio publikoaren
erabilera erraztea, gizarte edo ingurumen-arloko helburuak lor ditzaten. Gainera, segurtasun juridikoa bermatu nahi dute. Horretarako, hainbat nozio eta oinarrizko kontzeptu
argitzen dituzte eta jurisprudentzian oinarritutako alderdi batzuk biltzen dituzte.
Mintegiak iraun zuen bi egunetan zuzentarau berriek Espainiako legerian izango duten

ñ. Kontratazio Publikoa
eta Lehia
2015eko maiatzaren 21 eta 22an, IVAPek mintegi bat antolatu zuen Bilbon, «Kontratazio Publikoaren zuzentarau Berriak: Berritasun Nagusiak eta Ondorio Praktikoak»
izenarekin. Kontratazio publikoak oso eginkizun garrantzitsua betetzen du hazkunde argi,
jasangarri eta integratzaile bat lortzeko, aldi
berean baliabide publikoen erabilera eraginkor bat egiten delarik. Europan laugarren
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eraginaren azalpen zehatza eman zen, batik bat
prozedurari, esleipen-irizpideei eta kontratuen
egikaritzeari dagokionez, eta baita ustelkeriaren aurkako borrokarekin lotutako gaietan ere.
LEAko presidenteak, María Pilar Canedok, lehen jardunaldian parte hartu zuen,
hizlari gisa. «Kontratazio publikoa eta lehia
zuzentarau berrietan» izan zen haren mintzaldiaren ardatzgunea. Azaldu zuenez, lehiaren
araudiak gero eta gehiago eragiten dio kontratazio publikoari: kontratazio publikoa araudi
horiek existitzeko arrazoiaren oinarrian dago
eta kontratazioaren araudiaren gidalerroetako
bat da. Aipatu zuenez, lehiaren agintaritzen
jarduerak zera frogatu du, hala defentsan nola
sustapenean: lehiaren araudia kontuan hartzen
ez duten kontratazio publikoaren prozedurek
desabantaila handiak dakarzkiete kontratatzen
duten administrazioei eta lortuko lituzketenak baino mozkin handiagoak lortzeko aukera
ematen diete enpresa lizitatzaileei, administra-
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zioak babestu behar duen interes orokorraren
kaltetan.
Printzipio horiek kontratazioaren arloko
zuzentarau berrian daude azalduta: arau argiagoak ezartzen dira, administrazioek eta operadoreek errazago aplika ditzaketenak.
Lehia askearen printzipioak espresuki
araudi berrian hartzen du garrantzia, hasi kontratazioa gidatzen duten printzipioetatik eta
kontratu horiek prestatu bitartean. Horrek lekarzkeen abantaila ugariak izan ziren hitzaldiaren hizpide.

C. Emandako ikastaroak
a. Lehiaren eta laguntza
publikoen inguruko ikastaroa
Bizkaiko Foru Aldundian

Sorbideko
agintaritzekin
dugun
lankidetzaren emaitza gisa planteatzen dugu
ikastaroa, baita etorkizunean gure ondoko erkidegoko agintaritzarekin izango ditugun lankidetzen ituruburu gisa ere.

c. Ikastaroa
Kontsumobiderentzat

2012eko urriaren 24, 27 eta 28an, Maria
Pilar Canedok eta Natividad Goñik ikastaro bat
eman zieten Bizkaiko aldundiko ekonomiaren
sustapenaren teknikariei, kontratazio publikoa,
arautzea, laguntza publikoak eta eskumenak
landuz.
Ikastaroan parte hartu zuten pertsonek
jartzen dituzte martxan LEAren txostena eragin
duten programak, eta ondorioz ezinbesteko
garrantzia dute, aukera izan genuelako teknikari horiekin eztabaidatzeko eta haien eguneroko laneko arazoak sakonean ezagutzeko.

2015eko apirilaren 23an María Pilar
Canedok eta Natividad Goñik lehiaren eta
kontsumoaren inguruko barne mintegi bat ospatu zuten Kontsumobideko eta beste kontsumitzaile-elkarte batzuetako teknikariekin.
Ikastaro honetan bertaratu zirenen lanerako interesgarriak izan daitezkeen kasu batzuk aurkeztu ziren, kontsumoaren eta lehiaren
erakundeen arteko loturak nabarmenduz, eta
baita biek bilatzen dituzten ikuspuntuak eta
haien arteko koordinazio- eta lankidetza beharrak bistaraziz ere.

b. Ikastaroa Nafarroako
Lehiaren Agintaritza
berriarentzat
Natividad Goñik eta María Pilar Canedok
4 orduko ikastaro bana eman zieten 2014ko
azaroaren 4an eta 10ean Nafarroako Foru Komunitateko lehiaren agintaritza berriko kideei.
Ikastaroan, agentzia berri horretako teknikariek eta zuzendariak lehiaren defentsarekin eta
sustapenarekin lotutako gaiak landu zituzten.
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D. Komunikabideetako
presentzia

Gardentsauna da LEAren lanaren
zutabeetako bat. Hori dela-eta,
komunikabideei jakinarazten zaizkie
gure erakundean egiten diren
jarduera, ebazpen edo txosten
guztiak, prentsa-oharren bitartez,
elkarrizketak emanez edo gure
webguneko prentsa-eremua erabiliz

Sortu zenetik, lehiaren kultura hedatze
izan da Lehiaren Euskal Agintaritzaren helburuetako bat eta hori lortzeko euskal komunikabideak ezinbesteko aliatua izan dira. Gardentsauna da LEAren lanaren zutabeetako bat.
Hori dela-eta, komunikabideei jakinarazten
zaizkie gure erakundean egiten diren jarduera,
ebazpen edo txosten guztiak, prentsa-oharren
bitartez, elkarrizketak emanez edo gure webguneko prentsa-eremua erabiliz.
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Era berean, dei egiten diguten komunikabide guztiengana joaten gara, lehiaren zerikusia duten gaiak azaltzera, gureak izan ala
beste norbaitenak izan. Lehen ekitaldi hauetan
jarrera aktiboa izan dugu komunikabideekin,
gure arloko gaien azalpenak ematera joanez.
Orain esan dezakegu, poz-pozik esan ere, kasu
gehienetan euskal komunikabideak direla gu
erreferentzia bezala gauzkatenak, lehia askearekin harremana duten albiste guztietan.
Azkenik, LEAren komunikazioa-politika,
gardentasun obligazioak betez, profesionalizatu egin da agintaritzaren erantzukizuna
bermatzeko, jardueren eraginkortasuna eta oihartzuna handitzeko eta horrela lehiaren onurak beher bezala uler eta zabaldu daitezen.

a. Idatzizkoak ez diren komunikabideak
–EITB, 2014ko abuztuaren 1a
Zenbait ontziri ustez merkantziaren garraio horizontala ukatu izana ari da ikertzen 		
Lehiaren Euskal Agintaritza.
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–ETB2 Teleberri, 2014ko irailaren 1a
Eskola-jangelak; Lehiaren Euskal Agintaritzak zehapen-espedientea ireki die Euskadiko eskola-jangeletako enpresei ustez prezioak
hitzartzeagatik. Salaketak izan dira 7 enpresetan.
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–EITB Eskola-uniformeak, 2014ko irailaren 23a
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–Cadena SER, 2014ko abenduaren 30a
Elkarrizketa luzea Cadena SER-en, 2014 ekitaldiko laburpenarekin eta merkataritzako 		
ordutegien analisia zehatz azalduta.
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– Euskadi Irratia, 2015eko apirilaren 1a
Gaur amaitu da Europako Batzordeak esnearen
kuotak banatzeko sistemari ezarri zion muga. Gaurtik
aurrera liberalizazioa iritsiko da eta ekoizpen- eta eraldaketa-ahalmenaren igoera espero da, aldaketa gutxikakoa izan arren. Abeltzainak krisia areagotuko ote den
beldur dira, esnearen prezioak eta ekoizpen-kostuek
baldintzatutako sektore honetan. Pilar Canedoren adierazpenak (Lehiaren Euskal Agintaritzako presidentea).

– Autoeskolak, 2015eko maiatzaren 8a
Jarraipen zabala hainbat komunikabidetan, irratian, telebistan eta interneten

–ETB2 «Teleberri»
LEAk isuna jarri die Gasteizko 13 autoeskolari urteetan prezioak hitzartzeagatik. Gainera, inguruko beste
hirietan baino askoz garestiagoak ziren klaseak. Abisua
kontsumitzaile batek eman zuen, hainbat autoeskolatara deitu eta gero, guztietako prezioa berbera zela
ikustean. Hori dela-eta, Lehiaren Euskal Agintaritzak 16
autoeskola ikertu ditu eta azkenean isuna jarri die haietako 13ri. Maria Pilar Canedo, LEAren preseidentearen
adierazpenak.

–Cadena SER Hora 14 Euskadi
Lehiaren Euskal Agintartizak Gasteizen dauden 16 autoeskoletatiko 13 zigortu ditu prezioak
hitzartzeagatik. Horren ondorioz, gida-baimena lortzea Espainiako beste hirietan baino % 50 garestiagoa zen. Gasteizen gida-baimena atera nahi zuen pertsona anonimo bat ohartu zen prezioa
berbera zela xentimoetaraino. Berak deitu zuen Lehiaren Agintaritzara. Pilar Canedoren adierazpenak (Lehiaren Euskal Agintaritzako presidentea).
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–Euskadi Irratia «Crónica de Euskadi»
Lehiaren Euskal Agintaritzak 143.000 euroko isuna jarri die Gasteizko 13
autoeskolari prezioak hitzartzeagatik. «Kartel» baten antzera jardutea egotzi die.
Zigorra jaso duten zentroek salaketak ukatu dituzte eta haietako batzuk esan dute
helegitea jarriko dutela. Claxon Autoeskolako Oscar Salazarren adierazpenak.
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– Cadena COPE «Mediodía COPE País Vasco»
Gasteizen, Lehiaren Euskal Agintaritzak 100.000 € baino gehiago ordaintzera zigortu ditu
13 autoeskola, kartel bat bezala jarduteagatik, prezioak hitzartu baitzituzten. Haiek diote ez dela
halakorik gertatu eta helegitea jarriko dutela.

– Zabalkundea twitterren
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– Radio Vitoria Lehiaren Euskal Agintaritza 2015eko maiatzaren 21a

– Radio Vitoria, 11 de junio de 2015
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– Cope. 2015eko ekainaren 11
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b. Prentsa idatzia
– El Correo, 2014ko uztailaren 23a
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– EFE agentzia, 2014ko abuztuaren 2a

112

– El Correo, 2014ko abuztuaren 2a

113

– Deia, 2014ko irailaren 1a

114

– Noticias de Alava, 2014ko irailaren 1a

115

– Diario Vasco, 2014ko irailaren 2a

116

– El Correo, 2014ko irailaren 10a

117

– El Correo, 2014ko irailaren 11

118

– El Correo, 2014ko irailaren 12

119

– El Correo, 2014ko irailaren 13a

120

– El Correo, 2014ko irailaren 17a

121

– El Correo, 2014ko irailaren 18a

122

– Deia, 2014ko urriaren 3a

123

– El Correo farmacéutico, 2014ko urriaren 10a

– ABC, 2014ko urriaren 10a

124

– Finanzas.com, 2014ko urriaren 10a

125

– EFE agentzia, 2014ko urriaren 10a

126

– Europa Press, 2014ko urriaren 10a

127

– El Correo farmacéutico, 2014ko urriaren 15a

– Transporte XXI, 2014ko irailaren 23a

128

– Finanzas.com, 2014ko azaroaren 4a

129

– El Correo, 2014ko azaroaren 3a

130

– El Diario Vasco, 2014ko azaroaren 4a
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– El Diario Vasco, 2014ko azaroaren 5a

132

– El Correo, 2014ko azaroaren 12a

133

– Gipuzkoa Digital, 2014ko azaroaren 14a
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135

– Europa Press, 2014ko azaroaren 16a
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– El Diario.es, 2014ko azaroaren 17a
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– El Correo, 2014ko azaroaren 18a
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– El Correo, El Correo, 2014ko azaroaren 19a
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– Deia, 2014ko azaroaren 20a

141

– ABC, 2014ko azaroaren 20a

142

– El País, 2014ko azaroaren 20a

143
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– El Correo, 2014ko azaroaren 21a
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– El Correo, 2014ko azaroaren 21a

146

– El Correo, 2014ko azaroaren 27a

– El Correo, 2014ko azaroaren 29a

147

– Deia, 2014ko azaroaren 29a

148

149

– El Correo, 2014ko abenduaren 2a

150

– El Correo, 2014ko abenduaren 6a

151

152

– Cadena SERren webgunea, 2014ko abenduaren 17a

153

154

155

– El Diario.es, 2014ko abenduaren 17a
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157

– El Mundo, 2014ko abenduaren 17a

158

159

– ABC, 2014ko abenduaren 18a
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161

– El Diario Vasco, 2014ko abenduaren 18a

162

– El Mundo, 2014ko abenduaren 18a
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– El Diario Vasco, 2014ko abenduaren 19a
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– El Correo, 2014ko abenduaren 19a

– Diario del Puerto, 2015eko urtarrilaren 9a
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MARÍTIMO • Pilar Canedo, presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), ante el Parlamento Vasco

“Nuestro objetivo es que los puertos vascos se
fortalezcan para ofrecer un servicio atractivo”

La presidenta de la Autoridad
Vasca de la Competencia, Pilar Canedo, compareció hace
unos días en el Parlamento
Vasco a petición de la Comisión de Medio Ambiente y
Política Territorial para dar
explicaciones sobre el informe del Consejo Vasco de la
Competencia en relación con
el Protocolo de Colaboración
entre la Administración General de la CAE, las APs de
Bilbao y Pasaia y el Puerto de
Bermeo. Canedo planteó las
dudas que suscitan algunas
cláusulas del Protocolo, el carácter contrario a la competencia de otras y remarcó el
objetivo de la AVC de velar
por la libre competencia
“para que se presten los servicios de la manera más eficiente posible para que nuestros puertos serán más potentes y atraigan más tráficos”.

JAIME PINEDO BILBAO

“Lo que planteamos en nuestro
informe, básicamente, es que tal
y como está redactado el Protocolo, puede plantear serias dudas. Algunas cláusulas podrían
ser abiertamente contrarias a normativa de competencia y habría
que explorar posibilidades de modificación para evitar esos problemas”. La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia finalizó de esta manera su intervención ante los parlamentarios
vascos de la Comisión de Medio
Ambiente y Política Territorial
después de hacer una completa
y didáctica exposición de los principios básicos de la libre competencia y de sus ventajas para los
operadores y para la sociedad en
general, con el acento en la actividad portuaria.
De hecho, su comparecencia
respondía a una petición para

“Los acuerdos en
algunos casos se pueden
permitir. Pero se necesita
que la ventaja que los
operadores obtienen del
acuerdo permita que esa
ventaja redunde en
beneficio de los
usuarios”, dijo Canedo
en referencia al Protocolo
de Colaboración entre los
puertos de la CAV
propuesto por el
Gobierno Vasco
dar explicaciones sobre el informe emitido el pasado mes de
marzo por la AVC en el que se
concluía que la propuesta de
Protocolo de colaboración entre los puertos vascos contenía
cláusulas contrarias a la normativa de la competencia.
Beneficio para la sociedad
Como recordó Canedo a los
miembros de la Comisión, el informe “termina con una referencia a una posible salida vía
exención de la Ley 15 que plantea que los acuerdos, en algunos casos, se pueden permitir”. “Pero para ello -precisó- es
necesario que la ventaja que
los operadores obtienen del
acuerdo permita que esa ventaja redunde en beneficio de
los usuarios. Las ventajas no
pueden quedarse en las empresas hay que trasladarlas a la
sociedad”.
En su exposición, la presidenta de la AVC hizo una nítida distinción entre las actividades de
potestad pública, en las que la
aplicación de la normativa de la
competencia se restringe porque el interés general es lo que
prevalece, y aquellas actividades comerciales en las que
debe prevalecer la competencia estricta.
La otra cuestión que analiza
el informe, tal y como explicó

La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Pilar Canedo (centro) en su comparecencia en el Parlamento Vasco,
acompañada de Natividad Goñi, vocal del Consejo Vasco de la Competencia (derecha).

Transporte y estiba, actividades de interés para la AVC
Los puertos y la competencia guardan una estrecha relación, lo que unido a la relevancia que la actividad portuaria tiene en una comunidad autónoma como la vasca
hace que sea un aspecto especialmente importante para
la Autoridad Vasca de la
Competencia. Como organismo autónomo del Gobierno
Vasco, la AVC tiene por misión velar por la competencia
en la CAV. Por una parte, tiene una función de promoción
de la competencia, que implica la realización de informes, análisis de normas jurídicas y la relación con la Administración, entre otras tareas; y otra parte de defensa
de la competencia, con la realización de expedientes sanCanedo, es la naturaleza de los
puertos afectados por el protocolo (Bilbao, Pasaia y Bermeo),
con regímenes jurídicos diferentes, ya que los dos primeros
son de interés general, y el tercero, de titularidad autonómica,

cionadores, que se inician
por denuncia o oficio. El procedimiento iniciado puede
terminar en sanción.
En lo que se refiere a la función de promoción, la AVC
posee capacidad para realizar
informes aunque éstos no
son preceptivos ni vinculantes. Su función consiste en
servir de ayuda a la Administración y al legislador.
Actualmente, la AVC tiene en
marcha desde este verano
un expediente sancionador
que se hizo de oficio en el
Puerto de Bilbao contra la
Asociación de Transportistas
Autónomos del Puerto de
Bilbao (ATAP) y las empresas
comercializadoras de transporte CecotransBiz y TpsCoop por presuntas conductas
“por lo que deben regirse por
leyes diferentes”.
“Lo que tenemos en la base jurídica es la relación que rige entre los puertos de interés general de Pasaia y Bilbao, que tienen
la obligación de competir entre sí

La AVC instruye un
expediente sancionador
iniciado de oficio en el
Puerto de Bilbao a la
asociación ATAP y las
empresas TPSCoop y
CecotransBiz
contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia, basadas en su presunta negativa
a prestar servicio de transporte horizontal a la naviera
Maersk Line. Asimismo, la
AVC maneja un informe sobre la estiba en el Puerto de
Bilbao y mantiene diligencias
preliminares sobre una denuncia con objeto de determinar posibles infracciones
en materia de competencia.
ya que la Ley dice a los puertos
que actúen como si fueran empresas”, dijo Canedo, quien añadió que cualquier operador que
tenga influencia en el mercado
“debe competir para que la competencia genere fortaleza”.

Cláusulas del Protocolo “dudosas” y “abiertamente contrarias” a la libre competencia
El “Protocolo de Colaboración
entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las Autoridades Portuarias de Bilbao y Pasaia y el Puerto de Bermeo”
contiene siete cláusulas, incluyendo la segunda de ellas
un total de doce objetivos de
la posible colaboración entre
los puertos vascos. Pilar Ca-

nedo hizo un completo repaso a todas ellas desde el punto de vista de la competencia.
Así, sobre la primera cláusula,
que se refiere al “Objeto” del
protocolo y que plantea que
uno de sus objetivos es “realizar acciones de colaboración
y cooperación entre los puertos”, dijo que se trata de
“algo loable en la parte públi-

ca de los puertos pero que
puede tener una consecuencia negativa de la actividad
estrictamente comercial”. En
cuanto al objetivo de “Coordinar la realización de actuaciones de mejora”, señaló que si
dicha coordinación afecta a
las infraestructuras y no tiene
implicaciones comerciales,
podría ser positiva, aunque si
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tiene incidencia en el reparto
de tráficos, entonces “es negativo para el interés general”. Respecto a la “Facilitación de puesta en marcha de
estrategias conjuntas de optimización de oportunidades
presentes y futuras”, lo consideró un posible reparto de
tráficos; equiparó el objetivo
de la “Racionalización de flu-

jos” con un reparto de mercado; “Promover la mejora de
los ratios de rentabilidad
como herramienta clave de
determinación de tasas” supondría a su juicio una fijación
de precios y el “Establecimiento de una política comercial conjunta”, una conducta
abiertamente contraria a la libre competencia.

– Antitrust Behatokia, 2015eko urtarrilaren 15a
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– Diario Marítimas, 2015eko urtarrilaren 16a
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– Diario del Puerto, 2015eko otsailaren 17a

NORTE

Diario del Puerto.com

Martes, 17 de febrero de 2015

/11

LOGÍSTICA • El Informe de la Autoridad Vasca de la Competencia pretende evitar posibles prácticas restrictivas

La AVC formula recomendaciones al pliego de
condiciones del transporte terrestre en Bilbao

La Autoridad Vasca de la
Competencia (AVC) ha emitido su Informe sobre el
“Pliego de condiciones particulares de las autorizaciones para el desarrollo del
servicio comercial de transporte terrestre por carretera
en la zona de servicio del
Puerto de Bilbao” elaborado
por la Autoridad Portuaria y
que instaura el régimen de
autorizaciones para la prestación de este servicio de
transporte terrestre que en
este momento se presta sin
necesidad de autorización
previa. El Informe de la AVC,
que tiene carácter preventivo, formula un total de siete
recomendaciones sobre diversas cuestiones del Pliego
que la AVC considera necesario aplicar desde el derecho de la competencia.

JP BILBAO

La Autoridad Vasca de la Competencia, entidad pública vasca
que preside Pilar Canedo, considera en su Informe que el pleno respeto a la regulación de
competencia requiere que la
Autoridad Portuaria de Bilbao
otorgue autorización a cualquier
solicitante que cumpla los requisitos previstos en el Pliego
“sin que pueda exigirse ningún
otro y sin que pueda establecerse un númerus clausus en las
autorizaciones”. Asimismo, recomienda la inclusión en el capítulo 2 del Pliego de una referencia expresa al “necesario
respeto a la regulación de defensa de la competencia”.
En lo que se refiere a los documentos exigidos para acceder a las autorizaciones o el control de acceso, la AVC concluye
que estos documentos “deben
ser públicos y estar disponibles

La Autoridad Vasca de la
Competencia recomienda
la inclusión en el capítulo
2 del Pliego de una
referencia expresa al
“necesario respeto a la
regulación de defensa de
la competencia”
La AVC recuerda que “el
mantenimiento de una
adecuada operativa
portuaria no puede
relacionarse con la
existencia de
autorizaciones”
para todos los operadores presentes o posibles y no contener
criterios que puedan considerarse discriminatorios ni generar reiteraciones innecesarias”.
Autorizaciones
En otro orden de cosas, la Autoridad Vasca de la Competencia afirma que el mantenimiento de una adecuada operativa
portuaria no puede relacionarse
con la existencia de autorizaciones (que no resulta suficiente
para la entrada en el puerto) por
lo que añade que “no cabrá realizar denegación de acceso a
ningún operador de transporte
sin que existan causas justificadas, adecuadamente motivadas, ante cada solicitud”. Por
ello, se recomienda incluir en el
capítulo 15 del Pliego una referencia expresa a la regulación
de competencia.
Por otra parte, explica que el
posible intercambio de información de los datos incluidos en
las bases de datos creadas para
el control de acceso al recinto
portuario “podría facilitar la existencia de prácticas contrarias a
la competencia en la medida en
que las terminales portuarias
son empresas privadas vertical-

El Pliego se propone como una herramienta que sirva como marco estable para del transporte terrestre portuario. Foto J.P.

Consideraciones y aportaciones al Pliego
El Pleno del Consejo Vasco
de la Competencia (CVC), en
su reunión del 30 de enero
de 2015, decidió emitir un Informe en relación con el proyecto de Pliego de condiciones particulares de las autorizaciones para el desarrollo
del servicio comercial de
transporte terrestre por carretera en la zona de servicio
del Puerto de Bilbao. El 2 de
enero de 2015 tuvo entrada
en el registro de la Autoridad
Vasca de la Competencia
(AVC) un escrito de la Autoridad Portuaria de Bilbao en

mente integradas que realizan
actividades de transporte y logística. Por ello deberán establecerse los cauces que eviten
tal intercambio de información”.
Igualdad de trato
En la sexta de las recomendaciones al Pliego, la AVC opina
que, atendiendo a los preceden-

virtud del cual someten el
Pliego a la audiencia de operadores y agentes interesados, así como de otras Administraciones y órganos de
control con competencias en
la materia. El objetivo es
que, en el plazo de un mes,
estos operadores y agentes
puedan realizar las correspondientes consideraciones
y aportaciones al señalado
documento, con carácter
previo a su aprobación, en su
caso, por el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Bilbao. El objeto

del Pliego consiste en establecer las condiciones en
que se puede realizar el servicio comercial de transporte
por carretera en la zona de
servicio del Puerto de Bilbao.
Se entiende por tal, tanto la
actividad de transporte terrestre de mercancías que se
realiza desde el acceso a la
zona de servicio del puerto
hasta las terminales de mercancías, como la que se
efectúa desde las terminales
de mercancías hasta su salida de la zona de servicio del
puerto.

tes generados en materia de
competencia y puertos, “resulta pertinente recordar la necesidad de aplicar el principio de
igualdad de trato a los titulares
de las diferentes Autorizaciones con el fin de no otorgar privilegios o ventajas a unos transportistas frente a otros, o a empresas de transportes frente a
transportistas autónomos”.

Para finalizar el capítulo de
conclusiones, la institución que
preside Pilar Canedo, realiza
una ultima recomendación relativa a la modificación de la exigencia de fotocopia legitimada
notarialmente del DNI del solicitante (capítulo 5) y apartado c)
del capítulo 18, así como de la
eliminación del apartado d) del
capítulo 18 del Pliego.

MARÍTIMO • Por un importe cercano a los 340.000 euros

MARÍTIMO • sede.pasaiaport.gob.es

La AP de Santander licita la iluminación
de las vías de carga de vehículos en Raos

El Puerto de Pasaia crea y regula el
registro eléctronico de la entidad

DP BILBAO

El Puerto de Santander ha licitado las obras para la iluminación de las vías de carga para
automóviles en el Espigón Central de Raos por unos 340.000
euros. El objetivo de estas
obras es mejorar las condicio-

nes de iluminación de la terminal ferroviaria durante los trabajos de carga y descarga de automóviles en horario nocturno.
El proyecto establece que se
dispongan dos filas de puntos
de luz en la zona de las vías y
una tercera línea de iluminación

en el vial de paso en los laterales y para trabajos auxiliares.
170
Para conseguir
el mayor ahorro
energético y la máxima eficiencia en el uso del alumbrado, las
luminarias serán de tecnología
LED y se integrará un sistema
de control remoto.

DP BILBAO

La AP de Pasaia ha acordado la
creación y regulación del registro electrónico de la entidad para
la recepción y remisión, por vía
electrónica, de solicitudes, escritos y comunicaciones. El acceso de los interesados al registro electrónico estará disponible

a través de la sede electrónica
de la Autoridad Portuaria de Pasaia en la dirección: sede.pasaiaport.gob.es
La gestión del registro electrónico corresponde a la Autoridad Portuaria de Pasaia, que la
ejercerá a través del Departamento de Secretaría General.

– Diario Marítimas, 2015eko martxoaren 24a
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– Europa Press, 2015eko apirilaren 10a
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EUSKADI.-AVC informa en contra de los estatutos del Colegio de
Logopedas del País Vasco por considerarla "restrictiva"
BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)
La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha informado negativamente a la propuesta de
modificación de los Estatutos del Colegio de Logopedas del País Vasco por considerarla "restrictiva de
la competencia y contraria a Derecho".
La AVC ha señalado que en la modificación de estatutos de Colegio de Logopedas se señala como
obligatoria la colegiación para la práctica profesional de la logopedia en el ámbito del País Vasco. En
concreto, esa modificación detalla que "el ejercicio profesional en esta Comunidad Autónoma de las
actividades para las que habilita el título universitario de Diplomado en Logopedia requerirá la
incorporación al Colegio de Logopedas del País Vasco".
Este requerimiento supone "una reserva de actividad y una barrera de acceso al mercado que s ólo
está permitida cuando existan intereses públicos que justifiquen la limitación, recogidos en una norma
jurídica previa a la Ley Ómnibus o una Ley estatal posterior a la misma".
La AVC considera para emitir su informe negativo que el ejercicio de las profesiones colegiadas "se
debe realizar en régimen de libre competencia y que el mismo está sujeto en su totalidad a la Ley de
Defensa de la Competencia". Asimismo, dice que "no se aprecian en este caso intereses públicos que
hagan obligatoria la colegiación por lo que se emite un informe negativo a la misma".
La Autoridad Vasca de la Competencia es un organismo autónomo, de carácter administrativo que
desarrolla su actividad con independencia orgánica que tiene como finalidad promover, garantizar y
mejorar las condiciones de libre competencia y transparencia en el mercado, respecto de las
actividades económicas que se ejerzan en el ámbito territorial del País Vasco.
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1

– El Correo, 2015eko apirilaren 23a
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– El Diario.es, 2015eko maiatzaren 12a
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– Noticias de Gipuzkoa, 2015eko maiatzaren 13a
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– Radio Vitoria, 2015eko maiatzaren 26a
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– El Economista, 2015eko ekainaren 8a
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– El Correo, 2015eko ekainaren 10a
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– El Correo, 2015eko ekainaren 10a
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– El Correo, 2015eko ekainaren 29a
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– El Correo, 2015eko uztailaren 4a
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E. LEAren liburutegia
Esfortzu handia egin du aurten LEAk liburutegi bat osatzeko, lehiaren alorreko erreferentzia izan dadin EAEn.
ELan hau ezinbestekoa da gure helburuetako bat, gure gizartearentzako beharrezkoak
diren maila guztietan lehia sustatzea, alegia,
bete ahal izateko. Horrekin batera, datu-base
bat sortu eta elikatu dugu. Laster eskuragarri egongo da publikoarentzat, eta batik bat
lehiaren ikertzaile eta profesionalentzat, eta
horri esker ikerketa sakonak egin ahal izango
dituzte, nahi dugun bidean aurrera egiten lagunduko digutenak.

F. LEAren webgunea
LEA lanean egon den hiru ekitaldi hauetan, aldaketa sakonak izan ditu gure webguneak.
Kalitateari dagokionez, programazioa landu dugu, erabiltzaileen erabilgarritasuna eta
erabilerraztasuna hobetzeko asmoz.
Material beriak gehitu dira, eta horiei
esker gure jarduerak hobeto interpretatu daitezke.
LEAren webgunean ebazpenak edo hasitako prozedurak kontsulta daitezke oso-osorik.
Berdina egin daiteke lehia sustatzeko egiten
ditugun jarduerekin ere. Prentsa-eremu bat
gehitu zaio webguneari, gure jarduerei buruz
gehiago jakin nahi duten komunikabideetako
profesionalei edo beste edozein pertsona edo
kolektiborik zuzendua. Prentsa-eremu horretan guk emandako prentsa-oharrak eta komunikabideetan agertu gareneko erreseinak
daude, formatu multimedia batean. Horretaz
gain, dokumentazio-eremu bat sortu da zerotik. Estatu mailako bakarra da, eta lehiaren defentsarekin lotuta dauden komunikabideetako
informazioak biltzen dira bertan. Informazio

horiek Espainiako komunikabideenak edo nazioartekoenak izan daitezke.
Ezin dugu ukatu webguneak duen garrantzia herritarrekin komunikatzeko bitarteko bezala. Webgunean formularioak edo
email-helbideak bezalako tresnak jarri ditugu
enpresek, administrazioek edo herritarrek zalantzen inguruko kontsultak egin ditzaten, informazioa eman dezaten edo lehiaren aurkako
jarduerak sala ditzaten. Bide honetatik ikerketa
asko jarri dira abian eta espediente asko ireki
dira.
Laburbilduz, gure webgunea, berez, tresna bat da eta baita gobernamendu onaren
adibide bat ere, gardentasuna, parte-hartzea
eta lankidetza sustatzen dituelako. Saiatu gara,
bai eremu formalean nola teknikoan, Open Government delakoaren hiru gomendio handiak
betetzen.
Nabarmentzekoa da gure argitalpenen
erabateko gardentasuna, gure jardueren informazioa eta datuak denbora errealean ematen
ditugularik.
Parte-hartzerako bide bat da, herritarren
proposamenak bideratzeko beharrezko bitartekoak baitauzka.
Eta azkenik, lankidetza sustatzen du: izan
ere, webgunearen bitartez, herritarrekin batera egiten dugu lan, era aktiboan entzunez eta
elkarlanerako tresnak eskainiz.
Jarraian, gure webgunearen erabileraren
inguruko ikerlan batzuk emango ditugu (iturria:
Google Analytics). Datuok gure webgunearen
erabilera orokorra azaltzen dute, erabiltzaileen
artean interes gehien pizten duten eremuak
aipatzen dira eta bisita-kopuruaren bilakaera
islatzen dute, webgunearen lehen bertsiotik
hona sarean dugun presentziaren gorakadaren
adierazle.
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Taula- Erabiltzaileen joan-etorria
Webgunearen erabileraren dinamika, sarbidetik gehien bisitatzen diren orrialdeetaraino.
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Taula- Ikuspegi orokorra
Bisita kopurua guztira, errebote-portzentajea, interakzioak eta gehien bisitatzen diren
orrialdeak.
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Taula- Bisitarien ikuspegi orokorra
Bisitari berriak, berriz datozen bisitariak, webgunean erabiltzen diren hizkuntzak, saioak,
bisiten batez besteko iraupena eta ikusitako orrialdeak.
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Taula- Gaiak
Hitz zehatzen araberako bilaketak, kontsultan emandako denbora.
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G. Lehiaren foroetako
presentzia eta prestakuntza
a. Urteroko AEDC jardunaldia
2014 (2014/12/04 Madril)
Ignacio Alday Espainiako Lehiaren Defentsarako Elkartearen urteroko jardunaldian
izan zen. Bertan, kartelen aurkako borrokaren
eta informazioa partekatzearen hainbat alor
eztabaidatsuri buruz hitz egin zen eta nagusitasun-posizioaren abusuen balantzea egin zen.
Jardunaldian etorkizunerako proposamen bezala planteatu zen 1/2003 errege-

Era berean, informazio erreserbatuaren
tramitearen iraupen polemikoaren inguruko
eztabaidak ere izan ziren.
Beste gai batzuk ere landu ziren, adibidez, OCDEk berak eta ECNk (European Competition network) gomendatzen dituzten bete
beharreko programak.
CNMC, Sustapen Zuzendaritzaren bitartez, saiatzen da enpresak konbentzitzen lehiaren araudia aplikatzearen beharraz eta horrek
dakartzan onurez. Horrek, bete beharreko programak egitea eragin lezake.
Beste eztabaidagai batzuk izan ziren lehiaren aurkako arau-hausteek eragindako
kalteengatiko jardueren zuzentarauaren transposizioa eta horrek Estatuko lege batzuetan
eragin dituen zailtasunak eta aldaketak.

b. Lehiaren Defentsarako
VIII Jardunaldi Nazionalak:
Erronka berriak lehiaren
defentsarentzat. Bartzelona,
2015eko uztailaren 16a eta 17a
lamenduko commitment delakoak bezalako
figura bat sortzea. Horien bidez arau-haustea
egin dela esaten da eta ezartzen den zigorra
arinagoa da.
Abusuei buruz, hainbat gai jorratu ziren, hala nola, gai hauetan arau-hauste jarraitua egin dela deklaratzeko aukera (SGAEren
ebazpena, 2014ko uztailekoa) edo nagusitasun-posizio kolektiboa (sakeleko telefonoen
deiak, 2014ko martxoa). Nagusitasun-posizioko kasuetan amaiera konbentzionalaren
prozedura aplikatzeaz ere hitz egin zen.
Prozeduraren harira, beste gai zehatz batzuk ere landu ziren, araudia aldatzea ekarriko
luketenak (espediente bat egin eta ebazteko
18 hilabete nahikoa denbora den; ikertutako
pertsonen kopuruaren arabera epe malguagoak jar daitezkeen; edo ebazpen-proposamena egin eta gero bigarren entzunaldi baten
tramitea ezarri behar den).
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Kataluniako Lehiaren Agintaritzak (ACCO)
antolatu zituen Lehiaren Defentsarako VIII Jardunaldi Nazionalak, Merkatuen eta Lehiaren
Batzorde Nazionalarekin (CNMC) batera eta
«Erronka berriak lehiaren defentsarentzat»
izenpean. Jardunaldi horiek Bartzelonan ospatu
ziren 2015eko uztailaren 16an eta 17an. LEAko
kide guztiak izan ziren jardunaldi hauetan, landutako gaien garrantzi praktikoa dela-eta.

–Lehiaren arloko politika krisiaren
esperientziaren ondoren
Europako Lehiaren Komisario ohi Joaquín Almunia Amman izan zen jardunaldi
hauetako lehen hitzaldia eman zuena. Bere
hitzaldiaren izena izan zen: «Lehiaren arloko
politikaren inguruko eztabaida, krisiaren esperientziaren ondoren».

Hitzaldi horretan, egungo krisiaren jatorri
finantzarioaz hausnartu zen, eta baita horren
ondorioez ere: atzeraldia, zor publikoaren krisia eta kredituaren murrizketak eta finantzaketa lortzeko zailtasunak enpresentzat.
Almunia jaunaren iritziz, egoera honen
aurrean gobernuek lehiaren arloko zuzenbidea
aplikatzerakoan malguagoak izateko tentazioa
izan dute, horrela diru publikoarekin beren herrialdeko enpresei lagundu eta haien posizio
publikoa indartzeko.
Krisi-egoerak, esan zuen, diru publikotik
hartutako diru-kopuru oso handiak bideratu
ditu bankuen sektorera, laguntza bezala. Joaquín Almuniak esan zuen beharrezkoa izango
dela kontrol-sisteman indartzea eta, azkenean,
emandako laguntza publikoetatik berreskuratzen den saldoaren analisia egitea.
Komisario ohiak esan zuen datozen urteotan lehiaren politikak hainbat helburutan
sakondu beharko duela. Batetik, advocacy
delakoa indartzea, hau da, lehiaren eragin positiboen komunikazioa eta zabalpena egitea;
lehiaren zuzenbidearen aplikazio pribatua zabaltzea, kalteen zuzentarauaren behar bezalako transposizioa eginez; isunen disuasio-efektua handitzea, behar diren kopurura arte
igota. Isunaren eta amaiera konbentzionalaren
arteko eztabaida kasuan-kasuan konpondu beharrekoa da; sareko industrien analisi bat lehiaren ikuspuntutik. Sareko industriek arautzea
behar dute; araudien eta kanpo-merkataritzari
aplikatutako lehiaren politikaren bateratze bat,
merkataritza hori aldebikotasunera zuzentzen
baita.
Bere hitzaldiari amaiera emateko, etorkizunerako hainbat galdera badaudela esan
zuen: aro digital aukera ematen die mundu
mailako hainbat operadoreri erabiltzaileen
datuak gordetzeko gero horiek saltzeko, nagusitasun-posizioa duten beste negozio batzuk
sortuz; finantza-munduan azaldu dira merkatuaren erreferentzia diren hainbat indize erabakitzeko ados jartzen diren kartel batzuk.

–Lankidetzaren ekonomiaren
erronkak lehiaren politikarentzat
Mahai-inguru honetan parte hartu zuten
hizlariak, lankidetzaren ekonomiaren erreferentziazko profesionalak guztiak, saiatu ziren
ekonomia mota berri hau definitzen eta fenomenoa eta dakartzan erronkak ulertzen,
ikuspuntu guztietatik: juridikoa eta arauemailea, administrazio publikoentzat eta lehiaren
ikuspegitik, merkatuaren egituran duen eragin
zuzena dela-eta.
Miguel Ferrer, Brkthr-eko zuzendariak
nabarmendu zuen lankidetzaren ekonomiak
herritarra jartzen duela harremanen erdigunean, baita sektore publikoarekiko harremanetan ere. Botere publikoek gai honetan ekar
ditzaketen gakoak hauek dira: terminologiaren
arloko nahasmena argitzea, benetako eragina
eta ereduaren onurak neurtzea eta arautzeko
eredu tradizionala birplanteatzea. Zentzu horretan, hizlariak gobernu ingelesak egindako
hurbilketa jarri zuen adibide bezala.
Lehiaren politika eredu honen aliatua da,
baina badira arrisku argi batzuk kontsumitzaileen babesaren arloan eta monopolio digitalen aurrean erabiltzaileek duten egoerarekin
lotuta.
Javier Creus, deas for Change, enpresaren zuzendariak lankidetzaren ekonomia beste
eraginkortasun-maila bat duen ekonomia berri
bat bezala definitu zuen. Bertan, partekatzeak
ezagutza asko sortzen du, konfiantza gardentasun-mekanismoekin lortzen da, abantaila ez
dago eskalan, baizik eta barreiatutako elementuak koordinatzen jakitean, balioa azpiegitura
berrietan inbertitu gabe sortzen da eta, gainera,
lan-aukera berriak sortzen dira.
Egin beharreko gogoeta hau da: ea abagune sozial bat den eskala, enplegu eta balioaren
ordez eraginkortasuna, ugaritasuna eta konfiantza dituen ekoizpen-eredu berri hori.
Alejandro Lago, IESE Business School,
lankidetzaren ekonomiaren alde agertu zen,
baina hainbat zalantza zituen. Lehenik eta be-
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hin, zalantzak adierazi zituen produktibitate eta
eraginkortasun gehiago lortzen diren inguruan.
Izan ere, eskaria epe motzean betetzen da baina
eskari gehieneko momentuetan ezkutuko eskaria ere egon liteke, eta horrek zer zerbitzu publiko nahi ditugun planteatzera eraman gaitzake.
Bigarrenik, kostuen beherakada part timers
delakoen kontura egin izanak kezkatzen zuen.
Haren ustetan, horiek konponbide partzial bat
izan daitezke, baina beti egon behar du oreka
bat kapital finko eta aldakorraren artean. Hirugarrenik, galdetu zuen ea artekari berri horiek
araudi, gainbegiratze eta artekaritza eraginkor
bat eskaintzen duten; taxien gisako sektore
arautuekin alderatuz, hark baiezko ustea adierazi zuen. Azkenik, jo zuen teknologia berrien
eraginak, epe motzean, talderik ahulenari egiten
diola kalte, informazioaren botereak eskala-ekonomia oso boteretsuak sortzen dituelako.
Oriol Armengol, Pérez-Llorca-ren bazkideak, nabarmendu zuen ikuspegi juridikotik bi
erlazio mota daudela: batetik, erabiltzailearen
eta plataformaren arteko erlazioa eta, bestetik,
erabiltzaileen arteko erlazioa. Egia esan, enpresak legeria desberdinaren menpe daude, legeria
digitalaren menpe; beraz, ez dituzte urratzen
bete beharreko arau sektorialak.
Lankidetzaren ekonomiak arauen aldetik
aurre egin beharreko erronkak honakoak dira:
erabiltzaileen segurtasuna, fiskalitatea, plataformen eta ekoizleen arteko lan erlazioak eta
enpresen erantzukizuna. Ez gaude lehiaren arloko arazo baten aurrean, erregulazioaren arloko batean baizik; beraz, irtenbideak izan behar du modelo tradizionala desarautzea.
Gema Domenech, Kataluniako Generalitatekoak, azpimarratu zuen lankidetza ekonomia definitzeko premia dagoela; haren ustez,
lankidetza ekonomia da partikular berdinen
arteko transakzioak bideratzen dituena, behar
baino gutxiago erabiltzen diren baliabideen artean eta on-lineko plataforma baten eta transakzio ekonomiko baten bidez. Aukera bat da
indarreko sistema juridikoak birpentsatzeko.
Generalitatearen ardura da 2.0 ekonomia sis-
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temaren barruan integratzea, jarduera sektorial
guztiak berrikustea eta bi jarduerak bateratzea,
herritar-ekoizlearena eta plataformarena.
Antonio Maudes, CNMCko sustapen
zuzendariak zehaztu zuen lankidetza ekonomiaren edo ekonomia disruptiboaren bidez
kontsumitzaileek eta enpresek balio bat (diruzkoa izan daitekeena edo ez) eskuratzeko
ahaleginak egiten dituztela neurri azpitik erabiltzen diren ondasunetan oinarrituz eta Internet sozialki baliatuz. Funtsezko arazoa da oso
azkar egiten dela aurrera eta ez dagoela jakiterik norantz abiatuko den; hori dela eta, mugak
jartzeak herrialde gisa mugak ezartzea ekar dezake gainerako herrialdeen aldean.
Haren ustez, Lehiak bakar-bakarrik esku
hartu beharko luke, hastean arazoak sortuz
gero. Izan ere, aukera bat da gaur egungo
arautegia berrikusteko, baina etorkizunean ere
arazoak sor litezke, plataformen arteko lehiarik
egon ezik.

–Garraio azpiegiturak eta lehia
Garraio azpiegiturak eta lehia aztertzeko
lanari bigarren mahai-inguruan heldu zaio, zenbait ikuspuntutatik.
- Estatuko Portuei eta Merkataritza Nabigazioari buruzko Legearen Testu Bateginaren azken aldarazpenean hartuko neurriek
lehian izandako eragina (aldarazpena hazkunde, lehiakortasun eta eraginkortasunerako
premiazko neurriak onesteko uztailaren 4ko
8/2014 Errege Lege Dekretuaren bidez egin
zen)17.
LEAko lehendakariak aztertu zuen zer-nolako eragina izan duten lehian Estatuko Portuei
eta Merkataritza Nabigazioari buruzko Legea-

17
Uztailaren 4ko 8/2014 Errege Dekretu Legea,
hazkundea, lehiakortasuna eta efizientzia bultzatzeko
premiazko neurriei buruzkoa. EAO, 163. zenb., 2014ko
uztailaren 5ekoa.

ren Testu Bateginaren azken aldarazpenean hartuko
neurriek.
Aldarazpen
horren bidez, portuen
sektorean
lehiakortasuna
sendotzera,
portu azpiegituretan
inbertsio pribatua
gehitzera eta itsas
eta lur garraiobideen arteko konexioa bultzatzera bideratutako
neurriak jaso ziren, hori guztia garraio intermodala indartzeko asmoz. Neurri horien artean,
portuetako jabari emakiden epearen luzapena
dago; horrela, gehieneko epea 50 urtera luzatu
da. Era berean, Lurreko Portu Irisgarritasunaren Finantza Funts bat sortzeko asmoa dago.
Portuetako jabari emakidek iraun bitartean, horrek emakidadunaz bestaldeko operadore ekonomikoak instalatzeko aukera baztertzen du; horrela, emakidaren iraupena 50
urtera luzatzeak egoera larriagotzen du, eta
hori lehiaren ikuspegitik modu kritikoan baloratzen da.
Lurreko Portu Irisgarritasunaren Finantza
Funtsari dagokionez, portuetara iristeko lurreko sarbideak eraikitzea eta konektibotasun
egokia bermatzea faktore estrategikoak dira
Espainiako portuak Europa hegoaldeko plataforma logistiko gisa sustatzeko; orobat, faktore
garrantzitsuak dira lehiakortasunari begira. Lurreko Portu Irisgarritasunaren Finantza Funtsa
Portu Agintaritzen eta Estatuko Portuen ekarkinen bidez mailegu kontzeptu gisa eratzeak
ahalbidetuko du finantzazio baldintza egokiagoak sortzea, interes orokorreko portuetarako
bide eta trenbide konexioen defizita apaltzeko,
horrek portuon lehiakortasuna zamatzen eta
emakiden inbertsio pribatua baldintzatzen baitu.
Hala ere, portuen arteko lehiakortasunaren ikuspegitik, efikazagoa den portuak funts

horri ekarkinak egin
behar badizkio hain
efikazak ez diren beste
portu batzuei portu konektibotasuneko azpiegiturak finantzatzeko,
lehiatzeko arauak aldatzen dira.

–Pribatizazio eta
lehiakortasuna:
Espainiako aireportuen kasua
D. Xavier Fageda jaunak pribatizazioaren eta lehiaren gaia aztertu du: Espainiako
aireportuen kasua.
Estatuko aire merkatua Europako bigarrena da. Europan trafikorik gehien duten 10
aireportuen artetik bi ditu, eta beste 14 Europan trafikorik gehien duten 100en artetik.
Aireportuak modu zentralizatuan kudeatzen
dira AENA enpresa publikoaren bidez.
Enpresa publiko hori partzialki pribatizatu da, konpainiaren kudeaketa sendotzeko
eta sareko sistemaren etorkizuneko iraunkortasuna bermatzeko. Halaber, estatuan aire garraioaren sektorea eta hari lotutako sektoreak
(adibidez turismoa eta merkataritza) suspertzeko efizientzia handiagoa lortu nahi izan da. Estatuak %51ko partaidetzari eutsi dio, hau da,
konpainiaren kontrolari.

–Trenbideko bidaiarien
garraiobidearen liberalizazioal
Dña. María Sobrino andreak Trenbideko bidaiarien garraiobidearen liberalizazioa
aztertu du.
Garraioaren sektorea ekonomiaren sektore estrategikoa da, bestelako industriak garatzeko eta lurraldea modu integralean ardazteko
ezinbestekoa delako. Sektore hori BPGren %5
da ekonomian eta enplegu osoaren %4,8. Es-
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painian trenbideko bidaiarien garraioaren merkatua ia itxirik dago. 2013. urtean, lehiari ireki
zitzaion gehienbat helburu turistikoa zeukan
garraioa. Kontuak kontu, gaur egun operadore
bakarra dago, Renfe enpresa hain zuzen ere.
2014. urtean, Ministroen Kontseiluak
trenbideko bidaiarien garraioa liberalizatzeko
proposamen bat onetsi du 18. Proposamenaren
bidez, interes orokorreko trenbide sarearen
zenbait lerro eta tartetan bidaiarien garraioko
zerbitzuak emateko tituluen kopuru eta indarraldia zehazten da lehiakortasuneko araubidean.
Pribatizazio prozesu horri buruz, hizlariak zehazten du arauen presioa ziurtatu behar
dela eskari handiagoko ibilbideak zabalduz eta
titulu iraupen luzeagoak ezarriz. Gainera, liberalizazioak berekin ekarri behar du eskuduntza
duenari pribilegioak kentzeko prozesua.

–Sektore pribatuarekiko emakidak
eta lankidetza. Arriskuak ondare
erantzukizun administratibo
bidez aseguratzeko sistemak eta
lehiakortasunean duen eragina
D. José María Gimeno Feliu jaunak sektore pribatuarekiko emakidak eta lankidetza
aztertu ditu. Arriskuak ondare erantzukizun
administratibo bidez aseguratzeko sistema eta
horrek lehiakortasunean duen eragina.
Lankidetza publiko eta pribatuaren artean emakiden sistemen bidez jarduteari
buruz dagoen eztabaidak gaurkotasun handia
dauka, are gehiago gaur egungoaren krisialdi
ekonomikoan; horixe da komenigarritasunaren

18
2014ko ekainaren 27ko ebazpena, Azpiegituren, Garraioaren eta Etxebizitzaren Estatu
Idazkaritzarena. Haren bidez argitara ematen da Ministro Kontseiluaren 2014ko ekainaren 13ko erabakia.
Erabakiak honakoa zehazten du: bidaiarien trenbide zerbitzuak emateko tituluen kopurua eta indarraldia interes
orokorreko trenbide sarearen zenbait linea eta tartetan.
EAO, 162. zenb., 1014ko uztailaren 4koa.
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ikuspegitik (emakidadunari emandako prestazioaren betetze efiziente eta efektiboaren
ikuspegitik) aztertu beharreko kudeaketa publikoaren erronketariko bat, eta ez bakarrik
haren formalizazioa.
Emakida sistemek aurrekontu funtsen banaketa hobea aldezten dute eta azpiegiturak
doakoak ez direlako ideia nabarmentzen dute.
Hala ere, horrek transakzio kostu handiak
eta arrisku moraleko zenbait arazo ditu, bazkide pribatuak abal publiko mugagabea duela
uler baitaiteke. Gainera, kontabilitate zalantzak
sor daitezke finantzazio sistema horiek ez baitira oso gardenak eta zailak dira fiskalizatzen.
Kontratazio publikoa kudeatzeko erronka
berrien garaia da, betiere beharrezko politika
publikoak ezartzeko lanabes nagusi gisa erabilita; horrek gogoeta egiteko aholkatzen du
kontratazio publikoaren arauen erreforma bati
heltzeko premiari buruz, kontratu publikoen
adjudikazioan efizientzia eta osotasun handiagoaren helburua betetzea ahalbidetzeko.

–Lehiakortasuna eta hazkundea
Bigarren mahai-inguruaren ondoren,
Merkatuen eta Lehiakortasunaren Nazio Batzordeko buruak, José María Marín Quemada, lehiakortasun, ongizate eta hazkundeari
buruzko hitzaldi bat eman zuen. Azaltzen hasi
zen zeintzuk diren egiturazko erreformek bete
beharreko zereginak; era berean, azaldu zuen
politika mikroekonomikoen gehikuntza aukera
eraginkorra dela Europan hazkundea bultzatzeko. Azpimarratu zuen politika horiek indar ikaragarria dutela hazkundea eta ongizatea suspertzeko eta enplegua sortzeko; era berean,
zenbait sektoretan eragina izan dezakete, esaterako finantza sektorean edo lan merkatuan.
Hitzaldiaren lehenengo zatia hasi zen lehiaren agintaritzen ebazpenen jardueretan oinarritutako erregulazioak eta sare teorikoak
dakartzaten erronken justifikazio teorikoa egi-

ten. Horrela, zehaztu zuen ELGEren azterlanak
etengabeko iturria direla eta, halaber, Frantziako Tolosako Eskola, Harvard-ekoa eta Suitzakoa aipatu zituen. Jean Tirole Nobel sariak
egindako lanei dagokienez, aipatu zuen modu
inperfektuan lehiakorrak diren eta esku-hartze
publikoa justifika dezaketen merkatuak daudela eta zehaztu zuen azterlan horiek lehiakortasunaren politika hobetu dutela, eta funtsezkoak
direla lehiakortasuna, ongizatea eta hazkundea
sustatzeko. Halaber, aipatu zuen erregulazio
ekonomikoa beharrezkoa dela merkatuaren
zenbait egitura lehiakorrak ez direlako eta horiek ongizatearen galerak dakartzatelako. Hori
dela eta, lehiakortasunaren eta erregulazioaren
agintaritzek asimetria zuzentzeko eta monopolistak herrialdearen hazkundea murriztea saihesteko zeregina betetzen dute.
Erakunde erregulatzaileen erakunde diseinuari dagokionez, azpimarratu zuen haien
harrapaketa intelektuala saihestu behar dela;
hala, ondorioztatu zuen beharrezkoa dela arau
argiak eta erregulatzaile independenteak izatea.
Orobat, gogora ekarri zuen, Frantziako
Tolosako Eskolaren eta Jean Tiroleren arabera, lehiakortasunaren politikaren helburua dela
merkatuetan zinezko lehiakortasuna izatea, ongizatea handitzeko xedez.
Azaldu zuen ekonomiaren digitalizazioak
arazo berriak ekarri dituela eta horren inguruan
hausnartu behar dela; horretarako, Zuricheko
Unibertsitateko Charles Rochet-ek bi aldeko
edo gehiagoko plataformen gainean egindako
teoriara jo izan da. Gai honi buruzko azterlanak salneurrien egiturari eta erabilera patroiei
buruzkoak dira. Dena dela, ondorioztatu zuen
lanek erronkak dakartzatela irtenbideak baino
gehiago.
Zehatzago, CNMCren inguruan, aipatu
zuen lanean jardun behar duela joko arauak
bete daitezen, baina LDLk ez duela hazkundea jasotzen bere helburuen artean; hala ere,
haren iritziz, horretan laguntzen du kartelen
kontrako borrokaren bidez, gobernuak beha-

rrezko aholkularitza emanez, politika publikoak ebaluatuz, beharrezko erreformak identifikatuz eta, 2013. urtetik, barne merkatuaren
zatikatzea saihestuz.

–Gaitz-kalteen erreklamazioa,
lehiakortasunerako
eskubidea hausteagatik
III. mahaiak zuzenbide nazionalaren arabera gaitz-kalteengatiko eta estatukideen eta
Europar Batasuneko lehiakortasunaren eskubidea hausteagatiko ekintzak eraentzen dituzten
arauei buruzko zuzentaraua aztertu zuen, bai
eta hori Espainiako arautegira eramateagatiko
kasuistika ere (auzitegi eskudunak, egikaritze
modalitateak, kausalitatea, epeak...), zeren
transposizio hori beranduen 2016ko abenduaren 27rako egin beharra baitago 19.
Horri jarraikiz, Helmut Brokelmann
abokatuak azaldu zuen zein den Espainiako
jardun judiziala, betiere lehiakortasunaren
zuzenbidea hausteagatiko gaitz-kaleen erreklamazioei dagokienez.
Horrela, oinarrizko ekintza kategorien berri eman zuen: 1989ko LDLri darizkionak (13.2.
artikulua) –ia hondarrak-, stand alone-ak (aldez aurretiko ebazpen administratiborik gabe,
auzi jartzaileak frogatu behar du arau-hauste
bat izan dela) eta follow on-ak (jarraikakoak eta
ohikoenak), baldin eta arau-haustea egiaztatu
bada (horretarako diseinaturik dago gaitz-kalteengatiko zuzentarau osoa) eta, besteak beste, zigorra zenbatzeko demanda jartzen bada.
Ekintzak ere ordena daitezke Kode Zibilaren arabera duten tipologiaren sailkapenari
19
Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2014/104/UE Zuzentaraua, zuzenbide nazionalaren
bidez gaitz-kalteengatiko ekintzak eraentzen dituzten
zenbait arauri buruzkoa, betiere estatukideen eta Europar Batasunaren lehiarako zuzenbidea hautsi dela eta.
EEAO, 349/1 L, 2014ko abenduaren 5ekoa.

194

men eginez: kontratuzkoak –zuzeneko erosleei
lotutakoa eta 15 urteko preskripzioa duena,
azken hori abantaila handia izanik–, kontratutik kanpokoak (KZren 1902. artikulua) –hedatuena eta edozein kaltedunek balia dezakeena– eta aberaste bidegabearena (KZren 1303.
artikulua) –gasolindegien kasua–.
Kontratutik kanpokoei dagokienez, preskripzioa urtebetekoa da; hala ere, zuzentarauak
(10. artikulua) epe handiagoa zehazten du (5
urte). Edonola ere, zuzentarauak ez du dies a
quo ezartzen. Auzitegi Gorenak ACOR epaian
eta Céntrica epaian ebatzi du zentzu horretan
(4.9.13): informazioa zinez eskuratzen denetik eta egin daitekeen kaltearen jakitun egon
daitekeenetik. Halaber, ahalbidetzen du parte-hartzaile bati gaitz-kalteak eskatzea, baldin
eta arau-haustean erantzukizun esanguratsua
izan duen jokabide bidegabe batean esku hartu badu (murrizketa bertikalak).
Brokelmann-ek, gainera, jarraian aipatzen
den zuzentarauaren aplikazioari lotutako zenbait kasuistika errepasatu zituen.
Arau-haustearen frogari dagokionez, batzordearen erabakiak lotesle egin dituen marko
komunitarioaz bestaldera, Espainiako legerian
ez dago halako loturarik: Botere Judizialak irmoki defendatu du botereen banaketa. Hala
ere, Auzitegi Gorenak lotura onartzen du ebazpen administratiboan egiaztatutako gertaerak
irmoak direnean bide judizialean (Azúcar Ebro
AGE, 7.11.13, AVS/Mediapro AGE).
Gaitz-kalteen zenbaketaz denaz bezainbatean, horien barnean kalte sortzailea, irabazpide utzia eta interesak sartzen dira (Azúcar
AGE: zorra eguneratzea).
Zuzentarauaren transposizioak beste
arazo bat dakarkio solidaritate desegokiari:
arau-hausle guztiak demandatu ezean, itzulketa ekintzak (eragindako esku-hartzea) kartelista
guztiei zuzendu beharko litzaizkieke, erabaki
dezaten ea bertaratuko diren ala ez, eta etorkizunean babesgabetasuna alega ez dadin.
Jarduketa hori, dena dela, oso mugaturik dago
Espainiako legerian (PZLren 14.2. artikulua).
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Gainera, enpresa txiki eta ertainen eta errukitasun eskatzaileen erantzukizuna mugatzen
da (zuzeneko erosleen erantzukizuna baizik ez
dute izango), bai eta errukitasun eskatzaileak
emandako informazioaren eskuragarritasuna
ere (zerrenda beltz eta grisa): lehiaren agintaritzen ebazpenak nahikoa zehazten du eta
behar adina gai dago, demanda aurkeztu ahal
izateko.
Zuzentarauaren transposizioak ere aldarazpen bat behar du aditu frogak egiteko orduan.
Azkenik, Brokelmann-ek mahaigaineratu
zuen ebazpen irmoa duen follow on-eko ekintza
batek (Antena TV3 eta T5en auzia) jurisdikzio
zibilera duen jotzeko aukera (1902. artikulua).
José Fernández Seijo merkataritza arloko epaileak zuzentaraua Espainiako antolamendura transposizionatzeko erronkak aztertu
zituen. Haren iritziz eta auzi arloko gaiak behar bezala jasotzeko, beharrezkoa da LDL edo
1/2007 PZL egokitzea.
Follow on ekintzetarako bide zibilaren
ildotik (KZren 1902. artikulua), epaileak merkataritza arloko epaitegien eskumena defendatzen du. Gogora ekarri du idatzi demandatzaileak jurisdikzioaren aplikazioa ezarri ohi
duela, nahiz eta ondoren epaile titularraren
eskumen eraginkor baten falta adieraztera behartzen duten gaiak sortu. Hala ere, Auzitegi
Gorenak eskumen efektiboa onartzen du demanda jartzaileari gatazka judiziala saihesteko,
baldin eta frogak azaltzen badira eta babesgabetasunik ez badago.
Fernández Seijok aipatu zuen gaitz-kalteak zehazteko orduan dagoen berebiziko arazoa: PZLren 219. artikuluak ezartzen du aldeek
aldez aurretik finkatu behar dituztela, baina
zuzentaraua horiek zenbatzeari zuzentzen zaio
eta zenbaketa hori zabalik utzi behar da frogaren praktikaren arabera. Era berean, zuzentarauari jarraikiz, lehiaren agintaritzek kalte-ordaina zehazteko laguntza eman lezakete,
zeregin hori amicus curiae gisa duten eginkizunari gehituz.

Frogen azalpenari dagokionez, zalantza
sortzen da ea frogak aldez aurretiko eginbideen bitartez planteatu behar diren (PZLren
256. artikulua eta hurrengoak) edo prozedura
zibilaren bitartez. Zuzentarauaren kautelek (5.
artikulua) zailtzen dute aldez aurretiko eginbideetan aurkezteko aukera. Zuzentarauaren
transposizioa aprobetxatzea proposatzen du,
haren 5. artikulua PZLren 256. artikuluan beren-beregi jasotzeko.
Gainera, gaitz-kalteen arloan zuzentarauak jasotzen ez dituen kautelazko neurriak
ezar litezke; horiek, edozein kasutan ere, ezarriko lukete demandatutako aldearen entzunaldia.
Errekerimenduei dagokienez, epaileak
gogorarazi zuen lehiaren agintaritzen eskuetan
dokumentuak jartzeko bidea ez dela modu bereizigabean jorratu.
Aldarazi beharreko beste gai batzuk honakoak dirateke: zigorrak (gaur egun epaile
bati men ez egitea aski merkea izan daiteke),
konfidentzialtasuna (zuzentarauak auzi prozedura argiak baliatzera behartzen du) eta aditu
frogaren arauak eta erregelak (auzian jarritako
aldearen frogen fidagarritasuna: PZLren 336338. artikuluak erreformatzeko eta aldeen independentzia ziurtatzeko baliatzea).
Fernández Seijók amaitzeko azpimarratu
zuen zuzentarauaren transposizioa ezarritako
epeetan ez egiteak segurtasun juridikorik eza
ekarriko zuela eta efikazia murriztuko zela; eta
ondorio praktikoei begira, adierazi zuen PZL
epaitegi bakoitzean izan ohi diren usus fori-en
truke alda zitekeela.
Andaluziako Lehiakortasuna Defendatzeko Agentziaren Ikerketa zuzendariak, Alfonso López -Escobar, jaunak, ADCA taldeak
lehiakortasunerako eskubidea hausteagatiko
gaitz-kalteak eskatzeko aurrera eramandako
lanaren berri eman zuen. Taldean lehiakortasun eta kontsumo arloko zenbait agintaritzak,
ordezkarik eta adituk parte hartzen dute.
Talde horrek (kontsumitzaileei zuzenduta
sortu zen) zuzentarauaren transposizio osoa

proposatzen du Espainiako antolamendu juridikoan txertatzeko. Halaber, aztertu ondoren,
zenbait proposamen egin zituen: “lehiaren
nazio agintaritza”ren definizioa batzordera zabaltzea; PZL aldaraztea enpresen elkarteei eta
kontsumitzaileen federazioei legitimitate aktiboa emateko; eta LDL aldaraztea ebazpenetan bestelako edukia jasotzeko (gaitz-kalteak
eskatzeko aukerari buruz informatzea, 53.2.
artikulua), zirkunstantzia apaltzaile gehiago
sartzea (judizioz kanpoko sistemei atxikitzea,
64. artikulua), 5 urtera bitarteko arau-hauste
oso larrien preskripzio epea zabaltzea (68.1.
artikulua) eta prozedura erregulatzea LDLren
VI. titulu berri batean.
Azkenik, lantaldean aztertutako kasu bat
zehaztu zuen: Euroaren gaineko erreferentzien
adierazleen kartela (2013ko abenduaren 4ko
erabakia) eta kaltea zenbatzeko metodologia,
Sevillako Unibertsitatearen lehiakortasun politikaren katedrak egindako lan batean oinarrituz.
Lehiarako Galiziako Kontseiluburuak,
Francisco Hernández jaunak, erreklamazio
kolektiboen problematika aztertu zuen, hori ez
baita zuzentarauan jasotzen eta haren erregulazioa estatukide bakoitzari baitagokio.
Edozein kasutan ere, erregulatzeko modua oinarrizkoa izango da, kontsumitzailearentzat benetako aukera izan dadin edo teoria
hutsa izaten jarrai dezan. Kontuan hartu beharra dago zaila izaten dela batez besteko tarte bat zehaztea operatiboa ez izateko traben
ezarpenaren edo ekintza sorta zabala dakarren
erraztasunaren artean.
Ordezkaritza ekintzen sustapenak eragin
argiak ditu lehiarako eskubidean. Abantailen
aldetik, erreklamazioa errazten dute, eragin
amore-emailea sendotzen dute, kontsumitzaileen elkarteen finantzazio alternatiboa eta
haien independentzia ahalbidetzen dute eta
kontsumitzaileen lehiarako eskubidera hurbiltzen dira.
Desabantailei dagokienez, arazo juridikoak dakartza honako gai hauetan: 1) ordezkaritzaren artikulazioa eta ekintza kolekti-
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boa banakokoenekin bateratzea (bi eredu: opt
out –denak jasotzen ditu– eta opt in –berariaz
atxikitakoak baino ez ditu jasotzen–); 2) elkarteen kontrola eta haien legitimazioa (edozein,
baimena, erregistroa...); 3) konpentsazioaren
ordainketaren artikulazioa (askotariko kontsumitzaileak eta zenbateko txikiak).
Javier Dominguezek, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren teknikariak, zuzentarauaren aurrekariak eta oinarriak berrikusi
zituen; haren esanetan, zuzentaraua konplexua
da, nazio antolamendu desberdinak txertatzeko ahaleginak egin direlako eta hori negoziazio
prozesu luze baten emaitza izan delako. Modu
positiboan baloratu zuen, sortuz joan diren
zalantzak gorabehera: aditu frogak, frogen eskuragarritasuna, solidaritate desegokia, epeen
erregulazioa, ekintza kolektiboak...
Azkenik, adierazi zuen Ekonomia eta
Lehiakortasun Ministerioak, Justizia Ministerioak eta CNMCk lanean dihardutela transposizioaren zirriborro batean; haren azkeneko erdiespena erabaki politiko baten bidez bermatu
beharko zen eta hori 2015eko udazkeneko
hauteskundeen ondoren izango zen. Edonola
ere, epeak betetzen ari ziren eta transposiziora
garaiz iristea aurreikusten zuen. Edozein kasutan ere, hori ez da azken urratsa: 2020an (20.
artikulua) zuzentaraua berrikusiko da.
Alfonso Calvo Caravaca katedradunak
zuzentarauaren 9. artikulua garatu zuen: ebazpen nazionalen eragina, batetik, zigor erabaki
administratibo baten izaera loteslea ezartzen
duena auzitegi zibil baten aurrean eta, bestetik, frogatutzat ematen diren eta auzitegi zibil
batean ezin eztabaida daitezkeen zenbait gertakariren azalpen izaera.
Artikulu horrek berebiziko eragina dauka
follow on ekintzetan: biktima bat kalte-ordain
batez onura ateratzeko 3 gauza frogatu beharko ditu: Antitrust baten bidegabekeria existitzea, 2) kalte baten existentzia eta 3) bidegabekeriaren eta kaltearen arteko kausalitate
lotura. Hala, 9. artikuluak ematen duen abantaila da 1) ez dela frogatu behar eta biktimen
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ahaleginak beste bi gaietan bil daitezkeela. Eta
hau oso garrantzitsua da, follow on ekintza bat
jartzea errazten baitu. Bestela, horretarako,
kaltetuaren esku ez dagoen informazioa eduki
behar da betiere, ezjakintasunagatik (merkatuaren datuak…), kartelaren izaera sekretuagatik eta zigor mekanismoa abian dagoenean
baizik jabetzen ez diren enpresak edo kontsumitzaileak egoteagatik.
Hala, 9. artikuluak uniformetasuna eta segurtasuna transmititu nahi ditu eta aldez aurretiko jurisprudentzia islatzen du. Calvo Caravak
alemana eredu ideal gisa aurkezten du (presuntzioa: agintaritza antitrust batek frogatutzat
eman baditu, ez du kontrako frogarik onartzen
eta auzitegi zibil batek ezin ditzake auzitan jarri, eta agintaritza nazionalen inguruan baieztatzen dena bestelako erakundeen inguruan
ere baieztatzen da) eta italiarra zentzuari erantzuten dion eredu gisa (herrialdeko lehia agintaritzaren ebazpenek froga pribilegiatuaren
balioa dute). Aitzitik, Espainiako sistemarekin
kritiko azaldu zen, zehaztugabea delako.

–Gai prozesalak eta
lehiakortasunaren defentsa
Lluis Cases, abokatua zigor ahalmenaren
gainean mintzatu zen. Horretarako, berariaz jorratu zuen 2015eko urtarrilaren 20ko AGEren
gaia; izan ere, haren iritziz, epaia LDLren espiritura itzultzen da eta bazter uzten du CNMCk
zigorren ezarpenari buruz ateratako zirkularra.
Horrek, hala ere, egoera konplexu batera eramaten gaitu, mugen barruan ezarri beharreko
zigorrari dagokionez. Horrela, zirkunstantzia
larritzaile eta aringarriak kontuan hartu behar dira zigorra ezartzeko, eta espedienteak
zirkunstantzia horietara egokitu behar dira.
Horrek berekin dakar merkatu nabarmena definitu beharra, ez bakarrik merkatu ukitua; izan
ere, hori hala egin behar da merkatu kuotak
ikusteko eta zigorraren zenbatekoa finkatzeko.

Halaber, kartel batean parte hartzen
duen enpresa bakoitzaren erantzukizuna mugatu behar da, zeregin eskerga izanagatik
ere. Gaur egun, CNMCk erantzukizuna mugatzen du, enpresek merkatu ukituan duten
dimentsioa aintzat hartuz: Zenbat eta tamaina
erlatibo handiagoa, orduan eta erantzukizun
handiagoa, eta agerian dago hori ez dela hala
gertatzen.
Azkenik, hizlariak zehaztu zuen, LDLk
adierazten duen bezala, arau-haustearen benetako inpaktua aztertu behar dela ukitutako
merkatuan
Pedro Callol, abokatua pertsona fisikoei zuzendutako zigorren gaiari buruz mintzatu zen. Pertsona fisikoek gauzatzen dituzte
enpresen jokabideak, baina sozietateen egitura juridikoak isunen garrantzia apaltzen du.
Haren iritziz, norbanakoei ezarritako zigorrak
oso disuasio tresna eraginkorrak izan daitezke.
Zuzenbide erkatuan kasuistika askotarikoa da: Alemanian eta Polonian 50.000 eurorainoko isunak jar daitezke; Mexikon 1.00.000
eurorainokoak; Herbehereetan zigorra zuzendariaren gaitasun ekonomikoaren araberakoa
da; Erresuma Batuan ez-gaikuntzarako zigorra
ere ezar daiteke.
1/2003 Araudiak ezartzen du estatukideak subiranoak direla, haien zuzendariak
zigortzeko. Espainian gehieneko zenbatekoa
60.000 eurokoa da, baldin eta lehiakortasunaren kontrako jokabidean esku hartu badute; hala, erantzukizunetik salbuetsita daude
jokabide horretatik aldendu direnak.
16/1989 Legearen peko aurrekariak gutxi dira, gorabeheratsuak eta garrantzi txikikoak. Indarreko LDLren bidez, HUSA hotelen
zuzendaria eta CEOEko kidea zen Joan Gaspart
zigortua izan zen 50.000 eurorekin, prezioak
igotzeko komenigarritasunaren inguruan egindako adierazpen batzuengatik. Auzitegi nazionalak zigorra baliogabetu zuen CEOEko burua
ez zelako.
CNMCko buruak adierazi du norbanakoei
zigorrak ezartzeko bidea sendotu behar dela

disuasio tresna gisa; hala ere, hizlariaren esanetan, benetako disuasioa da espetxera zigortua izateko mehatxua, AEBetan bezala.
Juan Delgado, Madrilgo Global Economics Group-eko zuzendariak, bere hitzaldia
oinarritu zuen lehiakortasunaren arloko ebazpenetan azterketa ekonomikoak jasotzeko
premian. Horren inguruan Europako bi epai
aztertu zituen. Banku txartelei buruzko epaiak
zalantzan jarri zuen gaiagatiko murrizketa bat,
epaian baieztatzen baitzen arau-hauste horietan ere gai hori existitzen dela frogatu beharra
dagoela. Intelen epaiari dagokionez, auzitegiak
batzordearen aldeko irizpena eman zuen eta
zehaztu zuen ez zela beharrezkoa azterketa
ekonomikoak egitea.
Espainian ez dago halako eztabaidarik, ez
baitago gai ekonomiko garrantzitsurik, horiek
aztertzen ez direlako. Ebazpen asko ematen
dira, baina gehienak gaiagatikoak dira, hori
frogatzeko azterketa ekonomikorik egin gabe.
Egoitza judizialean azterketa ekonomikoak egiteko eskatzen da, baina hori lehiaren agintaritzek eurek egin beharko lukete.
Amadeo Petitbò, LDAko lehendakari
ohiak, azterketa ekonomikoen gaian ere sakondu nahi izan zuen. Haren iritziz, aparteko etekina kalkulatu beharra dago, lehiakortasunaren
kontrako jokabidea dagoenean; eta aparteko
etekin hori honakoa dateke: lehiakortasunaren
prezioaren eta kartelaren prezioaren arteko aldea bider ekoiztutako kopuruaz.
Ez dago azterketa ekonomiko askorik
lehiakortasunaren ebazpenetan, baina beharrezkoa da azterketa juridikoa eta ekonomia
uztartzea. Azpimarratu zuen ondorio berberak
dituzten bi jokabidek tratu baliokidea izan beharko zutela eta alderantziz.
Aipatu zuen salmentarako ukoa ez dela
lehiakortasunaren kontrakoa izan beharrik,
efizientziaren gaineko eragin positiborik izanez
gero. Ekoizpen efizienteko eremuak zehazten
du zenbat operadorek egon behar duten merkatuan. Efizienteak baino ez dira egon behar.
Azkenik, LDAren ebazpena azaldu zuen

198

Roca erradiadoreen kasuan. Roca enpresa
efiziente bat zen, %80ko merkatu kuota zuena, gama baxuan lehiakorra eta lehiakideek
baino prezio baxuagoak zituena. Horiek alegatu zuten prezio baxua sarrera hesi bat zela.
Azterketa ekonomikoak erakutsi zuen Rocak
lehiakortasunaren gaineko prezioa finkatzen
zuela, baina lehiakideen kostua horren gainetik zegoela. Roca ez zen zigortua izan, egindako
azterketa ekonomikoari esker.
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–Lehiakortasuna
banketxeen sektorean
Lehiakortasuna Defendatzeko VIII. Nazio Jardunaldiei amaiera emateko ekitaldian,
D. Xavier Vives Xavier Vives jaunak banketxeen sektoreko lehiakortasuna aztertu du
honako ikuspegi honetatik: ea gizartearentzat
onuragarria den banketxeen sektoreko lehiakortasuna.
2007. urtetik aurrera sortutako finantza
krisialdiak kolokan jarri ditu banketxeen
sektorean lehiakortasunaren zeregina eta
merkatuaren egitura; gainera, galdera ikur
asko sorrarazi ditu lehiakortasunaren eta
finantza egonkortasunaren erlazioari buruz
eta lehiakortasunaren politikaren eta finantza
erregulazioaren artekoari buruz. Lehiakortasunaren politikari dagokionez, bankuena ekonomiaren beste edozein sektoreren gisakoa
zelako ideia behera erori zen lehiakortasunaren distortsio garrantzitsua eragin zuen esku-hartze publikoarekin.
Lehiakortasuna ez da banku sistemaren hauskortasunaren arduraduna, baina
lehiakortasunaren politikak bankuen berezitasuna onartu behar du, eta ez bakarrik krisialdiko egoeretan. Azterketak eta ebidentziak erakusten dute lehiakortasunaren eta
egonkortasunaren arteko tentsioa dagoela,
eta erregulazioak tentsio hori apal dezake;
horretarako, bada, erregulazioaren diseinuak
lehiakortasunaren intentsitatea hartu behar
du kontuan.
Krisialdiak diru-laguntza eta berme publikoak jaso zituzten erakundeen bat egitea
eragin du. Espainian FROB sortu zen (banketxeak modu ordenatuan berregituratzeko
funtsa), arazoak zituzten finantza erakundeen
kapitala sendotzeko eta gaitasunaren soberakina murrizten laguntzeko bat egiteen bidez.
Bat egiteen politikak lehiakortasunaren mailari eragiten dio, bai eta pizgarri dinamikoei
ere. Porrot eginda dagoen banketxe baten
erosketak aldi baterako errenta monopolis-

tikoak eman diezazkioke erakunde egonkor
bati, merkatu boterea sortuz. Bat egiteen
politika batek epe luzera begiratu behar du
eta, krisialdi egoera batean ere, industriaren
kontzentrazioaren maila egokia hartu behar
du kontuan, bai eta egonkortutako erakundeen zuhurtziarako pizgarri dinamikoak eta
sarrera erraztasuna ere.
Krisialdietan lehiakortasunaren politikaren zeregina honakoa da: merkatuak zabalik
mantentzea, erreskate paketetan izan daitezkeen distortsioak kontrolatzea, erakunde
ez-gaien irteera aldeztea eta sarrerarako oztopo artifizialak desagerraraztea. Gainera,
lehiakortasunaren politikak ere zeregin garrantzitsua betetzen du finantza sektorean,
erregulazio epe luze estuago baten ondorioz;
hori garrantzitsua izan daiteke, finantza sektoreak berrikuntzari eta hazkundeari laguntzea
bermatu ahal izateko.

c. Lehiakortasunari eta
erregulazioari buruzko
kongresua. Rey Juan
Carlos unibertsitatea.
Lehiakortasunaren
zuzenbideko zigor ahalmenari
buruzko azterlanak; irailaren
29an eta 30ean, Madrilen
–Lehiakortasunaren zigor
zuzenbidearen printzipio orokorrak
Tomás Cano Campos Camposek zigorren betearazpen eta preskripzioari buruzko
gaiak jorratu zituen lehiakortasunaren zuzenbidean.
Lehiakortasunaren
zuzenbidearen
non bis in ídem printzipioari heldu zion
Oriol Armengolek.

–Lehiakortasunaren zigor
zuzenbidearen erruduntasuna
eta erantzukizun printzipioa
Marcos
Araujo
lehiakortasunaren
zuzenbidean debeku akatsak plantea daitezkeen kasuez mintzatu zen, bai eta lehiakortasunaren zuzenbideari datxekion idiosinkrasiaz ere.
Joaquim Hortalá i Vallvék trust-en kontrako arauen aplikazioa aztertu zuen sozietateen taldeen erlazioetan.
Matrize baten jarduketa baten bidegabekeria beste edozein operadoretan bezala eratzen da. Enpresa taldeetan matrizearen erantzukizuna topa daiteke. Espainiako zuzenbidean
ez dago taldearen kontzeptu unibokorik.
“Batasun
ekonomikoari”
buruzko
kontzeptuak ez du berekin ekartzen kontrolaren eta erantzukizunaren arteko berehalako
erlazioa; gauzak horrela, matrizeak ezinbestean erantzun beharko die filialak garatutako
jokabideei (iuris tantum presuntzioa dago). Filialaren autonomia maila zehaztu beharra dago
nahitaez. Kontrolaren presuntzioa egonagatik
ere, froga daiteke filialak jokabidea garatu zuela bere autonomiaren markoan.
Taldea
berregituratzeko
eskubidea
dago eta hori zenbaitetan talka egin dezake
lehiakortasun jarduera erregulatzen duten
arauekin. Funtzioen birbanaketak merkatuaren
atalkatzea ekar dezake.

–Zigorren barkatzea,
murrizketa eta kuantifikazioa
lehiakortasunaren zuzenbidean
Maillo irakasleak ponentzia bat eskaini
zuen; ponentzian Errukitasun Programaren eragina aztertu zuen Espainiako Lehiakortasunaren Zuzenbidearen arloan. Programak aurre
egin beharreko zenbait erronka identifikatu zituen: Lehenik, enpresek atzeman eta zigortuak
izan behar dute, eta, horregatik, nahitaezkoa
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da eraginkorra izango den lehiaren agintaritza
proaktiboa existitzea, ofiziozko prozedurei ekiteko eta disuasio zigorrak ezartzeko gai izango dena. Bigarrenik, errukitasunaren onurek
handiak izan behar dute. Hirugarrenik, ez da
alboko ondoriorik sortu behar, esaterako sektore barneko errepresaliarik. Ondorioztatu
zuen kopuruek erakusten dutela Espainian programa abian jarri izana arrakastatsua izan dela.
Helmut Brokelman abokatuak arazo
praktikoak aztertu zituen errukitasun programen aplikazioan eta zigorren kuantifikazioan.
Alde batetik, leihatila bakarra falta denez gero,
horrek berekin dakar programak harmonizaturik ez egotea: enpresek errukitasun eskaera
lehiaren agintaritza guztiei aurkeztu beharrean
daude. Proposatu zuenez, irtenbidea eskaera laburtua abian jartzea izan zitekeen. Beste
alde batetik, aukera aprobetxatu zuen CNMCri
eskatzeko errukitasun eskatzaileen rankinga
prestatzeko irizpideak ezar zitzala. Hala, haren ustetan, nahitaezkoa da rankinga enpresek
emandako balio erantsi esanguratsuarekin bat
etortzea. Zentzu horretan, gertaera berri garrantzitsuen ekarpenak erabateko immunitatea eragin beharko luke.
Azkenik, CNMCko zuzendariak, D.
Eduardo Prietok, modu sistematizatuan azaldu zuen zeintzuk kasutan lortu zen kartelen
bati zigorrak ezartzea, enpresa batzuk errukitasun programan sartu zirelako. Espainiako
lehiakortasunaren zuzenbidean programa sartu izanaren arrakasta handia azpimarratu zuen
eta LDLren 1. artikuluaren irainen jazarpenaren
aldeko joera azaldu zuen; orobat, kartelak atzemateko baliabide gehiago erabili behar zirela
aipatu zuen.

–Zigor zuzenbidea eta oinarrizko
eskubideen babesa
Guillén irakaslea oinarrizko ikuskapen
eta babesei buruz mintzatu zen. Administrazio jarduketaren efikaziaren premia enpresek
prozeduren eta auzien arloan dituzten eskubi-
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deei kontrajarri zien. Eskubide horiek ez dira
1/2003 Araudian jasotzen, estatuko arautegia
baita hori arautzen duena. Defentsa eskubideari lotutako jurisprudentzia komunitarioa aztertu eta gero (zaintza judizial efektiboaren adierazpide gisa), betiere egoitzaren urraezintasunari
dagokionez, ondorioztatu zuen agerian jarri
behar zela ezin baimen daitekeela gai zehaztugabe baten inguruko ikuskapen bat; halaber,
ez da baimendu behar agintaritza administratiboek dokumentuak bahitzea, ikuskapenaren
gaitik harago. Ildo horri jarraituz, ikuskapenean
lehiaren agintaritza agenteek beren egoitzara
informazioa jasotzen duten dokumentuak eramanez gero eta horiek ikuskapenaren gaiarekin
bat etorri ezik, ezin izango dute informazio hori
txertatu dagoeneko existitzen den espediente
batean, eta beste prozedura berri bati ekin beharko liokete.
Alarcón irakasleak babesgabetasun materialari eta oinarrizko eskubideen babesari
buruzko hitzaldia eman zuen. Babesgabetasun materiala izaten da ikusten denean zigor ebazpena aldekoagoa izango zela akatsik
izan ezean. Jurisprudentziak administratuaren oinarrizko eskubideen egikaritzapenaren
kontzepzio hertsiago baten alde egiten duela
ematen du, administrazio prozeduran akatsak
izaten direnean. Hala, jurisprudentziaren arabera, gaitz edo kalte efektiboa sortu behar izan
da, hau da, babesgabetasun materiala. Hala,
alde batera utzitako frogak errugabetasunaren
aldeko garrantzia izan beharko luke, hau da,
erabakigarria izan defentsari erreparatuz gero.
Hala ere, horrek berekin ekarriko luke zigortuak
alegatu behar izatea eta, aldi beretan, babesgabetasuna frogatu. Hortik ondorioztatu zuen
ez direla bakar-bakarrik baietsi behar sakoneko akatsak alegatuak izateko gai modura eta ez
dela bakarrik lortu behar CEren 24.2 artikuluak
bere efektu guztiak hedatzea; izan ere, prozedura akatsak, bidezko eta erabilgarriak izanik,
agian ez ziren praktikatu eta azken ebazpenean
berebiziko eragin potentziala izan zezaketen.
Beraz, horiek ere aintzat hartzekoak dira.

Azkenik, Rafael Baenaren ponentziak
oinarrizko eskubideei, zigor zuzenbide administratiboari eta gaiagatiko arau-hausteei buruzko
gaia jorratu zuen. Gaiagatiko arau-hauste bat
lehiakortasun jakinerako murrizketa bat da;
haren kaltegarritasun maila nahikoa izan daiteke. Beraz, ez da beharrezko haren efektuak
frogatzea, horiek aurreikusten baitira. Horrek
eragiten du frogaren zama partikularrari eramatea, eta horrek praktikan frogatu behar du
horrek ez duela efekturik izan. Hizlariak nabarmendu zuen horrek informazio sentsiblearen truke soila sorraraz zezakeela eta hori jarduketa paralelotzat eta, ondorioz, gaiagatiko
arau-haustetzat har zitekeela, efektuak izan
dituen ala ez frogatzeko beharrik gabe. Beraz,
kasu hori zigortzeko modukoa izango zatekeen.
Batasuneko jurisprudentzia aztertu zuen, Justizia Auzitegiak batzordearen irizpena baieztatu
zuen kasuak sistematizatzeko, betiere jardunak
gaiagatiko arau-hausteak zirela adieraztean.

–CNMCren zigor ebazpenen
kontrol judiziala
Auzitegi Nazionaleko magistratuak, Santiago Soldevilak, lehiaren agintaritzen jarduketa birbideratzen dituzten printzipioen
multzoaz hitz egin zuen eta, bereziki, kautelazko neurrien inguruko bilakaera jurisprudentziala aztertu zuen, isun hertsitzailea eta zigor
isuna. Kautelazko neurriei dagokienez, Batasuneko zuzenbidean salako burua autoaren bidez
da kautelazko neurriak onartzen edo ukatzen
dituena. Kautelazko etenaldia salbuespen
neurria izan ohi da. Espainiako zuzenbidean,
ordea, etenaldia eskubidea da. Hala ere, jagoletza judizial efektiboaren printzipioa automatismoa proskribatzen du etenaldiaren kontzesioan; hortaz, ezinbestekoa da jokoan dauden
interesak neurrian hartzea, betiere interpretaziorako nolabaiteko tartea utziz. Espainiako
zuzenbidean isun hertsitzailea ez da zigor bat
zentzu itxian, konpultsio bat baizik. Dena dela,

Justizia Auzitegiak ezarri du zigorrak direla.
Edozein kasutan ere, segurtasun juridikoaren
printzipioak ezartzen du honako helburuari lotuko zaiola: ezarritako betebeharra betetzeko
agindu koherenteari, hain zuzen. Azkenik, zigor
isunak zentzuz aplikatzeko garrantzia nabarmendu zuen eta gogorarazi zuen azkeneko eskumena epaileen esku dagoela.
Manuel Rebollo katedradunaren ponentzian honako gai hau jorratu zen: lehiakortasunaren aldeko defentsan zigor ahalmena
ez egikaritzeko kontrol judiziala; hala, aipatu
zuen auzitegiek lehiaren agintaritzari ezarritako
zigorra, lehiakortasunari buruzko arautegiaren
arau-hauste potentzialak ez ikertzeagatik edo
ez zigortzeagatik. Berebiziko garrantzia dauka
salatzaile batek behar besteko interesa izatea
lehiaren agintaritza batek ez zigortzeko erabakia errekurri dezan. Ildo horri jarraituz, AAJLren 19A artikuluak eskubide subjektiboa eta
bidezko interes indibiduala jasotzen ditu; era
berean, 19B artikuluak bidezko interes kolektiboa jasotzen du. Lehiakortasunaren zuzenbidean onartzen dira bai eskubide subjektiboa
bai bidezko interes indibiduala. Azken horrek
aurreikusten du pretentsioaren arrakastaren
bidez interesak onuraren bat eskura dezakeela,
ara-hausteak kalte egin ziolako edota zigorra
haren aldekoa izango delako. Edozein kasutan
ere, zalantza gehiago sortzen dira bidezko interes kolektiboari dagokionez. Hori dela eta,
azpimarratzekoa da elkarte batek ezin ezkuta
dezakeela bere burua adieraziz haren enpresa
jarduera kaltetua izan dela, enpresa jarduera
bazkideena baita.
Azken mahai-inguruari amaiera emateko, José Mª Baño katedraduna mintzatu
zen aukerabide administratiboaz eta lehiakortasunaren zuzenbidearen zigorrez. Doktrinak
aukerabideari buruz sarrien erabiltzen duen
definizioa da administrazioak irtenbide desberdinen artean hautatzeko duen aukera,
guzti-guztiak baliozkoak direnean. Hala ere,
hizlariak nabarmendu zuen definizio hori ez
dela osoa, aukerabide mota desberdinak dau-
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delako. Aukerabidea, azken batean, lehiakortasunaren arazo bat da: aukerarik egokiena
hautatzeko aukera administrazioarena bada,
epaileak ezin du baloratu behar exekutiboaren
eskumena. Hori dela eta, kontrol judiziala mugatua izango da, eta bakar-bakarrik baliogabetuko ditu arbitrarioak diren edo ageriko akatsa
duten erabakiak. Gainera, administrazioaren
zigor ahalmena Konstituzioan bertan aintzatesten da.
D. José María Marín Quemada jaunak, CNMCko buruak, amaiera eman zion kongresuari; hala, lehiaren agintaritzen defentsa
zereginari buruz hitz egin zuen eta bertaratutakoak animatu zituen (abokatuak, irakasleak,
unibertsitarioak, magistratuak eta zuzenbidearen gainerako profesionalak) etorkizunean
lehiakortasunaren zuzenbideari buruz izan daitezkeen foroetan laguntzen jarraitzeko.
Kongresu horretan, Mª Pilar Canedo
buruak eta Guillermo Aranzabe teknikari juristak beste horrenbeste jakinarazpenen berri
eman zuten.

c. Trento Summer School on
advanced EU Competition Law
&Economics
2015eko ekainaren 14tik 20ra bitartean,
Italiako Moena hirian udako eskola bat izan zen.
Antolatzailea Trentoko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatearen Lehiakortasunaren Zuzenbidea Aplikatzeko Behatoki Iraunkorrak antolatu
zuen (Osservatorio Antitrust).
Udako eskola Europar Batasunak lehiakortasun aurreratuaren eremuan dituen
zuzenbidea eta politika ekonomikoa ikertzera
eta aztertzera bideraturik zegoen. Ikastaro aurreratuan azterlan akademikoa lehiakortasunaren zuzenbidearen arauak aplikatzeko ikuspegi
praktikoarekin uztartu zen.
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Ikastaroaren programak EBren lehiakortasunaren zuzenbidearen alde garrantzitsu
eta prozesalak jasotzen zituen saio praktikoen
bitartez (salaketak, immunitatea, errukitasunari buruzko programak, lehiakortasunaren
kontrako jokabideek sortutako gaitz-kalteen
balioespena, erakundeen lankidetza) eta saio
interaktiboen bitartez (ikuskapenak eta entzunaldiak EBren Justizia Auzitegiaren aurrean).
Halaber, EBren zuzenbidearen eta politika ekonomikoaren gai garrantzitsuei buruzko saioak
ere garatu ziren. LEAren izenean Alfonso Gómez idazkari nagusia bertaratu zen.

H. Presencia en otros foros
a. European E-commerce
Conference
Azaroaren 19 eta 20an Bilbok Europar
Batasunaren bide askotariko merkataritzari
buruzko foroa hartu zuen. Zorione Garitano
LEAko teknikari ekonomialariak bigarren jardunaldira bertaratu zen; bigarren jardunaldi hori
Euskalduna Jauregian antolatua izan zen eta
bertan hizlariek beren plataformen berri eman
zuten, dena arretaz jarraitzen zuten entzuleen
aurrean.
Jardunaldia irekitzeko ekitaldia Elena
Gómez del Pozuelo andreari, Adigital Ekonomia Digitalaren Espainiako Elkarteko buruari,
egokitu zitzaion; elkarteko buruak ekonomia
digitalak hurrengo urteetan izango dituen joeren gaineko ibilbidea egin zuen, betiere aurrerapen teknologikoek eskaintzen dizkiguten
aurrerapenak aprobetxatzeko premia nabarmenduz. Hori guztia honela laburbildu zuen:
Zalantzan bizitzen ikastea, txinatartatzea: Asia
kontuan hartuko duten estrategiak bilatzea,
desanonimatua eta erabateko gardentasuna:
sakrifizioak egitea pribatutasun, lankidetza
eta sorkuntzaren arloan, Mobile everything:

web estrategiaren ardatza izateari utziko dio
sakelako telefonoari bide emateko, erabiltzaile-gozatzaileak: gauza gutxiagoen jabe izateko eta horietaz gehiago gozatzeko joera, balio
kateari ekarpen gutxi egiten dizkion bitartekaritza desagertuko da, autoenplegua, wearable-en goraldia, Internetera konektatutako
gailuen bilakaera, DIYrako joera (norberak egitea), crowdsourcing eta crowfounding gehiago,
norbanako autonomoak sortzea, osasun sistemaren disrupzioa gorputzari konektatutako
gailuen bidez, garraioaren disrupzioa (smartcities): hiri multikulturalak eta adimendunak,
Startup-ak: estatuen borroka startup-ak haien
herrialdeetara erakartzeko, mikro-hilobiak:
Espezialistarik onenak izatea zerbaitean, digitalentua: Mentalitate digitala eta hizkuntzak:
sintetizatzeko moduko sistemen garapena.
Juan Pablo Puerta Soundcloud-eko
enpresaren hedapen orokorreko sekzioko
zuzendariak, kontsumitzaileengan konfiantza
izateko garrantzia azpimarratu zuen. Haiek
badakite zer nahi duten. Gaur egungo
kontsumitzailea kontsumitzaile informatua
da, bilatzen, alderatzen eta, salbuespen gisa,
harritzen dena. Beraz, arlo teknologikoan
puntakoak diren enpresek normalean ez diote euren arrakasta zor igarle baten ideia berritzaile, bakar eta aitzindariari; aitzitik, euren
ezaugarria da erabiltzaileei entzuten eta eurek
transmititzen dizkieten premiei erantzuten jakin izana.
Moshe Hogeg-ek Mobli-ko fundatzaile
eta zuzendari exekutiboak, bere app berria
aurkeztu zuen (Yo); smartphone eta tabletei
zuzendutako aplikazioa eta soiltasuna ezaugarri duena (testuinguruan oinarritutako komunikazioa). Enpresaren kideen premia zehatz bati
erantzuteko sortu zen eta, enplegatuek eurek hala eskatuta, publikoari zabaldu zitzaion
AppStore-ren bidez. Deskargen kopuruak appren sortzaileak harritu zituen nabarmen, ez
baitzuen hura merkaturatzeko asmorik.
Swedish Financial Company enpresak
on-line ordaintzeko bide berria aurkeztu zuen

(Visa, Paypal eta abarren alternatiboa), e-commerce-ko enpresentzat interesgarria zena.
Patricia Andrzejewskak (Product Owner
of Checkout Process) e-commerce enpresek hobetu beharreko alderdiak aipatu zituen, erosketa gurdia bete bai baina webgunea prozesua
amaitu gabe bertan behera uzten duten on-lineko bezeroen kopurua jaisteko.
Niall Was-ek, Uber-eko presidenteorde seniorrak, plataforma aurkeztu zuen. Uber
eguneroko premia bati erantzuteko ideia soil
gisa azaldu zen: auto bat izateko aukera, beharrezko lekura bertaratzeko telefono mugikorreko botoia sakatuz. Uber-ek taxiaren alternatiba ez ezik hiri handietako kongestioa eta
kutsadura murrizteko eta auto baten jabeak
ibilgailuaren mantenimenduan dituen kostuak
murrizteko laguntza ere eskaintzen du. Gainera, Uber-ek egindako bidaien %40 inguru hasten edo amaitzen dira garraio publikoko sare
eraginkorrik ez duten eremuetan. Azkenik,
adierazi zuen gaur egun garraioari buruz dagoen erregulazioa idatzi zela mugikorrik ere ez
zegoenean; beraz, arauak gaur egungo testuinguruaren arabera egokitu behar dira. Adibide
gisa erabil daiteke Kalifornian hartutako araua:
Transport Network Licence.
Marshall Porter-ek, Gilt-eko nazioarteko presidenteorde seniorrak, enpresa aurkeztu zuen; enpresaren ezaugarria da luxuzko
produktuak baino ez dituela eskaintzen. Porter-ek azpimarratu zuen zeintzuk diren enpresa
batek dituen zailtasunak, betiere zabaltzeko
eta haren produktuak bost kontinenteetako
pertsonei eskaintzeko erabakia hartzen duenean. Gainera, produktuak eskaintzeko premia azpimarratu zuen, bezeroek senti dezaten
euren beharrak asebeteko dituztela. Horretarako, ezinbestekoa da merkatua ezagutzea eta
hari hurbiltzea. Azkenik, aipatu zuen bezeroak
ez duela nahi berak herrialdeko webgunearen
bidez erosten dituen produktuak beste herrialde bateko webgunearen bidez prezio merkeagoan eskaintzea.
Matt Doris-ek, Etsy-ko nazioarteko ko-
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munitateko programen ataleko buruak, enpresaren emaitzak aurkeztu zituen eta etorkizunari
begira dituzten erronkak. Arte eta artisautzako
plataforma bat da. Gainera, egin diren edo egiteko dauden kanpainen zenbait bideo erakutsi
zituen, erabiltzaile eta bezero gehiagoren interesa pizteko.
Gemma Sorigué, Letsbonus -eko erosketa gerente nagusiak (apaingarrien sektoreko erosketa kolektiboa), merkataritza elektronikoko buruen mahai-inguruan azaldu zuen
nola sartu zen enpresa Espainiako merkatuan.
Mugikorraren bilakaera azkarra nabarmendu
zuen, bai eta enpresek egokitzeko duten premia ere. Zentzu horretan, Pablo de Porcioles, E-dreams-eko enpresa eta komunikazioen
garapen lantaldeko zuzendaria, bat etorri zen
transakzioak mugikorraren bidez egiteko goranzko joerarekin. Azkenik, Jon Uriartek,
Ticketbis enpresako ordezkariak (ikuskizunetarako sarrera salmenta), zehaztu zuen Espainiako mentalitatea eta zerga erregulazioa handicap handiak direla enpresa mota hauentzat.
Hiru enpresek bezeroak artatzeko zerbitzu egoki baten garrantzia azpimarratu zuten.
Haritz Elortzak, Intelligent Delivery,
enpresako zuzendari-gerenteak, Hapiick-i
buruz hitz egin zuen; start-up horrek zerbitzutik harago doan tratua eskaintzen du. Internet
bidezko erosketak egiten dituzten eta banaketa orduetan etxean ez daudenentzako irtenbide bat da. Bidalketa bakoitza bakarra da eta
modu indibidualean kudeatzen da, uneoro haren jarraipena eta trazabilitatea ahalbidetuz.
Cesar Miralles-ek, Industria, Energia eta
Turismo Ministerioaren Red.es-en zuzendari
nagusiak, merkataritza elektronikoari buruzko
B2C 2013 azterlana aurkeztu zuen, Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen
Nazio Behatokiak (ONTSI) egindakoa. Txostenaren datuek agerian jartzen dute B2C merkataritza elektronikoak hazten jarraitzen duela
eta 2013. urtean 14.610 milioi eurora iritsi
zela; horrek esan nahi du hazkundea %18koa
izan zela aurreko urtekoaren aldean. Igoera
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horrek 4,6 puntu portzentualetan gainditzen
du 2012. urtean izandakoa (%13,4) eta aurreko urteetan izandako igoeren antzeko mailetan
kokatzen da. Merkataritza elektronikoaren
hazkunde hori internauta erosleen kopuruaren
hazkundearen ondorioa da, bai eta internauta
erosle bakoitzaren batez besteko gastuaren gehikuntzaren ondorioa ere. Internauta erosleen
kopurua 2012ko 15,2 milioitik 2013ko 17,2
milioira igaro da; hortaz, gehikuntza %14koa
izan da balio absolutuei erreparatuz gero.
Batez besteko gastuari dagokionez, 2013an
%3,9 igo zen; hala, 848 eurokoa izan zen
2012ko 816 eurokoaren aldean. Neurri txikiagoan, merkataritza elektronikoaren hedapenari ere lagundu dio biztanleria internautaren
hazkunde jarraituak. Horrela, multzo horretan
28,4 milioi pertsona sartuta, 15 urtetik gorako
herritar espainiarren %73,1 da, hau da, 2012.
urtean baino 3,2 puntu portzentual gehiago.
Alexander Rose, The Long Now Foundation-eko gerente-zuzendariak, denboran
iraunkorra izango den erloju baten diseinu
proiektua aurkeztu zuen; erlojuaren iraunkortasun, jasangarritasun eta gardentasuna nabarmendu zituen. Gainera, beste bi proiektutan ari da lanean: desagertutako espezieak eta
desagertutako hizkuntzak berpiztuz.
Patrick Robinson-ek, Airbnb-eko politika publikoen Europako zuzendariak (Air Bed
and Breakfast), lankidetza ekonomien abantailak aurkeztu zituen. Airbnb sare bat da
mundu osoko bidaiariak harremanetan jartzen
dituena bidaiari horiei ostatua eskaintzeko
moduan dauden pertsonekin. Prezioa eta baldintzak ostatuaren eskaintzailearen eta bezero-bidaiariaren artean finkatzen dira. Horren
ondoren, asebetetze mailari buruzko inkesta
bat bete behar da. Airbnb adibide bat besterik ez da “lankidetza ekonomiaren kontzeptu
horretan” esku hartzen duten enpresa askoren
artetik; kontzeptu hori, azken batean, teknologia berriei esker sortu ahal izan da. Enpresa
horiek guztiak biltzen dituen ezaugarrietariko
bat izan da konfiantza sareak sortzeko gaita-

suna, higiezin baten gisako ondasun baliotsu
bat partekatu ahal izateko. Gainera, Airbnb-i
dagokionez, enpresa honi esker ahalbidetu da
turismoa hotelen eskaintzarik ez dagoen tokietaraino heltzea eta erabiltzaileek egonaldi
luzeagoak egitea eta gehiago gastatzea.
Damien Declerq, Local Motors-eko negozio berriak garatzeko zuzendariak, autoak
fabrikatzeko proiektua aurkeztu zuen 3D inprimaketaren bidez. Haren eredua mikro-fabriketan oinarritzen da; lantoki horiek munduko
edozein tokiri eta bertako premiei egoki dakizkieke. Haren helburua da nazioartean haztea
eta Europara iristea 100 mikro-enpresarekin.
Haren erronka da ibilgailuen eta hiri mugikortasunaren arloan berrikuntzak egitea.

b. Isunen kalkulua CNMCn
Natividad Goñi eta María Pilar Canedo AEDCk antolatutako jardunaldira bertaratu
ziren, erakunde horren isunak kalkulatzeko komunikazioa baliogabetzen duen AGren ebazpenaren inplikazioen gaiari heltzeko, zuzenbidearen kontrakotzat jotzen delako.
Jardunaldian zenbait gairi heldu zitzaizkion LDLren 64. artikuluaren aplikazioaren
inguruan, betiere auzitegi gorenaren baliogabetzea ikusita.

eta haren idazkari nagusia, Alfonso Gómez
Jardunaldia aurkeztu eta, jarraian, Joaquín
Almunia Amann-ek, lehiakortasunaren Europako komisario ohiak, hitzaldi bat eman zuen
lehiakortasunaren politikak Europako eta munduko gainerako politiketan duen presentziaren
iraganeko eta etorkizuneko bilakaerari buruz.
Horren ondoren, jardunaldiaren gainerako zatia hiru mahai-ingurutan egituratu zen; horien
edukia honakoa izan zen:
«Isunen ezarpena LDLn»: mahai-inguru
honen aztergaia izan zen espedienteei amaiera ematen dieten ebazpenetan ezarritako zigorren zenbatekoek operadore ekonomikoen
etorkizuneko jokabideen aurreikuspenean
duten eragina, bai eta ebazpen horiek duten
ibilbide judiziala ere, kuantifikazio horren inguruan dagoen jurisprudentzia kontuan hartuz,

c. CNMCren 2015. urteko
jardunaldia
2015eko ekainaren 29an Merkatuen
eta Lehiakortasunaren Nazio Batzordearen
Madrilgo egoitzan Lehiakortasunaren 2015.
urteko Jardunaldia izan zen. Jardunaldi horretara honakoak bertaratu ziren: Lehiakortasunaren Euskal Agintaritzaren izenean, haren
presidentea, kideetariko bat, María Pilar
Canedo, una de sus vocales Natividad Goñi

Joaquin Almunia komisario ohia
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6. Lehiakortasuna
sustatzeko jardueraren
bilakaera LEAn

bereziki AGren Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2015eko urtarrilaren 29ko epaiaren ondoren.
«Telekomunikazioek Europako merkatuan
izandako kontsolidazioa»: mahai-inguruan aditu talde baten ikuspegia eskaini zen merkatu
honetako operadore nagusien kontzentrazioari
buruz, haien estrategiei eta aliantzei buruz eta
Ipar Amerikako eta Asiako merkatuarekin egindako erkaketari buruz.
«Hiriak eta lehiakortasuna. Erregulazio
ekonomiko efizientearen zeregina»: hirietako
planifikazio urbanistikoa, ekonomikoa eta zerbitzu publikoak ematekoa eta haren bateragarritasuna lehia askea defendatzeko politikekin.
Jardunaldiari amaiera emateko, CNMCko
buruak José María Marín Quemadak, parte
hartu zuen. LEAko ordezkariek bilera informalak izan zituzten CNMCko zenbait ordezkarirekin, bi alderdientzat interesgarriak diren
espediente batzuen inguruan.

VLEAk bere jarduera handitu du arlo honetako zenbait parametroetan.
Aurten unibertsitatean 9 hitzaldi eman
dira; aurreko urtean 7 baizik ez ziren izan.
Aurten 29 konferentzia antolatu edo
eman dira; aurreko urtean 12 baino ez.
Aurten 64 inpaktu zenbatu ditugu hedabideetan; aurreko urtean 46 besterik ez.
Aurten 24 hitzaldi eman ditugu 15 institutu desberdinetan; aurreko ikasturtean 12
hitzaldi izan ziren 5 zentrotan.
Aurten 11 ikasle izan ditugu praktiketan;
aurreko ikasturtean 4 izan genituen.
Hala ere, haien garrantzia dela eta, arauak
aurkaratzeko txosten edo lanetan islatzen diren sustapen proiektu itzuliak nabarmentzen
dira, hurrengo taulan erakusten den bezala.

Sustapen-proiektuak
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1. urteko oroitidazkia

2. urteko oroitidazkia

Txostenak
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Aurkatzeak

3. urteko oroitidazkia

Guztira
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V

Erakunde jarduera
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1. Legebiltzarraren
Ekonomia Batzordean
izandako agerraldia
2015eko ekainaren 10ean Agintaritza
Eusko Legebiltzarraren Ogasun eta Aurrekontu Batzordearen aurrean agertu zen. Presidentetzak jardueraren bigarren urtean gertatutakoaren berri eman zuen (batzordearen kide
guztiei emandako jarduera memorian islatutakoa) eta etorkizunari begirako plan eta lehentasunak aurreratu zituen.

2. Aurkezpena Eusko
Legebiltzarraren garraio
batzordean. Euskal portu
zehatzen arteko lankidetza
protokoloa.
2014ko abenduaren 17an, Eusko Legebiltzarraren garraio batzordeak LEAri eskatu
zion euskal portuen arteko lankidetzari buruzko
txostenaren inplikazioen berri eman zezala.
Aipatutako txostenean agerian jartzen
zen zeintzuk ziren hitzarmen horren zenbait
artikuluk eragin zitzaketen arazoak; izan ere,
horren ondorioz, portu sinatzaileen arteko

merkatua banatzeko arriskua sor zitekeen,
eta horrek portuen lehiakortasuna murriztuko
zuen eta desabantailak ekarriko zizkion euskal
ekonomiari.
Legebiltzarkideekin izandako elkarreraginak berebiziko garrantzitsua izan zuen, LEAri
ahalbidetu baitzion bere ikuspuntuaren araberako proposamenaren zatirik gorabeheratsuenak, nahiz eta horik oso ohikoak izan ez gure
gizartean.
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3. Lehiaren Kontseiluko
partaidetza

4. CNCko lantaldeetan parte
hartzea

María Pilar Canedo eta Natividad Goñik Lehiaren Kontseiluan parte hartu zuten
2015eko otsailaren 24an. Urteroko bilera horretan Estatuaren Administrazio Orokorra eta
autonomia erkidegoak biltzen dira.
Lehiaren politikaren jarraipena egin zen,
herri administrazioek aurrera eraman beharreko defentsa eta sustapenaren aldetik. Bileran
gaiak ezartzeko prozedurari buruzko dokumentuaren inguruan eztabaidatu zen, 1/2002 Legea aplikatuz; dokumentuan bestelako berrikuspenak egiteko geratu zen, horren ondotik
onetsi ahal izateko 20.

A. Koordinazio taldeak
2015eko uztailaren 15ean Bartzelonan
izan zen instrukzio organoek 1/2002 legea
aplikatzeko lantaldearen bilera bat. Batzar
horretan lehiaren defentsa organoen ikerketa
zuzendaritzek parte hartu zuten eta 2014ko
maiatzaren 1etik 2015eko maiatzaren 31ra
arteko epean izandako kasuak aztertu ziren.
Halaber, lan agiri bat berrikusi zen, kasua
ezagutzeko agintaritza eskudunaren aldaketa
egonez gero jarraitu beharreko prozeduraren
gainean (berrezarpena).
Era berean, kidego profesionalei buruzko
gaiak eztabaidatu ziren, hala nola zigor prozeduraren ohiko amaiera, peritu judizialen zerrendak, doako laguntza juridikoa edo jarduera
erreserbak. Horiek guztiak interes handikoak
izan ziren, instrukzio organo guztien lankidetza
efektibo bati dagokionez.

B. Sustapen taldeak

20
Otsailaren 21eko 1/2002 Legea, Estatuaren
eta autonomia erkidegoen eskumenak koordinatzeko
Lehiaren Defentsan, EAO, 46. zenb., 2002ko otsailaren
22koa; abenduaren 30eko 63/2003 Legeak (EAO, 200323936) eta uztailaren 3ko 15/2007 Legeak (EAO, 200712946) aldarazia. Testu bateratua: https://www.boe.es/
buscar/act.php?id=BOE-A-2002-3590.
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2015eko otsailaren 23an María Pilar
Canedo eta Natividad Goñi Lehia Sustatzeko
Lantaldera bertaratu ziren. Bileran garatu beharreko jarduketak jorratu ziren: nekazaritza
ekologikoa eta eraikinen ebaluazioa. Abiarazitako azterlanen inguruan eztabaidatu zen.
2015eko uztailaren 15ean María Pilar
Canedo eta Natividad Goñi Lehia Sustatzeko
Lantaldearen beste deialdi batera bertaratu
ziren. Bileran aldez aurretik aipatutako jarduketei emandako erantzunen berri eman zen,
nekazaritza ekologikoari eta eraikinen ebaluazioari buruz; CNMCk emandako txostenen
gaineko azalpen laburra egin zen (acercadel,

b. Lehiaren Zuzenbidearen
Espainiako Elkartea (AEDC)
LEAko kontseiluko kideak eta haren ikerketa zuzendaria elkarte horretako kideak dira;
elkarteak bere azterlanen bidez laguntza eskaintzen du lehiaren arautegiaren aplikazioan.

sektore publikoaren kontratuei buruzko legearen aurreproiektua, aztertzen ari diren zenbait
aurkarapen...). Azkenik, CNMCk Espainiako
automozioaren erregaien handizkako merkatuari buruzko azterlana aurkeztu zuen. Bileran
izandako administrazioetako ordezkariek eztabaidatu zuten bidean dauden azterlanei buruz.

C. Sareak sendotzea
a. Agintaritza autonomikoak

c. Lehiaren Zuzenbidearen
Sare Akademikoa (RADC)
2015eko ekainaren 25ean, IE Business
School-en Lehiaren Zuzenbidearen Sare Akademikoa eratu zen. María Pilar Canedo eta
Natividad Goñi sare hori osatzen duten irakasleetariko batzuk dira. Sare Akademikoa lehiaren defentsan diharduten zenbait irakasleren
ekimen gisa sortu zen, diziplina horri buruzko
azterketa eta ikerlana sustatzeko interesa baitute. Sarearen helburua da akademikoen arteko trukea eta harremanak sustatzea eta lehia
defendatzeko azterketa eta ikerketa ekimenei
bultzada ematea.

Lehiaren agintaritza autonomikoek lankidetza bilera informalen formula bat ezarri dute.
Bilera mota horiek oso emankorrak izan dira
eta aurrerapen handia ekar dezakete lehiaren
zuzenbidea modu bateratuan aplikatzeko zereginari dagokionez.
Sare informal hau aurten bi aldez bildu da
Madrilen, beste behin Valentzian eta azkenik
Bartzelonan.
Jendaurreko bilerez gain, sareak etengabeko interakzioa dauka baliabide teknologikoak erabiliz. Horrek eraginkortasuna dakar
berekin eta lankidetza horizontal positiboaren
erakusgarria da, arautegiaren aplikazioari dagokionez.
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5. Erakundeen arteko
erlazioetarako bestelako
bilguneak
A. Bilera Confebaskekin
2015eko apirilaren 24an María Pilar Canedok lehendabiziko harremanak izan zituen
Confebask-eko lurralde ordezkariekin.
Bilera horretan LEAren jarduera memoria
aurkeztu zitzaien eta zenbait erlazio informal
izan ziren LEAk euskal ekonomiaren lehiaren
alde jardutea lortzeko, betiere lehiaren abantailen berri emanez eta merkatuan izan daitezkeen arau-hausteak saihestuz.

B. Bilera Enpresaburuen
Zirkuluarekin
2015eko apirilaren 28an María Pilar
Canedo euskal gizartean dagoen lehiaren gaineko bilerara bertaratu zen; batzar hori Enpresaburuen Zirkuluak antolatu zuen. Bileran José
María Marín Quemadak jardun zuen hizlari
gisa, eta lehiak merkatuan eragin ditzakeen alderik positiboenen berri eman zuen.
Batzar berean LEAko presidenteari zenbait gai aurkeztu zizkioten, euskal enpresei
arazorik gehien sorrarazten dizkieten merkatuetako lehia faltarekin zerikusia izan zutenak.

213

C. Datu Espazialen
Azpiegitura–Euskadiko DEA
(GeoEuskadi). Sailen arteko
Informazio Batzordea
2015eko ekainaren 10ean LEAk Datu
Espazialen Azpiegituraren Sailen arteko Informazio Batzordean parte hartu zuen (Euskadiko DEA).
Bileran GeoEuskadi izeneko geoatarian
aurrera eramandako jarduketak berrikusi ziren eta batzordekideek aurreikusitako premien berri eman zen.
Kiderik gehienekin gertatzen denaz bestaldera, LEA hedatzailea baino gehiago, batez
ere, geografikoki zehaztutako informazioaren
erabiltzailea da. Hori dela eta, printzipioz ez
dauka aurreikusita geoEuskadin ezer argitaratzea eta egindako ekarpenek informazioa
ustiatzeko aukeretan jarriko dute arreta.

D. Merkataritzaren Aholku
Batzordea
LEA deitua izan zen Euskal Autonomia
Erkidegoko Aholku Batzordeak 2015eko ekainaren 23an egin beharreko bilkurara. Erakundearen izenean Alfonso Gómez bertaratu zen.
Aipatutako bileraren gai bakarra Turismoari buruzko Legearen aurreproiektua izan
zen. Bilkurarako deialdiari bigarren zirriborroa
erantsi zitzaion, aurreproiektuaren 2. bertsioa.
Aholku Batzordeak ekimenaren tramitazioan
esku hartzea zentzuzkoa zen, bilkuran azaldu
bezala; izan ere, testuaren 28. artikuluan kalez
kaleko salmenta debekatzen zen establezimendu turistikoetan.
Bilkuran parte hartu zutenen hitzaldirik
gehienak artikulu horren ingurukoak izan ziren
eta, zehatzago, hori aurreproiektuan sartzeak
sorrarazten zituen zalantzen inguruan; izan ere,
zenbaiten ustetan, beharbada har zitekeen

merkataritza jarduera erregulatzen duen arautegian definitutako aldizkako salamentzat.
Aurreproiektua bultzatu duten saileko ordezkariek aurreproiektuak gainditu beharreko
izapideak zehaztu zituztenez, harik eta Gobernu Kontseilura iritsi arte, betiere LEA honen

txostenaren derrigorrezkotasuna bazter utziz,
Alfonso Gómez gogorarazi zuen txosten hori
manuzkoa zela. Erantzunean LEA aipatzean
izandako hutsunea barkatzeko eskatu zuten,
bideratutako ezinbesteko partaidetzat jotzen
baitzuten.
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VI

Argitalpenak

215

Aurten, LEA aurreko urteetan aurrera eramandako baterako ikerlanen emaitzak argitaratzen hasi da.
Puntu honetan honakoak nabarmendu
beharrekoak dira: Deustuko Ikerlanen Aldizkarian argitaratutako bi lan eta Aranzadi argitaletxearen argitaratutako monografia bat.

lankidetza izan genuen, Espainiako sistema
deszentralizatuaren abantailen eta desabantailen gaia jorratu zuen. Halaber, Rey Juan Carlos
unibertsitateko Javier Guillen irakasleak agintarien arteko eskumenen banaketari buruzko
gaiak jorratu zituen, bai eta horrek sorraraz
ditzakeen gatazkak ere. Galiziako Lehiaren
Agintaritzaren presidenteak, Francisco Hernándezek, agentzia autonomikoen etorkizuneko bilakaera aztertu zuen. Halaber, Galiziako
Lehiaren idazkariak, José Antonio Rodriguezek, hobekuntza aukerak aurkeztu zituen
bere azterlanean, betiere eraginkortasun eta
efizientzia eskuratzeko.
Guillermo Aranzabe Pablosek, LEAko
teknikari juristak, lehiari buruzko arautegia administrazio kontratazioari aplikatzeak
deszentralizazioan dituen inplikazioak aztertu
ditu. Pablo Figueroa abokatuak deszentralizazioaren gaiak aurkeztu ditu Europar Batasunaren barnean, betiere ildo zuzentzailetzat

LEAk call for papers bat egin zuen, monografia bat argitara emateko eta bertan lehiaren eskubidearen aplikazio deszentralizatuaren
gaiari heltzeko zenbait ikuspegitatik.
Prozesu horren emaitza izan zen hamar
doktrina artikulu aurkeztu izana; horietatik 7
aukeratu ziren, hainbat ikuspegitatik lehiaren
erregulazioaren aplikazioa aztertzen dutenak
estatuaren, Europar Batasunaren eta Estatu
Batuen sarearen barnean.
Kasu honetan Arseni Gibert Kataluniako Lehiaren Agintaritzaren presidentearen
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AOk ebatzitako gai bat hartuz. Robert Roulusonis-ek, aurten LEAko bekaduna denak eta
San Frantziskoko Unibertsitatetik etorri denak,
Estatu Batuetako deszentralizazioari buruzko
eredu bat aurkeztu du.
LEAk aurten egindako bigarren lanak toki
autonomiari men egiten dio krisialdi garaian eta
monografia baten zati modura argitaratu da.
Monografia horretan zenbait gai jorratzen
dira, hala nola toki administrazioaren kontrol
ekonomiko eta finantzarioko sistemak (José
María Endemaño), kontratazioaren arloko
“kontrol analogoaren” baldintzak administrazioak bere baliabideak erabiltzen dituenean
(Luis Gordillo Pérez), toki administrazioari bereziki eragiten dioten kontratazio publikoko
arazoak (Arseni Gibert), toki kontratazioan
lehiarako dauden oztopoak (Javier Serrano)
eta deszentralizazioaren eta eskumenaren gai
orokorrak (María Pilar Canedo).
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Era berean, lehiari buruzko bestelako
argitalpen zientifikoak kaleratu dira; horien artean honako hauek nabarmendu behar dira:
- CANEDO ARRILLAGA, María Pilar, «Derecho de la Competencia, Administración y
Descentralización» Nuevas políticas públicas,
9. zenb., 2014. urtea, 1699-70-26 ISSN.
- CANEDO ARRILLAGA, María Pilar, «Las
Ayudas de Estado y las Entidades Financieras»
en HERBOSA, ÁLVAREZ, Medidas de saneamiento en el sector de las entidades de crédito,
Thomson Reuters Aranzadi arg. Iruñea, 2014,
177-201. or.
- CANEDO ARRILLAGA, María Pilar, «An
attempt to increasing competition in public
procurement» en Fostering growth: Reinforcing
the internal market, San Pablo CEU Unibertsitatea. Madril, 2014, 347- 371. or. ISBN: 97884-15949-62-6.
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VII

Administrazioa, giza baliabideak
eta jarduera adierazleak
LEAren eremuan
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1. Aurrekontua eta
aurrekontuaren exekuzioa
Abenduaren 20ko 4/2013 Legearen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontua onetsi dira 2014ko ekitaldiari begira.
LEAri esleitutako aurrekontua 1.158.000
eurokoa izan da.

Aurrekontu horren isla honako taula honetan ikus daiteke, aurrekontua, onartutako
betebeharrak eta ordainketak alderatu ahal
izateko:

AURREKONTU
EGUNERATUA

GASTU
KONPROMISOA

I. KAPITULUA. PERTSONALAREN GASTUA

908.954

875.920

II. KAPITULUA. JARDUNBIDEAREN GASTUAK

249.046

225.837

AURREKONTU PARTIDA

VIII. KAPITULUA. FINANTZA AKTIBOEN
GEHIKUNTZA

500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Aurrekontu
eguneratua

Gastu
kompromisoa

Aitortutako
betebeharrak

Goi-karguak

Alokairuak eta kanonak

Funtzionarioak

Konponketa eta kontserbazioa

Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak

Kanpoko beste zerbitzu
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Ordainketak

Beste gastu batzuk

Bestalde, kapituluen araberako aurrekontu banaketa honela irudika daiteke:

1..000.000
900.000
800.000
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600.000
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400.000
300.000
200.000
100.000
0

Langile-gastuak

Aurrekontu eguneratua

Funtzionamendu-gastuak

Baimenak

Aitortutako betebeharrak

Ordainketak

2. Giza baliabideak
Jardunbideko urte honetan, LEAk lanpostuen zerrendaren aldarazpen bat egin du, zerrenda osatzen duten teknikarien zuzkidura
bakoitzak aurrera eramaten dituen zereginak
jasotzeko. Gauzak horrela, LEA 4 teknikari juristaz hornitu da eta 2 ekonomialarik jarraitzen
dute jardunean; horrek ahalbidetzen du
erakunde honen jarduerak aurrera eramatea.
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Era berean, aurten administrariaren plaza
hornitu ahal izan da (Marina Lekue). Pertsona
horrek administrazioa duen esperientzia zabalak eta profil egokiak lagundu dute egunez egun
efizientzia hobea lortzen ari den agintaritza honen egitura osatzen.
Aurten LEAren jardunean idazkari nagusi
berria eta teknikari jurista bat hasi dira; haien
curriculumak labur-labur jasotzen dira jarraian.

Alfonso Gómez Fernández

Teodoro Olea Iturregi

(idazkari nagusia)

(Jurista)

Ikasketak eta tituluak

Ikasketak eta tituluak

1988

Zuzenbideko lizentziatua
Deustuko Unibertsitatean.

–

Zuzenbideko lizentziatua
Deustuko Unibertsitatean.

1990

Enpresetako Aholkularitza 		
Juridikoko Masterra.
Deustuko Unibertsitatea.

–

1990

Praktika Juridikoaren 		
Espezialitateko Diploma.
Deustuko Unibertsitatea.

–

Praktika Juridikoaren 		
Espezialitateko Diploma.
Deustuko Unibertsitatea.
Hirigintzako Diploma,
Hirigintzari buruzko
IX. Ikastaroan. Lurralde eta
Hiri Ikasketetarako Euskal Eskola.

Jarduera profesionala
2015eko
ekaina

LEAko idazkari nagusia.

2006-2015

Eusko Jaurlaritzaren
Zerbitzu Juridiko
Nagusietako letratua.

2005

Eusko Jaurlaritzaren Kontrol 		
Ekonomikoaren
Bulegoko kontu-hartzailea.

1995-2005

Eusko Jaurlaritzaren zenbait 		
sailetako aholkularitza
juridikoaren letratua		
eta arduraduna, honako
gai hauetan eskumena izan
duena: industrian, merkataritzan,
kontsumoan, turismoan,
kontratazio publikoan,
ingurumenean eta lurraldearen
antolamenduan.
Lanbidearen jardun
pribatua, enpresaren zuzenbideko
eta zergetako espezialitatearekin.

–

Hizkuntzak

Jarduera profesionala
–Karrerako funtzionarioa, goi mailako
teknikarien kidegoa, A2. Autonomia
Erkidegoko Administrazio Orokorreko
zuzenbideko lizentziatua.
–Lehiaren Euskal Agintaritzaren
jardunean 2015eko uztailaren 1ean
hasita LEAko letratu gisa.
2007-2015
2001-2007

2000-2001
1992-2000
1992

Ingelesa eta euskara.

Zerbitzu Juridiko Nagusietako
letratua. Auzibide Zuzendaritza.
Lurralde Antolamenduaren
Zuzendaritzako arduradun
juridikoa. Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurralde
Antolamendurako 		
Batzordea (EAELAB).
Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren
Patronatuko organoen idazkaria.
Etxebizitza Zuzendaritzaren
aholkularitza juridikoaren letratua.
Lurralde Antolamenduaren
Zuzendaritzaren letratua.
Kontrol Ekonomikoaren
Bulegoaren kontu-hartzailea.

Hizkuntzak
Euskara: C2
(4. hizkuntz eskakizuna).
Ingelesa: C1.
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Aurten LEAk telelanaren hautuaren alde

LEA, gainerako giza erakundeak bezala,

egiten jarraitu du, zerbitzuak lantalde honetan

kide guztien elkarlanaren emaitza da. Talde mo-

ematen dituen pertsona bati dagokionez. Lan-

tibatu eta gaitu batek bakarrik eraman ditzake

gilearen errendimenduari, lanaren kalitateari,

aurrera arrakastaz lehiari buruzko legeak gure gi-

gastuaren murrizketari, bizi kalitateari eta moti-

zartearentzat ezarritako emaitzak.

bazioari erreparatuz gero, aukera hau oso modu

LEAren lantalde bat dator konpromiso
horretan eta bideragarri egiten du proiektu
hau.

positiboan baloratzen jarraitzen dugu.
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3. Jarduera adierazleak
2014 eta 2015eko
aurrekontuetan
LEAren jardunbide adierazleek etengabeko hazkundea erakusten dute erakunde honen
helburuen betetze mailan. Bilakaera agerikoa
da, baldin eta ibilbidearen hiru urte hauetan
erdietsitako helburuak erkatzen badira.
Gure esperientziak ahalbidetzen digu proposamen hau egitea hurrengo urteari begira.

I. Lehiaren kultura sustatzea
gizartean

1. Lehiari buruzko mintegiak
prestatzea, diseinatzea eta
antolatzea, kanpo irakasleak
eta profesionalak gonbidatuz.
A. Ikastaro kopurua (2)
B. Erregistratutako ikasle kopurua (100)
C. Zuzentzen zaizkien kolektiboak (4)
D. Oihartzun publikoa (6)
E. Lankidetzan jarduten duten erakundeak
(6)

2. LEAko kideek ikastaro,
hitzaldi eta mintegi
espezializatuak ematea,
lehiaren kulturaren berri
emateko.
A. Ekintza kopurua (6)
B. Hartzaileak hautatzea
sektoreen arabera (8)
C. Erregistratutako pertsona kopurua
(100)
D. Oihartzun publikoa (6)

3. Gazteen artean lehia
sustatzeko kanpainak aurrera
eramatea.
A. Ekintza kopurua unibertsitatean (15))
B. Ekintza kopurua institutuetan (15))
C. Praktiketako hitzarmenetan
inplikatutako gazteen kopurua (10)

4. Zabalkunde kanpainak
aurrera eramatea
gizartearentzat garrantzi
berezia duten sektore
zehatzetan.
A. Kanpaina kopurua (2)
B. Kanpainak ebaluatzeko sistemak
prestatzea (1)
C. Oihartzun publikoa (6)

5. Partikularrek lehiari
buruz egindako kontsultei
erantzutea.
A. Kontsultak jasotzeko
bideak dibertsifikatzea (4)
B. Ebatzitako kontsulta kopurua (70)
C. Erantzunak sistematizatzeko eta
haien berri emateko bideak ezartzea (4)

6. Webgunea garatzea eta
eguneratzea.
A. Bisitak (3.600)
B. Erabiltzaile bakarrak (2.400)
C. Ikusitako orriak (8.400)
D. Edukiak eguneraturik
dituzten epigrafeak (10)
E. Egituraren aldarazpenak (5))
F. Eduki berriak (jarduerei buruzko
erreferentzia monografikoak, txosten
berriak eta hemeroteka sartuz) (60)
E. Material grafikoak,
bannerrak eta bideoak (30)
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7. Komunikazio politikak
ezartzea.

II. Lehiaren defentsa: Lehiaren
kontrako jokabideak ikertzea eta
zigortzea

A. Zuzeneko harremanak
kazetariekin (50)
B. Komunikabideetan izandako
agerraldiak (26)
C. Prentsa oharrak (20)
D. LEArekin zerikusia duten
albisteen jarraipena hedabide
orokor eta espezializatuetan eta
barne dosierra prestatzea (156)

1. Merkatuari buruzko barne
azterlan orokorrak edo
sektorialak prestatzea.
A. Ekintza kopurua (1)

8. Lehiaren berri emateko
albisteen datu basea
mantentzeko zeregina.
A. Erregistroen gehikuntza (100)
B. Zabalkunde estekak sortzea eta
mantentzea webgune bidez (1)
C. CMS sistemaren programazioa (1)

9. Lehiari buruzko ikerketa
akademikoaren jardueretan
parte hartzea.
A. Ikerketa proiektuetan parte hartzea (2)
B. Artikuluak argitaratzea (4)
C. Argitalpenen koordinazioa (2)
D. Lehiari buruzko sariak
edo bekak sortzea (2))

10. Azterlan sektorialak
prestatzea lehiari buruz.

2. Lehiaren kontrako
jokabideak ikertzea.
A. Aldez aurretiko eginbide kopurua
eta informazio erreserbatuak (20))

3. Hasitako espedienteak
izapidetzea.
A. Espediente kopurua (5)

4. Lehiaren Eusko Kontseiluak
espedienteetako ebazpenak
prestatzea eta onestea.
A. Ebazpen kopurua (10)

5. Hartuko diren ebazpenen
betetze mailaren exekuzioa
zaintzea.
A. Hartutako ebazpenak (10)

A. Ekintza kopurua (3)
B. Oihartzun publikoa (6)
C. Koordinazioa
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III. Lehia sustatzea herri
erakundeei eta erakundeen
arteko lankidetzari 		
dagokionez.

1. Lehia defendatzeko gaiei
buruzko arauzko proiektuen
edo arauen gaineko irizpenak
prestatzea.
A. Irizpen kopurua (7)

2. Lehian eragina duten
administrazio jarduketei
buruzko azterketa.
A. Ekintza kopurua (8)

3. Erakundeek hala eskatuta,
lehiari buruzko txostenak
prestatzea.
A. Ekintza kopurua (4)

4. Erakundeekiko hitzarmenak
egitea.
A. Hitzarmen kopurua (4)

5. Merkatuen eta Lehiaren
Nazio Batzordearen
lantaldeetan parte hartzea.
A. Ekintza kopurua (10)

6. Lehiaren agintaritzen
sareari laguntzeko eta hura
koordinatzeko zereginetan
parte hartzea.
A. Ekintza kopurua (10)

IV. Barne efizientziaren optimizazioa
lanean

1. Proiektuen datu base bat
ezartzea
A. Efektiboen maximizazioa ahalbidetzen duen dokumentazioaren barne
kudeaketaren egitura bat diseinatzea (1))
B. Erregistroen gehikuntza (70)
C. Erregistroak osatzen dituzten jardueren gehikuntza (3)

2. Lehiari buruzko
erreferentziazko datu baseak
mantentzea.
A. Gaur egungo egitura birdiseinatzea interkonektaturik egongo diren erlaitzetan
oinarrituz, eraginkorragoa izan dadin (5))
B. Erregistroen gehikuntza (100)
C. Ebazpen eta txostenekin lotutako erregistro kopurua (150)

3. Alerta goiztiarraren sistema
bat ezartzea disfuntzioak
atzemateko.
A. Prentsarekin erlazionatutako sistema (1))
B. Toki, foru eta autonomia arloko arautegiarekin zerikusia duen sistema (3)

4. Pertsonalaren barne
prestakuntza gai tekniko
aurreratuetan.
A. Ekintza kopuruak, mintegiak, ikastaroak eta jardunaldiak kontuan hartuz (6)
B. Prestakuntzetara bertaratutakoen kopurua (30)
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VIII

Aurkibide osoa
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I.

PRESIDENTEAREN GUTUNA

7

II.

ERABILITAKO LABURDURAK

11

III.

LEHIAREN DEFENTSA

15

1.

Noiz erabiltzen ditugu lehiaren defentsarako espedienteak

17

2.

Aurten tramitatutako defentsa-proiektuak

18

3.

Aurrera eramandako etxeko ikuskapenak

22

4.

Aurten hartutako ebazpenak

23

		A. Egoitzetarako farmazia zerbitzuen ebazpena 2
			

2014ko irailaren 4koa. (Espedientea: 10/2012)

23

B. Farmazien informatika-zerbitzuen ebazpena
			

2014ko azaroaren 6koa (8/2012 espedientea)

24

C. Ahoko higienearen ebazpena
			

2014ko azaroaren 6koa (3/2014 espedientea)

25

D. Gasteizko Autoeskolen ebazpena
			

2015eko apirilaren 29koa (7/2012 espedientea)

25

E. Animaliak jasotzearen inguruko ebazpena
			

5.

2015eko uztailaren 16koa (10/2013 espedientea)

Zaintzako espedienteak

26
27

		A. Bizkaiko Prokuradoreen Elkargoa. 3/2011 Espedientea

27

		B. EIZIE – Itzulpen-tarifak. 1/2012 Espedientea

28

		C. Gasteizko autoeskolak. 7/2012 Espedientea

28

		D. Pinosoloko Lehiaketa. 5/2012 Espedientea

28

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

29

		F. Egoitzen farmazia-zerbitzuak 2. 10/2012 Espedientea

29

		G. Gipuzkoako Prokuradoreen Elkargoa. 3/2013 Espedientea

30

		H. Euskadiko Biologoen Elkargo Ofiziala. 4/2013 Espedientea

31
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IV.

6.

Defentsa juridikoan laguntzea auzitegietan

32

7.

Lankidetza EAEko Auzitegi Nagusiko Fiskaltzarekin

32

8.

LEAren defentsaren arloko jardueren garapena

33

LEHIAREN SUSTAPENA

35

1.

37

Txostenak

		A. Elkargo eta kontseilu profesionalekin lotuta

37

			
a. Gipuzkoako Psikologoen Elkargo Ofizialeko estatutuak
				

(2014ko urriaren 16a)

37

			
b. Euskadiko Logopeden Elkargoaren Legearen aldaketa
				

(2015eko martxoaren 16a)

38

			
c. Bizkaiko Industria Ingeniarien Elkargo Ofiziala
				

(2015eko maiatzaren 15a)

		B. Arauemaileak

38
39

			
a. Euskal Enplegu Publikoaren Lege Aurreproiektua
				

(2014ko irailaren 30a)

39

			
b. Bilboko taxien ordenantza aldatzeko eskaera
				

(2014ko urriaren 30a)

39

			
c. Portu eta itsas-garraioaren Legearen aurreproiektua
				

(2014ko azaroaren 18a)

40

			
d. Suteen Prebentzio eta Itzalketa eta Salbamendu
				

Zerbitzuak Arautzeko Legearen aurreproiektua

				

(2014ko azaroaren 26a)

41

			
e. Lurzoruaren kalitateari buruzko hainbat jarduera
				

egiteko ziurtapena eskatzearen baldintza

				

(2014ko abenduaren 1a)

41

			
f. Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko
				

Legearen aurreproiektua (2015eko otsailaren 16a)

			
g. Fundazioen Legearen aurreproiektua (2015eko otsailaren 20a)

42
42

			
h. Euskadin kirolaren inguruko lanbideetan sartzeko eta jarduteko
				

lege-aurreproiektua (2015eko martxoaren 3a)
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43

		C. Beste batzuk

45

			
a. Bastidako propano hornidura
				

(2014ko irailaren 25a)

45

			
b. Administrazioarekiko auzien epaitegiak eskatutako
				

froga, edukiontzi higienikoen hornidura kontratatzeko

				

baldintza-agirian ezarritako baldintzei buruzkoa

				

(2014ko abenduaren 1a)

46

			
c. Bilboko portuko zerbitzuguneko errepideko garraioaren
				

zerbitzu komertziala emateko baimenen agiria

				

(2015eko urtarrilaren 30a)

46

			
d. Bilboko Alde Zaharreko mauken XX. Merkatua
				

(2015eko martxoaren 9a)

47

			
e. Eskaera bidezko garraioa Uribe Kostan (2015eko maiatzaren 7a)

48

			
f. Langilerik gabeko gasolindegiak (2015eko maiatzaren 18a)

48

			
g. Gasteizko Udalaren instrukzioa, publizitaterik gabe negoziatutako
				

kontratuei buruz eta gutxienez hiru eskaintza tokiko enpresei

				

eskatzeko betebeharrari buruz (19 de mayo de 2015)

49

		D. Egiten ari garen txostenak

51

		E. Analisi informalak

51

			
a. Donostiako Anoeta estadioaren ustiaketaren eta birmoldaketaren
				

kontratazioa egiteko baldintza-agiria

51

			
b. Eskolako jangeletarako prestatutako janariaren hornidura
				

2.

kontratatzeko baldintza-agiria

53

Kontsultak

54
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3.

Labores de impugnación

55

		A. Gipuzkoako foru-sektore publikoaren obra-kontratuetan klausula
			

sozialak sartzeko Foru Araua

55

		B. Gipuzkoan garraio-zerbitzuak esleitzeko lau foru-agindua bertan
			

4.

behera uzteko eskaera-hitzarmenak

Lehia gazteen artean

55
57

		A. Unibertsitatea

57

			
a. Gradua

57

				

–Ekintzailearen asteari hasiera emateko hitzaldia

57

				

–Lehiari buruzko mintegi bat Zuzenbide Graduan,

				
International Contracts and Labour Law irakasgaian

58

			
b. Masterra

58

				

–Deustuko Unibertsitateko abokatutza masterra

58

				

–Nafarroako Unibertsitate Publikoko abokatutza masterra

58

				

–Madrilgo Carlos III Unibertsitateko Nazioarteko

				
Merkataritzaren masterra

58

				

–Itsas-portuetako enpresen kudeaketarako masterra

58

				

–Masterra Kanpo Merkataritzan

59

			
c. Doktoregoa

59

				

–Doktoregoa Zuzenbide pribatuan, Carlos IIIan

59

				

–Madrilgo Carlos III Unibertsitateko Lehiaren arloko kalteen tesia

59

		B. LEAko praktiken programa

60

				

–Xabier del Campo

60

				
–Carolin Hartmann

61

				

–Iñigo López de Ilarraza

61

				

–Naroa Martínez Ocerin

62

				
–Ángela Montero-Rios
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62

				
–Miriam Mounma

63

				
–Irati Prieto

64

				

64

–Maitane T. Puente González

				
–Robert Roulusonis

65

				
–Jenine Smith

65

				

65

–Marie Trapet Llamas

		C. Institutuak

5.

66

LEA eta gizartea

68

		A. LEAk antolatutako hitzaldiak

68

			
a. ELSA Summer School – Donostia, 2014ko abuztuaren 4tik 8ra

68

			
b. Jardunaldia, Francisco Marcos irakaslearen eskutik – Bilbo,
				
		

2014ko urriaren 29a

68

c. Hassan Qaqayaren hitzaldia, Lehiaren eta Garapenaren inguruan – Bilbo,

				

2015eko azaroaren 18a

69

			
d. Lehiakortasunaren eta Lehiaren inguruko hitzaldi-zikloa
				

(2015eko urtarriletik ekainera)

69

				
–Competition Neutrality and Public Procurement

70

				
–Public Procurement and Competition Law

71

				
–Lehia eta lehiakortasuna. Ikuspegi ekonomiko bat

72

				
–Lehia garapen ekonomikoaren eragile gisa

74

				
–Lehia eta aplikazio deszentralizatua

75

				
–Lehiaren arloko zuzenbidearen aplikazio pribatua

78

			
e. Mateo Silos Ribas CNMCko ekonomia-analisirako zuzendariordeak
				

gidatutako jardunaldia - Bilbo, 2015eko urtarrilaren 27a
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78
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