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I. AURREKARIAK 

1. 2021eko apirilaren 21ean, bilera telematiko bat egin zuten SD EIBAR SADren 

legezko ordezkaritzak eta Lehiaren Euskal Agintaritzak (LEA/AVC). Bilera horretan, 

aipatutako ordezkaritzak hitzarmen hori aztertzeko eskatu zion LEA/AVCri, lehiaren 

defentsaren eta estatu-laguntzen araudiaren ikuspuntutik. 

2. 2021eko maiatzaren 20an, LEA/AVCk hau bidaltzeko eskatu zion Gipuzkoako Foru 

Aldundiari: 

- Honi buruzko Administrazio-espediente osoa: Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Real Sociedad 

Fundazioak oinarri-futbolean eta teknifikazioan Gipuzkoako futbol-eredua garatzeko sinatutako 

lankidetza-hitzarmena, indarrean dagoena. 

- Gipuzkoako Foru Aldundiak bere garaian oinarri-futbola garatzeko sistema hori zergatik ezarri 

zuen azaltzea. 

Informazio hori 2021eko ekainaren 3an sartu zen LEA/AVCren erregistroan, 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuko 

Kirol Zuzendaritza Nagusiak bidalita. 

II. GIPUZKOAKO FUTBOL-EREDUA OINARRI-FUTBOLEAN ETA 

TEKNIFIKAZIOAN 

1. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Real Sociedad Fundazioaren arteko 

lankidetza-hitzarmena 

3. Hitzarmena 2020ko ekainaren 1ean sinatu zuten Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamenduko foru-diputatuak eta Real 

Sociedad Fundazioko presidenteak. Hitzarmen hori 2022ko abenduaren 31ra arte 

egongo da indarrean. 

2017ko martxoaren 20an, bi aldeek xede bereko lankidetza-hitzarmen bat sinatu 

zuten, eta 2019ko abenduaren 31n amaitu zen haren indarraldia. 

4. Hauek dira 2020ko hitzarmenaren alderdirik azpimarragarrienak: 

(Adierazten dute –III–) Gipuzkoako futbolaren munduan zuzenean parte hartzen duten 

eragileek betidanik aitortu dutela Realak, eta gaur egun Real Sociedad Fundazioak ere bai, 

bere historia, azpiegitura, masa soziala eta kirol-ibilbidea direla eta, Gipuzkoako futbolean 

lidergoa izateko baldintza aproposak biltzen dituela.  

(Adierazten dute –VI–) Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Real Sociedad Fundazioak (...) 

Gipuzkoako futbola Real Sociedaden eta Real Sociedad Fundazioaren gidaritzapean lurralde 
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osoan antolatzeko interesa partekatzen dutela, eta bat datozela fundazioak dituen beste 

helburu batzuekin.  

(Adierazten dute –VII–) Gipuzkoako Foru Aldundia eta Reala, eta gaur egun Real Sociedad 

Fundazioa ere bai, aspalditik ari direla elkarrekin lanean Gipuzkoako futbola hobeto antolatzeko 

eta, bereziki, teknifikazioa hobetzeko.  

(Adierazten dute –VIII–) Gipuzkoako futbol-ereduaren garapena ardatz nagusitzat hartuta, 

alderdi bertaratuek positibotzat jotzen dutela errendimenduzko futbola Real Sociedad 

Fundazioaren lidergoaren pean antolatzea Gipuzkoako lurralde historiko osoan, eta 

teknifikaziorako egitura egokiekin, epizentroa Zubieta XXI konplexuan jarrita. Zubieta XXI 

instalazioen foru-finantzaketa Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako lehen urrats irmoa izan zen 

Gipuzkoako futbolak beharrezkoa zuen teknifikazio-prozesuari laguntzeko. 

(Hirugarren estipulazioa) Dirulaguntzaren zenbatekoa eta aurrekontu-esleipena. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak konpromisoa hartzen du hitzarmen honen xede diren jarduerak 

finantzatzen laguntzeko; horretarako, hiru milioi bostehun eta berrogei mila (3.540.000,00) 

euroko dirulaguntza izenduna emango du, betiere jarduera-programa urtero berrikusten bada 

eta honako aurrekontu-egozpen honen arabera: 

• 1.180.000,00 euro, 1 0340.400.481.00. 74 2020 aurrekontu-partidaren kargura. 

• 1.180.000,00 euro, 1 0340.400.481.00. 74 2021 aurrekontu-partidaren kargura. 

• 1.180.000,00 euro, 1 0340.400.481.00. 74 2022 aurrekontu-partidaren kargura.  

(Zazpigarren estipulazioa) Real Sociedad Fundazioaren betebeharrak 

1.–  Real Sociedad Fundazioak, hitzarmen honen arabera, betebehar hauek izango ditu: 

a) Hitzarmen honetan jasotako printzipio eta helburuekin bat etorriz, Gipuzkoako futbol-eredua 

garatzea oinarri- futbolean eta teknifikazioan, Gipuzkoako lurralde historikoan futbolaren 

teknifikazioaren buru izatea, futbolean emakumearen papera sustatuko duten egiturak 

indartzea, eta bere eragin-esparruan futbola antolatzen laguntzea, Gipuzkoako Foru 

Aldundiarekin lankidetzan.  

2. Gizonezkoen Futboleko Lankidetza Hitzarmenak 

5. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Real Sociedad Fundazioaren arteko lankidetza-

hitzarmenaren ezinbesteko osagarri gisa, Real Sociedad de Fútbol SAD (RSSAD) eta 

Real Sociedad Fundazioak (RSF) gizonezkoen futboleko lankidetza-hitzarmenak 

sinatu dituzte Gipuzkoako klubekin. 

6. Hauek dira hitzarmen horien alderdirik azpimarragarrienak: 

- RSFk eta/edo RSSADk osorik banatuko dute GFA-RSF Hitzarmenean denboraldi 

bakoitzerako onartutako partida ekonomikoa, bai eta ekarpen gehigarriak ere. 

- Klub bakoitzari eman beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, kalkulu objektibo 

proportzionala egin beharko da. Kalkulu horretan, honako irizpide hauek jasoko dira: 

klubaren kirol-maila, prestakuntza-futboleko taldeak, futbol-eskola, entrenatzaileen eta 
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koordinatzaileen maila teknikoa eta titulazioa, instalazioak, RSFren Prestakuntza, 

Detekzio eta Hautaketa Programa betetzea, inguruko beste klub batzuekiko akordioak, 

eragin-eremuan duten erreferentzialtasuna, eta abar. 

- RSSADk eta/edo RSFk handitu egingo dute GFA-RSF Hitzarmenaren partida 

ekonomikoa, klub hitzartuen artean banatua, denboraldi bakoitzean pixkanaka 

handitzen den ekarpen gehigarri baten bidez. Kontzeptu gehigarri hori, 2021/2022 

denboraldian, denboraldi horretan RSSADren Gastuaren Aurrekontu Orokorraren 

% 1era iritsiko da.  

- Baldin eta jokalaria lehen aldiz RSSADren egituran zuzenean sartu bada Gipuzkoako 

klub hitzartu batetik, RSSADk, ordainetan, zenbateko jakin batzuk ordainduko ditu, 

jokalariaren kategoriaren arabera (haurrak, kadeteak, gazteak edo seniorrak). 

Gainera, lehen taldean jokatutako partiden arabera, kopuru osagarriak ordainduko 

ditu. 

- Bestalde, klubek, konpromiso hauek hartzen dituzte, besteak beste: 

* RSFren eta RSSADren esku uztea berehala txapelketa, teknifikazio, 

entrenamendu eta hautaketa-prozesuetan parte hartzeko deitutako edozein 

jokalari, betiere kasuan kasuko klubaren lehiaketetan eraginik ez badu; 

* RSFrekin eta RSSADrekin esklusibotasun-harremana izatea, futbol-eskolak 

barne, eta, horrenbestez, ez baimentzea edo erraztea jokalariek deialdietan, 

teknifikazioetan, txapelketetan edo hautaketa-lehiaketetan parte hartzea beste 

klub profesional batzuekin, beste probintzia bateko klubekin edo RSSADrekin eta 

RSFrekin hitzartu gabeko beste klub batzuekin; 

* RSFri eta RSSADri jakinaraztea beste edozein klub profesionalek, beste 

probintzia bateko kluben batek edo RSSADrekin eta RSFrekin hitzartu gabeko 

kluben batek hitzarmena sinatu duen klubeko jokalariengan duten interesa. 

Jakinarazpen horretatik aurrera, RSSADk gehienez hamabost egun naturaleko 

epea izango du erantzuteko eta jokalari hori bereganatzeko interesa duenetz 

adierazteko. 

III. FUTBOL PROFESIONALA GIPUZKOAN 

7. Gipuzkoako Futbol Federazioari1 atxikitako futbol-klubetatik hiru bihurtu dira kirol-

sozietate anonimo. Kirolari buruzko urriaren 15eko 10/1990 Legeak2 baldintza hori 

                                            
1 Gipuzkoako Federazioaren webgune ofiziala. Klub afiliatuen zerrenda. Eskuragarri hemen: https://fgf-

gff.org/pub/listarClubs.asp?idioma=eu  

2 19. artikulua 

1.–  Izaera profesionaleko eta estatu-eremuko kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzen duten klubek edo 

haien talde profesionalek lege honetan aipatzen den kirol-sozietate anonimoaren forma hartuko dute. 

https://fgf-gff.org/pub/listarClubs.asp?idioma=eu
https://fgf-gff.org/pub/listarClubs.asp?idioma=eu
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betetzea eskatzen du, izaera profesionaleko eta estatu-mailako kirol-lehiaketa 

ofizialetan parte hartu ahal izateko: Real Sociedad de Fútbol SAD (IFK: A20424511), 

Sociedad Deportiva Eibar SAD (IFK: A20039533) eta Real Unión Club SAD (IFK: 

A20196499). 

8. Horietatik, Real Sociedad de Futboleko eta Eibar Kirol Elkarteko lehen taldeak futbol 

profesionalean aritzen dira gaur egun, eta futbol profesionaleko liga nazionaleko 

(«LaLiga») kide dira. Liga hori 42 klubek osatzen dute: 1. mailako 20 talde («LaLiga 

Santander») eta 2. mailako 22 talde («LaLiga SmartBank»). 

Bestalde, Real Union Clubeko lehen taldeak 2. mailan jokatu zuen 2009-2010 

denboraldian. 

9. 1984-85 denboralditik –LaLigak txapelketa antolatu zuen lehen denboraldia3– 2020-

2021 denboraldira arte, hau izan da bi klubetako lehen taldeen ibilbidea: 

- Real Sociedad de Fútbol: 34 denboraldi 1. mailan eta 3 denboraldi 2. mailan. 

- Eibar Kirol Elkartea: 7 denboraldi 1. mailan; 21 denboraldi 2. mailan; 7 denboraldi 

2. B mailan, eta 2 denboraldi 3. mailan. 

10. Real Sociedad de Futboleko eta Eibar Kirol Elkarteko lehen taldeek maila 

profesional berean jokatu dute 9 denboralditan: 2007-2008 eta 2008-2009 

denboraldietan, 2. mailan; eta 2014-2015 eta 2020-2021 bitartean, 1. mailan. 

11. Eibar Kirol Elkartea jaitsi egin denez eta Real Sociedad de Fútbolen bigarren taldea 

(Real Sociedad B edo Sanse) igo egin denez, 2021-2022 denboraldian, bi taldeak 

lehiatuko dira futbol profesionalaren 2. mailan. 

                                            
Kirol-sozietate anonimo horiek sozietate anonimoen araubide orokorraren pean geratuko dira, lege 

honetan eta lege hau garatzen duten arauetan jasotako berezitasunekin. (…) 

Zazpigarren xedapen gehigarria. 

Lege hau indarrean jartzean futbol-lehiaketa ofizial profesionaletan parte hartzen duten klubek, Futbol 

Liga Profesionalaren enkarguz 1985-1986 denboraldiaz geroztik egindako ikuskapen guztietan ondare-

saldo garbi positiboa badute, egungo egitura juridikoari eutsi ahal izango diote, beren batzarrek besterik 

erabaki ezean, honako berezitasun hauekin: (…) 

3 CIHEFE. 31 urte futbol-liga profesionala onartu zenetik. Eskuragarri hemen: http://www.cihefe.es/31-

anos-de-la-aprobacion-de-la-liga-de-futbol-profesional/  

«(...) gehiengoak onartu zuen 1984-85 denboraldian sortzea». 

http://www.cihefe.es/31-anos-de-la-aprobacion-de-la-liga-de-futbol-profesional/
http://www.cihefe.es/31-anos-de-la-aprobacion-de-la-liga-de-futbol-profesional/
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IV. ESTATU-LAGUNTZAK 

1. Estatu-laguntzaren kontzeptua 

12. Laguntza publikoak kontrolatzea Europar Batasunaren eskumeneko funtsezko 

elementua da. Izan ere, estatu bateko enpresei edo sektore ekonomikoei laguntzeko 

funts publikoak behar bezala ez erabiltzeak gatazkak eragin ditzake merkatuaren 

funtzionamendu egokirako, hainbat arrazoirengatik. 

Printzipioz, enpresa bati edo batzuei onura bat emateak kasuan kasuko kaltea eragiten 

die lehiakideei, lehiaren ikuspegitik desabantaila-egoeran baitaude. 

Kasu batzuetan, laguntzak oztopo izan daitezke merkatura sartu nahi duten enpresa 

berrientzat, zailtasun gehigarriak gainditu behar baitituzte diru-kutxa publikotik datozen 

abantailak dituzten enpresekin lehiatu ahal izateko. 

Beste kasu batzuetan, laguntzek enpresa batzuen arazo sektorialak gainerako 

lehiakideengana eraman ditzakete, laguntzok modu artifizialean mantentzen baitute 

lehiakorrak ez diren enpresen statu quoa4. 

13. Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. artikuluan 

ezarritakoaren arabera, estatu kideek emandako laguntzak edo estatu-funtsen bidez 

emandakoak, edozein modukoak izanda ere, barne-merkatuarekin bateraezinak dira, 

estatu kideen arteko merkataritza-trukeei eragiten badiete eta, zenbait enpresa edo 

ekoizpenen alde eginez, lehia faltsutzen badute edo faltsutzeko arriskua eragiten 

badute. 

14. EBko Justizia Auzitegiaren jurisprudentzia errepikatuak –guztien adibide, 2019ko 

maiatzaren 15eko epaia, C-706/17 auzia, Achema eta beste batzuk (ECLI: EU: C: 

2019:407)– ezarri du lau baldintza bete behar direla laguntza publiko bat «estatu-

laguntza» gisa kalifikatu ahal izateko: 

46. Lehenik eta behin, gogorarazi behar da «estatu-laguntza» kalifikazioak, EBFTren 107. 

artikuluko 1. apartatuarekin bat, esan nahi duela lau baldintza hauek betetzen direla: estatuaren 

edo estatuko funtsen bidezko esku-hartzea dagoela, esku-hartze horrek estatu kideen arteko 

trukeetan eragina izan dezakeela, onuradunari abantaila selektiboa ematen diola eta lehia 

faltsutzen duela edo arrisku hori sortzen duela  (1993ko martxoaren 17ko epaia, Sloman 

Neptun, C‑72/91 eta C‑73/91, EU:C:1993:97 18. apartatua; 2013ko abenduaren 19ko epaia, 

Association Vent De Colère! eta beste batzuk, C‑262/12, EU:C:2013:851, 15. apartatua; eta 

2017ko irailaren13ko epaia, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, 17. apartatua). 

                                            
4 Crucelegui Gárate, Juan Luis, El control de las ayudas públicas en la Unión Europea, Ekonomiaz: 

Revista vasca de economía, 61. zk., 2006 (ale horrek gai hau jorratzen du: Ekonomia, eta lehiaren 

zuzenbidea. Azken joerak eta lege-erreformak Europan), 136.-165. orrialdeak. 



 
 

 
7 

 
 

15. Laburbilduz, hauek dira aipatutako lau baldintzak:  

- Estatuaren edo estatu-funtsen bidezko esku hartze bat egotea. 

- Esku-hartze horrek estatu kideen arteko trukeetan eragina izatea. 

- Onuradunari abantaila selektiboa ematea. 

- Lehia faltsutzea edo arrisku hori sortzea. 

16. Aitzitik, barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira: 

a) Banakako kontsumitzaileei emandako gizarte-laguntzak, produktuen jatorrian oinarritutako 

bereizkeriarik gabe ematen badira. 

b) Hondamendi naturalek edo salbuespeneko beste gertaera batzuek sortutako kalteak 

konpontzeko emandako laguntzak. 

c) Alemaniako Errepublika Federaleko zenbait eskualdetako ekonomiaren alde egiteko 

emandako laguntzak, Alemaniak izandako banaketaren ondorioz sortutako desabantaila 

ekonomikoak orekatzeko beharrezkoak diren heinean, orduko banaketaren eraginpean dauden 

eskualdeetan. 

Era berean, barne-merkatuarekin bateragarritzat jo ahal izango dira: 

a) Bizi-maila nabarmen apala duten eskualdeetako, edo azpienplegu-egoera larria pairatzen 

duten eskualdeetako ekonomia garatzeko laguntzak, baita 349. artikuluan jasotako 

eskualdeetako ekonomia garatzeko laguntzak ere, egitura, ekonomia eta gizarte aldetik duten 

egoera aintzakotzat hartuta. 

b) Europarentzat interes erkidekoa den proiektu garrantzitsuren bat sustatzeko laguntzak, edo 

estatu kideren bateko ekonomiaren nahasmendu larriren bat konpontzeko laguntzak. 

c) Ekonomiako zenbait jardueraren edo zenbait eskualderen garapena sustatzeko laguntzak, 

baldin eta trukeen baldintzak interes erkidearen kontra jartzen ez badira. 

d) Kultura sustatu eta ondarea zaintzeko laguntzak, Batasuneko trukeetarako eta lehiarako 

baldintzak interes erkidearen kontra jartzen ez badira. 

e) Kontseiluak Batzordearen proposamenaren gainean hartutako erabakiz zehaztutako 

gainerako laguntza motak. 

2. Kirol profesionala jarduera ekonomiko gisa 

17. Kirol profesionala jarduera ekonomikotzat hartzen da, eta lehiari eta estatu-

laguntzei buruzko arauak esparru horretan ere aplikatzen dira. Hala adierazi zuen 

Justizia Auzitegiak (EBJA) Meca-Medina eta Majcen/Batzordea (C-519/04 P) kasuan 

(ECLI: EU: C: 2006:492), aurreko erabakiei erreferentzia eginez (1974ko abenduaren 

12ko epaia, Walrave eta Koch, 36/74; 1976ko uztailaren 14ko epaia, Donà, 13/76; 

1995eko abenduaren 15eko epaia, Bosman, C‑415/93; 2000ko apirilaren 11ko epaia, 

Deliège, C‑51/96 eta C‑191/97, eta 2000ko apirilaren 13ko epaia, Lehtonen eta 

Castors Braine, C‑176/96). 
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18. Kasu honetan, laguntza publikoa Gipuzkoako oinarri-futbola sustatzera bideratzen 

da, baina kirol-sozietate anonimo baten bitartez, eta horren lehen taldeak futbol 

profesionalean jokatzen du (eta datorren denboraldian, 2021-2022, baita bere bigarren 

taldeak ere). 

3. Europako Batzordearen erabakiak 

19. Europako Batzordeak bateraezintzat jo ditu Espainiako futbol-klub profesionalei 

zuzendutako zenbait laguntza: 

- 2016/2391 (EB) Erabakia, Batzordearena, 2016ko uztailaren 4koa, Espainiak zenbait 

futbol-klubi emandako SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) estatu-laguntzari buruzkoa5 

(Athletic Club, Club Atlético Osasuna, FC Barcelona eta Real Madrid CF). 

Erabaki hori Auzitegi Orokorrak (AO) baliogabetu zuen (T-865/16) (ECLI: EU: T: 

2019:113) eta, ondoren, Justizia Auzitegiak (EBJA) berretsi zuen (C-362/19 P) (ECLI: 

EU: c: 2021:169). 

- 2017/365 (EB) Erabakia, Batzordearena, 2016ko uztailaren 4koa, Espainiak Valencia 

Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, Hercules Club de Futbol Sociedad 

Anónima Deportiva eta Elche Club de Futbol Sociedad Anónima Deportiva futbol-

klubei emandako SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) estatu-laguntzari 

buruzkoa6. 

Erabaki hori AOk baliogabetu zuen Elchek (T-901/16) (ECLI: EU: T: 2020:97), 

Herculesek (T-766/16) (ECLI: EU: T: 2019:173) eta Valentziak (T-732/16) (ECLI: EU: 

T: 2020:98) jarritako helegiteetan. Batzordeak Auzitegi Orokorraren epai horren 

aurkako errekurtsoa aurkeztu du EBJAren aurrean. 

- Erabakia, Batzordearena, 2016ko uztailaren 4koa, Espainiak Real Madrid CFri 

emandako SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) estatu-laguntzari buruzkoa7. 

Erabaki hori baliogabetu egin zuen AOk (T-791/16) (ECLI: EU: T: 2019:346). 

4. Laguntzak aztertzeko eskumena 

20. Europako Batzordeak, EBFTren 108. artikuluari jarraikiz, etengabe aztertzen ditu, 

estatu kideekin batera, estatu horietako laguntza-araubideak, eta estatu horiei neurri 

egokiak proposatzen dizkie, barne-merkatuaren garapen progresiboaren edo 

funtzionamenduaren arabera. 

                                            
5 2016ko abenduaren 28ko Europar Batasunaren Egunkari Ofiziala, 357/1 

6 Europar Batasunaren Egunkari Ofiziala, 2017-03-02koa, L 55/12 

7 Europar Batasunaren Egunkari Ofiziala, 2016-12-29koa, L 358/3 
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Baldin eta, interesdunei beren oharrak egiteko dei egin ondoren, Batzordeak frogatzen 

badu estatuak zuzenean edo estatu-funtsen bidez emandako laguntzaren bat barne-

merkatuarekin bateraezina dela, edo gehiegikeriaz aplikatzen dela, berak zehaztutako 

epean hura kentzea edo aldatzea eskatuko dio estatu horri. 

Dena delako estatuak erabaki hori betetzen ez badu ezarritako epean, Batzordeak edo 

interesa daukan beste edozein estatu kidek jo dezake zuzenean Europar Batasuneko 

Justizia Auzitegira. 

5. LEA/AVCren ahalmenak 

21. Estatuko eta autonomia-erkidegoetako lehiaren defentsarako agintariek ez dute 

irizpena egiteko eskumenik eman beharreko edo jada emandako laguntza publikoen 

legezkotasunari buruz, baina, hala ere, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko 

otsailaren 2ko 1/2012 Legearen 3.3 artikuluak ezartzen du LEA/AVCk merkatuetan 

lehia sustatuko duela, eta horretarako, honako eginkizun hauek beteko dituela: 

d) Txostenak egitea, laguntza publikoek merkatuetako benetako lehian duten eraginari buruz. 

Halaber, 10. artikuluak honako eginkizun hauek ezartzen dizkio Lehiaren Euskal 

Kontseiluari: 

m) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek enpresei emandako laguntza 

publikoei buruzko azterlan eta txostenetatik sor daitezkeen gomendioak ematea, Kontseiluaren 

beraren ekimenez edo Ikerketako zuzendariak proposatuta. 

V. AZTERKETA, LEHIAREN IKUSPEGITIK 

1. Laguntza publikoaren bateragarritasuna 

22. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Real Sociedad Fundazioaren arteko lankidetza-

hitzarmenean Real Sociedad de Fútbol SAD sozietateari emandako dirulaguntza 

barne-merkatuarekin bateraezina den estatu-laguntza gisa har daiteke, Realaren 

lehiakideak, errealak edo potentzialak, diskriminatzen baititu. 

23. Izan ere, Gipuzkoako oinarri-futbolaren ereduaren arabera, Real Sociedad da 

lurraldeko gainerako kluben gainetik dagoena, eta, ondorioz, Real Sociedadekin 

lankidetza-hitzarmen bat sinatzen duen klubak soilik jaso ditzake Foru Aldundiak 

emandako dirulaguntzak. Hau da, foru-laguntza ez zaie zuzenean ematen Gipuzkoako 

klubei; aitzitik, Real Sociedadi bakarrik ematen zaio, hark lurraldeko klub hitzartuen 

artean bana dezan, laguntza hori Real Sociedadek berak emandako kopuru gehigarri 

batekin handitu ondoren. 
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24. Hori dela eta, gaur egun diskriminatu egiten da Eibar Kirol Elkartea –kirol-sozietate 

anonimo honen lehen taldeak Real Sociedadeko lehen taldeak jokatu duen maila 

profesional berean jokatu du 9 denboraldiz–, eta sozietate horri, dirulaguntza publiko 

bat jasotzearen truke, eskatzen zaio uko egin diezaiola Realarekin baldintza beretan 

lehiatzeari eta haren egungo estatusera iristen saiatzeari, eta haren klub hitzartuetako 

bat izatera mugatu dadila. Hori guztia, Mallabian (Bizkaia)8 kirol-hiri bat proiektatuta 

eta aurrekontuan jasota duen arren, eta azken urteotan oinarri-futbolean egindako 

inbertsioa nabarmen handitu duen arren. 

Eibar SDk baztertu egin du mugak jartzen dizkion aukera hori, eta horrek murrizketa 

ekonomikoa ekarri dio, foru-laguntzarik ez baitu jaso. 

2. Sartzeko oztopoak 

25. Sartzeko oztopotzat hartzen dira eragile berriei merkatu jakin batean sartzeko 

gogoa kentzen dieten edo zuzenean sartzea eragozten dieten zailtasun eta kostu 

guztiak. 

Administrazio publikoek sartzeko oztopoak jartzen badituzte, eta oztopoek merkatu 

baterako sarbidea mugatzen edo galarazten badute, oztopo horiek zenbait baldintza 

bete behar dituzte, azaroaren 23ko 17/2009 Legearen, zerbitzu-jardueretan 

askatasunez sartzeari eta aritzeari buruzkoaren, 5. artikuluaren arabera –lege horrek 

Espainiako zuzenbidean partzialki txertatzen du 2006/123 (EE) Zuzentaraua, 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2006ko abenduaren 12koa, barne-

merkatuaren zerbitzuei buruzkoa (aurrerantzean, Zerbitzuen Zuzentaraua)–, merkatu-

batasuna bermatzeari buruzko Legeak (abenduaren 9ko 20/2013) artikulu horri 

emandako idazketarekin: 

- Diskriminaziorik eza: ez dute diskriminatuko, ez zuzenean ez zeharka, nazionalitateagatik 

edo establezimendua agintaritza eskudunaren lurraldean egoteagatik edo ez egoteagatik, eta, 

sozietateei dagokienez, egoitza sozialaren kokapenagatik. 

- Beharra: justifikatuta egon behar dira, arrazoi hauek direla eta: 

- Ordena publikoa. 

- Segurtasun publikoa. 

                                            
8 Eibar Kirol Elkartearen webgune ofiziala. Eskuragarri hemen: 

https://www.sdeibar.com/eu/albistea/eibarrek-eta-mallabiako-udalak-herritarren-parte-hartze-

prozesua-antolatu-dute-kirol-hiria-dela-eta 

2021/2/17 09:16 

Bihar, osteguna, eta martxoaren 31ra arte, Eibar Kirol Elkarteak eta Mallabiko Udalak herritarren 

partaidetza-prozesu bat gauzatuko dute. Prozesu horretan, mallabitarrek beren herrian eraikiko den 

kirol-hiriari buruzko informazioa jasoko dute, eta, gainera, Mallabiko Hiri Antolamendurako Plan 

Orokorra aberasteko iritziak eman ahal izango dituzte. 

https://www.sdeibar.com/eu/albistea/eibarrek-eta-mallabiako-udalak-herritarren-parte-hartze-prozesua-antolatu-dute-kirol-hiria-dela-eta
https://www.sdeibar.com/eu/albistea/eibarrek-eta-mallabiako-udalak-herritarren-parte-hartze-prozesua-antolatu-dute-kirol-hiria-dela-eta
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- Osasun publikoa. 

- Ingurumenaren babesa. 

- Baliabide naturalen eskasiak edo eragozpen tekniko nabariak izateak merkatuko 

operadore ekonomikoen kopurua mugatzea. 

- Proportzionaltasuna: lortu nahi den helburua erdietsiko dela bermatzeko tresna egokiena 

izatea, ez dagoelako emaitza bera lortzeko aukera ematen duen eta hain murriztailea ez den 

beste neurririk, bereziki, ondorengo kontrola benetan efikaza izateko beranduegi egiten denean. 

26. Kasu honetan, sartzeko oztopo hori diskriminatzailea, ez-beharrezkoa eta ez-

proportzionala dela esan daiteke. 

27. Izan ere, ez dago legezko arrazoirik oinarri-futbolerako laguntza publiko bat klub 

profesional bakar baten bidez bideratzea justifikatzen duenik, eta ezin da esan hori 

denik Gipuzkoako oinarri-futbola sustatzeko tresnarik egokiena. 

Era berean, Gipuzkoako oinarri-futbolaren egungo ereduak posizio okerragoan jartzen 

du Gipuzkoatik kanpoko edozein klub –Espainiako futboleko zein Europako futboleko 

lehiaketetan aritzen dena–, baldin eta klub hitzartuak erakarri ahal izateko Real 

Sociedadekin lehiatu nahi badu; izan ere, eredu hori sarrera-oztopo bat da Gipuzkoako 

oinarri-futbolera sartzeko, eta, beraz, edozein arrazoi dela medio, oinarriko klub 

gipuzkoar batek Real Sociedad ez den beste talde profesional batekin lankidetza-

hitzarmen bat sinatu nahi badu, kontuan izan behar du eragotzi egingo zaiola foru-

laguntzarako sarbidea. 

28. Aitzitik, Gipuzkoatik kanpoko erakundeek ez diote sarrera-oztoporik ezartzen Real 

Sociedadi beste eskualde batzuetako oinarri-futboleko klubekin hitzarmenak egiteko. 

Horrela, Real Sociedad Fundazioaren9 webgunean argitaratutakoaren arabera, hauek 

dira Gipuzkoako Futbol Federazioan10 afiliatuta ez dauden eta Gipuzkoakoak ez diren 

klub hitzartuak:  

Araba: CD Ariznabarra (Vitoria-Gasteiz), CD San Viator (Vitoria-Gasteiz), 

Nafarroa: Beti Kozkor KE (Lekunberri), CD Baztan, Peña Sport FC (Tafalla) 

Ipar Euskal Herria: Croises Bayonne, Genets Anglet, Hasparren FC, Les Eglantins (Hendaia) 

Errioxa: CD Berceo (Logroño) EDF Arnedo EDF Logroño EF Lardero 

                                            
9 Real Sociedad Fundazioaren webgune ofiziala. Klub hitzartuak Gipuzkoako futbola. Eskuragarri 

hemen: https://fundazioa.realsociedad.eus/eu/f/footballedu/guipuzcoafootball  

10 BETI GAZTE KJKE (Lesaka) eta GURE TXOKOA KKE (Bera) klub hitzartu nafarrak Gipuzkoako 

Futbol Federazioan afiliatuta daude. 

https://fundazioa.realsociedad.eus/eu/f/footballedu/guipuzcoafootball
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Aldiz, Arabako, Nafarroako, Errioxako edo Frantziako klub profesional batek muga 

argiak ditu Gipuzkoako oinarri-futbolean hedatzeko, eta, esan bezala, Real 

Sociedadek ez du halako mugarik topatzen aipatu eskualdeetan. 

3. Nagusitasun-posizioaren abusua 

29. Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen (LDL) 2. artikuluak 

debekatu egiten du enpresa batek edo batzuek beren nagusitasun-posizioa 

gehiegikeriaz ustiatzea merkatu nazional osoan edo zati batean. 

30. Lehiaren Defentsarako Legearen 2. artikulua aplikatzeko, lehenik eta behin, hau 

frogatu behar da: operadore ekonomikoak nagusitasun posizioa duela aldez aurretik 

definitutako merkatuan. 

Nagusitasun-posizioa honela definitu da: enpresa batek botere ekonomikoa izatea eta 

botere hori erreferentziako merkatuan benetako lehia egotea galarazteko baliatzea, 

lehiakideekin, bezeroekin eta, azkenik, kontsumitzaileekin, independentzia-maila 

nabarmenez jokatzea ahalbidetzen diona11. 

31. Kasu honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiak Real Sociedadi emandako laguntzak, 

gizonezkoen futboleko lankidetza-hitzarmenekin batera, non oinarri-futboleko klubek 

esklusibotasun-harremana aitortzen baitiote, Real Sociedadi nagusitasunezko 

posizioa ematen diote Gipuzkoako klub hitzartuak erakartzeko garaian, eta, beraz, 

aukera ematen diote independentzia-maila nabarmena izateko futbol-klub lehiakideen 

eta oinarri-futboleko kluben aurrean. Horren ondorioz, gerta liteke lehiaren 

defentsarako agintaritzek nagusitasun-posizio horren ustiapenean abusurik dagoenetz 

aztertzen hastea. 

VI. ONDORIOAK 

LEHENA: Europako Batzordea da, estatu kideekin batera, estatu horietan dauden 

laguntza-araubideak etengabe aztertzen dituen erakundea, eta estatu horiei neurri 

egokiak proposatzen dizkie, barne-merkatuaren garapen progresiboaren edo 

funtzionamenduaren arabera, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko 

Tratatuaren 108. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 

                                            
11Batzordearen Komunikazioa (EBAO, 2009/02/24koa, C 45/7): Batzordearen kontrol-lehentasunei 

buruzko Orientabideak, EEren Tratatuaren 82. artikulua nagusitasun-posizioko enpresen abusuzko 

jokabide baztertzaileari aplikatzekoak. 
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BIGARRENA: LEA/AVCren eginkizunetako bat da txostenak egitea Euskal Autonomia 

Erkidegoko administrazio publikoek enpresei emandako laguntza publikoei buruz, 

Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen 3.3.d) eta 10.m) 

artikuluetan ezarritakoari jarraikiz. 

HIRUGARRENA: Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Real Sociedad Fundazioak oinarri-

futbolean eta teknifikazioan Gipuzkoako Futbol Eredua garatzeko sinatutako 

lankidetza-hitzarmenaren bidez, laguntza publikoa Real Sociedad de Fútbol SADri 

bakarrik ematen zaio, eta laguntza hori ezin izango du baliatu Sociedad Deportiva 

Eibar SADk, ezta Real Sociedadekin lehiatu nahi duen Gipuzkoako beste edozein 

klubek ere. 

LAUGARRENA: Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Real Sociedad 

Fundazioak oinarri-futbolean eta teknifikazioan Gipuzkoako Futbol Eredua garatzeko 

sinatu duten lankidetza-hitzarmenean emandako laguntza publikoak egoera 

okerragoan jartzen ditu Gipuzkoatik kanpoko klub guztiak, klub hitzartuak erakartzeko 

lehiatu nahi badute Real Sociedad de Futbol SADrekin. 

VII. GOMENDIOA 

LEA/AVCk Gipuzkoako Foru Aldundiari gomendatzen dio, bere lurraldean oinarri-

futbola sustatzeko, futbol-klubentzako laguntzen deialdi publiko bat egin dezala, 

laguntza horiek klub profesional bakar baten bidez bideratu gabe, Gipuzkoako edozein 

futbol-klub Real Sociedad de Futbol SADren egungo mailara iristea mugatu edo 

eragotzi ez dadin, eta, hartara, ez daitezen egoera okerragoan jarri Gipuzkoatik 

kanpoko klubak, baldin eta Real Sociedadekin lehiatu nahi badute klub hitzartuak 

erakartzeko. 

 

 


