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Lehiaren Euskal Kontseiluak (aurrerantzean, LEK), adierazi bezala osatuta, 2021eko 
irailaren 30ean egindako bileran, txosten hau egin du Gipuzkoako Dekoratzaileen 
Elkargo Ofizialaren Estatutuak aldatzeari dagokionez. 

I. AURREKARIAK 

1. 2021eko uztailaren 2an Lehiaren Euskal Agintaritzaren (LEA) erregistroan sartu zen  
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egindako idazkia. Horren bidez, LEAri eskatu zion Gipuzkoako Dekoratzaileen Elkargo 
Ofizialaren estatutuak aldatzea eta izen hau jartzea elkargoari: Gipuzkoako Barne 
Diseinatzaileen eta Dekoratzaileen Elkargo Ofiziala. 

Eskaerarekin batera, dokumentazio hau ere aurkeztu zuen: 

- Gipuzkoako Barne Diseinatzaileen eta Dekoratzaileen Elkargo Ofizialaren estatutuak 
(jatorrizko testua Eusko Legebiltzarraren 7/2012 Legera egokituta dago, eta 2020ko ekainaren 
25eko Ohiko Batzar Orokorrean onartu zen). 

- Elkargoaren izena aldatzeko premia edo egokitasuna justifikatzeko memoria. 

- Elkargo profesionalaren aurreko izena aldatzeko, lanbidearen izena eta elkargoan sartzeko 
eskatzen den titulazioa bat datozela azaltzeko memoria. 

II. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAREN ESKUMENAK ETA 
AURRETIKO HAUSNARKETA JURIDIKOAK 

2. Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko 1/2012 Legeak 3.3 eta 10.n) artikuluetan 
erakundeari lehia sustatzeko eman dizkion eskumenek hala baimenduta egin dugu 
txosten hau. Eskumen horien helburua da benetako lehia sustatzea Euskadiko 
merkatuetan. Horretarako, zehatzaileak ez diren neurriak hartuko dira, eta, horrelako 
neurrien esparruan, administrazio publikoekiko harremanak nabarmentzen dira, 
besteak beste. 

3. Lehiaren Euskal Agintaritzak bi motatako gomendioak emango ditu txosten honetan: 
araudiaren balizko urraketa agerian jartzen dutenak eta indarrean dagoen legediaren 
kontrakoak ez diren baina lehiari behar baino kalte handiagoa egiten dioten 
Estatutuetako pasarteen aldekoak. Bigarren gomendio motari dagokionez, lehiari kalte 
txikiagoa egiten dioten aukerak proposatuko ditugu, interes publikoarentzat 
onuragarriagoak direlakoan. 

4. Estatutuen inguruan lehiakortasunaren ikuspegitik baino ez da kontsideraziorik 
egingo, Estatutuak aldatzeko administrazioaren onarpen-prozeduraren barruan. 

5. Txosten hau egituratzeko, kategoria materialak hartu ditugu kontuan; hau da, ez diogu 
jarraitu artikuluen ordenari. Hala ere, argiagoa izan dadin, oinarrizko arauen testuak 
aipatu ditugu epigrafe bakoitzean, eta adierazi dugu Estatutuetako zer manutan duten 
eragina eta zer iritzi dugun. 
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1. Elkargo profesionalen araudia 

6.  Gure antolamendu juridikoak, elkargo profesionalei buruz arautzen duenak, oinarri 
konstituzionala dauka. Espainiako Konstituzioaren 36. artikuluak xedatzen duenez, 
«legeak elkargo profesionalen araubidea ezarri eta tituludun lanbideen jarduera 
arautuko du. Elkargoen barne-egiturak eta funtzionamenduak demokratikoak izan 
beharko dute». 

7. Elkargodun lanbideak lehia askearen araubidean egin behar dira, eta guztiz aplikatu 
behar zaie Lehiaren Defentsarako Legea (LDL)1. Egoera horren iturburuan, Europar 
Erkidegoko Zerbitzuen Zuzentaraua aplikatzearen ondoriozko zenbait arau-aldaketa 
daude. Elkargo profesionalei buruzko estatu-araudiak zuzentarau hori baino 
lehenagoko erregulazio bat du oinarri: Elkargo Profesionalen 1974ko Legea 
(aurrerantzean, EPL)2. EAEn, Euskal Autonomia Erkidegoko tituludun lanbideei eta 
profesionalen elkargo eta kontseiluen jardunari buruzko Legea (aurrerantzean, 
EPEL)3. Dena dela, zuzentarau hori Estatuan eta autonomia-erkidegoetan 
betearazteko hainbat xedapenek aldaketa ugari eragin dituzte arau horietan eta, 
horrenbestez, baita elkargo profesionalen funtzionamendu-araubidean ere. Kontuan 
hartzekoak dira, bereziki, Aterki Legea4, Omnibus Legea5 eta EAEko 7/2012 Legea6. 

8. EELren xedea honako hau da: «Tituludun lanbideek Euskal Autonomia Erkidegoko 
lurraldean aurrera daramaten jarduna eta lurralde horretan bertan diharduten elkargo 
eta kontseilu profesionalak arautzea. Oinarrizko legerian eta/edo arlo horretako 
legerian jartzen duena ere kontuan hartu beharko da». Zioen azalpenak dioenez, 
Euskal Autonomia Erkidegoak soilik dituen eskumenak erabiliz egindakoa da araudia, 
Espainiako Konstituzioaren 139. artikuluari kalte egin gabe, betiere. Konstituzioaren 
manu horrek ezartzen duenez, «Ezin du inolako agintarik neurririk hartu, baldin eta 
neurri horiek, zuzenean edo zeharka, oztopatzen badute  

                                            
1 15/2007 Legea, uztailaren 3koa, Lehia Defendatzekoa. BOE, 159. zk., 2007ko uztailaren 4koa. 
2 2/1974 Legea, otsailaren 13koa, Elkargo Profesionalei buruzkoa. BOE, 40. zk., 1974ko otsailaren 
15ekoa. 
3 18/1997 Legea, azaroaren 21ekoa, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei 
buruzkoa. EHAA, 237. zk., 1997ko azaroaren 11koa. 
4 17/2009 Legea, azaroaren 23koa, zerbitzu-jardueretarako sarbide askea izateari eta zerbitzu horietan 
jarduteari buruzkoa. BOE, 283. zk., 2009ko azaroaren 24koa. 
5 25/2009 Legea, abenduaren 22koa, zenbait lege aldatzen dituena, zerbitzu-jardueretarako sarbide 
askea izateari eta zerbitzu horietan jarduteari buruzko legera egokitzeko. BOE, 308. zk., 2009ko 
abenduaren 23koa. 
6 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, zenbait lege aldatzen dituena, barne-merkatuko zerbitzuei buruz 
Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Zuzentaraura 
egokitzeko. EHAA, 84 zk., 1997ko apirilaren 23koa. 
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Espainiako lurralde osoan gizabanakoek askatasunez zirkulatzea eta bertan ezartzea, 
eta ondasunak askatasunez zirkulatzea». 

9. Hori dela eta, Gipuzkoako Dekoratzaileen Elkargo Ofizialak (aurrerantzean, Elkargoa) 
EELn ezarritakoari jarraitu behar dio, Europar Batasuneko araudira egokitzeko 2012an 
egindako aldaketen ondoren indarrean dagoen testuari, hain zuzen. Arau horren 
bederatzigarren xedapen gehigarriak ezarritakoaren arabera, «Elkargo profesionalen 
araubidearen oinarriak arautzen dituzten manuak bere osotasunean edo zati batean 
jasotzen dituzten lege honetako atalak legegintza-sistematikari jarraitzeagatik sartu 
dira testu honetan. Horren ondorioz, atal horiek ere aldatutzat joko dira agindu haiek 
aipatu den oinarrizko araudian birmoldatzen diren unean». 

10. Elkargoek lehiari buruzko arautegia bete beharko dute, bai estatutuak eta elkargoko 
beste arau batzuk idaztean (hala nola barne-araubideko erregelamenduak, ezarritako 
prozedurak eta arau deontologikoak), bai eta jardunean aritzean ere. Hori dela eta, 
estatutuen testua kontuan izan gabe, Elkargoak ezingo du onartu lehia mugatzen duen 
erabaki edo gomendiorik, eta ezingo du ezarri horrelako betebehar edo eskakizunik, 
horrelakoek lehia babesteko legedia urra bailezakete. 

11.  EPLk orokorki aurreikusten duen funtzioa, hots, lanbidea ordenatzekoa, legeak 
ematen dituen eskumenen mugen barruan soilik baliatu daiteke. 

12. Adierazi behar da, horrez gain, lanbide- eta enpresa-jarduerak gauzatzen dituztenen 
askatasuna mugatzen duten erregulazioak ez daudela administrazio-agintari edo 
korporazioen arielen mende. 

13. EPLren 5. artikuluko idazketa desegokiak (izan ere, ez da egokitu zerbitzuen 
Zuzentaraura, eta gure ordenamendu juridikotik berehala ezabatu behar da) ez ditu 
lanbide-zerbitzuen eskaintza ordenatu dezaketela pentsatzera eraman behar lanbide-
elkargoak. 
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III. LEHIAREN ARAUDIARI BURUZKO HAUSNARKETAK 

1. Izen-aldaketa 

14. Abenduaren 15eko 378/1998 Dekretuaren arabera, Espainiako Dekoratzaileen 
Elkargotik bereizita eratu ziren Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako dekoratzaileen 
elkargo profesionalak. 

15. Gipuzkoako Dekoratzaileen Elkargo Ofizialak, orain, erabaki du izena aldatzea eta 
honako hau jartzea: Gipuzkoako Barne Diseinatzaileen eta Dekoratzaileen Elkargo 
Ofiziala. 

16. EPELk, 28. artikuluaren bidez, eskatzen du elkargo profesionalen izenetan «Elkargo» 
izendapena, dagokion lanbidea eta lurralde-eremua sartzea. 
Dekoratzaile-lanbidea Espainiako Dekoratzaileen Elkargo Sindikala sortzen duen 
martxoaren 24ko 893/1972 Dekretuaren eta Dekoratzaileen lanbide-ahalmenak 
arautzen dituen apirilaren 1eko 902/1977 Errege Dekretuaren arabera sortu eta 
arautzen da. Hauek dira lanbide horri esleitutako ahalmenak: 

a) Dekorazio-proiektuak formulatu eta idaztea, eraginkortasun juridikoz eta erabateko 
erantzukizunez, baldin eta honako hauei eragiten ez badiete: nahitaezko administrazio-
lizentziak jaso dituen proiektu onartuan zehaztutako egiturazko elementu erresistenteei, 
eraikuntzaren konfigurazioari edota obra nagusiaren zerbitzu komuneko instalazioei. 

b) Dekorazio-lanak zuzentzea aurreko letrako mugen barruan; horietan esku hartzen duten 
elementu guztiak koordinatzea eta irtenbide egokiak zehaztea; horiek gauzatzeko lana 
programatu, kontrolatu eta ziurtatzea. 

c) Dekorazio orori aplikatu beharreko elementuen diseinuak asmatzea. 

d) Dekorazio-lan horietan esku hartzen duten materialen eta elementuen kalitatea kontrolatu 
eta baloratzea. 

e) Dekorazio-proiektuen eta lanen gaineko balorazioak, aditu-azterlanak, txostenak eta 
irizpenak egitea. 

17. Araututako lanbidearen izena orain arte aldatu ez denez, elkargoaren izenak 
dekoratzaile-lanbidea baino ez du barne hartu behar. Hori horrela, gogoan izan behar 
da lanbide horri buruzko Kontseilu Nagusiak lanbide arautuaren izena ere erabiltzen 
duela, hots, Dekoratzaileen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusia, kontseilu hori sortzen 
duen otsailaren 21eko 2/2002 Legearen arabera. 

18. Elkargoaren izenak ez dauka zerikusirik elkargoan sartzeko eta dekoratzaile-
lanbidean jarduteko ezagutzak lortzea ahalbidetzen duen titulazioarekin. Kasu 
honetan, titulazio ugarik ematen dute aukera hori; adibidez, honako hauek: Arte 
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Aplikatuetako Gradua, dekorazio-espezialitatean (2127/1963 Dekretua, uztailaren 
24koa, Arteen eta Lanbide Artistikoen Eskoletako ikasketak arautzeari buruzkoa); Arte 
Aplikatuetako Gradua, Dekorazioaren eta Publizitate Artearen Saila, barne-diseinuko 
espezialitatean (799/1984 Errege Dekretua, martxoaren 28koa, Arte Irakaskuntzako 
Zentroetako esperientziak arautzeari buruzkoa); Diseinuko Goi Mailako Titulua, barne-
diseinuko espezialitatean (1496/1999 Errege Dekretua, irailaren 24koa, Diseinuko goi 
mailako ikasketak ezartzen dituena), eta Diseinuko Goi Mailako Titulua, barne-
diseinuko espezialitatean (633/2010 Errege Dekretua, maiatzaren 14koa, Hezkuntzari 
buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako diseinuko goi-mailako 
irakaskuntza artistikoen oinarrizko edukia arautzen duena). 

Hala ere, lanbide arautuaren izena «dekoratzaile» da, eta, EPELren arabera, 
elkargoaren izenak jaso egin behar du hori, kontuan hartu gabe jarduteko ezagutzak 
lortzea ahalbidetzen duen titulazioaren izena. 

Horregatik, elkargoaren izendapenak lanbide arautuaren izena izan dezala eskatzen 
du. 

2. Elkargoko kide egin beharra (9. artikulua) 

19. Konstituzio Auzitegiak Espainiako Konstituzioaren 36. artikulua –elkargoei buruzko 
arauketa konstituzionala jasotzen duena–, interpretatu eta honako hau ezarri du: 
«Elkargo bateko kide izan beharra konstituzionalki zilegi izango da, interes publiko bati 
zerbitzua emateko beharragatik justifikatuta dagoenean»7. Horrenbestez, Konstituzio 
Auzitegiak legegilea gaitzen du, hark, egokitzat jotzen duenean, elkargo 
profesionaletara biltzeko askatasuna eta lanbidea aukeratzeko askatasuna mugatu 
ditzan –bereziki elkargoko kide egitera behartuta–, betiere lanbide jakin batzuekin 
lotutako interes publikoek hala justifikatzen dutenean8. 

Aterki Legeak, hau da, Zerbitzuen Zuzentaraua aldatzen duenak, elkargoko kide egin 
beharra baimentzen du, salbuespen gisa, honako kasu hauetan: 

- Ordena publikoko, segurtasun publikoko, osasun publikoko edo ingurumenaren babeseko 
arrazoiak direla eta justifikatuta dagoenean (12. artikulua). 

                                            
7 Konstituzio Auzitegiaren 89/1989 Epaia, maiatzaren 11koa. Era berean, Konstituzio Auzitegiaren 
abenduaren 15eko 330/1994 Epaia dugu, beren borondatez atxikitzea ahalbidetzen duten elkargoak 
baimentzen dituena, edota Konstituzio Auzitegiaren apirilaren 23ko 76/2003 Epaia, toki-
administrazioko idazkarien, kontu-hartzaileen eta diruzainen elkargoei dagokienez elkargoko kide 
nahitaez izatea konstituzioaren aurkakotzat jotzen duena, konstituzionalki garrantzitsuak diren helburu 
edo eginkizun publikoak ez dituztelako garatzen lanbidearen antolamenduaren arabera, hain zuzen. 
8 Ikus, halaber, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epai hauek: 1983ko otsailaren 10ekoa, As. 
Le Compte, Van Leuven eta De Meyere kasua Belgika, edo 1993ko ekainaren 30ekoa, Sigurdur A. 
Sigurjónsson kasua Islandia, A seriea, 264. Azken horretan neurriz kanpokotzat jotzen da taxilari bati 
taxi-gidarien erakunde bateko kide egiteko legez ezarritako betebeharra. 
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- Eskakizuna ez denean diskriminatzailea, ez zuzenean ez zeharka, eskumena duen 
agintaritzaren kokapenaren edo nazionalitatearen arabera (5. artikulua).  

- Beharrezkoa denean; hau da, interes orokorreko premiazko neurriren batek justifikatzen 
duenean (5. artikulua).  

- Lortu nahi den helburua lortzeko egokia denean; hau da, nahi den helburua lortu ahal izateko 
elkargo bateko kide egitea tresnarik onena denean, eta, beraz, emaitza bera lortzea 
ahalbidetuko duen neurri hoberik ez dagoenean (5. artikulua).  

- Araubide hori zehazten duen Legean behar bezala arrazoitzen denean (5. artikulua). 

Euskal Autonomia Erkidegoan, lanbide batean jarduteko elkargo profesional bateko 
kide izatea eskatzeko aukera EELren 30.1 artikuluak arautzen du. Xedapen horrek hau 
ezartzen du: «elkargoetako lanbideetan jarduteko ezinbesteko baldintza da dagokion 
elkargoko kidea izatea, dagokion legeak horrela jasotzen duenean»9. Horrenbestez, 
elkargo bateko kide izateko derrigortasuna lege-mailako arauren batean jasotzen 
denean bakarrik jo ahal izango da zuzenbidearen araberakotzat. 

Gainera, elkargoko kide egin beharra lege-mailako arauren batean jaso beharko da, 
hark LDLren 4. artikuluaren babesa izango badu10. 

Oro har, Omnibus Legeak lanbidera sartzeko eta lanbide batean jarduteko murrizketak 
ezabatu zituen, baina etorkizuneko araudi baten esku utzi zuen jarduera-erreserben 
eta elkargo bateko kide izateko beharraren erreforma11. Une honetan, eta EPLren 3.2 
artikuluaren arabera, Estatuko lege batek hala ezartzen duenean soilik eskatu ahal 
izango da elkargo bateko kide izatea lanbide batean jarduteko. 

20. Dekoratzaile-lanbidearen kasuan, elkargoko kide egin behar da nahitaez, Espainiako 
Dekoratzaileen Elkargo Sindikala sortzen duen martxoaren 24ko 893/1972 Dekretuan 
xedatutakoaren arabera. 

                                            
9 2013ko urtarrilaren 17ko Konstituzio Auzitegiaren 3/2013 Epaia (2013ko otsailaren 12ko BOE, 37. 
zk.), Andaluziako elkargo profesionalei buruzko legearen gainekoa da; haren arabera, Estatuaren 
eskumen esklusiboa da elkargoan derrigorrez kide egin beharra ezartzea. 
10 Aipatutako 4. artikulu horretako «Legeak salbuetsitako jokaerak» epigrafeak honako hau ezartzen 
du: «Lehiaren defentsaren arloko erkidegoko xedapenak behin-behineko aplikazioari kalterik egin 
gabe, kapitulu honetako debekuak ez zaizkio aplikatuko lege baten aplikazioaren ondorio diren 
jokaerei». Bestalde, honela jarraitzen du artikuluak: «Kapitulu honetan aipatzen diren debekuak lehia 
murrizten duten egoera jakin batzuei ezarriko zaizkie; hau da, administrazioaren beste ahalmen 
batzuk gauzatzearen ondoriozkoak direnei, edo aginte publikoen edo enpresa publikoen jardueraren 
ondoriozkoak direnei, baldin eta lege-babesik gabe egiten badira». 
11 Honela dio arau horren laugarren xedapen iragankorrak: «Hamabi hilabeteko epean, Gobernuak lege-
proiektu bat igorriko die Gorte Nagusiei, eta bertan, elkargo bateko kide izatea nahitaezkoa den 
lanbideak zehaztuko dira, baina lege-proiektu hori ez da oraindik igorri. Proiektu horretan elkargoko kide 
izan beharraren jarraitutasuna aurreikusi beharko da hura jardun profesionalaren kontrolerako tresna 
eraginkorra den kasuetan, horrela, zerbitzuen hartzaileak hobeto babesteko; baita interes publiko 
bereziko gaiak modu larrian edo oso larrian kaltetu daitezkeen jardueretan ere, pertsona fisikoen 
osasunaren babesa eta osotasun fisikoa edo segurtasun pertsonala edo juridikoa kaltetu daitezkeen 
kasuetan, adibidez». 
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21. Zalantzarik gabe, lanbidean jarduteko ezinbestean elkargokide izan beharrak 
merkatuko lehia murrizten du. Elkargo bateko kide izatea nahitaezkoa den lanbideak 
legez arautzen ez diren bitartean, eta Omnibus Legearen laugarren xedapen 
iragankorrari jarraituz, hura indarrean jarri zen unean nahitaezko zirenak finkatu dira. 
Horregatik, aldi baterako, lehendik zeuden elkargoko kide izatea beharrezkoa den 
egoeren legezkotasuna mantendu da, maila egokia ez duten arauan ezarrita egon 
arren. 

22. Elkargokide izatea eskatzen duten lanbideak arautzeko, horietan sartzeko eta 
jarduteko neurri murriztaileen proportzionaltasuna baloratu beharko da, ekainaren 
29ko 472/2021 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera (472/2021 Errege Dekretua, 
ekainaren 29koa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko ekainaren 
28ko 2018/958 (EB) Zuzentaraua, lanbideen erregulazio berriak hartu aurretik 
proportzionaltasun-testak egiteari buruzkoa, Espainiako ordenamendu juridikoan 
txertatzen duena). Aipatutako erregelamendu-mailako arauaren hitzaurreak 
adierazten duenez, zerbitzu profesionalak funtsezko elementuak dira barne-
merkatuaren eraikuntzan eta funtzionamendu egokian, Europako araudia betez. Hala, 
lanbide arautuetan sartzea edo jardutea erregulatzen duten arauek ezin dute oztopo 
bidegabe edo neurrigabe izan aipatutako askatasunak baliatzeko. 

Hala ere, legegileak 10 urte baino gehiagoko atzerapena du, Espainiako ekonomiaren 
egiturazko premia bat badu ere eta behin baino gehiagotan sartu bada ere Espainiako 
erreforma-programetan; besteak beste, 2015., 2016. eta 2017. urtekoetan. 

23. Erreformarik ezean, LEAk uste du lanbidean askatasunez sartzeko printzipiotik abiatu 
behar dela. Gainera, lege-lerruneko arauetara mugatu behar dira balizko murrizketak, 
eta haien beharra, proportzionaltasuna eta diskriminaziorik eza arrazoitu, Omnibus 
Legearen (azaroaren 23ko 17/2009 Legea) 5. artikuluarekin bat etorrita. 

24. Estatutuetan, manu hauetan jorratzen da elkargo bateko kide izateko derrigortasuna: 

9. artikulua. Lanbidean jardutea 

Gipuzkoako lurralde historikoan barne-diseinatzaile edo dekoratzaile jarduteko, ezinbesteko 
baldintza izango da elkargokide izatea, kalterik egin gabe beste lurralde-eremu batzuetan 
elkargokide diren profesionalei dagokienez beste lege-xedapen batzuetan ezarritako 
eskubideei eta eremu horietan lanbidea ordezkatzen duten erakundeekin arlo horretan ezar 
daitezkeen akordioei. 

Edonola ere, izena emanda dauden elkargokideek edo beste lurralde-eremu batzuetako 
elkargokideek, noizean behin Gipuzkoan jardun nahi badute, horren berri eman beharko diote 
Gipuzkoako elkargoari, euren jatorrizko elkargoaren bitartez. 
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Administrazio- edo lan-zuzenbideak araututako zerbitzu-harremanaren bidez administrazio 
publikoari lotuta dauden profesionalek ez dute elkargokide izan behar zerbitzu horiek emateko, 
baina bai lanbidean era pribatuan jarduteko. 

Artikulu honetan xedatutakoak ez dio kalterik egingo eremu orokorreko lege-xedapenek 
eraikuntzaren adarreko beste tituludun batzuen alde aitortutako jardun profesionalean 
elkargoko kide egiteko salbuespenari. 

25. Dekoratzaileak elkargoko kide egin beharra iragankorra dela kontuan hartuta, LEKren 
ustez, gutxienez Estatutuetan sartu behar da (9. artikulua) derrigortasun hori legeak 
elkargoaren araubidea zehazten duen bitartean mantenduko dela. Aurrekoaz gain, 
elkargoaren helburuak elkargoko kide egiteko araubidearekin lotuta dauden modua 
kontuan hartu gabe, Estatutuek, gutxienez, jaso beharko dute lanbidea ordezkatzeko 
ahalmen esklusiboa zeharka mantenduko dela, legeak elkargoko kide egitea 
derrigorrez eskatzen duen bitartean (8.a) artikulua). 

26. Bestalde, estatutu-manuak jasotzen du administrazio publikoari lotutako profesionalek 
ez dutela elkargoko kide izan behar dekoratzaile jarduteko. 

Salbuespenezko araubide hori EPELren 30.2 artikulutik dator. Hala ere, Konstituzio 
Auzitegiak, irailaren 22ko 150/2014 Epaian, baliogabetzat jo zuen lege-agindu hori, 
honako hau ezarri baitzuen bere hirugarren oinarri juridikoan: 

«aurkaratutako tartekiak, enplegatu publikoak nahitaez elkargokide izatetik salbuesten dituenez 
Administrazioaren kontura dihardutenean, elkargo profesionalei buruzko Estatuko Legean 
jasotzen ez den salbuespen bat ezartzen du». Bada, «Estatuari dagokio erabakitzea 
elkargokide egitea nahitaezkoa den ala ez [EKren 149.1.18 eta 36. artikuluak, EKren 149.1.1 
artikuluari dagokionez], eta, era berean, kaltetu daitezkeen interes orokor zehatzak ikusita 
enplegatu publikoei eragiten dieten salbuespenak ezartzea dagokio» (denen erakusgarri, 
Konstituzio Auzitegiaren 3/2013 Epaia, urtarrilaren 17koa [RTC 2013, 3], 8. OJ). 

Hori dela eta, Estatutuetatik ezabatu behar da administrazio- edo lan-zuzenbideak 
araututako zerbitzu-erlazio baten bidez administrazio publikoari lotuta dauden 
profesionalak elkargokide izatetik salbuetsita daudela. 

3. Elkargokide gisa onartzea (10. artikulua) 

27. EPELren 44.1 artikuluak ezartzen duenez, eskatutako titulazio akademikoa duten eta 
legeetan ezarritako gainerako baldintzak betetzen dituzten pertsona guztiek dagokien 
elkargo profesionalean onartuak izateko eskubidea dute. 

28. Estatutuetan, manu hauetan jorratzen da elkargokide gisa onartzearen gaia: 

10. artikulua. Elkargokide gisa onartzea 
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Elkargokide izan nahi duten profesionalek idatziz eskatu beharko diote beren gobernu-
batzarrari. Eskabidearekin batera, gutxienez Goi-mailako Hezkuntzako Kualifikazioen 
Espainiako Esparruko 2. mailakoen artean koka daitekeen tituluren bat dutela egiaztatzen duten 
agiriak aurkeztu beharko dituzte, eta titulu horrek lanbide horretan jarduteko behar besteko 
gaitasuna eman beharko du. 

16. artikulua. Elkargokide-izaera galtzea. Elkargokideei baja emango zaie, honako arrazoi 
hauetakoren batengatik: 

c) Elkargokide izateko eskatzen diren baldintzetako bat betetzeari uzteagatik (hori gertatzen 
den unean bertan emango zaio baja). 

29. Estatutuen aldaketaren arabera, elkargokide gisa onartzeko, gutxienez Goi-mailako 
Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko 2. mailakoen arteko titulu bat eduki 
behar da, lanbide-jardunerako behar besteko gaitasuna emango duena. 

Uztailaren 15eko 1027/2011 Errege Dekretuak Goi-mailako Hezkuntzako 
Kualifikazioen Espainiako Esparrua ezartzen du (MECES). Esparru horren helburua 
da Espainiako hezkuntza-sisteman goi-mailako hezkuntzako kualifikazioak sailkatzea, 
alderatzea eta garden bihurtzea. Goi-mailako Hezkuntzako Kualifikazioen 
Espainiako Esparrua lau mailatan egituratzen da, eta horietako bakoitzari 
honako izen hau ematen zaio: 1. maila: goi-mailako teknikaria. 2. maila: 
graduatua. 3. maila: masterra. 4. maila: doktorea. 

Graduatu-mailak barnean hartzen ditu ikasleak lanbide-jardueretan trebatzeko 
prestakuntza orokorra lortzea helburu duten kualifikazioak, bai diziplina batekoa bai 
gehiagotakoa. Kualifikazio hauek sartzen dira maila horretan: 

- Graduatu-titulua, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren (1393/2007 Errege Dekretua, 
urriaren 29koa, unibertsitate-ikaskuntza ofizialen antolamendua ezartzen duena) eta haren 
aldaketen arabera. 

- Goi-mailako Ikaskuntza Artistikoen Titulua, urriaren 26ko 1614/2009 Errege 
Dekretuaren arabera (1614/2009 Errege Dekretua, urriaren 26koa, Hezkuntzari 
buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak araututako goi-mailako 
ikaskuntza artistikoen antolamendua ezartzen duena). 

30. Espainiako Dekoratzaileen Elkargo Sindikala sortu zuen martxoaren 24ko 893/1972 
Dekretuak bigarren artikuluan ezartzen duenez, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak 
emandako dekoratzaile-titulua duela egiaztatu ondoren sartuko da elkargoan. 

Gainera, otsailaren 1eko 119/1973 Dekretuak –893/1972 Dekretuaren bigarren 
artikuluari beste idazketa bat ematen dionak– ezartzen duenez, doktore arkitekto-
titulua, arkitekto teknikoaren titulua edo aparejadore-titulua dutenak eta dagokien 
korporazio profesionaleko kide direnak jarduera horretan aritu ahal izango dira, 
dagozkien xedapen espezifikoei jarraikiz, aurreko lerrokadan aipatutako korporazioko 
kide izan beharrik gabe. 
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31. Dekoratzaile-lanbidearen kasuan, bere jardunerako ezagutzak lortzeko eskatzen den 
titulazioak bilakaera luzea izan du uztailaren 24ko 2127/1963 Dekretutik (2127/1963 
Dekretua, uztailaren 24koa, Arteen eta Lanbide Artistikoen Eskoletako ikasketak 
arautzeari buruzkoa), eta gerta liteke lanbidean sartzeko egin nahi den arauketa 
berriarekin lanbidean jarduteko ezagutzak eman dizkioten titulazioak bat ez etortzea 
MECESen bigarren artikuluan eskatzen diren kualifikazioekin. 

Hala ere, hori ez da gertatu behar, kontuan hartuta martxoaren 11ko 440/1994 Errege 
Dekretuaren 4. artikuluan xedatutakoa. Horren bidez, Hezkuntza Sistemaren 
Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren aurreko Arte 
Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen tituluen eta lege horretan ezarritakoaren arteko 
baliokidetzak ezartzen dira. Arte Aplikatuetako graduatuaren titulua –2127/1963 
Dekretuak araututako ikasketei edo maiatzaren 9ko 799/1984 eta 942/1986 errege-
dekretuen babesean garatutako plan esperimentalei dagokiena– Hezkuntza 
Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren 
35.2 artikuluan aipatzen den goi-mailako teknikariaren tituluaren baliokidea da, ondorio 
guztietarako. 

Titulazio horiek dekoratzaile-lanbidean jarduteko ezagutzak ematen dituzte, eta 
elkargoan sartzeko aukera eman behar dute. 

Hala, segurtasun juridikoa dela eta, gomendatzen da Estatutuen 10. artikuluak 
jasotzea elkargoan sartzeko eta lanbidean jarduteko aukera ematen duten titulazioak 
lanbidearen eginkizunak betetzeko ezagutzak ematen dituztenak direla. 

4. Debekatutako ordainsarien baremoak (8.f) artikulua) 

32. Omnibus legeak ezabatu egin zuen EPLren 5. artikuluak elkargo profesionalei 
esleitzen zien funtzio hura –ordainsari orientagarriak ezartzea, hain zuzen–, eta, 14. 
artikuluan, berariaz debekatu zuen halakorik egitea.  

Estatutuek honako hau adierazten dute ordainsarien baremoei dagokienez:  

8. artikulua. Elkargoaren eginkizun espezifikoak 

Aurreko artikuluan adierazitako helburu orokorrak, besteak beste, honako eginkizun hauetan 
zehazten dira: 

f) Ordainsari-baremoak ezartzea, betiere gutxi gorabeherakoak baino ez direnak, lehia askea 
arautzen duten lege-baldintzen barruan. (….) 

33. Barne-merkatuko zerbitzuen 2006ko zuzentarauak estatu kideen araudi osoa 
aldatzeko eskatu zuen, haien edukiak zerbitzu-jarduerak eta, ondorioz, aurretik 
aipatutako lanbide-elkargoen araudia garatzea oztopatzen bazuen. 
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34. Omnibus Legea 2009an jarri zen indarrean. Lege horrek EPLren zenbait manu aldatu 
zituen: Besteak beste, EPLren 5. artikuluko ñ) letra kendu zuen (Omnibus Legearen 
5. artikulua), eta 14. artikulua gehitu. Horrek, hain zuzen ere, ordainsarien inguruan 
gomendiorik egitea debekatzen zuen: 

«Elkargo profesionalek eta haien mendeko erakundeek ezin izango dute ordainsari 
profesionalei buruzko baremo orientagarririk, gomendiorik, jarraibiderik, ez araurik ezarri, 
laugarren xedapen gehigarrian xedatutakoa izan ezik». 

35. Omnibus Legearen laugarren xedapen gehigarriak honako salbuespen hau ezartzen 
du, kostuak tasatzeari eta abokatuen kontuei zin egiteari dagokienez: 

«Elkargoek irizpide orientagarriak prestatu ahal izango dituzte, kostuak tasatzeko eta 
abokatuen kontuei zin egiteko. 

Irizpide horiexek baliatuko dira ordainsariak eta eskubideak kalkulatzeko, laguntza juridiko 
doakoari dagozkion kostuak tasatu ahal izateko». 

36. 2012an, EAEko lurralde-eremuan EELren zenbait artikulu aldatu zituen legea onartu 
zen; besteak beste, 24. artikuluko e) letra, aurrerantzean Estatuko legean idatzita 
dagoen moduan idatzita egongo zena. 

37. Horregatik guztiagatik, Estatutuen 8.f) artikulua ezabatzeko eskatzen zaio elkargoari, 
elkargoak gutxi gorabeherako ordainsariak ezartzea debekatzen baitu.  

5. Oniritzia (8.g) eta 15.c) artikuluak) 

38. EELren 24. artikuluak elkargoen berezko eginkizunak arautzen ditu. Zehazki, i) letran, 
eginkizun hau ezartzen da: «Bakoitzaren eskumen-esparruko lan profesionalei 
oniritzia ematea, baina soilik bezeroek (administrazio publikoak barne) berariaz 
eskatzen dutenean, edo indarrean dagoen araudiak hala agintzen duenean». 

EPLren 13. artikuluaren arabera, oniritziaren helburua da, gutxienez, lana egin duena 
nor den eta zer gaikuntza duen ziurtatzea, eta lan profesional horren dokumentazioa 
zuzena eta formaz egokia dela bermatzea, dena delako lan horri aplikatzen zaion 
araudiaren arabera. Oniritziak oso argia izan behar du bere xedeari, kontrolatu diren 
kontuei eta elkargoak hartzen duen erantzukizunari dagokienez. Oniritziak ez ditu inola 
ere agertuko ez ordainsariak ez kontratuaren baldintzak, bai bata eta bai bestea aldeek 
adostutako akordioaren barruan finkatu beharko baitira. Oniritziak ez du jasoko lan 
profesionalaren elementu fakultatiboen kontrol teknikoa. Elkargoaren oniritzia 
ezinbestekoa den kasuetan, kostuak arrazoizkoa izan behar du, ez gehiegizkoa ezta 
diskriminatzailea ere. Elkargoek argitaratu egin behar dute oniritziaren kostua, eta 
telematikoki izapidetu ahal izango da. 
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Horrez gain, artikulu horretako 3. apartatuak honako hau gaineratzen du: «Elkargoak 
ikus-onetsitako lan profesional batek kalteak eraginez gero, eta horren egilea bada 
erantzule, elkargoa arduratuko da lan profesionala ikus-onesteko unean elkargoak 
nabarmendu izan beharko zituen akatsek eragindako kalteez, lan jakin horretan ikus-
onetsi diren elementuekin lotura zuzena dutenez». 

Elkargoaren oniritziari dagokionez, Estatutuek honako hau adierazten dute:  

8. artikulua. Elkargoaren eginkizun espezifikoak 

Aurreko artikuluan adierazitako helburu orokorrak, besteak beste, honako eginkizun hauetan 
zehazten dira: 

g) Elkargokideen eskumen-esparruko lan profesionalak ikus-onestea, bezeroek, eta horien 
barruan administrazio publikoek administrazio publiko gisa jarduten badute, halaxe eskatzen 
dutenean, edo indarrean dagoen araudiak hala agintzen duenean». Oniritziaren helburua da, 
gutxienez, lana egin duena nor den eta zer gaikuntza duen ikustea, eta lan profesional horren 
dokumentazioa zuzena eta formaz egokia dela ziurtatzea, dena delako lan horri aplikatzekoa 
zaion araudiaren arabera. Dena den, ez dira ez ordainsariak ez kontratu-baldintzak ikus-
onetsiko, profesionalak eta bezeroak finkatu beharko baitituzte. 

(….) 

15. artikulua. Elkargokideen betebeharrak 

Elkargokideek betebehar hauek izango dituzte: (…) 

c) Hirugarrenen aurrean garrantzitsuak diren lan profesionalak eta horiek gauzatzean sortzen 
diren gorabehera guztiak ikus-onestea. Erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzekin. 

39. 1000/2010 Errege Dekretuak ez du zerrendatzen, dekoratzaile batek egin ditzakeen 
lan profesionalen artean, nahitaez ikus-onetsi beharrekorik; hortaz, elkargoaren 
estatutuen 8.g) artikulua ezabatu behar da. 

6. Elkargoaren erreakzioa intrusismo profesionala eta lehia desleialeko 
kasuetan (8.l) artikulua) 

40. EELren 11.2 artikuluak intrusismoa eta arauz kanpoko beste zenbait lanbide-jarduketa 
erregulatzen ditu; aditzera ematen duenaren arabera, honako hauek hartuko dira 
lanbideko arauz kanpoko jardueratzat: lanbideko arau deontologikoak urratzea; 
lanbidean behar den arretaz ez jardutea eta, ondorioz, elkargokidearen zerbitzu 
profesionalak hitzartzen dituztenen interesei kalte egitea; eta lehia desleiala egitea, 
Lehia Babesteari buruzko Legean, Lehia Desleialari buruzko Legean eta elkargo 
profesional bakoitzak lehia desleialari buruz emandako jarraibideetan eta Publizitateari 
buruzko Lege Orokorrean agindutakoaren arabera. 

Arau horretan ez da inola ere jasotzen elkargoek intrusismo profesionala jazarri behar 
dutenik, ezta lanbidearen interesei eragiten dieten jardun ilegalak edo irregularrak ere. 
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Betebehar hori EELren 1. artikuluan ezarritako xede orokorraren barnean sartzen dela 
pentsa daiteke, elkargoko kide diren pertsonen interes profesionalak defendatzeari eta 
elkargoek eskainitako zerbitzuen erabiltzaile eta kontsumitzaileen interesak babesteari 
buruzko xede orokorrean, alegia. 

Elkargoaren estatutuek elkargoaren eginkizun espezifikoak arautzen dituzte: 

8. artikulua. Elkargoaren eginkizun espezifikoak 

Aurreko artikuluan adierazitako helburu orokorrak, besteak beste, honako eginkizun hauetan 
zehazten dira: 

(….) 

l) Intrusismoa eta lehia desleiala prebenitzea eta horri aurre egitea. (…) 

53. artikulua. Elkargokideen arau-hausteak 

Arau-hausteak oso astunak, astunak edo arinak izan daitezke (…). 

Hauek dira arau-hauste astunak: (...). 

g) Lehia desleiala dakarten ekintzak egitea (…). 

41. Elkargoak ez du ahalik bere ekimeneko jarduera independenterik gauzatzeko 
intrusismoaren eta lehia desleialaren arloan; bere eginkizuna da jokabide horien berri 
ematea araudia aplikatzeko eskumena duten jurisdikzio-organoei12.  

Diziplina-neurriak hartuko dira, baina intrusismoko edo lehia desleialeko jokabideak 
daudela adierazten dituen ebazpen judizial bat dagoenean soil-soilik. 

7. Profesionalak ordeztea gaien zuzendaritzan (15.e) artikulua) 

42. EPLk 5.i. artikuluan ezartzen duenez, elkargo profesionalei dagokie, beren eskumenen 
eremuan, elkargokideen lanbide-jarduera erregulatzea. Hala ere, gaien zuzendaritzan 
profesionalak ordezteari dagokionez ezarrita dauden murrizketa motak elkargoaren 
eginkizun horretatik harago doaz, argi eta garbi, eta LDL urra dezakete. 

43. Elkargoaren estatutuek elkargoaren eginkizun espezifikoak arautzen dituzte: 

15. artikulua. Elkargokideen betebeharrak 

Elkargokideek betebehar hauek izango dituzte: (…) 

e) Beste elkargokide batzuen jardun profesionalak errespetatzea, eta 

aurretik haiek hasitako edo kontratatutako lanetan esku hartzeko baimena eskatzea (…). 

                                            
12 Ikus LEAk Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Graduatuen Kontseiluaren Estatutuei 
buruzko txostenaren 17. lerrokada. Hemen eskuratu daiteke: 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/eu_informes/adjuntos/Informe%20Consejo
%20Graduados%20Sociales.pdf  
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Lehiaren Espainiako Batzordeak adierazi du, merkatuaren eraginkortasunaren 
ikuspuntutik, honako hau dela egokiena: bezeroak hala eskatzen duenean eta 
harentzat bizkorren eta merkeen den moduan ordeztu ahal daitezela profesionalak13. 

Hori dela eta, gai zuzendaritzan profesionalak ordezteko baimenaren aurreikuspena 
Estatutuetatik kentzeko eskatzen da, elkargoaren eginkizunetik haratago doan 
murrizketa delako. 

IV. ONDORIOAK 

44. Zerbitzu profesionalak funtsezko elementuak dira barne-merkatuaren eraikuntzan eta 
funtzionamendu egokian, eta lanbide arautuetarako sarbidea edo jarduna erregulatzen 
duten arauek ez dute justifikaziorik gabeko edo neurriz kanpoko oztoporik izan behar 
toki batean ezartzeko askatasuna baliatzeko. 

45. Zerbitzu profesionalen eremuak premiazko erreforma behar du; besteak beste, 
lanbideetan jarduteko elkargokide egin beharra lantzeko. 

46. LEAk, txosten honen bidez, Gipuzkoako Dekoratzaileen Elkargoaren estatutuen 
artikulu hauek aldatzea behar-beharrezkoa dela proposatzen du: 

- Elkargo profesionalaren izenak lanbide arautuaren izena jaso behar du: «Gipuzkoako 
Dekoratzaileen Elkargo Ofiziala». 

8.a) artikulua (elkargoaren eginkizun espezifikoak), lanbidearen ordezkaritza. 

9. artikulua (Lanbidean jardutea) 

10. artikulua (elkargokide gisa onartzea) 

Estatutuetako manu hauek kentzea: 

- 8.f ) artikulua (ordainsarien baremoak) 

- 8.g) eta 15.c) artikuluak (elkargoaren oniritzia) 

- 9. artikulua (administrazio publikoari lotutako profesionalek elkargokide izateko salbuespena) 

- 15.e) artikulua (baimena) 

  
  

 

                                            
13 LEHIAREN ESPAINIAKO BATZORDEA. Elkargo profesionalei buruzko txostena, Zerbitzuen 
Zuzentarauaren transposizioaren ostekoa. Madril, 2011. 42. or. Webgune honetan irakur daiteke: 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1186019_7.pdf.  


