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Lehiaren Euskal Kontseiluak (aurrerantzean, LEK), adierazitako kideez osatuta 
2021eko irailaren 30ean eginiko bileran, txosten hau onartu du Arabako Aparejadore 
eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialaren estatutuen aldaketaren inguruan. 

I. AURREKARIAK 

1. 2021eko uztailaren 2an, Lehiaren Euskal Agintaritza (LEA/AVC) honetan, Eusko 
Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Toki Administrazioekiko 
Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzaren idatzi bat jaso 
zen. Idatzi horren bidez, txostena eskatu zitzaion LEA/AVC-ri Arabako Aparejadore 
eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialaren estatutuen aldaketaren inguruan, hots, 
aurrerantzean Arabako Arkitektura Teknikoko Elkargo Ofiziala izena izatearen 
inguruan. 

Eskaera horri atxiki zion elkargoaren izena aldatzeko erabakiaren ziurtagiria. Erabaki 
hori batzar orokorrean hartu zen, 2020ko abenduaren 15ean. Horren justifikazio-
memoria ere erantsi zuen. 
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2. Arabako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialean indarrean dauden 
estatutuak Administrazio Publiko eta Justiziako sailburuaren 2016ko azaroaren 2ko 
Aginduaren bidez onartu ziren. Aipatu aginduaren bidez, aipatu elkargoaren estatutuak 
aldatzea onartu zen. Elkargoaren estatutu-aldaketaren izapideetan, LEA/AVC-k 
txostena egin zuen (2014ko martxoaren 4koa). 

II. LEA/AVC-REN ESKUMENAK 

3. Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legeak, 3.3 eta 10.n) 
artikuluetan, erakunde honi lehia sustatzeko ematen dizkion eskumenak baliatu ditugu 
txosten hau egiteko. Eskumen horien helburua da Euskadiko merkatuetan benetako 
lehia sustatzea (eta, ahal dela, bermatzea). Horretarako, zigorrak ez diren neurriak 
hartzen ditu Lehiaren Euskal Agintaritzak, eta, horrelako neurrien esparruan, besteak 
beste, administrazio publikoekin harremanetan jartzen da. 

III. ELKARGOAREN IZEN-ALDAKETA, LEHIAKO ARAUDIA DELA 
ETA 

4. Arabako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen batzar orokorrak, 2020ko 
abenduaren 15eko saioan, estatutuak aldatu zituen, aurrerantzean Arabako 
Arkitektura Teknikoko Elkargo Ofiziala izena hartzeko. Aldaketaren azalpen-
memoriaren arabera, honako hau da arrazoia: 

«Kolektiboaren zati handi baten aldarrikapena egia bihurtzea, elkargoaren erdal izenean 
genero-parekidetasuna egotea eskatzen baitzuen. 

Elkargoaren identifikazio sozial eta korporatiboan, erdal izena inklusiboa izatea titulazio 
akademikoei dagokienez, terminologia uniboko gaurkotuarekin, profesionalen lanbideari buruz 
nahasmenik egon ez dadin (…)». 

5. Tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko 18/1997 
Legeak, azaroaren 21ekoak, 28. artikuluan ezartzen duenaren arabera, elkargo 
profesionalek «elkargo» hitza, kasuan kasuko lanbidea eta lurralde-eremua adierazi 
beharko dituzte euren izenean. 

6. Arkitekto teknikoaren lanbideari dagokionez, apirilaren 1eko 12/1986 Legeak 
arautzen ditu arkitekto eta ingeniari teknikoen lanbide-eskudantziak. Esaterako, 
bigarren artikuluaren arabera, arkitekto teknikoek indarrean den ordenamendu 
juridikoan aitortzen zaizkien gainerako eskubide eta eskudantzia profesionalak ere 
izango dituzte, baita xedapen arautzaileek aparejadore ohiei aitortzen zizkietenak ere.  
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Bestalde, Eraikingintza-antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legeak ere 
barne hartzen du arkitekto teknikoaren lanbidea, eta eraikingintza-arloko ahalak ere 
ematen dizkio. 

Azkenik, ECI 3855/2007 Aginduak, arkitekto teknikoaren lanbidean jarduteko gaitzen 
duten unibertsitate-tituluak egiaztatzekoak, adierazten du arkitekto teknikoaren 
lanbidea, indarreko legediaren arabera, dagokion gradu-titulu ofiziala edukitzea 
eskatzen duen jardun profesional arautua dela. Agindu horretan ezartzen da zein 
betekizun bete behar dituzten arkitekto teknikoaren lanbidean jarduteko gradu-titulu 
gaitzaileak lortzera bideratutako ikasketa-planek. 

7. Proposatzen den estatutu-aldaketa Tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo 
eta kontseiluei buruzko Legean agindutakora egokitzen da; izan ere, lanbidearen 
egungo izena darabil, arkitekto teknikoa, baina erdal izenean «Arquitectura Técnica» 
aipatuta, lanbideetan hizkera inklusiboa eta genero-parekidea erabiltzearren. Izen-
aldaketa horrek, berez, ez du eraginik merkatu-lehian eta kokatze-askatasunean, 
beraz, ez da oharrik egin behar merkatu-lehiaren aldetik. 

8. Arabako Arkitektura Elkargora kidetu ahal izango dira arkitekto teknikoaren 
lanbidean jarduteko unibertsitate-titulu gaitzaile bat duten aparejadoreak, arkitekto 
teknikoak edo bestelako profesionalak, helbide profesional bakarra edo nagusia 
Arabako lurraldean badute (elkargoaren estatutuen 4. art.). Hala bada, aparejadore-
titulu zaharrek ez ezik, aipatu aginduan ezarritakoa betetzen duten gradu-titulu berriek 
ere aipatu lanbidean jarduteko gaitzen dute. 

Nolanahi ere, baldintza hori nahitaez betetzekoa da lanbidean jarduteko, Aparejadore 
eta Arkitekto Teknikoen Kontseilu Nagusia eta Elkargo Ofizialen Estatutuak onartzeari 
buruzko maiatzaren 13ko 1471/1977 Errege Dekretuan xedatzen denaren arabera. 
Betebehar horrek indarrean jarraitzen du, zenbait lege zerbitzu-jardueretarako sarbide 
askeari eta horietan jarduteari buruzko legera (Omnibus Legera) egokitzeko aldatzen 
dituen abenduaren 22ko 25/2009 Legearen laugarren xedapen iragankorrean 
xedatutakoaren arabera, harik eta estatuko lege batean ezarri arte zein lanbidetan 
izango den beharrezkoa elkargokide izatea. 

Bistan denez, lanbidean jarduteko nahitaez elkargokide egin behar horrek merkatu-
lehia mugatzen du, eta alderdi hori kontuan hartu beharko du legegileak elkargokide 
nahitaez egin behar den lanbideak arautzean, nahiz eta 10 urtetik gorako atzerapena 
pilatu duen gaur arte, Espainiako ekonomiaren egiturako beharretarik bat izan arren, 
eta Espainiako Erreforma Nazionaleko Programetan hainbatetan sartu den arren, 
esaterako, 2015, 2016 eta 2017koetan. 
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9. Nahitaez elkargokide egin behar den lanbideak zehazteko, lanbiderako sarbidean 
eta lanbide-jardunean ezarri ditzakeen neurri murriztaileen proportzionaltasunari 
erreparatu beharko dio legegileak, kontuan hartuta 472/2021 Dekretua, ekainaren 
29koa, Espainiako ordenamendu juridikoan txertatzen duena 2018/958 (EB) 
Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2018ko ekainaren 
28koa, lanbide-arauketa berriak ezarri aurretik egin beharreko proportzionaltasun-
testari buruzkoa. Aipatu erregelamendu-arau horren atarikoan adierazten denaren 
arabera, zerbitzu profesionalak elementu funtsezkoa dira barne-merkatuaren 
eraikuntzan eta funtzionamendu egokian, Batasuneko araudiari jarraikiz. Hala, 
araututako lanbideetan sartzeko edo jarduteko estatuko arauek ezin dute oztopo 
bidegabe edo neurrigabea izan aipatu askatasunak baliatzeko. 

Aipatu erreforma egin artean, MLBNk oraintsu egin duen «Meatzeetako ingeniari 
teknikoen elkargo ofizialen eta horien kontseilu nagusiaren estatutu orokorrak eta 
meatze eta energiako graduak onartzeari buruzko errege-dekretuaren proiektuaren 
gaineko txostenak» honako hau dio: 

«Aipatu erreforma egin artean, batzorde honek era honetan ulertzen du indarrean den arau-
esparrua: (i) lanbiderako sarbide askearen printzipiotik hasi behar da, (ii) lege-lerruneko arauei 
eragin diezaieketen murrizketak ahalik eta gehien murriztu behar dira, horien premia, 
proportzionaltasuna eta izaera ez baztertzailea arrazoituta, azaroaren 23ko 17/2009 Legearen 
5. artikuluarekin bat (iii) egungo lanbide-katalogoa berrikusi behar da, orobat, titulazioak, 
ikasketa-planak eta jarduera-erreserbak, eta horiek guztiak aipatu printzipioetara egokitu behar 
dira ». 

IV. ONDORIOAK 

10.  Zerbitzu profesionalak elementu funtsezkoa dira barne-merkatuaren eraikuntzan 
eta funtzionamendu egokian, eta araututako lanbideetan sartzeko edo jarduteko 
arauek ezin dute oztopo bidegabe edo neurrigabea izan kokatze-askatasuna 
baliatzeko. 

11. Zerbitzu profesionalen esparruak premiazkoa du erreforma (agerian geratu da 
Omnibus Legearen aginduei entzungor egin zaiela), besteak beste, lanbide-
jardunerako elkargokide egin behar horri helduta. 

12. Arabako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialaren izena Arabako 
Arkitektura Teknikoko Elkargo Ofiziala izenera aldatuta, elkargoaren izena lanbidearen 
egungo izendapenera egokitu da (arkitekto teknikoa), lanbideen eta langileen arteko 
genero-parekidetasuna kontuan hartuta erdal izenean. Gainera, ez du eraginik batere 
merkatu-lehian, ez eta kokatzeko askatasunean ere. 
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