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I. AURREKARIAK 

1. Agintaritzaren Euskal Kontseiluak txostena egin zuen 2016ko apirilaren 26an Bizkaiko 
Psikologia Elkargo Ofizialaren Estatutuak direla eta1 (aurrerantzean, Psikologia 
Elkargoa). Geroago, 2019ko ekainaren 5ean, Gobernantza Publiko eta Autogobernu 
Saileko Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako 
Zuzendaritzak idazki bat aurkeztu zuen Lehiaren Euskal Agintaritzan (aurrerantzean, 
LEA); hari erantsita Bizkaiko Psikologia Elkargo Ofizialaren Estatutuen aldaketaren kopia 
bat jaso zen, lehia babesteari buruz indarrean dagoen araudiarekin bat datorren 
adierazteko. Haiek aldatzea zen helburu nagusia, zehazki, boto eskuordetua sartzea 25. 
artikuluan. Horri dagokionez, LEAk txostena egin zuen 2019ko ekainaren 24an2. 

2. Azkenik, Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio 
Erregistroetako Zuzendaritzak erakunde honi eskatu zion txostena, 2022ko martxoaren 
3an. Eskaera berriaren arrazoia da Psikologia Elkargoak atzera egin zuela estatutuak 
aldatzeko aurreko eskaeran, aldatzeko berriro eskatuz, aurreko txostenean egindako 
LEAren proposamenen bat gehitu ondoren. 

II. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAREN ESKUMENAK ETA 

AURRETIKO HAUSNARKETA JURIDIKOAK 

3. Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legeak, 3.3. eta 10.ñ 
artikuluetan, lehia sustatzeko erakundeari ematen dizkion eskumenak erabiliz egin dugu 
txosten hau. Funtzio horren helburua da euskal merkatuetan lehia eraginkorra 
sustatzea, eta, ahal dela, bermatzea. Horretarako, zehatzaileak ez diren neurriak 
hartuko dira, eta, horien artean, besteak beste, administrazio publikoekiko harremanak 
nabarmentzen dira. 

4. Gure antolamendu juridikoak elkargo profesionalei buruz arautzen duena Espainiako 
Konstituzioan oinarritzen da. Hain zuzen ere, hauxe ezartzen du Espainiako 
Konstituzioko 36. artikuluak (aurrerantzean EK): «Legeak elkargo profesionalen 
araubidea ezarri eta tituludun lanbideen jarduera arautuko du. Elkargoen barne-
egiturak eta funtzionamenduak demokratikoak izan beharko dute».  

5. Premisa hau izan behar dugu abiapuntu: elkargoetako lanbideetan lehia askea izan 
behar da, eta Lehia Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legea aplikatu behar zaie 
osotasunean (aurrerantzean, LDL). Egoera horren iturburuan, Europar Erkidegoko 

                                                      
1BIZKAIKO PSIKOLOGIA ELKARGOAREN ESTATUTUEI BURUZKO TXOSTENA 

2BIZKAIKO PSIKOLOGIA ELKARGOAREN ESTATUTUEI BURUZKO TXOSTENA  
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Zerbitzuen Zuzentaraua aplikatzearen ondoriozko zenbait arau-aldaketa daude. 
Lanbide-elkargoei buruzko estatu-araudiak Zuzentarau hori baino lehenagoko 
erregulazio bat du oinarri: Elkargo Profesionalen otsailaren 13ko 2/1974 Legea 
(aurrerantzean, LEL).  

6. EAEn, Tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko 
azaroaren 21eko 18/1997 Legea (aurrerantzean, EEL). Hala ere, une honetan badaude 
zuzentarauaren transposiziorako Estatuko eta erkidegoetako arau ugari, zeinek 
aldaketak eragin dituzten arau horietan eta, ondorioz, elkargo profesionalen jarduteko 
araubidean, batez ere hauek: Zerbitzu-jardueretan askatasunez sartzeari eta aritzeari 
buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legea eta, abenduaren 22ko 25/2009 Legea, zeinaren 
bidez zenbait lege aldatzen baitira zerbitzu-jardueretan askatasunez sartzeari eta 
aritzeari buruzko legera egokitzeko (Aterki Legea eta Omnibus Legea izenekoak) edo, 
EAEn, apirilaren 23ko 7/2012 Legea, zeinaren bidez zenbait lege aldatzen baitira barne-
merkatuko zerbitzuei buruzko Zuzentaraura egokitze aldera (zuzentarau horrek, era 
berean, aldatu egiten du 18/1997 Legea, Tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo 
eta kontseiluei buruzkoa). 

7. EELren “xedea 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, EKaren 
139. artikuluari kalte egin gabe, betiere. Hain zuzen ere, zera xedatzen da artikulu 
horretan: «Ezin du inolako agintarik neurririk hartu, baldin eta neurri horiek, zuzenean 
edo zeharka, oztopatzen badute Espainiako lurralde osoan gizabanakoek askatasunez 
zirkulatzea eta bertan ezartzea, eta ondasunek askatasunez zirkulatzea». 

Horrenbestez, EELk arautzen du Psikologia Elkargoa, eta, zehazki, Europako Erkidegoko 
araudira egokitzeko asmoz 2012an egindako aldaketen ostean indarrean dagoen 
testuari jarraituz. Arau horren 9. xedapen gehigarriak ezarritakoari jarraituz, «Elkargo 
profesionalen erregimenaren oinarriak arautzen dituzten aginduak bere osoan 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». 

8. Horri dagokionez, EELren 30.1 artikuluan arautzen da elkargo profesional bateko kide 
izatea eskatzeko aukera Euskal Autonomia Erkidegoan. Xedapen horrek hau ezartzen du: 
“Elkargoetako lanbideetan jarduteko ezinbesteko baldintza da dagokion elkargoko kidea 
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izatea, dagokion legeak horrela jasotzen duenean3. Horrenbestez, elkargo bateko kide 
izateko derrigortasuna zuzenbidearen araberakoa jo ahal izango da lege-mailako 
arauren batean jasotzen denean bakarrik. 

Gainera, elkargo bateko kide egin beharra lege-mailako arauren batean jaso beharko da 
LDLren 4. artikuluaren babesa izan dezan4. 

9. 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 erreforma.5 Une honetan, eta 
EPLren 3.2 artikuluaren arabera, Estatuko lege batek hala ezartzen duenean soilik eskatu 
ahal izango da elkargo bateko kide izateko lanbide batean jarduteko. Dena dela, 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. 

10. Psikologoen Elkargo Ofiziala sortzeari buruzko Legeak honela dio 2. artikuluan: 

“Psikologoen Elkargo Ofiziala nazio-mailakoa izango da, eta tituludun profesional hauek bilduko 
dira bere baitan: Psikologian lizentziadunak eta doktoreak; Filosofia eta Letratan lizentziadunak 
eta doktoreak ―Psikologiako atala edo adarra―; eta Filosofia eta Hezkuntza Zientzietan 
lizentziadunak eta doktoreak ―Psikologiako atala edo adarra―. 

                                                      
3Urtarrilaren 17ko Konstituzio Auzitegiaren 3/2013 Epaia (2013ko otsailaren 12ko BOE) Andaluziako 
elkargo profesionalei buruzko legearen gainekoa da, eta, horren arabera, Estatuaren eskumen esklusiboa 
da elkargoko kide derrigorrez egin beharra ezartzea. 

4Aipatutako 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 burutzen badira». 
 
5 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 elkargo bateko kide izan 
beharraren jarraitutasuna aurreikusi beharko da hura jardun profesionalaren kontrolerako tresna 
eraginkorra den kasuetan, hartara zerbitzuen hartzaileak hobeto babesteko, bai eta interes publiko 
bereziko gaiak modu larrian edo oso larrian kalte daitezkeen jardueretan ere; adibidez, pertsona fisikoen 
osasunaren babesa eta osotasun fisikoa edo segurtasun pertsonala edo juridikoa kaltetu daitezkeen 
kasuetan». 



 
 

 
6 

Elkargo horretan sartzea ezinbestekoa izango da psikologo-lanbidean aritzeko.6 

11. Psikologia elkargoa dekretu bidez sortu zen 2011n. Eta, jakina, dekretu horrek ez zuen 
ezer ezarri elkargoko kide egin beharrari dagokionez, beheragoko arau-maila baitauka; 
hortaz, abenduaren 31ko 43/1979 Legean ezarritakoaren arabera arautzen da oraindik 
ere, Omnibus Legearen Laugarren Xedapen Iragankorrak aipatzen duen Legea onartzen 
ez den bitartean.  

12. Azkenik, azpimarratu behar da Elkargoek arautegia bete behar izatea ez dela 
mugatzen estatutuen edo elkargoaren beste arau batzuen hitzez-hitzezko testura soilik 
(hala nola barne-araubideko erregelamenduak, ezarritako prozedurak eta arau 
deontologikoak), aitzitik, elkargoaren jardun osora hedatzen da. Hori dela eta, 
estatutuen testua edozein dela ere, elkargoek ezin izango dute hartu erabaki edo 
gomendiorik, ezta horrelako betebehar edo eskakizunik ere, lehia mugatzen badute, 
lehia defendatzeko legediaren arau-haustea izan daitezkeelako. 

III. LEHIAREN ARAUDIARI BURUZKO HAUSNARKETAK 

13. Estatutuen aldaketen barruan, hauxe aipatzen du “Funtsezko helburuak” izeneko 2. 
artikuluak: 

“2. artikulua. Funtsezko helburuak 
Hauek dira elkargoaren funtsezko helburuak, jarduten duen lurralde-eremuan: 
(…….) 
Bitartekaritza bultzatzea eta garatzea, sarbidea eta administrazioa erraztuz, baita 
bitartekariak izendatzea ere.  
Arbitrajeko eginkizunak betetzea, Legeek ezarritakoaren arabera. 

14. Gauzak horrela, estatutu berrietan sartu da erakunde honen gomendioa bitartekariak 
edo arbitroak izendatzeko moduari eta prozedurari buruz. Hala ere, bidalitako 
estatutuen idazketa berrian formazko akats bat antzeman da “j) eta k)” apartatuak 
aipatzean, dagozkien apartatuetan alfabeto-erreferentzia guztiak kendu baitira.   

15. Bestalde, hauxe ezartzen dute estatutuek elkargokide-motei dagokienez: 

“18. artikulua. Elkargokide motak 
 
1. Elkargokide arruntak 

                                                      
643/1979 Legea, abenduaren 31koa, Psikologoen Elkargo Ofiziala sortzeari buruzkoa (1980ko urtarrilaren 
8ko BOE). 
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Elkargokide arruntak dira elkargoan sartzea eskatu eta lortu dutenak, estatutu 
hauetan aurreikusitako moduan, lanbidean jarduteko beharrezko baldintzak beteta.  
 
2.- Erretiroko elkargokideak 
Adina dela eta, jarduera profesionala lagatzen duten elkargokideak kide arrunt gisa 
geratu ahalko dira, kuota arruntaren zenbatekoa murriztuta Gobernu Batzordeak 
ezarritako terminoetan. 

16. Gainera, estatutu horien 24. artikuluan, “ikasle elkartuaren” figura ere aipatzen da, 
eta beste elkargokide-kategoria gehigarri bat izan daitekeelako sentsazioa ematen du, 
honako hau xedatzen baitu: 

“24. artikulua.- Elkargoak Psikologia ikasleekin duen erlazioa 
Bizkaiko psikologiako Elkargo Ofizialak arreta berezia eskainiko die Psikologiako 
ikasleekin dituen harremanei, elkargoko jardueretan parte hartzea erraztuz. 
(…) 
Ikasle Elkartu izateak, Elkargoko zerbitzuak erabiltzeko eskubideak emango ditu, 
baita Elkargoak berak prestatutako jardueretan parte hartzeko aukera ere, 
Psikologo izango direnekin harremanak garatzeko. Horretarako, Batzar Nagusiak 
Gobernu Batzordeak proposatutako kuota edo partaidetza ordaindu beharko du. 
Ezin izango dira izan ez hautesle ezta hautagai ere elkargoaren eremuan deituko 
diren hauteskundeetan. 

17. Halaber, “Sariak” izeneko 82. artikuluan “Ohorezko elkargokideak” aipatzen dira, 
hauxe ezartzen baita:  

“4.- Gobernu Batzordeak oniritzita, honako hauek izango dira ohorezko 
Elkargokideak: psikologo izan edo ez izan, Psikologia lanbidearekin loturiko jarduera 
aipagarriak eta merituzkoak egin dituzten pertsonak. Ohorezkoa izango da soilik 
izendapen hori, erregelamendu-arauek ezar dezaketen Elkargoko bizitzan eta 
zerbitzuetan parte hartzea eragotzi gabe.” 

18. Dirudienez, elkargokide motei buruzko artikulu horiek (18., 24. eta 82. artikuluak) ez 
dira egokitzen Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta kontseiluei buruzko 
azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 38. artikulura7, zeinak eskubide osoko 
elkargokideak izateko aukera baino ez baitu ezartzen eta, aldi berean, jardunean egon 
daitezke edo ez. 

                                                      
7 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-539 
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IV. ONDORIOAK 

19. Elkargoetako lanbideetan lehia askea egon behar du, eta uztailaren 3ko 15/2007 
Legea, Lehia defendatzeari buruzkoa, bete behar da, bere osotasunean. 

20. Estatutuek jasotzen dituzten elkargokide-motei dagokienez, aldatzea eskatzen da, 
zehazki, 18. artikulua (elkargokide arruntak, erretiroan), 24. artikulua (elkargoko ikasle 
elkartuak) eta 82. artikulua (ohorezko elkargokideak); izan ere, ez dator bat Tituludun 
Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 
Legearen 38. artikuluan ezarritakoarekin, hauxe ezartzen baitu: “Kolejiatuak eskubide 
osokoak izango dira sartzen diren elkargoan.” Era berean, eskubide osoko elkargokideak 
jarduleak edo ez-jarduleak izan daitezke.”  
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