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 Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo Ofizialaren estatutuei buruzko txosten hau 
egitea erabaki du Lehiaren Euskal Kontseiluak 2013ko abenduaren 17an, goian adierazitako 
pertsona horiek bilduta. 
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I. AURREKARIAK 

1.2013ko otsailaren 4an, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Saileko 
Administrazio Erregistroen eta Toki Araubidearen Zuzendaritzaren idatzia sartu zen 
Lehiaren Euskal Agintaritza honetan. Idatzi horrekin batera, Arabako Ingeniari Tekniko 
Industrialen Elkargo Ofizialeko Estatutuen zuzenketaren kopia jaso genuen, hura lehia 
defendatzearen alorrean indarrean diren arauekin bat datorren egiazta deza dezagun.  

 

II. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAREN ESKUMENAK ETA AU RRETIKO 
HAUSNARKETA JURIDIKOAK 

2. Otsailaren 2ko 1/2012 Legeak, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzkoak, 3.3. eta 10. 
n) artikuluetan erakundeari lehia sustatzeko ematen dizkion eskumenak erabiliz egin 
dugu txosten hau. Euskadiko merkatuetan benetako lehia sustatzea eta, ahal dela, 
bermatzea da eskumen horien helburua. Xede hori betetzeko, zigor ez diren beste 
neurri batzuk hartzen ditu Lehiaren Euskal Agintaritzak; adibidez, administrazio 
publikoekin harremanean jartzea. 

3. Espainiako Konstituzioa du oinarri profesionalen elkargoei buruz gure antolamendu 
juridikoan emandako arauak. Hain zuzen ere, zera xedatzen du Konstituzioko 36. 
artikuluak: "lanbide-elkargoen araubidea ezarri eta tituludun lanbideen jarduera 
arautuko du legeak. Elkargoen barne-egiturak eta jardunbideak demokratikoak izan 
beharko dute».  

Honako premisa hau izan behar dugu abiapuntu: elkargodun lanbideetan aritzen 
direnek lehia askean aritu behar dute, eta Lehia Defendatzeko 15/2007 Legea bete 
behar dute beti1. Zerbitzuei buruzko Europako Erkidegoko zuzentaraua aplikatzearen 
ondorioz hainbat arau aldatu dira berriki, eta aldaketa horiek are nabarmenagoa egin 
dute lehiari buruzko arauak betetzeko beharra2. Aipatutako zuzentarau horren aurretiko 
beste arau batzuk hartu dira oinarri profesionalen elkargoak arautzeko Estatuan zein 
EAEn: Profesionalen Elkargoei buruzko Estatuko Legea, 1974koa (2/1974 Legea, 
aurrerantzean); eta 18/1997 Legea, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta 
kontseiluei buruzkoa (18/1997 Legea, aurrerantzean)3. Dena den, Zuzentarauaren 
hainbat transposizio-arau daude une honetan estatuan nahiz Autonomia Erkidegoan. 
Azken horiek aldaketa ugari eragin dituzte lehen aipatutako arauetan eta, ondorioz, 
baita profesionalen elkargoen funtzionamendu-araubidean ere; Paraguas (17/2009) eta 
Omnibus (25/2009) Legeei edo EAEko 7/2012 Legeei buruz ari gara4.  

                                                 
1 15/2007 Legea, uztailaren 3koa, Lehia Defendatzekoa.  
2 2006/123/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2006ko 
abenduaren 12koa,    barne-merkatuko zerbitzuei buruzkoa. 
3 2/1974 Legea, otsailaren 13koa, Profesionalen Elkargoei buruzkoa. 7/1997 Legea, apirilaren 
14koa, lurzoruaren eta elkargo profesionalen alorreko neurri liberalizatzaileei buruzkoa; EAEko 
18/1997 Legea, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzkoa. 
4 17/2009 Legea, azaroaren 23koa, zerbitzu-jardueretara oztoporik gabe iristeari eta 
zerbitzuetan oztoporik gabe jarduteari buruzkoa (Paraguas Legea); 25/2009 Legea, 
abenduaren 22koa, zerbitzu-jardueretan aske sartzeari eta aritzeari buruzko legeari egokitzeko 



 
 

 3 

18/1997 Legearen “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”. Lege horren zioen azalpenean 
adierazitakoaren arabera, Autonomia Erkidegoarenak ez beste inorenak diren 
eskumena betez arautu da hizpide dugun legea; betiere, Konstituzioko 139. artikuluan 
xedatutakoarekin bat. Hain zuzen ere, zera xedatu da konstituzioaren 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”. 

Horregatik guztiagatik, 18/1997 Legearen indarreko testuan  xedatutakoaren arabera 
arautuko da Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo Ofiziala –hura Europako 
Erkidegoko arauetara egokitzeko asmoz 2012an zuzendu baitzen–. Hauxe xedatu da 
aipatu arau horretako 9. xedapen gehigarrian: “legegintzako sistematika dela-eta, Lege 
honetako artikuluetan osorik edo partzialki jaso dira profesionalen elkargoen 
araubideko oinarriak arautzen dituzten aginduak. Horrenbestez, lehen aipatutako 
oinarrizko arauetan zuzenketarik eginez gero, aipatu artikulu horiek ere aldatu direla 
joko da.” 

4. Elkargoek arautegia bete beharko dute 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, estatutuetan 
idatzitakoa gorabehera, elkargoek ezin dute onartu lehia mugatzen duen erabakirik edo 
gomendiorik, eta ezin dute ezarri horrelako betebehar edo eskakizunik, lehia 
babesteko legedia urra baitezakete5. 

5. Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo Ofizialeko Estatutuei buruzko txosten 
hau egituratzeko, kategoria materialak hartu ditugu kontuan; hau da, ez diogu jarraitu 
artikuluen ordenari. Hala ere, argiagoa izan dadin, oinarrizko arauek diotena jaso dugu 
epigrafe bakoitzean, eta adierazi dugu Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo 
Ofizialeko Estatutuetako zer agindutan duten eragina eta zer iritzi dugun.  

Lehiaren Euskal Agentziak bi eratako gomendioak egingo ditu txosten honetan. Alde 
batetik, arau-hausketaren bat izan daitekeela uste baldin badu, horri buruzko 
gomendioak emango ditu. Bestetik, gerta daiteke Arabako Ingeniari Tekniko 
Industrialen Elkargo Ofizialeko Estatutuak indarreko legediaren guztiz kontrakoak izan 
ez arren, lehiarentzako hain kaltegarriak ez diren aukerako beste bide batzuk egotea. 
Horrelakoetan, interes publikoarentzat onuragarriagoak diren aukerako beste bide 
batzuk proposatuko ditu Agentziak.    

                                                                                                                                               
zenbait lege aldatzen dituena (Omnibus Legea); eta Eusko Legebiltzarraren 7/2012 Legea, 
apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruzko zuzentaraura egokitze aldera zenbait lege 
aldatzen dituena, eta tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko 
18/1997 euskal Legea aldatzen duena. 
5 LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA, Informe sobre los Colegios Profesionales tras la 
transposición de la Directiva de Servicios, Madril, 2011. 22. orrialdea eta hurrengoak. 
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III. LEHIARI BURUZKO ARAUDIAREN GAINEKO HAUSNARKETA K 

A. Elkargoko kide egitea  

a.  Nahitaezkotasuna 

6. Elkargoei buruzko arauketa konstituzionala jasotzen duen Espainiako 
Konstituzioaren 36. artikulua interpretatu ondoren, honako hau erabaki du Auzitegi 
Konstituzionalak: “elkargora nahitaez bildu beharra interes publiko bati erantzuteko 
beharra dagoenean bakarrik izango da konstituzionalki legezkoa”6. Horrenbestez, 
Auzitegi Konstituzionalak legegilea  gaitzen du, hark, egokitzat jotzen duenean, 
profesionalen elkargoetan elkartzeko askatasunak eta lanbide-aukeraketa mugatu 
ditzan –─batik bat elkargoko kide egiteko obligazioa ezarriz─, betiere lanbide jakin 
batzuekin loturiko interes publikoek hala justifikatzen dutenean7.  

Paraguas Legeak, Zerbitzuei buruzko 2006/123 Zuzentaraua aldatzen duenak, elkargo 
bateko kide nahitaez egin beharra ezartzea baimentzen du, salbuespen gisa, honako 
baldintza hauetan: 

- Ordena publiko, segurtasun publiko, osasun publiko edo ingurumena babesteko 
arrazoiak direla-eta, hala justifikatuta dagoenean. (12. artikulua)  
- Elkargoko kide nahitaez egiteko beharra diskriminatzailea ez denean (hau da, ez da 
inor baztertu behar, ez zuzenean ezta zeharka ere, agintaritza eskudunaren lurraldean 
kokatua ez egoteagatik edo bertako nazionalitatea ez izateagatik). (5. artikulua) 
- Beharrezkoa denean (hau da, interes orokorreko premiazko neurriren batek 
justifikatzen duenean). (5. artikulua) 
- Haren helburua lortzeko egokia denean (hau da, nahi den helburua lortu ahal izateko 
elkargoko kide egitea tresnarik onena denean eta, beraz, emaitza bera lortzea 
ahalbidetuko duen neurri hobeagorik ez dagoenean hura baino). (5. artikulua) 
Araubide hori zehazten duen Legean behar bezala arrazoitzen denean. (5. artikulua) 

Euskal Autonomia Erkidegoan, eta azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 30.1 artikuluari 
jarraiki, profesionalen elkargo bateko kide izateko beharra eskatu ahal izango da 
jarduera jakin batean jarduteko. Xedapen horren arabera, “Elkargodun lanbideetan 
jarduteko ezinbesteko baldintza da dagokion elkargoko kide izatea, dagokion legeak 
halaxe xedatu badu 8. Horrenbestez, soilik lege-mailako arauren batean jasotzen 
denean jo ahal izango da egokitzat elkargora nahitaez biltzeko beharra. 

                                                 
6 Auzitegi Konstituzionalaren maiatzaren 11ko 89/1989 Epaia. Zentzu berean, Auzitegi 
Konstituzionalaren abenduaren 15eko 330/1994 Epaia kontsulta daiteke, borondatez atxikitzeko 
elkargoak baimentzen dituena. Era berean, Auzitegi Konstituzionalaren apirilaren 23ko 76/2003 
Epaia kontsulta daiteke, Toki Administrazioko Idazkarien, Kontu-hartzaileen eta Diruzainen 
Elkargoetara nahitaez bildu beharra konstituzioaren aurkakotzat jotzen duena, lanbidearen 
antolaketarekin lotuta konstituzionalki garrantzitsuak diren helburu edo eginkizun publikoak 
garatzen ez dituztelako, hain zuzen. 
7 Ikusi, baita ere, gure mugetatik kanpoko sententzia bat: Giza Eskubideen Europako 
Auzitegiaren 1983ko otsailaren 10eko Epaia. As. Le Compte, Van Leuven eta De Meyere c. 
Belgika; edo 1993ko ekainaren 30eko Epaia Sigurdur A. Sigurjónsson c. Islandia, A seriea, 264. 
zenbakia. Azken horretan, esaterako, Auzitegiak neurriz kanpokotzat jo du taxi-gidari bati taxi-
gidarien erakunde bateko kide egiteko ezarri zaion legezko betebeharra. 
8 Auzitegi Konstituzionalaren 2013ko urtarrilaren 17ko  3/2013 Epaia (2013ko otsailaren 12ko 
37. zenbakiko BOE), Andaluziako profesionalen elkargoei buruzkoa; haren arabera, estatuaren 
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Gainera, elkargoko kide egin beharra lege-mailako arauren batean jaso beharko da, 
behar horrek Lehia Defendatzeko Legearen 4. artikuluaren babesa izan dezan9. 

Oro har, sarbidearen eta jardun profesionalaren mugak ezabatu zituen Omnibus 
Legeak, baina etorkizuneko araudi baten esku utzi zuen jarduera-erreserbak eta 
elkargoko kide egin beharra aldatzea10. Une honetan, eta 2/1974 Legearen 3.2 
artikuluaren arabera, estatuko lege batek hala ezartzen duenean bakarrik eskatu ahal 
izango da elkargo bateko kide izatea lanbide batean jarduteko. Horrela, elkargoko kide 
izatea nahitaezkoa den lanbideak legez arautzen ez diren bitartean, eta Omnibus 
Legearen laugarren xedapen iragankorrari jarraiki, hura indarrean sartu zen unean 
indarrean zirenak finkatu dira. Oraingoz, elkargoko kide izateari buruz aldez aurretik 
ezarritako nahitaezkotasuna mantenduko da, nahiz eta arauan ezarrita egon ez eta, 
ondorioz, maila egokia ez izan. 

7. 1956ko ekainaren 22ko Dekretuaren bidez eratu zen Ingeniaritza Tekniko 
Industrialaren Kontseilu Nagusia (uztailaren 22ko BOE). Aipatu Dekretu horrek, 
halaber, industria-perituen elkargoak eratzeko baimena eman zuen. Horrela bada, 
Industria Ministerioaren 1957ko urriaren 16ko Aginduaren bitartez (1958ko martxoaren 
1eko BOE) industri-perituen elkargoak sortu ziren, eta industri-perituen elkargoetako 
lehenengo estatutu orokorrak onartu ziren. 

Urtarrilaren 24ko 104/2003 Errege Dekretuak, perituen eta ingeniari tekniko 
industrialen elkargo ofizialetako nahiz haren Kontseilu Nagusiko estatutu orokorrak 
onartzen dituenak, honako hau xedatu du 7. artikuluan: "(...) lanbidean libreki, besteren 
kontura edo beste edozein eratara jardun ahal izateko, dagokion elkargoko kide izan 
beharra dago nahitaez". Beraz, elkargo bateko kide izateko beharra ez da lege batean 
ezarri, erregelamendu izaera duen errege-dekretu batean baizik. 

                                                                                                                                               
berariazko eskumena da elkargoko kide nahitaez egin behar izatea ezartzea edo salbuespenak 
finkatzea. Zentzu berean ageri dira Auzitegi Konstituzionalaren 46/2013 Epaia (Extremadurako 
legeari buruzkoa) eta Auzitegi Konstituzionalaren 50/2013 Epaia (Asturiasko legeari buruzkoa). 
9 Aipatutako 4. artikulu horretako “Legeak salbuetsitako jokaerak” epigrafean honako hau 
xedatu da: “kapitulu honetako debekuak ez zaizkie aplikatuko lege bat aplikatzearen ondorio 
diren jokaerei. Hala ere, lehiaren defentsaren arloko xedapen komunitarioak aplikatu ahal 
izango dira behin-behinean”. Artikuluak, hala ere, honela jarraitzen du: “Kapitulu honetan 
aipatutako 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, eta lege-babesik gabe 
burutzen badira”.  
10 Honela dio hizpide dugun arau horren laugarren xedapen iragankorrak: “Gehienez ere 
hamabi hilabeteko epean, Gobernuak lege-proiektu bat igorriko die Gorte Nagusiei, eta bertan, 
elkargoko 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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Ekainaren 5eko 2120/1981 Errege Dekretuaren bitartez Bilboko Peritu eta Industri 
Ingeniari Teknikoen Elkargo Ofizialetik bereizi eta sortu zen Arabako Industri Ingeniari 
Teknikoen Elkargo Ofiziala11. 

8. Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo Ofizialeko Estatutuetan, aldiz, 
bigarren artikuluko azken tartekian heldu zaio elkarte bateko kide nahitaez izatearen 
auziari: 

  
2. artikulua. Elkargora biltzeari buruz. 
1. Honako hauek izango dira industriaren alorreko perituen, ingeniari teknikoen eta 
ingeniaritzan graduatuen Arabako elkargo ofizialeko kide: industria-ingeniaritza 
teknikoan graduatuak; industria-ingeniari tekniko tituludunak –azaroaren 27ko 
1497/1987 Errege Dekretuaren aurretiko ikasketa-planak egin dituztenak edo, bestela 
ere, urriaren 26ko1462/1990 Errege Dekretuan eta azaroaren 20ko 1402/1992, 
1403/1992, 1404/1992 eta 1406/1992 Errege Dekretuetan xedatutakoa betetzen 
dutenak–; eta industri perituak. Elkargoko kide izateko, alabaina, estatuak onartutako 
titulu ofiziala behar da; elkargoko kide izatea eskatu beharra dago; eta estatutu hauetan 
xedatutako baldintza guztiak bete behar dira. Horretaz gainera, elkargoko kide nahitaez 
izan behar dute lanbidean jarduten dutenetatik Elkargoari dagokion lurralde-eremuaren 
barruan aritzen direnek. 

9. Elkargora nahitaez biltzeko beharrak elkargokide izan behar duten eta titulu jakin bat 
eskura izan behar duten profesionalentzat gordetzen du jarduna. Elkargoko kide diren 
profesionalei lanbidearen jarduera gordetzearen bidez, hirugarrenak sartzea eragozten 
da; eta, hasiera batean, beste lehiakideei eta kontsumitzaileei kalte egiten die horrek12.  

Egiaztatu da, bestetik, industri ingeniari tekniko moduan lan egin ahal izateko elkargo 
bateko kide izatea derrigorrezkotzat jotzen dutela Arabako Ingeniari Tekniko 
Industrialen Elkargo Ofizialeko Estatutuek. Arestian azaldutako guztia gogoan eta 
Omnibus Legearen laugarren xedapen iragankorrean xedatutakoaren arabera, industri 
ingeniari teknikoek elkargo batera nahitaez biltzeko beharrak oraindik ere indarrean 
jarraituko duela ondoriozta dezakegu. Izan ere, nahiz eta lege-mailako estatu-arau 
batean horrelakorik jaso ez den, 104/2003 Errege Dekretuko 7. artikuluaren indarra 
berretsi da –elkargora nahitaez biltzeko beharra arautzen du artikulu horrek–.  

Dena den, araudia aldatu aurretik elkargoko estatutuak aldatu nahi badira, elkargora 
nahitaez bildu beharrari buruzko erreferentziarik ez egiten saiatu beharra dago edo, 
bestela ere, nahitaezko baldintza horrek lege mailakoa ez den arau batean 
zehaztutakoari erantzuten diola adierazi. Azaldu beharko da, baita ere, hizpide dugun 
obligazioak behin-behineko izaera duela, eskakizun hori lege mailako arau batean 
txertatu bitartean13.  

Beraz, aukera hauetako baten alde egin beharra dago:  

-  ezabatu elkargora nahitaez biltzeko beharrari buruz 2. artikuluan adierazitakoa; edo, 
bestela ere  

                                                 
11 1981eko irailaren 21eko BOE.  
12 Lehiaren Batzorde Nazionalaren txostena, aurretik aipatua. 42. or. 
13 Lehiaren Batzorde Nazionalaren txostena, 44. or. 
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- espresuki adierazi elkargora nahitaez biltzeko beharra errege-dekretu mailako arau 
batean jaso dela eta, Omnibus Legearen laugarren xedapen iragankorrean 
xedatutakoa betez, behin-behinekoz izango dela indarrean. Bigarren aukera horren 
alde eginez gero, Elkargoak estatutuak aldatu beharko lituzke zerbitzuei buruzko 
Europako Erkidegoko zuzentarauaren transposizioa gai honetan egiteko araua 
ezartzen denean.   

          b. Titulazioa 

10. Elkargoko kide izateko zer titulazio behar den zehaztu da estatutuen 2. artikuluan: 

 
2. artikulua. Elkargokideei buruz. 
1. Honako hauek izango dira industriaren alorreko perituen, ingeniari teknikoen eta 
ingeniaritzan graduatuen Arabako elkargo ofizialeko kide: industria-ingeniaritza 
teknikoan graduatuak; industria-ingeniari tekniko tituludunak –azaroaren 27ko 
1497/1987 Errege Dekretuaren aurretiko ikasketa-planak egin dituztenak edo, bestela 
ere, urriaren 26ko 1462/1990 Errege Dekretuan eta azaroaren 20ko 1402/1992, 
1403/1992, 1404/1992 eta 1406/1992 Errege Dekretuetan xedatutakoa betetzen 
dutenak; eta industri perituak. Elkargoko kide izateko, alabaina, estatuak onartutako 
titulu ofiziala behar da; elkargoko kide izatea eskatu beharra dago; eta estatutu hauetan 
xedatutako baldintza guztiak bete behar dira. Bestetik, elkargoko kide nahitaez izan 
behar dute lanbidean jarduten dutenetatik Elkargoaren lurralde-eremuaren barruan 
aritzen direnek. 

 

11. Elkargoko kide izateko titulu jakin batzuk edukitzeko baldintzari dagokionez, 
Bolonia izeneko prozesuaren harira ikasketa ofizialetan egindako aldaketa hartu 
beharko da kontuan; haren ondorioz "titulazioen katalogoa" desagertu baitzen, eta 
unibertsitateek unibertsitate-titulu berriak sortzeko aukera izan zuten.  2010. urtetik, 
beraz, beraiek emango dituzten ikasketak eta tituluak sor eta proposa ditzakete 
unibertsitateek; Gobernuak aurrez ezarritako katalogoari men egin beharrik gabe. Hori 
dela eta, ez litzateke arrazoirik egongo titulazioen katalogo jakin batera lotzeko 
elkargoko kide izateko aukera14. 

                                                 
14 Apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoa, Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 
Lege Organikoa aldatzen duena 

“35. artikulua. Titulu ofizialak.  
1. Lurralde nazional osoan baliozkoak izango diren unibertsitateko titulu ofizialak lortzeko zuzentarauak 
eta baldintzak ezarriko ditu Gobernuak. Unibertsitateko errektoreak emango ditu titulu horiek Erregearen 
izenean. 
2. Unibertsitateek autonomia-erkidegoaren baimena izan beharko dute lurralde nazional osoan 
baliozkoak izango diren ikasketa ofizialak eta dagozkion titulu ofizialak emateko; betiere, 
autonomia-erkidegoko legeetan eta lege honetako 8. artikuluan araututakoa betez. Horretaz 
gainera, Unibertsitate Kontseiluak egiaztatu beharko du, Gobernuak ezarritako zuzentarau eta 
baldintzak betetzen dituela dagokion ikasketa planak. Prozedura horretan, alabaina, unibertsitateen 
autonomia akademikoa zaindu beharko da. 
3. Autonomia-erkidegoak baimena eman eta Unibertsitate Kontseiluak ikasketa-plana egiaztatu ondoren, 
Gobernuak ofizialtzat joko du titulua, eta unibertsitateen, ikastetxeen eta tituluen erregistroan hura 
inskribatzea aginduko du. 
4. Behin Gobernuak tituluaren ofizialtasuna onartu ondoren, ikasketa-plana Estatuko Aldizkari Ofizialean 
eta autonomia-erkidegoko aldizkari ofizialean argitaratzeko agindua emango du errektoreak". 
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Atal horretan idatzitakoa aldatzen ez baldin bada, unibertsitateko gaikuntza-titulu jakin 
batzuk dauzkaten profesionalentzat gordeko litzateke jarduera. Horrek kalte egingo 
lieke lanbidean jarduteko nahikoa gaitasun teknikoa izan dezaketen baina artikuluan 
aipatutako titulazioak ez izateagatik elkargora bildu ezin daitezkeen beste profesional 
batzuei. Zenbait lanbidetan –hizpide dugun honetan, esaterako–elkargora nahitaez 
bildu beharra dago lanean aritu ahal izateko. Era horretako lanbideetan hizpide 
dugunaren moduko muga jartzeak, beraz, larri oztopatzen du lehia (hala izango da, 
bederen, lanean jardun ahal izateko elkargora nahitaez bildu beharra dagoen lanbideei 
buruzko legea ateratzen ez den bitartean; halaxe xedatu baita Omnibus Legearen 
laugarren xedapen iragankorrean). 

12. Arestian aipatutako guztia gogoan, artikuluan idatzitakoa aldatzea proposatzen da, 
hura unibertsitateko ikasketa ofizialen antolamendu berrira egokitzeko. Horrela bada, 
lanbidean aritzeko nahikoa gaikuntza teknikoa duten tituludunei ez zaie galaraziko 
lanbidean jarduteko aukera. Horiek horrela izanik, artikuluan honako hau edo honen 
antzeko zerbait idaztea iradoki da: Honako hauek izango dira industriaren alorreko 
perituen, ingeniari teknikoen eta ingeniaritzan graduatuen Arabako elkargo ofizialeko 
kide: industria-ingeniaritza teknikoan graduatuak; industria-ingeniari tekniko tituludunak 
–azaroaren 27ko 1497/1987 Errege Dekretuaren aurretiko ikasketa-planak egin 
dituztenak edo, bestela ere, urriaren 26ko 1462/1990 Errege Dekretuan eta azaroaren 
20ko 1402/1992, 1403/1992, 1404/1992 eta 1406/1992 Errege Dekretuetan 
xedatutakoa betetzen dutenak–; industri perituak; edo horien baliokidetzat onartutako 
titulazioa dutenak. Elkargoko kide izateko, alabaina, estatuak onartutako titulu ofiziala 
behar da; elkargoko kide izatea eskatu beharra dago; eta estatutu hauetan xedatutako 
baldintza guztiak bete behar dira (...). 

 c. Baldintzak 

13. Elkargoetako estatutuek izan behar duten edukia arautu da 18/1997 Legearen 
33.3. artikuluan. Bada, artikulu horretako h) idatz-zatian xedatutakoaren arabera, 
“elkargoko kide bilakatzeko eta kide izateari uzteko baldintzak” jaso beharko dira 
estatutuetan. Horretaz gainera, 18/1997 Legeko 39. artikuluan –elkargoan sartzeari 
buruzkoan– hauxe arautu da: “Elkargo profesionalek sarrera-eskaria egiten duten 
guztiak onartu behar dituzte derrigorrez, baina eskari-egileek, lehenago, kasuan 
kasuko lanbidean jarduteko legez eskatzen zaien titulua egiaztatu beharko dute eta 
bete behar dituzten estatutu eta xedapenetan oro har eskatzen zaizkien beste 
baldintza guztiak bete beharko dituzte”. 

14. Hizpide ditugun estatutuetako 4. artikuluan jaso dira elkargoko kide izateko 
baldintzak:  

 
4. artikulua.  Elkargoko kide izateko baldintzak: 
Elkargoan sartzeko, tituludun jarduera profesionalean aritzeari buruz Legean ezarritako 
baldintzak bete beharko ditu interesdunak, hau da: 
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a) Indarreko legeen arabera dagokion titulua edukitzea. 
b) Lanbidean aritzeko gaitasungabetua ez izatea. 
c) Legeetan araututako bateraezintasun- edo debeku-arrazoirik ez egotea. 
d) Elkargoko kide izateko arauak betetzea. 

15. Estatutuetan argi adierazi beharra dago zer baldintza bete behar duten elkargoko 
kide izan nahi dutenek. Horretaz gainera, elkargora biltzea ekintza arautua da, eta ezin 
zaio inori ukatu elkargoko kide izateko aukera, salbu eta elkargoko kide izateko ezarri 
diren baldintzak ez baditu betetzen elkargoko kide izatea eskatu duen pertsonak. 
Baldintza horiek, beraz, publikoak izan behar dira, eta aldez aurretik egon behar dute 
ezarrita. 

4. artikuluko d) idatz-zatiko zehaztugabetasunak ziurgabetasun juridikoa sor 
dezakeenez, bietako bat egitea proposatzen da: 

- ezabatu; edo 

- zehaztu  

 

 d. Izapidetzea 

16. 18/1997 Legeko 50.2. artikuluan xedatutakoaren arabera, elkargora biltzeko 
izapideak bide telematikotik egin nahi dituztenentzako beharrezkoak diren baliabideak 
izan behar dituzte elkargoek:  “Elkargo-erakundeek web-orria eduki behar dute 
profesionalek aukera izan dezaten, Zerbitzu  
Jardueretan Aske Sartzeari eta Aritzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legean 
aurreikusitako leihatila bakarraren bidez, elkargoko kide egiteko, lanbide-jardueran 
aritzeko, eta baja  
emateko egin beharreko izapide guztiak egiteko; puntu bakar batetik, elektronikaren 
bidez eta  
urrundik, betiere aipatutako17/2009 Legearen  18.2 artikuluak jarritako baldintzetan". 

Hortaz, baldintza horiek betetzeko beharrezkoak diren neurriak hartu ez baditu, 
horretarako egoki diren izapideak egin ditzala gomendatzen zaio Elkargoari. 

 

B. Elkargoratze bakarra lurralde nazional osoan 

17. Nahiz eta, logikoa denez, 18/1997 Legeak gai hori espresuki arautzen ez duen, 
honako hau xedatu da haren 39.4. artikuluan: “Elkargoek ezin diete inongo 
komunikaziorik edo gaikuntzarik exijitu hasierako elkargoa  
dagoen lurraldeaz bestelako lurralde batean lan egiten duten profesionalei, ez eta 
elkargoko kuotak  
estaltzen ez dituen zerbitzuen onuradunak izateagatik elkargokideei exijitzen dizkieten 
ohiko diru-  
kontraprestazioez bestekoak ordaintzea ere”.  Kontuan hartu behar dira, baita ere, 
Espainiako Konstituzioaren 139. artikulua eta 2/1974 Legearen 3.3. artikulua. 
Europako Erkidegoko arauak aplikatze aldera, azken artikulu horretan xedatu da 
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lanbide bat lurralde-elkargoka antolatzen baldin bada, nahikoa izango dela elkargo 
bateko kide izatea lurralde nazional osoan lanean jardun ahal izateko. 

18. Estatutuetan, esaterako, 3. artikuluan arautzen da hizpide dugun gai hori.  

 
3. artikulua. Elkargokora biltzeko eskaerak 
(…) 
Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo Ofizialak ez die Estatuko lurraldean 
dauden elkargoetako batera bildutako ingeniari teknikoei eskatuko elkargo honetara 
biltzea edo Arabako lurralde historikoan jarduteko gaikuntza izatea. Horrelakoetan, 
lanbide-egoitza bakarra edo nagusia non izan, ingeniari teknikoak hango elkargora 
bilduta daudela joko da. Beraz, ematen zaizkien zerbitzuetatik elkargoko kuotak 
estaltzen ez dituen horiez gain, ezin izango zaie beste kontraprestaziorik ordain 
dezatela eskatu Estatuko lurraldeko elkargo batera bildutako ingeniariei. Hala ere, 
baliteke Estatuko edo Autonomia Erkidegoko Estatutu Orokorretan ezartzea Arabako 
Lurralde Historikoan gauzatutako lanbide-jardueren berri Arabako Ingeniari Tekniko 
Industrialen Elkargo Ofizialari emateko obligazioa. 
  

19. 3. artikuluan jasotako baieztapena ataletik kendu behar da; alegia, lanbidean 
jardutearen berri Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo Ofizialari emateko 
obligazioa Estatuko edota Autonomia Erkidegoko Estatutu Orokorren bidez exijitzeari 
buruzkoa.   

C. Zerbitzu-sariak 

a. Zerbitzu-sariak kobratzeko elkargo-zerbitzua  

20. 18/1997 Legearen 24. f) artikuluan xedatutakoaren arabera, elkargoen berezko 
eginkizunetako bat da “ordainak, soldatak eta zerbitzu-sariak kobratzea, elkargoko 
kideek eskatuz gero eta, betiere, elkargo bakoitzeko estatutuetan zehazten diren 
baldintzetan”. Bestetik, 2/1974 Legearen 5. p) artikuluaren arabera, elkargoen berezko 
eginkizunetako bat da “ordainak, soldatak eta zerbitzu-sariak kobratzea, betiere, 
elkargoko kideak libreki eta espresuki hala eskatuz gero; egoki diren zerbitzuak sortu 
baditu elkargoak; eta elkargo bakoitzeko estatutuetan zehazten diren baldintzetan”. 

21. Estatutuetako 9. artikuluan arautu da hizpide dugun gai hori: 

 
9. artikulua. Elkargoaren eginkizun orokorrak 
Hauek izango dira Elkargoaren berezko eginkizun orokorrak: 
e) Elkargokideei laguntza ematea zerbitzu-sariak jasotzeko jarduketetan, betiere, 
boluntarioki hala eskatu badute. 

22. Gogoan hartu beharra dago Elkargoaren jardunak ez duela, zuzenean edo 
zeharka, prezioak finkatzera edo prezio orientagarriak ematera zuzenduta egon behar. 
Elkargoek elkargokideen jarduna kontrolatzeko balio dezakeen tresna da “zerbitzu-
sariak kobratzeko elkargo-zerbitzua”.  Zerbitzu hori, beraz, ezin daiteke derrigorrezkoa 
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izan. Aitzitik, Estatutuetan arautu den moduan, zerbitzu hori libreki eta espresuki 
eskatzeko aukera izan behar du profesionalak. 

“Profesionalen elkargoen bitartez zerbitzu-sariak kobratuz gero lehia mugatzeko 
arrisku handia dago. Alde batetik, profesionalen artean aurretiazko hitzarmen bat 
baldin badago zerbitzu-sariei buruz, merkatua banatzeari buruz, edota konpentsazio-
hitzarmen bat badago, profesionalek hitzarmena betetzen duten kontrolatzeko balio 
dezake kobratzeen zentralizazioak. Bestetik, nahiz eta lehiaren kontrako aurretiazko 
hitzarmenik ez egon, beren kobrantzak Elkartearen bitartez bideratzen badituzte 
profesional askok, eta kobrantzei buruzko informazioa zabaltzen bada, lehia mugatu 
daiteke”15.  

Arestian aipatutako guztiagatik eta atalean idatzitakoa zuzendu bada ere, Arabako 
Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo Ofizialari aholkatzen zaio lehiaren kontrako 
jokabidea izan ez dezala gai honetan duen eginkizuna betetzean. 

b. Zerbitzu-sariei buruzko txostenak eta prezioak z eharka finkatzea 

23. 18/1997 Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren arabera, elkargoen berezko 
eginkizun dira, batetik, “kostak tasatzeko eta abokatuen kontuei zin egiteko irizpide 
orientatiboak ematea, zerbitzu-sariak eta eskubideak kalkulatzeko eta doako laguntza 
juridikoari dagozkion kostak tasatu ahal izateko erabiliko direnak” –e) idatz-zatia–; eta, 
bestetik, “zerbitzu-sariak eztabaidagai dituzten prozesu judizialetan txostenak ematea” 
–f) idatz-zatiaren azken zatia–16.  

24. Estatutuetako 9. artikuluan arautu da hizpide dugun gai hori: 

 
9. artikulua. Elkargoaren eginkizun orokorrak 
Hauek izango dira Elkargoaren berezko eginkizun orokorrak: 
f) 2. artikuluko 2.1. paragrafoan aipatutako profesionalek lanean jarduteagatik jaso 
beharreko zerbitzu-sariak aplikatzearen inguruan suerta daitezkeen zalantzak 
interpretatzea; eta, are, zerbitzu-sariak eztabaidagai dituzten prozesu judizial eta 
administrazio-jardunbideetan txostenak ematea.   

 

25. Zerbitzu-sari orientagarriak ezartzeko funtzioa –2/1974 Legearen 5. artikuluan 
jasotakoa– ezabatu zuen Omnibus Legeak; eta gai horri buruzko berariazko debekua 
jaso zuen 14. artikuluan17 .  2/1974 Legearen laugarren xedapen gehigarrian arautu da 
salbuespen bakarra: kostak tasatzeko eta abokatuen kontuei zin egiteko baino ezingo 
dituzte elkargoek "irizpide orientagarriak" eman (ezingo dute baremorik eman). Irizpide 

                                                 
15 Lehiaren Batzorde Nazionalaren txostena, 73. or. 
16 2/1974 Legearen 5.o) artikulua, berriz, "zerbitzu-sariak eztabaidagai dituzten prozesu judizial 
edo administratiboetan txostenak ematea" eginkizunari buruz ari da.  
17 2/1974 Legearen 14. artikulua: Zerbitzu-sariei buruzko gomendioak emateko debekua. 
“Profesionalen elkargoek eta horien elkargo-erakundeek ezin izango dituzte baremo 
orientagarriak ezarri. Horrela, laugarren xedapen gehigarrian araututakoa bazter, ezin izango 
dute zerbitzu-sariei buruzko beste orientaziorik, gomendiorik, zuzentaraurik, araurik edo 
erregelarik eman.” 
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horiek baliozkoak izango dira, baita ere, doako laguntza juridikoan kostak tasatzeko 
beharrezkoak diren zerbitzu-sariak eta eskubideak kalkulatzeko.  

26. Lanbidean lehia librean jardun beharra dagoen guztietan –libreki jarduteak berekin 
dakar, hain zuzen ere, zerbitzu-sarien ordainketa libreki ezartzea– elkargoak ez luke 
beretzat gorde behar zerbitzu-sariak interpretatzeari buruzko eginkizunik. Are gutxiago 
kontuan baldin badugu oso arriskutsua izan daitekeela elkargoko kideek beren 
lehiakideak erabiltzen ari diren prezio-politikaren berri izatea. Hori gertatuz gero, 
bezeroari kobratu beharreko zerbitzu-sarien zenbatekoak berdindu litezke, eta horrek 
kalte egingo lioke lehiaren alderdirik garrantzitsuenetako bat den eta kontsumitzaileari 
onura gehien ekartzen dion alderdietako bati: prezioari18.  

Arestian azaldutako guztiagatik, aztergai dugun paragrafoaren lehengo zatia 
ezabatzea proposatzen da: "2. artikuluko 2.1. paragrafoan aipatutako profesionalek 
lanean jarduteagatik jaso beharreko zerbitzu-sariak aplikatzearen inguruan suerta 
daitezkeen zalantzak interpretatzea; eta, are,".  

27. Bestetik, paragrafo horretako azken esaldian aipatutako funtzioari dagokionez –
zerbitzu-sariak eztabaidagai dituzten prozesu judizial eta administrazio-jardunbideetan 
txostenak emateari dagokionez–, eginkizun hori bat dator 2/1974 Legearen 5. 
artikuluko o) idatz-zatian xedatutakoarekin eta, ondorioz, Legea betetzen du.   

28. Hala ere, kostak tasatzeko irizpideak jartzeari dagokionez, lehenik eta behin, 
"irizpide" orientagarriei soilik egiten die erreferentzia arauak; ez, ordea, "baremo" 
orientagarriei. Hain zuzen ere, "kostak tasatzean kontuan hartu beharreko elementuen 
multzoari" deritzo irizpide orientagarri19. Horrela bada, kasu zehatz bakoitzean 
elementu horiek aplikatzearen ondorioz lortutako emaitza kuantitatiboa ezin daiteke 
"irizpidetzat" hartu. Kasu horretan, prezio edo zerbitzu-sari moduan har litekeen 
zerbaiten aurrean geundeke, eta  debekatutako jarduera litzateke hori.  

D. Oniritzia ematea 

29. Elkargoen berezko eginkizunak arautzen dituen 18/1997 Legearen 24. artikuluko i) 
idatz-zatian xedatutakoaren arabera, elkargoen berezko eginkizunetako bat litzateke 
"lanbide teknikoei dagokienez, bakoitzaren eskumen-esparruko lan profesionalak ikus-
onestea, bezeroek , eta horien barruan herri-administrazioek herri-administrazio gisa 
jarduten badute, halaxe eskatzen dutenean , edo indarrean dagoen araudiak  hala 
agintzen duenean. Ikus-onespenaren helburua da, gutxienez, lana egin duena nor den 
eta zer gaikuntza duen ikustea, eta lan profesional horren dokumentazioa zuzena eta 
formaz egokia den ziurtatzea, dena delako lan horri aplikatzekoa zaion araudiaren 
arabera. Ikus-onespenak oso argia izan behar du bere xedeari, kontrolatu diren kontuei 
eta elkargoak hartzen duen erantzukizunari buruz, baina ez ditu inola ere ez agertuko 
ez zerbitzu-sariak ez eta kontratuaren baldintzak ere, bai bata eta bai bestea aldeek 

                                                                                                                                               
 
18 2/1974 Legearen 2.1. artikulua: “Elkargodun lanbideetako jarduna lehia askearen araubidean 
egingo da, eta zerbitzuen eskaintzari eta horien ordainsariak ezartzeari dagokienez, Lehiaren 
Defentsari buruzko Legea eta Lehia Desleialari buruzko Legea bete beharko ditu”. 
19 Lehiaren Batzorde Nazionalaren txostena, 71. or. 
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adostutako akordioaren barruan finkatu behar direlako. Ikus-onespena ez da izango 
lan profesionalaren elementu fakultatiboen kontrol etikoaren pean. Elkargoaren ikus-
onespena ezinbestekoa den kasuetan, ikus-onespenaren kosteak modu onekoa izan 
behar du, ez gehiegizkoa ez eta diskriminatzailea ere. Elkargoek publikoa egin behar 
dute ikus-onespenaren kostua, eta hura bide telematikoaren bidez izapidetu ahal 
izango da"20.  

30. Industria Ingeniari Teknikoen Arabako Elkargo Ofizialaren Estatutuetan, ordea, 9.I., 
15.5., 19. J), eta 48. artikuluetan arautu da hizpide dugun auzia: 

 
9. artikulua. Elkargoaren eginkizun orokorrak 
I. Elkargokideen lan profesionalak ikus-onestea, estatutu hauetako 46. artikuluan 
xedatutakoa betez. 
15. artikulua. Ohiko baliabideak 
5. Lan profesionalak ikus-onesteko edo egiaztapen tekniko dokumentala egiteko 
eskubideagatik Elkargoak zehaztutako ehunekoa. 
19. artikulua. Elkargokideen betebeharrak.  
Agiri tekniko edo fakultatibo guztiak, proiektua, txostenak eta lanean jardutean 
izenpetzen dituen lan guztiak Elkargoari aurkeztea, ikus-onets ditzan; edozein delarik 
ere haien bezero edo hartzailea; eta, betiere, indarreko legeetan aurreikusitako 
baldintzetan. 
48. artikulua. Gobernu-batzordearen eginkizuna 
Gobernu-batzordeak berak bere kabuz edota Lanbidean Libreki Jarduteko 
Batzordearen edo Elkargoko Idazkaritza Teknikoaren bitartez legeztatu, erregistratu eta 
ikus-onetsi beharko ditu erakunde edo entitate ofizial zein pribatuetan industria-perituek, 
industria-ingeniari teknikoek, eta gradu-mailako unibertsitate-tituludunek aurkeztu 
beharreko lanak eta lanbidearekin lotutako agiriak. 
Ikus-onespenaren bitartez egiaztatuko da, betiere, lana nork egin duen eta egile horrek 
zer titulazio, gaitasun edo gaikuntza duen. Egiaztatuko da, baita ere, lanaren eduki 
formala eta indarreko legeak hausten ez dituzten beste alderdi guztiak. Ikus-onespena 
egitean, alabaina, zerbitzu-sariak eta kontratuzko beste baldintza guztiak ez dira 
aztertuko; aldeek libreki adostu behar baitituzte alderdi horiek. 

a. Ikus-onespena exijitzea  

31. Lehenik eta behin, Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo Ofizialaren 
Estatutuetako 9. l) artikuluan aipatutako 46. artikulua Batzar Nagusietako Konstituzioari 
buruzkoa dela. Beraz, badirudi okerren bat izan dela. Artikuluaren zenbakia kendu 
beharko litzateke eta, haren lekuan, 48.a jarri. 

32. 48. artikuluan idatzitakoari buruz zenbait ohar egin behar dira. Artikulu horretan,  
"industria-perituek, industria-ingeniari teknikoek, eta gradu-mailako unibertsitate-
tituludunek" egindako lanetara eta haien lanbidearekin lotura duten agirietara mugatu 
da Elkargoak ikus-onetsi beharreko agirien multzoa; hau da, titulazio horiek dituzten 
profesionalek egindako agiriak besterik ez ditu ikus-onetsiko. Hala ere, proiektu 
partzialak dituzten lanak ikus-onetsi behar direnean, nahikoa izango da gai nagusian 

                                                 
20 2/1974 Legearen 13.1. artikuluaren zentzu berean. 
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eskumena duen elkargoak oniritzia ematearekin, haren oniritzia baliozkoa izango baita 
gainerako beste gai guztientzat ere; halaxe xedatu da, bederen, Nahitaezko Oniritziari 
buruzko abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege Dekretuaren 3. artikuluan (aurrerantzean, 
Oniritziei buruzko Errege Dekretua). Horretaz gainera, badira haien gaineko eskumena 
profesionalen hainbat elkargok duten zenbait gai. Horrelakoetan, elkargo horietatik 
edozeinetara jo dezakete profesionalek; halaxe xedatu baita Oniritziei buruzko Errege 
Dekretuaren 5.1. artikuluan. Beraz, aztergai dugun artikulu horretan idatzitakoa aldatu 
beharko litzateke, ikus-onets daitezkeen lanen multzoa ezin baitaiteke mugatu titulazio 
jakin bat duten pertsonek egindako edo aurkeztutako lanetara. 21 

33. Aztergai dugun artikuluko bigarren paragrafoan ez dira jaso 18/1997 Legearen 24. 
i) artikuluan xedatutako preskripzio guztiak.  

Estatutuetan ikus-onespenei buruzko edukia jartzean, Legean araututako baldintza 
guztiak jasotzea gomendatzen da eta ez, soilik, horien zati bat. Horrenbestez, 
aipatutakoez gainera jaso beharko lirateke, baita ere, honako hauek:   

-ikus-onespenaren helburua da dokumentazioa zuzena dela ziurtatzea. 
 -ikus-onespenak oso argia izan behar du bere xedeari buruz.  

-ikus-onespenak oso argia izan behar du kontrolatu diren kontuei buruz. 
-ikus-onespenak oso argia izan behar du elkargoak hartzen duen 
erantzukizunari buruz. 
-ikus-onespenak ez du jasoko elementu fakultatibo teknikoen kontrola.  

34. Elkargokideen obligazioei buruz ari dela, honako hau xedatu da 19. j) artikuluan: 
"Agiri tekniko edo fakultatibo guztiak, proiektua, txostenak eta lanean jardutean 
izenpetzen dituen lan guztiak Elkargoari aurkeztea, ikus-onets ditzan; edozein delarik 
ere haien bezero edo hartzailea; eta, betiere, indarreko legeetan aurreikusitako 
baldintzetan". 

24. i) artikuluan xedatutakoaren arabera, elkargoek lan profesionalak ikus-onets 
ditzakete soilik bezeroek halaxe eskatzen dutenean edo indarrean dagoen araudiak 
hala agintzen duenean. 

Elkargoaren Nahitaezko Oniritziari buruzko abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege 
Dekretua da egun indarrean den araudia. Dekretu horretan, hain zuzen ere, elkargo 
batek ikus-onesteko beharra duten lan profesionalen zerrenda eman zen, horixe 
delakoan gaia arautzeko biderik onena. Aipatu zerrenda hori egiteko, aztertu egin zen 
lanaren eta pertsonen osotasun fisikoaren eta segurtasunaren arteko zuzeneko kausa-
harremanik dagoen. Bederatzi jarduerak osatzen dute zerrenda, eta hura 2. artikuluan 
jaso da. 

Ondorioz:  

                                                 
21 Segurtasun- eta osasun-azterlanak arkitekto edo arkitekto tekniko batek sinatzeko, eta beste 
teknikariek izenpetutako azterlanei oniritzia ez emateko erabaki murriztailea hartu zuen 
Espainiako Arkitekto Elkargoen Kontseilu Gorenak. Lehiaren Batzorde Nazionalaren S/0002/07 
espedientean aztertu zen erabaki hori, eta hitzarmenezko amaiera bidez ebatzi zen. Auzi hori 
ebazteko, honako hau adostu zen: gaian trebatutako eta berezitutako edozer teknikari 
eskudunak izenpetu ditzakeela azterlanak. 
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- Bezeroek hala eskatutako lan profesionalak eta 1000/2010 Errege Dekretuan 
jasota egoteagatik nahitaez ikus-onetsi beharreko lan profesionalak baino ezin izango 
ditu ikus-onetsi Elkargoak. 

b. Kostua 

35. Elkargoaren ohiko baliabide ekonomikoak jaso dira Arabako Ingeniari Tekniko 
Industrialen Elkargo Ofizialeko Estatutuetako 15.5. artikuluan, horien artean dago, hain 
zuzen ere, lan profesionalak ikus-onesteko eskubideagatik Elkargoan zehaztutako 
ehunekoa.  

Ikus-onespenen kostuari buruz ari garela, 18/1997 Legearen 24. i) artikuluan 
xedatutakoa izan behar dugu gogoan; alegia, elkargoaren ikus-onespena ezinbestekoa 
den kasuetan, ikus-onespenaren kostuak arrazoizkoa izan behar duela, ez 
gehiegizkoa, ez eta diskriminatzailea ere. Horretaz gainera, Elkargoak jakitera eman 
beharko du ikus-onespenaren kostua zein den. 

E. Lehia desleiala elkargokideen artean 

36. Gure sisteman indarrean dagoen Lehia Desleialari buruzko urtarrilaren 10eko 
3/1991 Legean, debeku oso zehatzak jaso dira. Debeku horietatik guztietatik, Klausula 
Orokorra izeneko 4. artikuluan xedatutakoa nabarmendu beharra dago: 
"Kontsumitzaile eta erabiltzaileen arteko harremanet an, ulertuko da fede onak 
eskatzen duenaren kontrakoa dela enpresaburu edo profesional batek prestasun 
profesionalaren kontrako jokabide bat izatea —merkatuko praktika zintzoen arabera 
enpresaburu batengandik espero daitekeen gaitasunaren eta arreta berezien mailatzat 
ulerturik prestasun profesionala—, jardunbide haren xede den batez besteko 
kontsumitzailearen jokabide ekonomikoa  edo —kontsumitzaile talde konkretu bati 
zuzenduriko merkataritza-jardun bidea bada—  
xede-taldeko batez besteko kidearena modu adierazgarrian desorekatzen duena 
edo desoreka dezakeena ". Klausula orokor horretan xedatutakoaren harira, lege 
horretako 5. artikulutik 31. artikulura sailkatutako jokaerak soilik har daitezke 
desleialtzat. Kostea jakitera emateari dagokionez, Publizitateari buruzko azaroaren 
11ko 34/1988 Lege Orokorrean legez kanpokotzat jotako horiexek joko dira jokabide 
desleialtzat, ez besterik. 

37. Estatutuetako 9. ñ) artikuluan arautu da hizpide dugun gai hori: 

 
9. artikulua. Elkargoaren eginkizun orokorrak 
Hauek izango dira Elkargoaren berezko eginkizun orokorrak: 
ñ. Intrusismoa eta lehia desleiala saihesteko neurriak ezartzea, ordenamendu juridikoan 
aurreikusitako ekintzen bitartez. 

38. Artikulu horri dagokionez, nabarmendu beharra dago lehia murrizteko arriskua 
dagoela "lehia desleialari" buruzko erreferentzia generikoa eginez gero; izan ere, 
Legean jasotakoa baino esanahi pixka bat zabalagoarekin erabili ohi baita termino hori.  
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Hizpide dugun auziei buruzko zenbait arau aldatu dira, eta elkargoko kideek ez dute 
zertan aldaketa horien guztien jakitun izan. Gomendatzen dugu, beraz, Lehia 
Desleialaren Legean sailkatutako jokabideetatik lanbide-ohiturek ukitutako gutxi horien 
berariazko erreferentzia txertatzea Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo 
Ofizialeko Estatutuetan. Kontu handiz ibili beharko da gutxieneko zerbitzu-sariak 
ezartzen dituzten edo ezartzen laguntzen duten elementurik ez sartzeko; ez eta 
zerbitzu-sariak koordinatzen dituzten edo koordinatzen laguntzen duten elementurik; 
ordainsariak libreki ezartzeko aukera murrizten duten edo murrizten laguntzen duten 
elementurik; edota profesionalen merkataritza-komunikazioak mugatzen dituzten edo 
mugatzen laguntzen duten elementurik ere. 

Gainera, kontu handi-handiz zaindu beharko da nola garatzen eta erabiltzen den arau 
hori. Izan ere, arestian aipatutakoari atzera helduz, elkargoek Lehia Defendatzeko 
Legea bete beharko dute elkargoko estatutuak idaztean, ekintzak gauzatzean eta 
erabakiak hartzean.  

F. Elkargoaelkargokideekin lehian den aldetik 

39. Lehia Desleialari buruzko urtarrilaren 10eko 3/1991 Legeak,xedatutakoaren 
arabera, "arauak urratzea" lehia desleiala izan daiteke. 

Bestetik, 18/1997 Legearen 24. artikuluan honako hau xedatu da: Hona hemen elkargo 
profesionalen berezko eginkizunak: 

a) Etika profesionala eta herritarren eskubide eta interesekiko errespetua zaintzea. 

b) Lanbidean nola jardun arautzea, dagokion esparruan eta indarrean dagoen 
legeriaren barruan. 

c) Profesionalen jarduna legezkoa eta egokia den zaintzea eta kideek betebeharrak eta 
eginkizunak betetzen dituzten begiratzea. 

d) Diziplina-ahalmena erabiltzea, 19. atalean zehaztutako moduan. 

e) Zerbitzu-sarientzako baremo orientagarriak ezartzea. 

f) Ordainak, soldatak eta zerbitzu-sariak kobratzea, elkargoko kideek eskatuz gero eta, 
betiere, elkargo bakoitzeko estatutuetan zehazten diren baldintzetan. Zerbitzu-sariak 
eztabaidagai dituzten prozesu judizial eta administrazio-jardunbideetan txostenak 
ematea. 

g) Elkargoko kideei zerbitzu orokorrak eskaintzea eta, bereiziki, etengabeko lan-
prestakuntza bultzatzea eta prestakuntza horri zor zaion eraginkortasuna zaintzea. 

h) Kideen artean, edo horien eta beste pertsona batzuen artean, sortzen diren lan-
auzietan esku hartzea, bitartekaritza edo arbitraiaren bitartez, betiere ukitutako aldeek 
eskatzen badute. 

i) Kideen lanei oniritzia ematea, dena delako elkargoko estatutuetan aginduta badago 
edo dagokion legeriak agintzen badu. Oniritziak, nolanahi ere, honako hauek 
egiaztatuko ditu: lanaren egilea eta titulazioa, egilearen ahalmena eta gaitasuna, bai 
eta lanaren eduki formala ere. Oniritzian ez dira sartuko zerbitzu-sariak eta kontratuko 
gainerako baldintzak, aldeek askatasunez hitzar ditzakete horiek. 
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j) Administrazio publikoari denon interesak lortzen laguntzea,  eta, bereziki: 

– Administrazio-organoetan parte hartzea, partaidetza hori organoen arauetan 
erabakita baldin badago, eta betiere, arau horietan zehazten den moduan. 

– Dagozkion organo eta erakundeek eskatzen dizkieten txostenak eta beren ekimenez 
egin nahi dituztenak egitea. 

– Eskatzen dizkieten estatistikak egitea. 

k) Intrusismoa eta azpilehialkeriaren kontrako beharrezko neurriak hartzea, 
ordenamendu juridikoan jasota dauden ekintzen bitartez. 

l) Aurrekontuak onartzea eta kideen ekarpenak arautzea. 

m) Gai zehatzei buruzko ezaguerak eskatzen dituzten epaimahaietarako ordezkariak 
aukeratzea, eskatzen dietenean. 

n) Lanbiderako mesedegarriak diren eta elkargoaren helburuak betetzera daramaten 
gainerako beste eginkizun guztiak. 

ñ) Indarrean den legeriak agindutako beste edozein". 

Azkenik, elkargora biltzeko baldintzen artean, honako hauek jaso dira 18/1997 
Legearen 5. artikuluan: "1. Tituludun lanbide batean jardun ahal izango dute honako 
baldintza hauek betetzen dituztenek: 

a) Dagokion titulua edukitzea, lege honetako 2.1. atalean xedatutakoaren arabera. 

b) Lanbidean aritzeko gaitasungabetua ez izatea.  

c) Legeetan zehaztutako bateraezintasun edo debekuen pean ez izatea. 

d) Beharrezkoa denean, elkargo-arauak betetzea. 

2. Bestelako baldintzarik jarri nahi bada, legez onartu beharko da derrigorrez. 

40.  Estatutuetako 15.4. artikuluan arautu da hizpide dugun gai hori: 

 
15. artikulua. Ohiko baliabideak 
(…) 
4. Alde batek eskatuta edo administrazioak bere kabuz Elkargoari eskatutako aditu-
txostenak edo -irizpenak egiteagatik sortutako eskubideak. Elkargoko Gobernu 
Batzordeak kasuan kasu eta bere eskumenez baliatuta finkatuko ditu zerbitzu horien 
sariak.  

41. Elkargoaren finantzazio-iturrien artean, Elkargoari eskatutako txostenak eta 
irizpenak egiteagatiko eskubideak jaso dira Estatutuetako 15.4. artikuluan. Artikuluan 
ez da jasotzen elkargoak gauzatutako lan horien izaera; nolanahi ere, horiek izaera 
profesionaleko lanak badira, elkargokideei dagozkien lan gisa hartu beharko dira, 
elkargoak ez baitu horiek gauzatzeko titulurik. Bestela, Elkargoa bere elkargokideekin 
arituko litzateke lehian. Alde horretatik, bi ondorio izan ditzake Elkargoak ingeniarien 
berezko lan profesionalak egiteak: 
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- Elkargoa eragile ekonomiko bat litzateke. Zerbitzuak emateko erreferentziazko 
eskaintzailea izan liteke, eta profesionalek merkatuan zuzenean parte hartu ahal 
izateari kalte egin liezaioke.  
- Elkargoak lehentasuna izango luke elkargoko kideen aurrean, eta hori ez da 
sustagarria kideentzat. Sistema horren eraginez, Elkargoak "beretzat hartuko" luke 
negozioa, eta barnean banatuko lirateke zerbitzu jakin batzuk.  

Horrenbestez, eta 15. 4. artikulua ezabatzea erabakitzen ez bada, honako hau 
txertatzea proposatzen da: "Eskubide horiek ezin izango dira sortu, inola ere ez, 
Elkargoak lanbidearen berezko zerbitzuak ematearen ondorioz". 

G. Elkargoaren baliabide ekonomikoak 

42. Elkargo profesionalei buruzko txostenean honako hau adierazi du Lehiaren 
Batzorde Nazionalak: "elkargokidearentzako atzera begirako, iraganean egindako eta 
berreskuratu ezingo dituen kostutzat har daitezke –ikuspuntu ekonomikotik betiere– 
elkargoan izena emateko edo elkargora biltzeko kuota handiak; batez ere, elkargokide 
izateak abantaila nabarmena ematen baldin badu merkatuan lehiatzeko. Kuota horiek, 
beraz, merkatuan sartzea oztopatzen dute. Gertaera horrek bi ondorio ditu: alde 
batetik, lehiatzaile berriak desanimatzen dira, atzeratu egiten da horiek merkatuan 
sartzeko aukera edota, are, ezin izaten dute merkatuan sartu eta, horrenbestez, 
benetako lehia murrizten da. Bestalde, erabiltzaileek eta kontsumitzaileek pairatzen 
dituzte elkargoan izena emateko eta elkargora biltzeko elkargokideek ordaindu behar 
dituzten kostuak"22. 

43. Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo Ofizialeko Estatutuetako 3. eta 15. 
artikuluetan arautu da hizpide dugun gai hori: 

 
3. artikulua. Elkargoko kide izateko eskaerak  
Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo Ofizialeko kide izatea eskatzen dutenek 
eskaera-idatzia helaraziko diote dekanoari. Eskaerarekin batera bidaliko dute, baita ere, 
titulu ofiziala edo haren kopia. Titulua izapidetze-bidean baldin badago, titulua egiteko 
tasak ordaindu izanaren ordainagiriaren kopia aurkeztuko da, behin-behinean.  
 
15. artikulua. Ohiko baliabideak 
Elkargoaren ohiko baliabide ekonomikoak dira: 
1. Elkargoaren kapitala edo ondarea osatzen duten ondasunen eta ondare-eskubideen 
emaitzak, errentak, interesak eta edonolako baloreak. 
2. Elkargoak zehaztutako aldizkako kuota arrunta. 
3. Elkargoko kide izateko Elkargoak ezar lezakeen kuota. 
4. Alde batek eskatuta edo administrazioak bere kabuz Elkargoari eskatutako aditu-
txostenak edo -irizpenak egiteagatik sortutako eskubideak. Elkargoko Gobernu 
Batzordeak kasuan kasu eta bere eskumenez baliatuta finkatuko ditu zerbitzu horien 
sariak. 
5. Lan profesionalak ikus-onesteko edo egiaztapen tekniko dokumentala egiteko 
eskubidea dela-eta Elkargoak zehaztutako ehunekoa. 

                                                 
22 Lehiaren Batzorde Nazionalaren txostena, 57. or. 
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6. Egindako argitalpenei esker edota hark antolatutako edo hark parte hartutako 
ikastaroetako matrikulengatik izan ditzakeen irabaziak. 
7. Edozer egiaztagiri emateagatik edota Elkargoak parte hartzeagatik Gobernu 
Batzordeak ezarritako eskubideak. 

44. Kontuan hartu beharra dago Elkargoko kide izateko eskaerentzat ezarritako 
sarrera-kuotak proportzionala izan behar duela –ez diskriminatzailea–; eta sarrera-
eskaera izapidetzeko kostu erreala hartu behar dela oinarri hura ezartzeko. Sarrera-
kuota ez da erabili behar ez Elkargoko beste zerbitzu batzuk finantzatzeko, ez eta 
jendeari lanbidean sartzeko asmoa kentzeko ere; are gehiago elkargo batera biltzea 
nahitaezkoa baldin bada lanean aritu ahal izateko.   

 H. Elkargokideei enkarguak esleitzea Elkargoaren b itartez  

45. Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo Ofizialeko Estatutuetako 9. 
artikuluko j) eta p) idatz-zatietan arautu da hizpide dugun gai hori: 

 
9. artikulua. Elkargoaren eginkizun orokorrak 
Hauek izango dira Elkargoaren berezko eginkizun orokorrak: 
(…) 
j. Elkargokideek estali, egin edo garatu beharreko lanpostuei eta lanei buruzko 
informazio-zerbitzu bizi eta eraginkorra ematea Elkargoaren lurralde-eremuaren 
barruan; horrela, lanpostuen betetze-maila egokia lortuko da, lanbide-eginkizuna 
eraginkorragoa izango da, eta industria-etekina handiagoa.  
p. Berariazko gaiei buruz jakitea eskatzen duen edonolako erakunde edo epaitegitarako 
ordezkariak izendatzea. 
 
18. artikulua. Elkargokideen eskubideak. 
 
e) Elkargoari edo elkargokideen artean ezarritako ofizioko txandaren bitartez 
elkargokideari berari eskatutako irizpen, txosten, proiektu, aholkularitza eta bere 
aginpideko gainerako lanez baliatu ahal izango dira. 
Ofizioko txanda elkargoak berak zaindu eta kontrolatuko du edo, bestela, horretarako 
osatu edo aginpidea ematen zaion batzordeak, hain zuzen ere hurrenkera zorrotzaz eta 
bide zuzenari jarraituz egiteko. 
 

46. Ez dugu kexarik atal horiek idatzita dauden moduari buruz. Elkargoari ohartarazi 
behar diogu, hala ere, kontu handiz inplementatu behar dituela eginkizun horiek, lehia 
babesteko arauak hautsi gabe. Adibidez, j) idatz-zatian aurreikusitakoari helduz, 
elkargokideentzako lanpostu-zerrenda edo -poltsa sistema ezartzea erabakitzen baldin 
badu Elkargoak, horietan izena emateko baldintza bidegaberik ez da izango, nahi 
duten profesional guztiei sistema horretan sartzea galaraziko dienik. Bestetik, p) idatz-
zatian xedatutakoari helduz, Prozedura Zibilaren Legean xedatutakoa betez, 
epaitegietara bidali beharreko peritu judizialen zerrendak egitean, Elkargoak ezingo du, 
adibidez, lege horretan araututa ez dauden baldintzak jarri. Hori eginez gero, 
justifikatuta ez dauden oztopoak jarriko lizkieke profesionalei zerrenda horietan 
sartzeko. 
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47. Nabarmendu nahi dugu, berriz ere, lehia defendatzeko arauak bete behar dituztela 
profesionalek jardutean, eta Elkargoak ez duela profesionalen lehiatzeko gaitasuna 
mugatu behar. Horrela bada, profesionalen jarduna koordinatzea xede duten 
jarduerarik ez luke gauzatu behar Elkargoak; eta ez du, ezta ere, zerbitzu-eskaintzaren 
homogeneizazioa faboratu edo bultzatu behar.   

Elkargoak ezin izango du merkatua bere elkargokideen artean banatzeko sistemarik 
inplementatu; adibidez, atal honetan azaldutako txanden bitartez. Izan ere, 
konpentsazio-mekanismo kaltegarriak izan ohi dituzte maiz hizpide ditugun txanda 
horiek; kaltegarriak dira, profesionalen arteko lehia sustatzearen kontra egiten 
dutelako, bezeroen kalterako. Banaketa-txandei buruzko iritzia eman izan du, 
zenbaitetan, Lehiaren Batzorde Nazionalak 23. 

 I. Egoki gauzatu ez diren lanengatiko erantzukizuna . 

a. Erantzukizun zibileko aseguruak.   

48. Paraguas legeak  lanbide-erantzukizuneko aseguruei eta bermeei buruzko 21. 
artikuluan xedatutakoaren arabera, legez baino ezingo zaie eskatu zerbitzuak ematen 
dituztenei lanbideko erantzukizun zibilaren asegurua izenpetu dezatela edo, bestela 
ere, haren baliokidea den eta zerbitzua ematean profesionalek sor ditzaketen kalteak 
estaliko dituen beste berme bat24. Artikulu horretan xedatu da, baita ere, noiz eskatuko 
den lege bidez baldintza hori derrigorrezkoa izatea. Zehazki, aipatutako aseguru edo 
bermeak kontratatzea nahitaezkoa izango da profesionalek emandako zerbitzuak kalte 
zuzen eta zehatza eragin badezake osasunaren gain; hartzailearen edo hirugarren 
baten segurtasunari kalte egin badiezaioke; edo, bestela ere, hartzailearen finantza-
segurtasunarentzat kaltegarria izan badaiteke.  

Horrela bada, 18/1997 Legearen 12. artikuluan xedatutakoaren arabera, tituludun 
profesionalek asegururen bat izan behar dute erantzukizun zibila dela-eta lanean 
dituzten arriskuei erantzuteko. Elkargodun lanbideen kasuan, elkargoak hartu beharko 
ditu bere kideek aseguru-baldintzak betetzeko beharrezko neurriak. 

                                                 
23  Besteak beste: Gaztela-Mantxako farmazeutikoen elkargoari buruzko 639/08 espedientearen 
ebazpena, farmazia-zerbitzua emateko txandakako txandei buruzkoa; eta Bilboko Notarioen 
Elkargoari buruzko 562/2003 espedientearen ebazpena. 
 

24 21. artikulua. Lanbide-erantzukizuneko aseguruak eta bermeak 
1. Profesionalek emandako zerbitzuak kalte zuzen eta zehatza eragin badezake osasunaren 
gain; hartzailearen edo hirugarren baten segurtasunari kalte egin badiezaioke; edo 
hartzailearen finantza-segurtasunarentzat kaltegarria izan badaiteke, zerbitzu-emaileei eskatu 
ahal izango zaie –lege-mailako arau baten bidez– lanbideko erantzukizun zibilaren asegurua 
kontratatu dezatela edo, bestela ere, haren baliokidea den eta zerbitzua ematean profesionalek 
sor ditzaketen kalteak estaliko dituen beste berme bat izan dezatela.  
Estalitako arriskuaren izaerarekiko eta irismenarekiko proportzionala izango da eskatutako 
bermea. 
2. Aseguru-etxeek egindako egiaztagiriak onartuko dira, hizpide dugun baldintza bete dela 
egiaztatu behar denean. 
(…) 
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49. Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo Ofizialeko Estatutuetako 19. i), 19. 
k) eta 54. artikuluetan arautu da hizpide dugun gai hori: 

 
19. artikulua. Elkargokideen betebeharrak. 
Honakoak dira elkargokideen betekizun eta eginbeharrak: 
 (…) 
 i) Elkargokideak berak izango du, zuzenean, berak izenpetutako lan profesionalen 
erantzukizuna. Beraz, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen interesak babeste aldera, 
oniritzia jaso behar duten lanen edo egiaztapen tekniko dokumentala behar duten lanen 
ondorioz sortutako kalteak estaliko dituen erantzukizun zibileko aseguruaren poliza izan 
behar du nahitaez elkargokideak. Elkargoak finkatutako zenbatekoaren bestekoa izan 
behar du gutxienez aseguru horrek. 
(…) 
k) Dagokion aseguruaren bitartez estali beharko dituzte elkargokideek lanean 
jardutearen ondorioz izan ditzaketen erantzukizun zibileko arriskuak. 
 
54. artikulua. Arau-hauste motak  
Elkargoko Gobernu Batzordeak zigortu ditzakeen arau-hausteak arinak, larriak edo oso 
larriak izan daitezke. 
(…) 
b) Arau-hauste larriak: 
(…) 
b.4.  Asegururik ez izatea legeek edo estatutuek izan beharra ezinbesteko irizten 
badiote. 

 

50. Gai horri dagokionez, Elkargoak gogoan izan beharko du: 
 
- estalitako arriskuaren izaerarekiko eta irismenarekiko proportzionala izan behar dela 
eskatutako bermea. 
- Elkargoak ezin izango du ezarri, inola ere ez, aseguru edo konpainia jakin bati lotzeko 
beharra. 

51. Arestian aipatutakoari atzera helduz, legez baino ezingo zaie zerbitzu-emaileei 
eskatu lanbideko erantzukizun zibilaren asegurua kontratatu dezatela edo, bestela ere, 
haren baliokidea den eta zerbitzua ematean profesionalek sor ditzaketen kalteak 
estaliko dituen beste berme bat. Horregatik, estatutuetan xedatutako aseguratzeko 
beharrari buruzko oharra kendu behar da aztergai dugun ataletik.   

 b. Elkargoaren erantzukizuna 

52. 2/1974 Legearen 13.3. artikuluan xedatutakoaren arabera, Elkargoak ikus-
onetsitako lan profesional batek sortutako kalteen erantzukizuna bere gain hartuko du 
elkargoak subsidiarioki; baldin eta lan profesionala ikus-onestean elkargoak 
nabarmendu beharreko akatsen ondorioz sortu badira kalte horiek eta kalteek 
zuzeneko lotura baldin badute lan zehatz horretan ikus-onetsitako elementuekin.  
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Edonola ere, Estatutuetan ez da ezer arautu Elkargoaren erantzukizun subsidiarioari 
buruz eta, arautzea gomendatzen dugu. 

 J. Elkargoaren beste funtzio batzuk  

53. Elkargoaren funtzioak arautu dira Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo 
Ofizialeko Estatutuen 9. artikuluan. Artikulu horretako g) idatz-zatian xedatutakoari 
helduko diogu: 

 
9. Elkargoaren eginkizun orokorrak 
Hauek izango dira Elkargoaren berezko eginkizun orokorrak: 
(…) 
g. Inoren kontura lan egiten duten elkargokideen lansarien egokitasuna zaintzea. 
Horretarako, harremanean egongo dira hitzarmen kolektiboetako negoziatzaileekin eta 
hitzarmenetan eragina duten garapen-arauekin. 
 

 54. Paragrafo horretan xedatutakoari dagokionez, nabarmendu beharra dago 
Langileen Estatutuari buruzko Legeak  arautzen duela negoziazio kolektiboa 
(martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen lege 
hori). Hortaz, Lege horren 82. artikuluan xedatutakoaren arabera, "Hitzarmen 
kolektiboak langileen eta enpresaburuen ordezkariek egindako negoziazioaren emaitza 
direnez, partaideok talde legez duten autonomiari esker askatasunez lortutako 
akordioaren adierazpen dira". Gainera, elkargo profesionalak ez dira ageri hitzarmen 
kolektiboak negoziatzeko zilegitasuna duten alderdien artean (87. artikuluan 
araututakoa). 

Aztergai dugun Estatutuetako artikuluan ez da esaten hitzarmen kolektiboen 
negoziazioetan parte hartzea dela elkargoaren funtzioetako bat (ezingo luke, berez, 
langileen estatutuan araututakoaren arabera); "harremanean egongo dira hitzarmen 
kolektiboetako negoziatzaileekin" besterik ez du esaten. Hori dela eta, atal hori 
ezabatzea aholkatzen da, izan ere, lan arloko arauek arautzen baitute zer eragilek 
hartuko duten parte langileak babesteko orduan. 

 

IV. ONDORIOAK 

Lehena.- Elkargodun lanbideetan aritzen direnek lehia askean aritu behar dute, eta 
Lehia defendatzeko 15/2007 Legea bete behar dute, bere osotasunean.  

Bigarrena.-  Elkargora nahitaez bildu beharrak lehiarekin zerikusia duten gaiak 
planteatzen ditu, eta ez merkatura sartzeari dagokionez bakarrik, baita lanbidearen 
jardunari dagokionez ere, eta horrek interes publikoa eta kontsumitzaileak kaltetu 
ditzake. Hori dela-eta, muga hori justifikatzen duten eta interes publiko kaltetuak 
daudela egiaztatzen denean bakarrik onartu ahal izango da hura derrigor ezartzea 
(lege bidez bakarrik).  
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Hirugarrena.- Edonola ere, elkargokideen interesak defendatzeaz gain, elkargokideen 
zerbitzuak hartzen dituzten kontsumitzaileen eta erabiltzaileen interesak ere babestu 
behar dituzte Elkargoek lanbide-jarduna antolatzen dutenean. Zeregin horretan, 
bidenabar, gizartearen interes eta behar orokorrak zaindu beharko dituzte. 

Laugarrena.- Txosten honen bitartez, Arabako Ingeniari Tekniko Industrialen Elkargo 
Ofizialaren Estatutuen artikulu hauek zuzentzea proposatzen du Lehiaren Euskal 
Agentziak: 3 (jakinarazpenak); 9 (zerbitzu-sariei buruzko zalantzen interpretazioa); eta 
54 (estatutuetan araututako aseguratzeko betebeharra). Horretaz gainera, honako 
artikulu hauek egokitzea edo zuzentzea proposatzen du: 2. artikulua (elkargokideei 
buruzkoa); 4. artikulua (Elkargoko kide izateko baldintzak); eta 15. artikulua (Elkargoak 
elkargokideei lehia desleiala egiteari buruzkoa). Gomendatzen da, baita ere, txosten 
honetan egindako iradokizunak bete daitezela. 

Bilbon, 2013ko abenduaren 17an 
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